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Finansiering og indbetaling af tilgodehavende feriemidler 

 

 

Den 1. september 2020 træder den nye ferielov i kraft. Loven ændrer 

på perioderne for optjening og afvikling af ferie. Vi går fra forskudt ferie til 

samtidighedsferie. Det betyder, at ferie fremadrettet optjenes og afholdes i 

samme periode.   

  

Der er i forlængelse heraf besluttet, at ferie optjent i perioden 1. september 

2019 til 31. august 2020 indefryses i Lønmodtagernes fond for tilgodeha-

vende feriemidler, og midlerne bliver som hovedregel udbetalt til medarbej-

deren fra fonden, når vedkommende når folkepensionsalderen. Undtaget 

herfor er i sagens natur de midler, som Folketinget i forlængelse af corona-

krisen har besluttet lønmodtagerne skal have lov til at få udbetalt i efteråret. 

Dette tiltag har dog ingen betydning for, hvornår kommunerne skal indbetale 

midler til fonden.  

 

Aarhus Kommune skal senest indbetale til fonden, når medarbejderen når 

pensionsalderen. Der er mulighed for at indbetale tidligere, hvis Aarhus 

Kommune ønsker det dog tidligst i september 2020. De tilgodehavende fe-

riemidler indekseres løbende af fonden frem til indbetalingstidspunktet. 

 

Dette notat beskriver kort, dels hvorledes de indefrosne feriemidler finansie-

res, dels overvejelserne i forhold til indbetaling af de indefrosne feriemidler til 

fonden.  

 

 

1. Finansiering af de indefrosne feriemidler  

 

Det er aftalt, at de enkelte magistratsafdelinger selv skal finansiere de tilgo-

dehavendeferiemidler, der indefryses, da udgiften til tilgodehavende ferie-

midler som udgangspunkt vil modsvares af mindreudgifter til ferie, når med-

arbejderne fratræder til andet job eller går på pension.  

 

Det er fravalgt at opkræve midlerne løbende i takt med medarbejdernes 

pensionering, da dette over tid bliver administrativt tungt. I stedet opkræves 

midlerne via en rammeændring. Magistratsafdelingernes rammer reduceres 

med de gennemsnitlige indbetalinger, som Aarhus Kommune vil have til 

fonden over perioden. Derefter afholdes de løbende udgifter til fonden for 

tilgodehavende feriemidler fra centralt hold med den frekvens, som Aarhus 

Kommune måtte ønske det.  

 

Rammeændringen er opgjort med udgangspunkt i forpligtelsen opgjort pr. 

31. marts 2020. Den samlede forpligtigelse vil først være kendt ultimo 2020. 

Der forventes kun mindre afvigelser. Disse vil blive håndteret via kassen.  
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Selve korrektionen af afdelingernes rammer er foretaget i forbindelse med 

Afdelingernes Budget for 2021-2024. Midlerne er blevet afsat på reserven til 

senere udmøntning. Der er afsat ca. 248 mio. kr. årligt i perioden 2021-2024, 

der modsvarer kommunens samlede forpligtelse.  

 

Selvejende institutioner skal selv afregne til fonden for tilgodehavende mid-

ler, som selvstændige juridiske enheder.  

 
 

2.  Indbetaling til fonden     

 

Da Aarhus Kommune har overskudslikviditet, behøves der ikke være samti-

dighed mellem betalingerne til fonden og opkrævningen fra afdelingerne. 

Borgmesterens Afdeling vil derfor sørge for indbetalingerne til fonden ud fra 

likviditets- og rentemæssige overvejelser. Indbetalingerne finansieres af den 

afsatte reserve, når det er afklaret, hvornår Aarhus Kommune vil indbetale 

midlerne til fonden.  

 

Som det fremgår ovenfor, indekseres de tilgodehavende feriemidler løbende 

af fonden. Forskellen mellem denne indeksering og Borgmesterens Afde-

lings forventninger til forrentningen af egen likviditet har dermed betydning 

for, hvornår det økonomisk set er mest fordelagtigt at indbetale midlerne til 

fonden.  


