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I. Indledning  
 
Temaet for mødet er førtidig udbetaling af feriemidler. 
 
Ved indførelsen af den nye ferielov bliver det besluttet, at feriepenge, som en 
lønmodtager har optjent fra 1. september 2019 til 31. august 2020 skal indefryses og 
først komme til udbetaling, når lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet.  
 
I forbindelse med coronakrisen i 2020 blev der indført regler om førtidig udbetaling af 
feriemidlerne. 
 
På dette møde, er der medtaget sager om tilbagebetaling, hvis ansøgeren har fået 
udbetalt mere end pågældende er berettiget til. Der er desuden sager om, hvorvidt der 
kan ske dispensation for ansøgning efter udløbet af ansøgningsfristen. 
 
Der er desuden medtaget sager om indeksering og om kontoopgørelser. Disse emner 
knytter sig ikke alene til den førtidige udbetaling, men finder også anvendelse i øvrige 
sager om feriemidler. 
 
II. Lovgrundlag  
 
Lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler 

Senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. nr. 58 af 30. januar 2018. 

Kapitel 1 
 
Formål og anvendelsesområde 
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§ 1. Loven har til formål i forbindelse med overgangen til et nyt feriesystem, jf. 
ferielovens § 48, stk. 2, at sikre lønmodtagernes krav på tilgodehavende feriemidler og 
at give arbejdsgiverne mulighed for at beholde de tilgodehavende feriemidler, indtil de 
forfalder til betaling. 
Stk. 2. Til sikring af lovens formål oprettes Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende 
Feriemidler (fonden) som en særskilt økonomisk enhed i Lønmodtagernes Dyrtidsfond, 
der forestår midlernes indbetaling, forvaltning og udbetaling. 
Stk. 3. Ved tilgodehavende feriemidler, jf. stk. 1, forstås feriebetaling opgjort efter § 2. 
Stk. 4. Fonden indtræder ved indberetning efter § 3 i lønmodtagerens indberettede krav 
på tilgodehavende feriemidler, jf. stk. 3, mod arbejdsgiveren, hvorefter arbejdsgiveren 
alene kan betale med frigørende virkning til fonden og lønmodtageren alene kan rette 
sit krav mod fonden. Indtil fonden er indtrådt i lønmodtagerens indberettede krav på 
tilgodehavende feriemidler, er kravet et forhold imellem lønmodtager og arbejdsgiver, 
som forældes efter § 4 i forældelsesloven. 
 
