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AC’s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling 
af uhævede feriepenge) 

Ved brev af 14. juli 2003 har Beskæftigelsesministeriet bedt om AC´s bemærkninger til 

udkast til forslag til lov om ændring af ferieloven vedrørende udbetaling af uhævede fe-

riepenge. 

 

Indledningsvist skal AC generelt bemærke, at AC finder det positivt, at det med lov-

forslaget søges sikret, at en endnu højere andel af de skønnede 99,75 pct. af den samlede 

feriebetaling fremover udbetales til de respektive lønmodtagere ved ferieårets afslut-

ning. AC finder imidlertid, at der er en række betænkeligheder forbundet med særligt 

forslagets § 1, nr. 3, hvorefter ikke-overenskomstdækkede lønmodtagere fratages mu-

ligheden for at overføre ferie fra et ferieår til et andet, og forslagets § 1, nr. 6, hvorefter 

feriegodtgørelse, der ikke er hævet af lønmodtageren inden udløbet af ferieåret, eller løn 

under ferie eller ferietillæg, der ikke er udbetalt til lønmodtageren inden udløbet af fe-

rieåret, kan udbetales efter anmodning til lønmodtageren af arbejdsgiveren, FerieKonto 

eller feriekortudsteder, hvis ferien er optjent i et ansættelsesforhold, der er ophørt, eller 

hvis ferien stammer fra den 5. ferieuge. Nedenfor redegøres nærmere for AC´s bemærk-

ninger til de enkelte forslag i udkastet til forslag til ændring af ferieloven. 

 

AC har følgende bemærkninger til de enkelte forslag i udkast til forslag til lov om æn-

dring af ferieloven vedrørende udbetaling af uhævede feriepenge: 

 

Ad § 1, nr 3: 

 

Efter lovforslagets § 1, nr. 3 foreslås ferielovens § 19, stk. 5 og 6 vedrørende overførsel 

af ferie for lønmodtagere, som ikke er omfattet af en kollektiv overenskomst eller aftale 

om ferieoverførsel, ophævet, hvilket er ensbetydende med, at denne gruppe af lønmod-

tagere fratages den nuværende mulighed for efter ferielovens § 19 at kunne indgå en in-

dividuel skriftlig aftale med arbejdsgiveren om at overføre optjent ferie ud over 20 dage 

fra et ferieår til et andet. 

 

Det fremgår således af bemærkningerne til § 1, nr. 3, at begrundelsen for forslaget om at 

ophæve ferielovens § 19, stk. 5 og 6, er, at der ikke længere er behov for at opretholde 

de særlige regler om ferieoverførsel for ikke-overenskomstdækkede lønmodtagere som 

følge af lovforslagets § 1, nr. 6, hvorefter feriepenge ud over 4 uger kan udbetales til 

lønmodtageren under forudsætning af, at denne anmoder om dette og på tro og love.  
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Det anføres endvidere i bemærkningerne, at hvis en ikke-overenskomstdækket lønmod-

tager ønsker at holde mere end 5 ugers ferie i et ferieår, kan dette blot aftales med ar-

bejdsgiveren, da loven ikke er til hinder for videregående rettigheder. Efter forslaget vil 

afholdelse af mere end 5 ugers ferie i et ferieår fortsat kræve, at arbejdsgiveren accepte-

rer dette.  

 

Endelig fremgår det af bemærkningerne til § 1, nr. 3, at muligheden for at overføre ferie 

er indskrevet i en lang række overenskomster, og at overførsel af ferie efter lovens § 19 

første gang har kunnet ske til det ferieår, der begyndte den 1. maj 2003. På denne bag-

grund skønnes der på nuværende tidspunkt ikke at være grund til at ophæve adgangen til 

at overføre ferie for de lønmodtagere, der er omfattet af en kollektiv overenskomst. 

 

AC forstår ovennævnte bemærkninger således, at hvis en ikke-overenskomstdækket 

lønmodtager, som optjener 5 ugers ferie med løn pr. år, ønsker at holde 6 ugers ”betalt” 

ferie i det efterfølgende ferieår - og således kun har holdt 4 ugers ferie med løn i det in-

deværende ferieår - skal lønmodtageren efter forslagets § 1, nr. 6, dels sørge for senest 

den 30. september efter ferieårets udløb at anmode sin arbejdsgiver om udbetaling af 

den ene uges ikke-afholdte ferie med løn, og dels samtidig hermed sikre sig, at arbejds-

giveren vil acceptere, at lønmodtageren afholder 6 ugers ferie i det efterfølgende ferieår. 

