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Værd at vide om de nye ferieregler  
Den nye ferielov træder i kraft 1. september 2020, og vi får en ny måde at optjene og af-

vikle ferie på. Men inden bliver der en overgang fra de nuværende ferieregler til de nye. 

Overgangsordningen til den nye ferielov træder i kraft i år. 

De ændrede ferieregler får størst betydning for nye på arbejdsmarkedet. I fremtiden vil de nemlig 

kunne holde ferie med løn allerede efter få måneders arbejde, hvor de med de nuværende regler kan 

komme til at vente op til halvandet år på at holde ferie med løn.  

Læs her om ændringerne i ferieloven, og hvad overgangen til det nye feriesystem betyder for din fe-

rieplanlægning i 2020.  
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Samtidighedsferie – et nyt princip  
Vi får en ny måde at optjene og afvikle ferie på. Det nye princip bliver kaldt samtidighedsferie og be-

tyder, at du optjener ferietimer hver måned, som du kan holde måneden efter. Det betyder, at de 

ferietimer, du fx optjener i januar måned 2021 kan afholdes i februar måned 2021. I modsætning til i 

dag, hvor der er forskudt ferie.  

Med de nuværende regler optjener du ferie i kalenderåret 1. januar til 31. december, som du kan 

holde fra 1. maj til 30. april det efterfølgende år. 

Ferielovens regler for optjening og afvikling af ferie bliver ændret 
Fra 1. september 2020 går ferieåret fra 1. september til 31. august.  

Din optjente ferie kan du holde fra 1. september 2020 til 31. december året efter. Det betyder, at pe-

rioden for ferieafviklingen udvides – fra i dag 12 måneder til 16 måneder, og derfor du kan planlægge 

din ferie mere fleksibelt. 

Ingen ændringer i samme job 

Hvis du fortsætter i samme job, kommer du ikke til at mærke den store forandring. Du vil fortsat op-

tjene ret til ugers betalt ferie om året, når du er i arbejde. Det svarer til, at du opsparer 2,08 ferie-

dage (svarende til 15,42 ferietimer ved fuldtidsbeskæftigelse) om måneden.  

Du kan spare din ferie op, så du kan holde sammenhængende ferieuger.  

Du har stadig ret til tre ugers sammenhængende ferie hen over sommeren og reglerne for, hvornår 

din arbejdsgiver skal varsle ferie er de samme. 

6. ferieuge uændret 
Den 6. ferieuge videreføres uforandret i en ny særskilt aftale mellem Forhandlingsfællesskabet og KL. 

Det betyder, at den 6. ferieuge og forhøjet ferietillæg optjenes og afholdes/udbetales forskudt som 

hidtil. 

Ferie på forskud 

Som noget nyt kan du aftale med din arbejdsgiver, at du holder ferie inden du har optjent den. Det 

kunne for eksempel være, at du vil gerne holde tre ugers ferie i december, men har kun nået at op-

tjene to uger. Så kan du aftale med din arbejdsgiver, at du holder tre ugers ferie, hvoraf den ene uge 

er forskudsferie.  

Overgangsordning - dobbeltferie indefryses 
Der indføres en overgangsordning for at sikre, at du ikke får dobbeltferie, når de nye ferieregler træ-

der i kraft. Den ferie du optjener fra 1. september 2019 til 31. august 2020 bliver indefrosset og ind-

sat på en særlig fond. Ferien bliver konverteret til feriepenge, der svarer til 12,5 procent af din løn. 

Dine opsparede feriepenge får du udbetalt med renter af fonden, når du på pension.  
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Illustration fra Beskæftigelsesministeriet over overgangsordningen: 

 

 

 

Fra 1. januar 2019 til 31. august 2019 optjener du ferie som du plejer. I denne periode optjener du 

16,64 feriedage, som skal afholdes i perioden fra 1. maj 2020 til 30. september 2020.  

Den 1. september 2020 træder den nye ferielov i kraft med samtidighed. Det betyder, at du kan af-

holde din ferie samtidig med at du optjener den.  

Herudover optjener du retten til 6. ferieuge, som optjenes og afholdes forskudt.  

Ferieafvikling 1. maj 2019 til 30. april 2020 bliver ikke berørt. 
Den ferie, du har optjent i 2018, bliver ikke berørt af de nye ferieregler og skal holdes efter nuvæ-

rende ferieregler. 

Dine muligheder for ferie i overgangsperioden 2020 og 2021 
Ved overgangen til det nye feriesystem den 1. september 2020 opstår der et ”minieferiår”, fordi peri-

oden for optjening og afholdelse af ferie er forkortet. 