§ 3. Der skal for hver enkelt lønmodtager ske indberetning til fonden af tilgodehavende 
feriemidler opgjort efter § 2 senest den 31. december 2020. Arbejdsgiveren kan ved 
undskyldelige fejl gøre indsigelse imod indberetningen på samme måde som angivet i 
§ 4, stk. 3, medmindre lønmodtager har fået førtidig udbetaling af lønmodtagers 
resterende tilgodehavende feriemidler, jf. § 17 a, stk. 1 og 3. I så fald kan arbejdsgiver 
ikke reducere i de indberettede tilgodehavende feriemidler efter den 28. februar 2022. 
Stk. 2. Indberetningen foretages af den arbejdsgiver, hos hvem optjeningen af de 
tilgodehavende feriemidler er sket. For tilgodehavende feriemidler, som er indberettet 
til FerieKonto i henhold til § 28 i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 1177 af 9. 
oktober 2015, eller som er indberettet til en privat feriekasse i henhold til en kollektiv 
overenskomst, foretages indberetningen dog af henholdsvis FerieKonto og den private 
feriekasse. 
Stk. 3. Indberetningen skal for hver enkelt lønmodtager indeholde oplysning om 
1) navn og cpr-nummer eller anden entydig identifikation, 
2) det beløb, de tilgodehavende feriemidler er opgjort til, og 
3) antallet af opsparede feriedage. 
Stk. 4. Fonden kan afvise indberetningen, hvis arbejdsgiveren ikke ved påkrav kan 
dokumentere, at de tilgodehavende feriemidler er opgjort i overensstemmelse med § 
2. 
Stk. 5. Undlader arbejdsgiveren at foretage indberetning i overensstemmelse med stk. 
1-4, kan fonden pålægge arbejdsgiveren straks at indsende de manglende oplysninger. 
Undlader arbejdsgiveren på trods af pålæg herom at indsende de manglende 
oplysninger, kan fonden træffe afgørelse om, at arbejdsgiveren skal foretage 
indbetaling af tilgodehavende feriemidler inden for en frist på 4 uger, hvorved 
arbejdsgiveren mister retten efter § 6, stk. 1, til at beholde midlerne. Rykkerskrivelsen 
kan pålægges gebyr. 
Stk. 6. I situationer, hvor en lønmodtager over for Lønmodtagernes Garantifond 
anmelder krav på løn m.v. optjent i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. 
august 2020, indberetter Lønmodtagernes Garantifond lønmodtagerens samlede krav 
på tilgodehavende feriemidler efter § 2, jf. § 4 a i lov om Lønmodtagernes Garantifond, 
jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, som ændret ved lov nr. 58 af 30. januar 
2018 og lov nr. 124 af 6. februar 2019. Indberetning fra Lønmodtagernes Garantifond 
træder i stedet for eventuelle tidligere indberetninger fra arbejdsgiveren. 
Stk. 7. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om indberetningen, 
herunder om dens indhold og form, og nærmere regler om opkrævning af et 
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administrationsbidrag ved indberetning af et krav, der kan afvises efter stk. 4, herunder 
om opkrævning af gebyrer for rykkerskrivelser og niveauet herfor. 
Beskæftigelsesministeren kan endvidere fastsætte nærmere regler om, at arbejdsgiver 
afholder udgifter og tab forbundet med ændring af indberetning, hvis arbejdsgiver 
ændrer i mange lønmodtageres indberetninger efter fristen, jf. stk. 1. 
Stk. 8. Beskæftigelsesministeren kan desuden fastsætte nærmere regler om 
fremgangsmåden og vilkårene for sanktioner og håndhævelse i forbindelse med 
mangelfuld indberetning af tilgodehavende feriemidler, jf. stk. 5. 
 
§ 6. Arbejdsgiveren indbetaler efter indberetningen efter § 3 tilgodehavende feriemidler 
for hver lønmodtager til fonden, medmindre arbejdsgiveren tilkendegiver, at denne 
ønsker at beholde tilgodehavende feriemidler i virksomheden, indtil de forfalder til 
betaling efter §§ 8 og 9, jf. dog § 3, stk. 5, 2. pkt. 
Stk. 2. En arbejdsgiver, der ikke har indbetalt samtlige tilgodehavende feriemidler til 
fonden, skal årligt senest den 31. august bekræfte over for fonden, at arbejdsgiveren 
fortsat vil beholde ikkeforfaldne tilgodehavende feriemidler i virksomheden, jf. stk. 1. 
Stk. 3. En arbejdsgiver, der ikke har indbetalt samtlige tilgodehavende feriemidler til 
fonden, kan til enhver tid frivilligt indbetale en lønmodtagers tilgodehavende feriemidler 
tillagt de foretagne årlige indekseringer, jf. stk. 4 og § 7. 
Stk. 4. Feriemidler, der er indbetalt efter stk. 3, indekseres efter § 7. Indekseringen er 
forholdsmæssig for perioden fra den seneste indeksering efter § 7 og frem til og med 
den måned, hvori indbetaling finder sted. 
Stk. 5. Ved en arbejdsgivers fulde indbetaling af en lønmodtagers tilgodehavende 
feriemidler med tillæg af indeksering, jf. stk. 4 og § 7, ophører arbejdsgiverens 
forpligtelser over for fonden vedrørende den pågældende lønmodtager. 
 
§ 7. Fonden giver arbejdsgiveren meddelelse om størrelsen af indekseringen af de 
tilgodehavende feriemidler. 
Stk. 2. Beskæftigelsesministeren eller den, som beskæftigelsesministeren bemyndiger 
hertil, fastsætter hvert år senest den 31. maj, dog i 2021 inden førtidig udbetaling af 
feriemidler efter kapitel 5 a, størrelsen af den indeksering, arbejdsgiverne skal anvende 
til at regulere de tilgodehavende feriemidler, som arbejdsgiverne skal indbetale til 
fonden. 
Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om fondens meddelelse til 
arbejdsgiverne. 
 
