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Vedr. feriepenge for fratrådte medarbejdere ved overgang til ny ferielov 

Folketinget vedtog den 25. januar 2018 et lovforslag, der udmønter den politiske aftale 
om ny ferielov, der indfører et nyt system for måden, lønmodtagere optjener ferie på.  
 
Fra september 2020 indføres som følge heraf et nyt feriesystem med samtidighedsfe-
rie, hvor lønmodtagere optjener og afholder ferie over samme periode. Ved overgan-
gen til en ny ferieordning med samtidighed vil lønmodtageren – efter de gældende 
regler – have optjent ferie, som endnu ikke er afholdt.  
 
Samtidig vil den enkelte på overgangstidspunktet begynde at optjene ny ferie, som kan 
afholdes løbende i takt med, at ferien optjenes. Det betyder, at en lønmodtager vil have 
ret til op til to års betalt ferie (svarende til ti uger) i det første år med samtidighedsfe-
rie. For at undgå afholdelsen af to ferieår samtidigt, er det besluttet at indefryse de fe-
riemidler, der optjenes i perioden 1. september 2019 til den 31. august 2020. Det inde-
frosne ferieår opgøres til et ferietilgodehavende, som lønmodtageren som udgangs-
punkt modtager, når denne fratræder arbejdsmarkedet – typisk ved folkepensionsal-
deren. 

Social- og Indenrigsministeriet udsendte den 16. oktober 2019 en orienteringsskrivelse 
til samtlige kommuner, hvoraf følgende fremgår vedrørende den regnskabstekniske 
håndtering af feriemidlerne i overgangsperioden: 
 
1. Kommunerne skal for regnskab 2019 og 2020 ved regnskabsafslutningen opgøre 

de opsparede feriemidler for funktionærer i overgangsperioden, hvorefter disse 
skal føres direkte på balancen som en langfristet gæld med modpost på egenkapi-
talen (9.75.99).  

2. Der blev i den forbindelse oprettet en ny funktion på hovedkonto 9 under langfri-
stet gæld: 9.55.73 Lønmodtagernes Feriemidler  

3. I forbindelse med betalingen til Lønmodtagernes Feriemidler skal der ske en regi-
strering på driften på følgende nye funktion på hovedkonto 6: 6.52.71 Indbetaling 
til Lønmodtagernes Feriemidler. 

4. For timelønnede, der modtager feriegodtgørelse, og funktionærer, som fratræder i 
overgangsperioden, gælder, at de opsparede feriemidler skal konteres under drif-
ten som hidtil, i det omfang der afregnes med feriekonto/feriekasser. 

 
Punkterne 1-3 gælder for funktionærer i fortsat beskæftigelse, mens punkt 4 gælder for 
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medarbejdere, der fratræder i overgangsperioden, og hvor feriepengene afregnes via 
feriekonto/feriekasser. 

For medarbejdere, hvor kommunerne selv står for feriepengeudbetalingen, er der 
imidlertid ikke med orienteringsskrivelsen af 16. oktober 2019 taget eksplicit stilling til 
den regnskabsmæssige håndtering i forbindelse med fratrædelser. 

Social- og Indenrigsministeriet skal i den forbindelse udtale, at kommunerne skal 
håndtere optjente feriemidler for medarbejdere, der fratræder i overgangsperioden, og 
hvor kommunen selv står for feriepengeudbetalingen, på samme måde som hidtil – 
dvs. de skal driftsføres i forbindelse med fratrædelse.  

I det omfang kommunerne påtænker at afregne med Lønmodtagernes Feriemidler in-
den udgangen af 2020, skal værdien af de opsparede feriemidler optages på balancen 
som en kortfristet gæld. Hvis der ikke påtænkes afregnet med Lønmodtagernes Ferie-
midler inden udgangen af 2020, skal værdien optages på balancen som en langfristet 
gæld på funktion 9.55.73 Lønmodtagernes Feriemidler. 

Social- og Indenrigsministeriet vil ved en kommende orienteringsskrivelse præcisere, 
at indbetalingerne til Lønmodtagernes Feriemidler for medarbejdere der er fratrådt i 
overgangsperioden ikke skal registreres på driften, da det som anført sker i forbindelse 
med fratrædelsen. Indbetalingerne til Lønmodtagernes Feriemidler skal således alene 
registreres som afvikling af gæld på balancesiden for de pågældende medarbejdere. 

For funktionærer i fortsat beskæftigelse vil der dog stadig skulle ske registrering på 
driften ved indbetaling. Registeringen skal ske på funktion 6.52.71 Indbetaling til Løn-
modtagernes Feriemidler. Dette indebærer, at kommunerne, indtil der er indbetalt til 
Lønmodtagernes Feriemidler, skal kunne adskille, hvilke medarbejdere, der fratrådte i 
perioden 1. september 2019 til den 31. august 2020, og hvilke der ikke gjorde.  

Ministeriet vil ved en kommende orienteringsskrivelse oprette en række nye gruppe-
ringer på funktion 9.55.73 Lønmodtagernes Feriemidler, således at det fremadrettet 
bliver muligt at skelne mellem feriepenge for de medarbejdere, der fratrådte i 
2019/2020, og feriepenge for funktionærer i fortsat beskæftigelse. 

Ved spørgsmål til ovenstående kan undertegnede kontaktes på npa@sim.dk eller tele-
fon 72 28 25 63. 

 

Med venlig hilsen 
Nicolai Abildskov Pallisborg 
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