Afholdelse af ferie i overgangsperioden til den nye ferielov

Afholdelse af ferie frem til 30. april 2020
Indtil den 30. april 2020 afholder du ferie, som du hele tiden har gjort efter den nugældende
ferielov. Er du elev og har indgået en uddannelsesaftale før 1. juli 2019, så har du ret til 25
dages betalt ferie til afholdelse i perioden frem til den 30. april 2020. Er du elev, og har du
indgået en uddannelsesaftale 1. juli 2019 eller senere, så har du ikke ret til betalt ferie i perioden frem til torsdag den 30. april 2020.

Afholdelse af ferie fra 1. maj 2020 til 31. august 2020
Du vil som fuldtidsansat (37 timer) kunne afholde ferie, som du plejer. Årsagen er, at den ferie,
som optjenes i periode fra den 1. januar til den 31. august 2019 (svarende til 16,64 betalte
feriedage) kan afholdes i perioden fra 1. maj til 31. august 2020. Der er altså nok ferie ferietimer
til, at du kan holde 3 ugers sommerferie i sommeren 2020. Er du elev, så har du ret til at holde
16,64 betalte feriedage fra 1. maj 2020 til 31. august 2020.

Afholdelse af ferie fra 1. maj 2020 til 31. august 2020 for nye på arbejdsmarkedet
Hvis du er ny på arbejdsmarkedet og ikke når at være ansat i hele perioden fra 1. januar 2019
til 31. august 2019, så har du ikke optjent de 16,64 feriedage, som de fleste ville have til at
holde ferie for i perioden 1. maj 2020 – 31. august 2020. Har du i perioden fra 1. januar 2019
til 31. august 2019 optjent ferie i 4 måneder eller mindre, så har du mulighed for i maj 2020 at
søge om såkaldte ’fondsferiedage’ hos Lønmodtagernes Feriemidler via www.borger.dk. Du
kan maksimalt søge om 8,32 fondsferiedage. Fondsferiedage er fremskudt betaling af dine
tilgodehavende feriepenge. Du får derfor udbetalt feriepenge på forskud, som bliver modregnet
i de indefrosne feriepenge, der automatisk bliver udbetalt, når du har ret til folkepension eller
forlader arbejdsmarkedet.

Varsling af ferie og overførsel af ferie inden 31. august 2020
Betalt ferie frem til overgangen til den nye ferielov den 31. august kan varsles til afholdelse
efter den nugældende ferielov til og med september måned 2020. De 16,64 dage, som skal
afholdes fra 1. maj til 31. august 2020, kan dermed i praksis løbe fra 1. maj til 30. september
2020. Ferietimer, som ikke er afholdt 1. september 2020, og som din uddeler ikke har varslet
til afholdelse i september måned overføres automatisk 31. august 2020 til afholdelse efter de
nye regler.

Indefrysning af optjent ferie fra 1. september 2019 til 31. august 2020
Feriepenge som du har optjent i perioden fra 1. september 2019 til 31. august 2020 ’indefryses’. Med ordet ’indefryses’ menes, at du først får disse feriepenge udbetalt, når du har nået
folkepensionsalderen. De ’indefrosne’ feriepenge kan fås via fonden ’ Lønmodtagernes Fond
for Tilgodehavende Feriemidler’. Hvis du har optjent mindre end 1.500 kr. i alt i feriepenge fra
1. september 2019 til 31. august 2020, så får du udbetalt feriepengene i 2021.
Bemærk at feriefridage ikke skal ’indefryses’ i Lønmodtagerens Fond for Tilgodehavende Feriemidler, da feriefridagene er aftalt i gældende overenskomster. Feriefridagene er altså ikke
reguleret i ferieloven. Du vil 1. maj 2020 få 3,33 feriefridage, som du kan holde fri for.

