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Opdatering af vejledning om ferie 

I forbindelse med de nye ferieaftaler for personale ansat i kommuner og regioner, som trådte i 

kraft den 1. september 2020, har Forhandlingsfællesskabet sammen med KL og Danske Regioner 

udarbejdet fælles vejledninger. 

 

Første udgave af vejledningerne blev udsendt i december 2019. Der er nu udarbejdet opdaterede 

udgaver af vejledningerne, som vedlægges. Opdateringerne drejer sig om diverse præciseringer 

og uddybninger, idet der løbende udstedes nye bekendtgørelser samt anden præcisering fra Be-

skæftigelsesministeriet i medfør af den nye ferielovgivning. De senest opdaterede udgaver af fe-

rieaftalerne er også inkluderet, jf. udsendelse til medlemsorganisationerne af 3. juli 2020. 

 

De primære ændringer i vejledningerne drejer sig om præciseringer og uddybninger af følgende 

bestemmelser: 

• Beregning af løn under forskudsferie ved efterfølgende ændringer i beskæftigelsesgraden 

(afsnit 2.5). 

• Den ferie, der optjenes først, er som udgangspunkt at betragte som øvrig ferie (afsnit 3.2). 

• Uddybninger og flere eksempler vedrørende reglerne om ferie og fritstilling (afsnit 3.4). 

• AG kan ikke pålægge ferie på de hele arbejdsdage, hvor en ansat arbejder og er sygemeldt 

på hele dage (kapitel 5). 

• Karensdage ved sygdom i ferien nedrundes til hele dage, hvis den ansatte ikke har været 

ansat hele ferieåret (kapitel 5). 

 

Der er udarbejdet en ferievejledning med både KL og Danske Regioner. Indholdsmæssigt er de 

to vejledninger stort set identiske, da regelgrundlaget med ganske få undtagelser er det samme. 

 

Begge ferievejledninger kan også hentes på Forhandlingsfællesskabets hjemmeside. Her kan des-

uden findes tidligere udarbejdet folder og planchesæt, som kort forklarer de væsentligste elemen-

ter i de nye ferieregler. Der er også tidligere udarbejdet en animationsfilm om de nye regler, som 

kan ses på: https://vimeo.com/385435687, samt en Ferieplanlægger, som er et digitalt værktøj, 

der kan bruges til at få et vejledende overblik over, hvor meget ferie man har, og hvordan man 
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eksempelvis kan afholde den (Link: https://vpt.dk/forsta-de-nye-ferieregler-og-prov-ferieplanla-

eggeren) 

 

Fordeling af trykte eksemplarer 

Kommuneforlaget trykker et antal eksemplarer af ferievejledningen i bogform, som distribueres 

gratis til medlemsorganisationerne. Forhandlingsfællesskabet råder i alt over 3.000 eksemplarer 

af KL-vejledningen og 1.000 eksemplarer af RLTN-vejledningen. Eksemplarerne fordeles efter 

medlemstal pr. 1. januar 2020. Der er vedlagt en fordelingsnøgle af de gratis eksemplarer. Kom-

muneforlaget forventes at levere eksemplarerne til organisationens centrale hovedadresse om 3-

4 uger. 

 

Såfremt en organisation ikke ønsker at få tilsendt de gratis eksemplarer, bedes det meddelt til 

Annette Zester (az@forhandlingsfaellesskabet.dk) senest den 16. september 2020. 

 

Ønsker en organisation flere trykte eksemplarer, vil der være mulighed for at købe flere eksem-

plarer direkte hos Kommuneforlaget (www.kommuneforlaget.dk). Salgsprisen forventes at være 

ca. 125 kr. pr. stk. plus ekspeditionsgebyr og moms, og med mulighed for mængderabatter. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Helle Basse Jens Krogstrup 
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