
1

Koncernservice 
Økonomiforvaltningen

Orientering om ny ferielov

Koncernservice
Enhedsnavn

EAN-nummer 
5798009809070

Kontortid 
Mandag-torsdag 
10-12 og 14-16 
fredag 10-16

Kære medarbejder i Københavns Kommune
Der er vedtaget en ny ferielov, som ændrer, hvordan vi op-
tjener og afholder ferie. I dette brev beskriver vi forholdene 
for den typiske medarbejder i Københavns Kommune og 
giver en overordnet gennemgang af de væsentligste dele 
af den nye ferieordning.

Første del af brevet handler om overgangsperioden frem til 
den 1. september 2020 og giver indblik i nye begreber som 
”indefrysningsordning” og ”miniferieår”. Den anden del 
handler om perioden fra den 1. september 2020, når vi er 
overgået til den nye ferieordning med ”samtidighedsferie”.

Du kan læse mere om den nye ferieordning på  
medarbejder.kk.dk eller på din forvaltnings intranet.

Hvis du har spørgsmål til brevet, kan du kontakte Koncern-
service på tlf. 7080 8000.

Har du konkrete spørgsmål til planlægning og afholdelse  
af ferie, skal du gå til din leder.

Læs mere om den nye ferielov på næste side.

Med venlig hilsen
Koncernservice

https://medarbejder.kk.dk/indhold/ny-ferieordning


2019

1. Jan

1. Maj 1. Maj

1. Sep 1. Sep

1. Sep

1. Sep

1. Sep

Optjening

Afholdelse

Indefrysning

Indefrysning  
af 25 feriedage

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

2020 2021 2022

Nuværende Overgang Ny ferieordning Ny ordning fortsat

Oversigt over den ny ferielov

2



3

Overførsel af ferie fra nuværende ferieår til miniferieåret
Reglerne for overførsel af ferie ændrer sig ikke fra det nuværende 
ferieår til miniferieåret. Afholder du ikke al din ferie i nuværende 
ferieår, kan ferie udover fire uger overføres til miniferieåret.  
5. ferieuge skal som sædvanligt aftales med din leder, mens  
6. ferieuge bliver overført automatisk. Herudover kan du være 
en af dem, som på grund af covid-19 situationen og de særlige 
regler, der er blevet vedtaget i den forbindelse, har fået udskudt 
ferie fra det nuværende ferieår til miniferieåret.

Indefrysningsordningen
For at sikre en smidig overgang til den nye ferieordning, er der 
indført en indefrysningsordning. Indefrysningsordningen bety-
der, at den ferie, som du har optjent fra den 1. september 2019 til 
den 31. august 2020, bliver indefrosset, eller tilbageholdt, indtil 
du forlader arbejdsmarkedet. Indefrysningsordningen gælder, 
uanset om du er timelønnet eller månedslønnet.

Københavns Kommune bestemmer ikke over de indefrosne ferie- 
midler og kan derfor ikke vurdere, hvorvidt og hvornår du har ret  
til at få udbetalt disse midler. Du skal i stedet kontakte fonden 
Lønmodtagernes Feriemidler eller din faglige organisation, hvis 
du har spørgsmål til dine indefrosne feriemidler.

Miniferieåret
Den nye ferieaftale betyder, at vi får et miniferieår fra den 1. maj 
2020 til den 31. august 2020. Den ferie, du har i miniferieåret af-
holdes efter de nuværende regler helt frem til den 30. september, 
hvis ferien er varslet eller aftalt inden 31. august.

For miniferieåret gælder:

• Den 1. maj i år får du op til 16,64 betalte feriedage til rådighed. 

Det svarer til optjeningen fra den 1. januar til den 31. august 
2019. 

• Udover de 16,64 feriedage vil du i miniferieåret have din  
6. ferieuge fra optjeningsperioden den 1. januar til den 31. 
december 2019. Den får du til rådighed den 1. maj 2020, og  
du har mulighed for at bruge den helt frem til 30. april 2021.

Den særlige feriegodtgørelse i overgangsperioden
Udbetalingen af den særlige feriegodtgørelse vil også blive på-
virket af indefrysningen. Det betyder, at du i 2020 vil få udbetalt 
mindre, end du er vant til.

Den særlige feriegodtgørelse består af et ferietillæg på 1 procent, 
som påvirkes af indefrysningen, og et forhøjet ferietillæg på 0,95 
procent, som ikke påvirkes af indefrysningen – for nogle overens-
komstgrupper er denne procentsats højere.

Der sker følgende i 2020 for ferietillæggene:

• Du får udbetalt ferietillægget på 1 procent for perioden fra 
den 1. januar 2019 til den 31. august 2019 og ikke for et helt år, 
som du er vant til. 

• Ferietillægget på 1 procent for perioden den 1. september 
2019 til den 31. august 2020 bliver indefrosset. 

• Det forhøjede ferietillæg svarende til 0,95 procent (eller hø-
jere) vil blive udbetalt som sædvanligt efter de nuværende 
ferieregler.