I perioden 1. januar til 31. august 2019 optjener du i alt 16,64 feriedage, der kan afholdes i perioden 

1. maj til 30. august 2020 samt varsles til afholdelse i september 2020. 

Eksempler på ferieplanlægning 
 Du vil holde tre ugers sommerferie og efterårsferie i 2020 samt vinterferie i uge 7 og tre 

ugers sommerferie med de nye ferieregler  

I forbindelse med overgangsordningen til de nye ferieregler optjener du 16,7 feriedage (1. 

januar til den 31. august 2019). De 15 dage bruger du til sommerferien i 2020. De resterende 

1,7 dage kan du gemme til vinterferien 2021.  

Den 1. september 2020 overgår vi til de nye ferieregler. Du begynder at optjene ferie efter 

https://www.kl.dk/arbejdsgiver/overenskomster-og-aftaler/implementering-af-ferieaftalen/
https://www.kl.dk/arbejdsgiver/overenskomster-og-aftaler/implementering-af-ferieaftalen/
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reglerne om samtidighedsferie. I uge 42 i 2020 har du endnu ikke optjent nok ferie til at 

holde efterårsferie. Du vil derfor være nødt til at bruge din 6. ferieuge, som du får den 1. maj 

2020, eller du kan aftale med din arbejdsgiver at overføre ferie fra ferieåret 1. maj 2019 til 

30. april 2020. 

I vinterferien 2021 vil du kunne bruge de resterende 1,7 dage, som automatisk overføres fra 

det gamle feriesystem plus det, du har optjent efter de nye ferieregler. I sommerferien 2021 

vil du have optjent nok ferie og vil derfor kunne holde ferie som du plejer. 

 

 Du har allerede holdt den 6. ferieuge… 

Så kan du holde 3 ugers (15 dage) sommerferie i 2020. Til efterårsferie i uge 42 vil du have 

1,7 feriedage, som er overført fra det gamle feriesystem plus 2,08 feriedage optjent i sep-

tember 2020 efter de nye ferieregler, dvs. i alt 3,78 feriedage. For at holde en uges efterårs-

ferie vil du derfor være nødt til at aftale med din arbejdsgiver, at du anvender den ferie, der 

optjenes i oktober måned. Du vil dermed holde din ferie på forskud. 

Hen over efteråret 2020 samt vinter og forår 2021 vil du optjene ferie til vinter- og sommer-

ferie i 2021. 

 

 Du vil holde 4 ugers sommerferie og en uges efterårsferie i 2020 

Hvis du vil holde mere end 16,7 feriedag i sommerperioden 2020 og en uges efterårsferie i 

uge 42, så kan du gemme den 6. ferieuge, som du får 1. maj 2020, eller overføre feriedage fra 

ferieåret 1. maj 2019 til 30. april 2020. Vær opmærksom på, hvis du ønsker at overføre ferie, 

skal det aftales med din arbejdsgiver. 

Læs mere 

Den gældende Aftale om ferie for ansatte i kommuner af 20. februar 2017 gælder frem til og med 31. 

august 2020, dvs. frem til de nye ferieregler træder i kraft. 

Pr. 1. september 2020 gælder to nye ferieaftaler, der tilsammen vil udgøre det samlede regelgrund-

lag for ferie på det kommunale område: 

 Aftale om ferie: Aftalen regulerer alene lovens minimumsregler (5 ugers ferie, 1 pct. af den 

særlige feriegodtgørelse (ferietillæg) m.m.). 

Aftalen implementerer den nye ferielov med samtidighedsferie. De eksisterende særordnin-

ger for det kommunale område bevares i hovedtræk, fx at ferie optjenes og afvikles i timer. 

 Aftale om 6. ferieuge m.m.: Aftalen regulerer de ferierettigheder, der på det kommunale om-

råde er aftalt ud over ferielovens regler, dvs. 6. ferieuge, særlig feriegodtgørelse udover lo-

vens 1 pct.  m.m.). 

Aftalen viderefører alle bestemmelser i den gældende ferieaftale, som regulerer disse ret-

tigheder.   

På Forhandlingsfællesskabets hjemmeside kan du finde du de relevante ferieaftaler http://www.for-

handlingsfaellesskabet.dk/aftaler/3-ferie.aspx 

Vi anbefaler, at du holder dig opdateret på g-kf.dk, hvor vi løbende opdaterer siden med information om 

den nye ferielov, og hvad du skal være opmærksom på. 

 

Du kan også kontakte GKF eller din tillidsrepræsentant, hvis du har spørgsmål. 

 

https://www.kl.dk/media/18513/aftale-om-ferie-0512-pr-1-september-2020.pdf
https://www.kl.dk/media/18512/aftale-om-6-ferieuge-mm-0511-pr-1-september-2020.pdf