§ 8. Fonden træffer hvert år inden udgangen af juli måned afgørelse om arbejdsgivers 
indbetaling af tilgodehavende feriemidler for lønmodtagere, der når 
folkepensionsalderen i henhold til kapitel 1 i lov om social pension i perioden fra den 1. 
marts i afgørelsesåret og frem til udgangen af februar måned i det følgende år. I 2021 
træffes endvidere afgørelse om indbetaling af andre tilgodehavende feriemidler for 
lønmodtagere, som har opnået folkepensionsalderen før den 1. marts 2021. Indbetaling 
skal ske senest den 1. september i afgørelsesåret. 
Stk. 2. Fonden træffer hvert år inden udgangen af juli måned afgørelse om 
arbejdsgivers indbetaling af tilgodehavende feriemidler for lønmodtagere, som i 
perioden fra den 1. marts i det forudgående år og frem til udgangen af februar måned 
i afgørelsesåret har fået udbetalt tilgodehavende feriemidler efter § 15, stk. 2, eller hvor 
lønmodtageren i denne periode er afgået ved døden. Fonden træffer tillige hvert år 
inden udgangen af juli måned afgørelse om arbejdsgivers indbetaling af tilgodehavende 
feriemidler for lønmodtagere, hvis samlede indberettede tilgodehavende feriemidler på 
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dette tidspunkt ikke overstiger 1.500 kr. I 2021 træffes endvidere afgørelse om 
indbetaling af tilgodehavende feriemidler for lønmodtagere, der er afgået ved døden 
inden udgangen af februar 2021. Indbetaling skal ske senest den 1. september i 
afgørelsesåret. 
Stk. 3. Fonden træffer hvert år inden udgangen af juli måned afgørelse om, at 
forholdsmæssig indeksering efter § 6, stk. 4, som vedrører perioden fra den 1. juni i 
det forudgående år til den 31. maj i afgørelsesåret, skal indbetales af arbejdsgiveren til 
fonden senest den 1. september i afgørelsesåret. 
 
§ 12. En lønmodtagers krav på tilgodehavende feriemidler efter denne lov omfatter 
indberettede tilgodehavende feriemidler, jf. § 3, med tillæg af den tilskrevne regulering 
efter § 13, jf. dog § 17 a, stk. 2, og § 28, stk. 3. 
 
§ 13. Fondens resultat tilskrives en gang årligt de enkelte lønmodtageres 
tilgodehavende feriemidler i forhold til deres andel af den samlede formue, dog løbende 
ved udbetaling, jf. stk. 2 og 3. 
Stk. 2. Ved udbetaling efter § 15 reguleres de tilgodehavende feriemidler for de 
lønmodtagere, der skal have midlerne udbetalt, med fondens resultat på tidspunktet for 
fondens beregning af udbetaling i forhold til den enkeltes andel af den samlede formue 
i fonden. 
Stk. 3. Ved udbetaling efter § 17 a, stk. 3, reguleres de tilgodehavende feriemidler med 
fondens resultat på ansøgningstidspunktet. Foretages der ændringer i arbejdsgivers 
indberetning efter § 3, stk. 1, senere end 1 år efter lovens ikrafttræden, og medfører 
dette ændringer i lønmodtagerens krav i medfør af § 12, sker reguleringen dog på 
tidspunktet for fondens beregning af udbetaling. 
 
§ 14. Fonden oplyser hvert år en saldoopgørelse af de tilgodehavende feriemidler 
inklusive den årlige regulering, jf. § 13, til hver enkelt lønmodtager, uanset om de 
tilgodehavende feriemidler beror hos arbejdsgiveren eller er indbetalt til fonden. 
Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om indhold af og formkrav 
til saldoopgørelser efter stk. 1. 
 