Endelig skal lønmodtageren sørge for at ”øremærke” den udbetalte løn for den optjente 

ikke-afholdte 5. ferieuge i privatbudgettet med henblik på at kunne finansiere afholdel-

sen af 1 uges ikke-optjent ferie i det efterfølgende ferieår, hvilket for nogle lønmodtage-

res vedkommende kan være ensbetydende med, at den udbetalte løn er forbrugt på tids-

punktet for afholdelsen af den pågældende ferieuge. 

 

AC finder, at der i bemærkningerne ikke redegøres tilstrækkeligt klart for forskellen 

mellem den foreslåede adgang til at få udbetalt den 5. ferieuge og de nugældende regler 

om ferieoverførsel. Eftersom ikke-overenskomstdækkede lønmodtagere i medfør af for-

slagets § 1, nr. 3 fratages muligheden for at overføre ferie efter ferielovens § 19, bør 

konsekvenserne af ændringen i ikke-overenskomstdækkede lønmodtageres retsstilling 

efter AC´s opfattelse klart fremgå af bemærkningerne, herunder bør det tydeliggøres, at 

- i modsætning til, hvad der gælder for overført ferie - vil afholdelse af ferie ud over 5 

uger i det efterfølgende ferieår efter forslagets § 1, nr. 6, ikke være omfattet af de be-

skyttende regler i ferieloven (regler om varsling af ferie, ændring af denne, hvad der 

gælder i tilfælde af sygdom etc.), at forslaget ikke er ensbetydende med en ret for løn-

modtageren til at holde ferie ud over 5 uger i et efterfølgende ferieår, som det er tilfæl-

det med overført ferie, at der ikke stilles krav om en skriftlig aftale som efter ferielovens 

§ 19, stk. 2, ligesom det bør tydeliggøres, hvorvidt forslaget indebærer, at der kun kan 

aftales afholdelse af mere end 5 ugers ferie for ét ferieår ad gangen etc. Vedrørende 

AC´s bemærkninger til forslagets § 1, nr. 6, i øvrigt henvises til afsnittet herom. 

 

Omvendt er lovforslaget ensbetydende med, at lønmodtagere, som er omfattet af en kol-

lektiv overenskomst eller aftale om ferieoverførsel, i medfør af ferielovens § 19 – dvs. 

med de særlige lønmodtagerbeskyttelseshensyn, som gør sig gældende ved ferieoverfør-

sel – fortsat har mulighed for at kunne indgå aftale med arbejdsgiveren om overførsel af 

optjent ”betalt” ferie til et efterfølgende ferieår. Overenskomstdækkede lønmodtageres 

mulighed for at kunne indgå aftale med arbejdsgiveren om overførsel af ferie oprethol-
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des ifølge bemærkningerne tilsyneladende alene med den begrundelse, at overførsel af 

ferie efter lovens § 19 første gang har kunnet ske med virkning fra ferieåret 2003. 

  

AC finder det beklageligt, såfremt ikke-overenskomstdækkede lønmodtagere fratages 

den nuværende mulighed for at kunne indgå aftale med arbejdsgiveren om decideret 

overførsel af optjent ferie fra et ferieår til et andet. Herudover skal AC pege på det 

uhensigtsmæssige i, at lovforslaget er ensbetydende med en forskelsbehandling af ikke-

overenskomstdækkede lønmodtagere og overenskomstdækkede lønmodtagere, når det 

drejer sig om muligheden for at kunne indgå en aftale med arbejdsgiveren om overførsel 

af ferie.  

 

Den nugældende § 19, stk. 5 finder i praksis alene anvendelse på de lønmodtagere ansat 

i den private sektor, som ikke er omfattet af en kollektiv overenskomst eller kollektiv 

aftale om overførsel af ferie. Flertallet af de af AC-organisationernes medlemmer, som 

er ansat i den private sektor, er ikke omfattet af en kollektiv overenskomst eller kollek-

tiv aftale om overførsel af ferie. På trods af, at der i medfør af lovforslaget er mulighed 

for, at en lønmodtager med arbejdsgiverens accept kan afholde mere end 5 ugers ferie i 

et ferieår, er AC af den opfattelse, at der ikke foreligger et tilstrækkeligt grundlag for en 

antagelse om, at der fremover ikke tillige vil være behov for at kunne tilgodese et ønske 

- fra såvel lønmodtagere, som ikke er omfattet af en kollektiv overenskomst eller aftale 

om ferieoverførsel, som arbejdsgivere - om fortsat at udnytte den fleksibilitet og de for-

dele, som følger af ferielovens mulighed for at kunne indgå aftale om decideret at over-

føre optjent ferie ud over 4 uger fra et ferieår til et andet. 

