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Vedr.: Orientering om kommende vejledninger om ferie 

 

Forhandlingsfællesskabet udsendte den 19. december 2018 nye ferieaftaler for personale ansat i 

kommuner og regioner. De nye ferieaftaler træder i kraft den 1. september 2020. 

 

I udsendelsen blev det også oplyst, at Forhandlingsfællesskabet sammen med KL og Danske Re-

gioner har aftalt at udarbejde fælles vejledninger i løbet af 2019.  

 

Vejledningsarbejdet bliver opdelt i to vejledninger: 

 

Den første vejledning bliver om overgangen frem mod de nye ferieaftaler, som træder i kraft den 

1. september 2020. Den forventes udsendt i løbet af april 2019 med følgende hovedindhold: 

• Overgangsordningen i grundtræk, herunder indefrysningen af ferie optjent i perioden 1. 

september 2019 til 31. august 2020. 

• Hvad er omfattet af overgangsordningen, og hvad er ikke (for personale ansat i kommuner 

og regioner er alle ferierettigheder udover ferielovens rettigheder ikke omfattet). 

• Indberetning, indbetaling og udbetaling af indefrosne feriemidler. 

• Håndtering af feriebetaling i overgangsperioden. 

• Håndtering af ansatte, der fratræder eller forlader arbejdsmarkedet i overgangsperioden. 

• Regler og eksempler vedr. afholdelse af ferie i overgangsperioden: 

o Frem til 1. maj 2020 

o I sommeren 2020 (i ”mini-ferieåret” fra 1. maj 2020 til 31. august 2020) 

o I efteråret 2020 umiddelbart efter de nye ferieregler er trådt i kraft. 

• Afholdelse af ferie i overgangsperioden for nye på arbejdsmarkedet. 

 

Vejledningen om overgangsordningen baseres dels på Lov om forvaltning og administration af 

tilgodehavende feriemidler af 30. januar 2018, dels de udsendte protokollater af 18. december 

2018 om håndtering af feriebetaling i forbindelse med overgangen til samtidighedsferie, som 

Forhandlingsfællesskabet har indgået med hhv. KL og RLTN. Vejledningen om overgangsord-

ningen vil blive udsendt til medlemsorganisationerne i en digital version. 

 

Den anden vejledning bliver en samlet gennemgang af alle de ferieregler, som gælder fra den 1. 

september 2020, dvs. den vil blive baseret på: 
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• Aftalerne om ferie for personale ansat i kommuner/regioner af 18. december 2018. 

• Aftalerne om 6. ferieuge mv. for personale ansat i kommuner/regioner af 18. december 

2018. 

 

Denne vejledning forventes udsendt i slutningen af 2019 og vil således både gennemgå de nuvæ-

rende regler, som videreføres i de nye ferieaftaler, samt uddybe og konkretisere alle de nye ele-

menter i ferieaftalerne, herunder princippet om samtidighedsferie for 1.-5. ferieuge. Der vil blive 

mulighed for, at medlemsorganisationerne kan bestille trykte eksemplarer af vejledningen om de 

nye ferieregler. 

 

For en overordnet gennemgang af de nye ferieregler kan der også henvises til det planchesæt, 

som Forhandlingsfællesskabet udsendte den 19. december 2018 sammen med de nye ferieaftaler. 

 

Eventuelle spørgsmål vedrørende ovenstående kan rettes til Jens Krogstrup på tlf. 33470620 eller 

pr. e-mail jk@forhandlingsfaellesskabet.dk. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Helle Basse Jens Krogstrup 


