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DE NYE FERIEREGLER

FYRAFTENSMØDE 21.09.2020



: 

. NIVEAU: 

For at skifte fra 

Bold til Regular; klik på 

For at skifte tilbage klik på 

INDHOLDSSIDE      

PROGRAM

• Optjening og afholdelse

• Ferie på forskud

• Ferielukket

• Feriehindring

• Ferietillæg

• Feriefridage
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OPTJENING OG AFHOLDELSE
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SAMTIDIGHEDSFERIE
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EKSEMPEL- SAMTIDIGHEDSFERIE
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OVERBLIK

• Ferieåret: Perioden fra 1. september til 31. august 

• Ferieafholdelsesperioden: Ferieåret og de 4 efterfølgende måneder 

(1. september til 31. december (i alt 16 måneder))

• Hovedferieperioden: Perioden fra 1. maj – 30. september 

• Ferieugen: 5 dage om ugen på samme måde, som arbejdet tidsmæssigt er 

tilrettelagt

• Optjener 2,08 feriedag pr. måned



FERIE PÅ FORSKUD
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FERIE PÅ FORSKUD

• Du kan holde betalt ferie, før den er optjent, efter aftale med din arbejdsgiver

• Hvis du fratræder, kan din arbejdsgiver modregne værdien af den forudbetalte 

ferie i den ansattes løn.

• Ferie på forskud forudsætter aftale og kan ikke ensidigt varsles af 

arbejdsgiver. 

• Bestemmelsen giver ikke mulighed for, at ansatte i ét ferieår holder betalt 

ferie, som først optjenes i det efterfølgende ferieår.



FERIELUKKET
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FERIELUKKET NYE REGLER

• Hovedregel: Holder en virksomhed lukket under ferie, kan en ansat, der ikke er 

berettiget til optjent ferie i alle de dage, virksomheden holder lukket, ikke i den 

anledning rejse krav mod arbejdsgiveren.

• Undtagelse 1: Arbejdsgiver skal i videst muligt omfang sikre, at den ansatte har 

optjent, betalt ferie til gode til alle de dage, hvor der er ferielukket. Gør 

arbejdsgiver ikke det, skal han betale den ansatte løn for de pågældende dage.

• Undtagelse 2: Hvis den ansatte har været ansat i hele det forudgående ferieår 

frem til ferielukningen, men ikke optjent ret til betalt ferie i alle de dage, hvor der 

er ferielukket, har den ansatte ret til betalt ferie på forskud for de dage, den 

ansatte ikke har optjent ret til betalt ferie, mod at arbejdsgiver kan modregne i den 

efterfølgende ferieoptjening.



FERIEHINDRING
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2. NIVEAU: 

For at skifte fra 

Bold til Regular; klik på 

For at skifte tilbage klik på 

INDHOLDSSIDE      

NYE REGLER VED BARSEL/SYGDOM

Nye regler efter 1. september 2020:

• 4 ugers betalt ferie, der skal afholdes, når tilbage efter barsel/sygdom

• Dvs. begrænsning i mulighed for at få udbetalt tilgodehavende ferie efter 

reglerne i dag

• Undtagelse: Kan kun udbetales hvis sygdom eller barsel i to på hinanden 

følgende ferieafholdelsesperioder
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FERIETILLÆG
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• Ferietillægget på 1,95 procent optjenes og udbetales i henhold til ferielovens 

regler 

• 1% kommer af ferieloven og 0,95% er forhandlet via overenskomsten

• Ferietillægget optjent i perioden 1. september til 31. maj udbetales med maj-

lønnen, og 

• ferietillæg optjent 1. juni til 31. august , udbetales med augustlønnen
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UENIGHED MED PLA

Det forhøjede ferietillæg optjent i indefrysningsperioden fra den 1. september 

2019 til den 31. august 2020:

PLA er ikke enige med os i, at det forhøjede ferietillæg på 0,95 %, der er optjent 

i indefrysningsperioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020, skal 

udbetales. 

Denne uenighed har vi bragt videre til Fagbevægelsens Hovedorganisation
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SPØRGSMÅL