§ 17 a. Fonden kan efter en ansøgningsrunde i 2020 foretage en førtidig udbetaling af 
feriemidler, der er omfattet af § 48 a, stk. 2, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 
1025 af 4. oktober 2019, og optjent i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. 
marts 2020. Feriebetaling i forbindelse med afholdelse af særlige fondsferiedage efter 
§ 28 fratrækkes i udbetalingen. Feriegodtgørelse, løn under ferie og ferietillæg, som 
vedrører en lønperiode hen over månedsskiftet fra august til september 2019, anses for 
optjent i september 2019. Feriegodtgørelse, løn under ferie og ferietillæg, som vedrører 
en lønperiode hen over månedsskiftet fra marts til april 2020, anses for optjent i april 
2020. 
Stk. 2. Førtidig udbetaling efter stk. 1 fratrækkes lønmodtagerens krav mod fonden på 
tilgodehavende feriemidler efter § 12. Forud for høring af lønmodtageren efter § 4, stk. 
1, skal fonden undersøge, om lønmodtageren har fået førtidig udbetaling af feriemidler 
efter stk. 1, som skal fratrækkes ved opgørelsen af lønmodtagerens tilgodehavende 
feriemidler. 
Stk. 3. Fonden kan efter en ansøgningsrunde i 2021 foretage en førtidig udbetaling af 
en lønmodtagers tilgodehavende feriemidler efter § 12. 
Stk. 4. Førtidig udbetaling efter stk. 1 og 3 og fradrag efter stk. 2 er uden betydning 
for arbejdsgiverens pligt til indberetning, opgørelse og betaling af tilgodehavende 
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feriemidler efter kapitel 2 og 3. Fradrag i lønmodtagerens krav på tilgodehavende 
feriemidler, jf. stk. 2, skal ikke indgå i opgørelsen af, hvad arbejdsgiveren skal indbetale 
til fonden. 
Stk. 5. Førtidig udbetaling efter stk. 1 og 3 medregnes ved opgørelsen af 
lønmodtagerens skattepligtige indkomst, i det omfang den træder i stedet for ferie med 
løn eller feriegodtgørelse i feriekortordninger uden feriekasser. Udbetalingen 
medregnes ikke ved opgørelsen af lønmodtagerens skattepligtige indkomst, i det 
omfang den træder i stedet for øvrig feriegodtgørelse. Udbetalingen som nævnt i 1. pkt. 
henregnes til A-indkomst, jf. kildeskattelovens § 43, og medregnes til grundlaget for 
arbejdsmarkedsbidrag efter arbejdsmarkedsbidragsloven. Kildeskattelovens § 49 B 
finder tilsvarende anvendelse. 
Stk. 6. Førtidig udbetaling af feriemidler efter stk. 1 og 3, der hidrører fra en indbetaling 
fra Lønmodtagernes Garantifond til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende 
Feriemidler efter § 8 b i lov om Lønmodtagernes Garantifond, medregnes ikke ved 
opgørelsen af lønmodtagerens skattepligtige indkomst. 
Stk. 7. Fonden kan kræve førtidigt udbetalte feriemidler efter stk. 1 og 3, som 
modtageren ikke har krav på, tilbagebetalt. Det er ikke en betingelse for 
tilbagesøgningen, at modtageren ved udbetalingen var vidende om, at denne ikke 
havde krav på førtidig udbetaling efter stk. 1 og 3. 
Stk. 8. En førtidig udbetaling af tilgodehavende feriemidler efter stk. 1 kan af 
lønmodtageren skattemæssigt vælges behandlet, som om udbetalingen var sket på 
tidspunktet for ansøgningen om udbetaling, og således at udbetalingen får 
skattemæssig virkning på ansøgningstidspunktet, såfremt der er gået mere end 14 dage 
fra ansøgningstidspunktet til udbetalingstidspunktet. Anmodning herom skal være told- 
og skatteforvaltningen i hænde senest den 1. juli 2021. 
Stk. 9. En førtidig udbetaling af tilgodehavende feriemidler efter stk. 3 kan af 
lønmodtageren skattemæssigt vælges behandlet, som om udbetalingen var sket på 
tidspunktet for ansøgningen om udbetaling, og således at udbetalingen får 
skattemæssig virkning på ansøgningstidspunktet, såfremt der er gået mere end 14 dage 
fra ansøgningstidspunktet til udbetalingstidspunktet. Anmodning herom skal være told- 
og skatteforvaltningen i hænde senest den 1. december 2021. 
Stk. 10. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om førtidig udbetaling 
af feriemidler efter stk. 1 og 3, herunder regler for ansøgning, ansøgningsfrist, 
udbetaling, fondens administration og kontrol. Beskæftigelsesministeren kan endvidere 
fastsætte nærmere regler om tilbagesøgning, herunder om, at der ikke skal ske 
tilbagebetaling af feriemidler, som lønmodtageren ikke havde krav på, jf. stk. 3, under 
en nærmere fastsat bagatelgrænse. 
 