  

AC finder således, at der også fremover vil være behov for, at ferieloven giver de løn-

modtagere, som ikke er omfattet af en kollektiv overenskomst eller kollektiv aftale om 

ferieoverførsel, mulighed for at kunne aftale overførsel af optjent ferie ud over 20 dage 

til et efterfølgende ferieår - på linje med de beskyttelseshensyn, der gælder for lønmod-

tagere, som er omfattet en kollektiv overenskomst eller aftale om ferieoverførsel. 

 

AC skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at indførelsen af den generelle forud-

sætning i den nugældende ferielovs § 19 om, at en aftale mellem arbejdsgiveren og 

lønmodtageren om overførsel af ferie skal ske på grundlag af en kollektiv overenskomst 

- hvad enten lønmodtageren er omfattet af en sådan eller ikke – har været begrundet i et 

beskyttelseshensyn til den enkelte lønmodtager. For den enkelte lønmodtager ligger der 

således en vis beskyttelse i, at parterne i en kollektiv overenskomst har fastsat rammerne 

og de nærmere vilkår og krav for overførsel af ferie. I en kollektiv overenskomst eller 

aftales bestemmelser om ferieoverførsel kan der således tage højde for forhold, som den 

enkelte lønmodtager ikke nødvendigvis selv er opmærksom på, når denne skal indgå en 

aftale om ferieoverførsel med arbejdsgiveren, eller den kollektive overenskomst eller af-

tale kan fastsætte krav og vilkår, som det måske vil være vanskeligt for den enkelte 

lønmodtager selv at komme igennem med over for arbejdsgiveren i forbindelse med en 

individuel aftale om ferieoverførsel. 

 

Det er imidlertid AC´s indtryk, at fortolkningen af den konkrete udstrækning af anven-

delsesområdet for ferielovens § 19, stk. 5, nr. 1 og 2 i praksis ikke har været helt ukom-

pliceret, ligesom det er AC´s indtryk, at den nugældende procedure med, at direktøren 

for Arbejdsdirektoratet skal godkende private arbejdsgiveres ansøgninger om ferieover-



4/6  

førsel for ikke-overenskomstdækkede lønmodtagere, jf. § 19, stk. 6 (samt § 43, stk. 3, 

og § 44, stk. 7) har været administrativt ressourcekrævende. 

 

Men som et alternativ til at fratage ikke-overenskomstdækkede lønmodtagere deres lov-

fæstede mulighed for at kunne aftale overførsel af ferie ud over 20 dage fra et ferieår til 

et andet, skal AC konkret foreslå, at ferielovens § 19, stk. 5 i stedet ændres, således at 

der i bestemmelsen fastsættes nogle rammer samt en række vilkår og krav, der som mi-

nimum skal være opfyldt, når en arbejdsgiver og en lønmodtager, som ikke er omfattet 

af en kollektiv overenskomst eller kollektiv aftale om overførsel af ferie, ønsker at indgå 

en individuel aftale om ferieoverførsel. Som et eksempel på hvilke rammer, krav og vil-

kår for ferieoverførsel, der i givet fald vil kunne fastsættes i medfør af ferielovens § 19, 

stk. 5 tillader AC sig at vedlægge et af AC-organisationerne udarbejdet fælles bud på, 

hvad en kollektiv aftale om fravigelse af ferieloven (ferieoverførsel) eksempelvis kan 

indeholde. 

 

Ad § 1, nr. 4 

 

Efter forslagets § 1, nr. 4 forfalder feriegodtgørelse for lønmodtagere, der får løn under 

ferie, ved fratræden senest den 1. måneden efter fratrædelsestidspunktet. Herved bereg-

nes morarenter efter ferielovens § 28 fra den 1. i en måned, uanset om der er tale om 

kvartalvis indbetaling af feriegodtgørelse eller feriegodtgørelse ved fratræden af en må-

nedsvist ansat.  