Den samlede særlige feriegodtgørelse bliver i 2020 udbetalt 
med aprillønnen (for bagudlønnede) eller majlønnen (for forud-
lønnede). Se illustrationen på næste side.

Overgangsperioden – hvad gælder frem til den 1. september?



Et ferietillæg på 1 procent  
af din løn

Et forhøjet ferietillæg på 0,95  
procent af din løn

Den særlige feriegodtgørelse udbetales med aprillønnen 
for bagudlønnede og med majlønnen for forudlønnede.

Det forhøjede ferietillæg 
udbetales for et helt år,  
som du er vant til.

Udbetalt  
(8 mdr.)

Udbetalt  
(12 mdr.)

Ferietillægget  
udbetales for perioden den 1.  
januar til den 31. august 2019. Dvs.  
1 procent af din løn i 8 måneder.

Den særlige feriegodtgørelse i overgangsperioden

Indefrosset 
(4 mdr.)
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Fra den 1. september 2020 overgår vi til samtidighedsferie
Fra den 1. september 2020 gælder den nye ferieordning med 
samtidighedsferie. Herefter får du mulighed for at afholde ferie 
samtidig med, at du optjener den. Se illustrationen på næste side.

Den nye ferieordning med samtidighedsferie betyder følgende:

• I stedet for at få 25 betalte feriedage til rådighed den 1. maj, 
får du 2,08 betalte feriedage til rådighed hver måned, må-
neden efter du optjener dem. Du optjener altså det samme 
antal dage som i den gamle ferieordning, men du har nu 
mulighed for at bruge dem, allerede måneden efter du har 
optjent dem.  

• Optjeningsperioden er 12 måneder fra den 1. september  
til den 31. august.  

• Ferieafholdelsesperioden er 16 måneder fra den 1. september 
til den 31. december året efter, hvilket svarer til optjenings- 
perioden plus fire måneder.  

• Fra september 2020 er det muligt for dig og din leder at  
aftale, at du afholder betalt ferie på forskud. Den ferie, du  
har afholdt på forskud, skal du kunne optjene inden for det 
samme ferieår. 

• Hvis du fratræder, inden du har nået at ”afdrage” hele den 
ferie, som du har afholdt på forskud, vil du blive modregnet  
i din sidste løn. 

• Vilkårene for den 6. ferieuge er i det væsentlige uændrede.
 
Overførsel af ferie fra miniferieåret til den nye ferieordning
Når vi går fra miniferieåret til den nye ferieordning den 1. septem-
ber 2020, bliver al den ferie, du ikke har afholdt, automatisk over-
ført. Dette gælder kun i overgangen til den nye ferieordning.

Hvad betyder den nye ferieordning fra den 1. september?



Samtidighedsferie

Optjeningsperioden er 12 måneder fra den 1. september til den 31. august.  
Ferieafholdelsesperioden er 16 måneder fra den 1. september til den 31.  
december året efter, hvilket svarer til optjeningsperioden plus fire måneder.

1. Sep

1. Sep

Årsskifte

Optjening

Afholdelse

31. Aug

31. Dec
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Den særlige feriegodtgørelse i den nye ferieordning
Efter den 1. september 2020 bliver den særlige feriegodtgørelse 
udbetalt i rater.

Ferietillægget på 1 procent udbetales i følgende to rater: 

• Den 31. maj (på baggrund af lønnen for perioden fra den  
1. september til den 31. maj) 

• Den 31. august (på baggrund af lønnen for perioden fra  
den 1. juni til den 31. august)

Det forhøjede ferietillæg på 0,95 procent udbetales i en rate: 

• Det forhøjede ferietillæg på 0,95 procent (for nogle overens-
komstgrupper højere) udbetales senest den 1. maj (på bag-
grund af lønnen det forrige kalenderår).

Du får altså det samme som sædvanligt, det bliver bare udbe- 
talt anderledes.

Løn under ferie i den nye ferieordning
I den nye ferieordning vil den løn, som du får udbetalt under 
ferie, følge det ugentlige timetal på optjeningstidspunktet. Det 
gælder også 6. ferieuge. Det ændrer ikke på, hvor meget ferie  
du har ret til, men alene på lønnen under ferien.

Konkret betyder det følgende:

• Hvis dit ugentlige timetal er højere på afholdelsestidspunktet 
end på optjeningstidspunktet, vil du få udbetalt mindre i løn, 
når du afholder ferien. 

• Hvis dit ugentlige timetal er lavere på afholdelsestidspunktet 
end på optjeningstidspunktet, vil du få udbetalt mere i løn, 
når du afholder ferien.

Mere information
Vil du vide mere, kan du se en kort animationsfilm, der forklarer 
det mest væsentlige om de nye ferieregler her.

Hvad betyder den nye ferieordning fra den 1. september?

https://medarbejder.kk.dk/artikel/film-nye-ferieregler-2020

