
Emne: Ændring af ferieloven - erstatningsferie ved sygdom 

 
Kære ledere (med kopi til H-MED). 
 
Den 24. april 2012 blev der vedtaget en ny ferielov. Den ændrede ferielov giver medarbejdere mulighed for 
at kræve erstatningsferie ved sygdom under ferie. Loven er trådt i kraft den 1. maj 2012. Ifølge KL vil 
ferieloven først blive implementeret i den kommunale ferieaftale i løbet af efteråret 2012. Ferieaftalen 
gælder for de kommunalt ansatte. 
 
Center for Politik og Organisation besluttet at udsende en foreløbig orientering om de ændrede regler, 
selvom loven endnu ikke er implementeret i den kommunale ferieaftale.  
Erstatningsferie ved sygdom under ferie. 
 
Fra 1. maj 2012 har medarbejdere mulighed for at kræve erstatningsferie ved sygdom under ferie. Retten til 
erstatningsferie gælder efter 5 sygedage. Sygdommen skal være af en sådan art, at den under normale 
omstændigheder også ville medføre en sygemelding.  
 
Medarbejdere, som har optjent fuld ferie (5 ugers ferie med løn) har ret til erstatningsferie for de faktiske 
sygedage. Medarbejdere, som ikke har optjent fuld ferie kan kræve erstatningsferie efter et 
forholdsmæssigt færre antal sygedage under ferien. Personale Service kan på nuværende tidspunkt ikke 
oplyse, hvordan den forholdsmæssige beregning skal ske. 
 
Ifølge KL er der endnu ikke taget stilling til, hvilke regler der gælder for eventuel erstatningsferie ved 
sygdom under afholdelse af 6. ferieuge.  
 
Anmeldelse og dokumentation af sygefraværet 
Ved sygdom under ferie skal medarbejderen kontakte sin leder (eller en anden person med ledelsesansvar 
på arbejdspladsen), hvis medarbejderen ønsker erstatningsferie. Henvendelsen bør ske telefonisk, men 
såfremt medarbejderen ikke har mulighed for at kontakte arbejdspladsen telefonisk, kan sygefraværet 
anmeldes pr. mail eller sms.  
 
Medarbejderen skal oplyse datoen for 1. sygedag. Når medarbejderen er rask igen, skal medarbejderen 
orientere sin leder. Derudover skal medarbejderen fremsende en lægelig dokumentation for sit sygefravær. 
Udgiften til lægeerklæringen skal afholdes af medarbejderen. Hvis lægeerklæringen er skrevet på et andet 
sprog end dansk eller engelsk, er det medarbejderens ansvar at sørge for en oversættelse af 
lægeerklæringen. 
 
Sygdom før planlagt ferie 
Reglerne vedrørende sygdom før planlagt ferie er ikke ændret. En medarbejder, som er syg før en planlagt 
ferie begynder, har ikke pligt til at påbegynde ferien. Medarbejderen skal melde sig syg og rask efter de 
almindelige regler. Hvis medarbejderen bliver rask inden den planlagte ferie er udløbet, kan medarbejderen 
genoptage sit arbejde eller afvikle resten af ferieperioden. 
 
Yderligere information 
Når den kommunale ferieaftale er ændret, vil Personale Service fremsende yderligere information om de 
nye regler.  
 
Spørgsmål kan rettes til jeres lønkonsulent eller personalekonsulent i Personale Service. 
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