 

AC skal bemærke, at det med de ovenfor anvendte formuleringer ikke står helt klart, 

hvorvidt feriegodtgørelse for en lønmodtager, som fratræder eksempelvis ultimo juni, 

vil forfalde den 1. juli eller 1. august - og dermed står det heller ikke klart fra hvilket 

tidspunkt, eventuelle morarenter beregnes fra. Dette bør præciseres i bemærkningerne. 

 

Ad § 1, nr. 6 

 

- Udbetaling af feriegodtgørelse for ikke-afholdt ferie 

 

Forslagets § 1, nr. 6 indebærer, at den enkelte lønmodtager har mulighed for at anmode 

om udbetaling af feriegodtgørelse, der ikke er hævet af lønmodtageren inden udløbet af 

ferieåret, eller løn under ferie eller ferietillæg der ikke er udbetalt til lønmodtageren in-

den udløbet af ferien, og som enten er optjent i et ansættelsesforhold, der er ophørt se-

nest ved udløbet af ferieåret, eller som vedrører optjent ferie ud over 4 uger, som ikke er 

aftalt, overført efter ferielovens §§ 19 eller 40. 

 

AC skal gøre opmærksom på, at den konkrete baggrund og begrundelse for at stille for-

slaget om muligheden for at få udbetalt ikke-afholdt optjent ferie i forbindelse med an-

sættelsesforholdets ophør ikke fremgår af bemærkningerne til forslaget. AC finder, at 

den konkrete baggrund og konkrete begrundelse for at stille forslaget – ud over at der i 

medfør af Rådets direktiv 93/104/EF om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggel-

se af arbejdstiden er hjemmel hertil – specifikt bør medtages i bemærkningerne. 

 

Forslaget indebærer en adgang for lønmodtageren til – såfremt betingelserne i forslagets 

§ 1, nr. 6 er opfyldt – at vælge at få udbetalt en slags økonomisk kompensation for at 
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give afkald på at afholde optjent ferie i det indeværende ferieår. Såfremt lønmodtageren 

i det efterfølgende ferieår ønsker at afholde den pågældende ferie, afholdes denne som 

ikke-optjent ferie – dvs. ferie, som ikke er omfattet af de beskyttende regler i ferieloven.  

 

Forslaget er som udgangspunkt ensbetydende med en øget fleksibilitet for lønmodtager-

ne og kan derfor komme den enkelte lønmodtager til gode. Eksempelvis vil lønmodta-

gere på arbejdspladser med meget merarbejde men med manglende mulighed for kon-

tant udbetaling af merarbejdet nu kunne vælge at få udbetalt ferie ud over 4 uger og i 

stedet afspadsere merarbejdet. 

 

Forslaget kan efter AC´s opfattelse imidlertid også tages som et udtryk for et brud med 

ferielovens hidtidige princip om, at udbetaling af feriepenge følger afholdelsen af den 

optjente ferie, ligesom forslaget kan tages som et udtryk for et brud med ferielovens in-

tention om, at optjent ferie ud fra et lønmodtagerbeskyttelseshensyn skal afholdes, her-

under et brud med den 5. ferieuge. I medfør af forslaget synes den øgede fleksibilitet 

med andre ord at gå forud for beskyttelsesniveauet i ferieloven. 

 

AC skal i den forbindelse henlede opmærksomheden på, at forslaget i praksis kan få 

nogle uhensigtsmæssige konsekvenser, eftersom det ikke vil kunne udelukkes, at der 

kan opstå situationer, hvor den enkelte lønmodtager vil føle sig presset af sin arbejdsgi-

ver til at benytte sig af ovennævnte mulighed for at anmode om at få udbetalt sin optjen-

te ferie i stedet for at afholde den – eksempelvis i tilfælde af mangel på tilstrækkelige 

medarbejderressourcer på den enkelte arbejdsplads, eller lønmodtageren kan eksempel-

vis i forbindelse med fratræden ved ferieårets udløb føle sig presset til at undlade at af-

holde sin optjente ferie i opsigelsesperioden og i stedet få denne udbetalt. Forslaget kan 

således i værste fald indebære en risiko for, at manglende afholdelse af ferie over en 

længere periode som følge af forslagets § 1, nr. 6, for nogle lønmodtageres vedkom-

mende kan resultere i stress, udbrændthed, for tidlig nedslidning etc., hvilket hverken er 

i lønmodtagernes eller arbejdsgivernes interesse. 

