
 

Optjening af ferie  

Afholdelse af ferie

 

 
Det får du til maj 2020 
Du får “kun” ferietillæg for 8 måneder
Da det forkortede optjeningsår i 2019 var 8 måneder, fra januar-august, i stedet for 12 måneder, er 
ferietillægget, der udbetales til april/maj 2020, derfor tilsvarende mindre. 

Du får “kun” 16,64 feriedage 
Det forkortede optjeningsår gør også, at du fra 1. maj 2020 får 16,64 feriedage til rådighed i stedet for de 
normale 25 feriedage. Her skal du være opmærksom på, at hvis du ikke har overført ferie, så har du ikke 
nok feriedage til både at holde tre ugers sommerferie og en uges efterårsferie. Selvom du fra oktober kan 
bruge de første 2,08 optjente feriedage i forbindelse med samtidighedsferie, rækker det ikke til en uges 
efterårsferie. 

Det betyder den nye ferielov 
for dine feriemuligheder i 2020

På grund af overgangen til den nye ferielov havde vi i 2019 et forkortet ferieoptjeningsår, som gik 
fra januar til og med august. Herefter gik vi ind i overgangsåret til den nye ferielov, som strækker 
sig fra september 2019 til september 2020. I denne periode bliver alle optjente feriepenge 
indefrosset i en fond, der hedder Lønmodtagernes Feriemidler. Disse penge vil du først få udbetalt 
den dag, du forlader arbejdsmarkedet. 
 
Måske du ikke har bemærket det forkortede ferieoptjeningsår i 2019? Men det kommer du til, når vi 
rammer maj 2020, hvor du kan afholde sidste års optjente feriedage. 

OBS - nedenstående gælder kun, hvis du har været på arbejdsmarkedet siden 1. januar 2019. 
Der gælder andre regler for medarbejdere, der er ansat efter denne dato. 

Ferie optjenes fra  
1. januar  til 31. august 2019

Indefrysning af 25  
feriedage

Afholdelse af ferie, der er optjent i perioden 
fra 1. januar til 31. august 2019

     Læs mere på: www.visma.dk/hrm/ferielov/ 



Det skal du overveje 
Vil du have overført eller udbetalt ikke-afholdte feriedage? 
Du skal som minimum have afholdt 20 feriedage for at kunne overføre ikke-afholdt ferie til et nyt ferieår. 
Det samme gælder for udbetaling af ikke-afholdt ferie. En aftale om overførsel eller udbetaling af ferie kan 
tidligst indgås dig og den arbejdsgiver efter 1. april 2020 og skal senest være indgået 30. september 2020.

 
Det skal du vænne dig til fra 1. september 2020 
Samtidighedsferie 
Den nye ferielov træder i kraft 1. september 2020, og det samme gør samtidighedsferie. Det vil sige, at du 
kan afholde ferie kort tid efter, at du optjener den. Da vi optjener 2,08 feriedage pr. måned, kan du allerede 
fra oktober gøre brug af de første 2,08 optjente feriedage.  
I forbindelse med den nye ferielov er optjeningsåret fra 1. september til 31. august året efter.

Forlænget ferieperiode 
I forbindelse med den nye ferielov bliver ferieperioden forlænget med 4 måneder for at gøre 
ferieplanlægningen mere fleksibel. Afholdelsesperioden er fra 1. september til 31. december året efter, 
hvilket betyder, at der er 16 måneder til at afholde den optjente ferie i. Hvis du ønsker at få overført eller 
udbetalt ferie ud over de 20 afholdte feriedage, skal du aftale det med din arbejdsgiver.

Planlægning og registrering af ferie er vigtigt 
Da vi går fra forskudt ferieafholdelse til samtidighedsferie, er det vigtigt,  
at du får registreret din ferie korrekt, hvis du som medarbejder ønsker at  
bevare overblikket over dine tilgængelige feriedage.

Visma Enterprise ønsker dig et godt ferieår

Læs mere på: www.visma.dk/hrm/ferielov/ 

Ferien optjenes og afholdes på samme tid.

 16 måneders ferieafholdelsesperiode.

Der optjenes 25 feriedage
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