 

Herudover skal AC henlede opmærksomheden på, at den øgede adgang til at få udbetalt 

feriegodtgørelse uden at afholde ferie tillige kan få betydning for beskæftigelsen på de 

enkelte virksomheder – og dermed for den samlede beskæftigelse i Danmark - eftersom 

mindre afholdelse af ferie hos de ansatte kan betyde behov for færre beskæftigede. 

- Modtagere af dagpenge, børnepasningsorlovsydelse eller kontanthjælp 

 

Herudover indebærer forslagets § 1, nr. 6, at lønmodtagere, som har modtaget dagpen-

ge, børnepasningsorlovs-ydelse eller kontanthjælp i ferieåret, ikke kan få udbetalt ferie-

godtgørelse.  

 

Denne del af forslaget synes alene motiveret af ønsket om en omkostningsneutral løs-

ning for staten. Det fremgår således af bemærkningerne, at det har været en forudsæt-

ning for lovforslagets udarbejdelse, at staten fortsat skulle modtage de uhævede ferie-

penge fra denne gruppe. 

 

AC skal gøre opmærksom på, at også for arbejdsløse og personer på kontanthjælp eller 

børnepasningsorlov kan det være attraktivt med en mere fleksibel mulighed for at få ud-
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betalt feriegodtgørelse. Forslaget synes dermed ensidigt at begunstige lønmodtagere i 

arbejde samt arbejdsgivere i denne henseende. 

 

Bemærkninger i øvrigt 

 

Endvidere skal AC gøre opmærksom på, at forslaget heller ikke afhjælper et eksisteren-

de problem for den gruppe af lønmodtagere med deltidsbeskæftigelse, som modtager 

supplerende dagpenge. Disse kan ikke efter de nugældende regler modtage feriedagpen-

ge og feriegodtgørelse på samme tid - uagtet at de på optjeningstidspunktet modtog en 

kombination af løn og dagpenge. Der er heller ikke mulighed for at konvertere ferie op-

tjent ved deltidsbeskæftigelse til ferie med løn som fuldtidsbeskæftiget.  

 

Dette bevirker, at det en række lønmodtagere i deltidsbeskæftigelse ikke har økonomisk 

mulighed for at holde ferie og dermed at få udbetalt feriegodtgørelse, da feriegodtgørel-

sen er mindre end dagpengesatsen.  

 

Det fremgår af bekendtgørelsen om feriedagpenge, at optjent løn under ferie eller ferie-

godtgørelse skal være brugt, før der kan udbetales feriedagpenge. Med en deltidsbe-

skæftigelse kan dette beløb være meget lille og fordelt over mange feriedage, og der er 

ikke mulighed for at omregne løn under ferie eller feriegodtgørelse for deltidsbeskæfti-

gelse til fulde dage. Resultatet bliver i praksis, at deltidsbeskæftigede reelt afskæres fra 

at holde ferie. Det sker, fordi den feriegodtgørelse, de har optjent, ikke er til at leve af, 

og fordi der skal holdes ferie med feriegodtgørelse, før der er adgang til at modtage fe-

riedagpenge.  

 

I bekendtgørelsen om feriedagpenge findes i § 11 allerede en model for omregning af 

arbejdstimer med henblik på først at få udbetalt feriegodtgørelse og senere feriedagpen-

ge. Det er en ordning, der gælder for dimittender. Modellen indikerer, at det administra-

tivt er muligt at omregne ferie optjent i en ansættelse til feriedage med fuld beskæftigel-

sesgrad og herefter beregne feriedagpenge for den resterende del af ferien.  

 

Deltidsansatte, der er afhængige af at supplere lønindtægten med dagpenge, bør således 

have adgang til at få udbetalt en feriegodtgørelse optjent på samme måde som ansatte 

med fuld beskæftigelsesgrad.  

 

Endelig skal der i relation til lønmodtagere i deltidsbeskæftigelse gøres opmærksom på, 

at det med de nugældende regler endvidere er et problem, at en gruppe på arbejdsmar-

kedet således hindres i at få adgang til den rekreation, der netop er intentionen med fe-

rielovens bestemmelser om ferie. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Susanne E. Rehm 
Direkte nr.: 33 69 40 72 
E-mail: ser@ac,dk 