§ 18. Fonden drives af Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Lønmodtagernes Dyrtidsfond 
forvalter de tilgodehavende feriemidler i overensstemmelse med reglerne i kapitel 3, 4 
og 5 i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, så de berettigede lønmodtageres interesser 
varetages bedst muligt. 
Stk. 2. Fondens forvaltning og administration af midler efter denne lov indgår i 
Lønmodtagernes Dyrtidsfonds regnskabs- og revisionsmæssige forpligtelser efter 
kapitel 5 i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Fondens administration og 
kapitalforvaltning vedrørende de opsparede feriemidler skal være specificeret i 
årsrapporten for Lønmodtagernes Dyrtidsfond. 
 
§ 25. Beskæftigelsesministeren fører tilsyn med, at bestyrelsen for fonden udfører sit 
hverv i overensstemmelse med lovgivningen, jf. dog stk. 2. 
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Stk. 2. Finanstilsynet påser, at Lønmodtagernes Dyrtidsfond overholder § 18, stk. 1, 
ved forvaltningen af midlerne. Reglerne i kapitel 5 a i lov om Lønmodtagernes 
Dyrtidsfond finder tilsvarende anvendelse. 
 
§ 26. Afgørelser efter denne lov kan indbringes for Ankestyrelsens 
Beskæftigelsesudvalg, jf. § 59 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale 
område, jf. dog stk. 3 og 4. 
Stk. 2. Klagen indgives til fonden inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Ved 
Ankestyrelsens behandling af sagerne finder kapitel 9 a og kapitel 10 i lov om 
retssikkerhed og administration på det sociale område anvendelse. 
Stk. 3. Fondens afgørelse om førtidig udbetaling af feriemidler, jf. § 17 a, stk. 1, om 
førtidig udbetaling efter en ansøgningsrunde i 2020 kan ikke påklages til Ankestyrelsen 
eller anden administrativ myndighed. 
Stk. 4. Klage over afgørelser om opkrævning af arbejdsgiverbidrag efter regler fastsat 
i medfør af § 19, stk. 6, skal indgives til fonden inden 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen 
er meddelt. Fonden vurderer, om der er grundlag for at give klageren helt eller delvist 
medhold. Giver fonden ikke klageren fuldt ud medhold, sender fonden klagen og 
begrundelsen for afgørelsen og genvurderingen videre til ankenævnet for 
Arbejdsmarkedets Tillægspension. 
 
Bekendtgørelse Nr. 1116 af 24. juni 2022 om førtidig udbetaling af feriemidler 
ved en ansøgningsrunde i 2020 
 
§ 8. Fonden beregner størrelsen af de feriemidler, der kan udbetales ved førtidig 
udbetaling. 
Stk. 2. Fondens beregning foretages på grundlag af oplysninger i FerieKonto, 
Feriepengeinfo og indkomstregistret om feriegodtgørelse optjent i perioden 1. 
september 2019 til 31. marts 2020 samt om indkomst i samme periode. 
Stk. 3. Ved beregning efter stk. 1 indgår lønperioder, hvor sidste dag i lønperioden 
ligger inden for den i stk. 2 nævnte periode. 
Stk. 4. Lønperioder omfattet af stk. 3, hvor første dag i lønperioden ligger før 1. juli 
2019, indgår ikke ved automatiseret beregning efter § 6, stk. 1. 
Stk. 5. Fonden kan ved beregning efter stk. 1 se bort fra lønperioder omfattet af stk. 3 
og oplysninger i FerieKonto, Feriepengeinfo eller indkomstregistret, hvis indberetningen 
fremstår usædvanlig. 
Stk. 6. Ved beregning af førtidig udbetaling til lønmodtagere omfattet af § 2, stk. 4, i 
lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, når beregning sker 
på beregningsgrundlaget i § 9, stk. 3, indgår pension af feriegodtgørelse ikke. 
Stk. 7. Lønmodtager kan indsende dokumentation for, at feriegodtgørelse eller 
indkomst, der efter stk. 3-5 ikke er indgået ved beregning efter stk. 1, er optjent i 
perioden 1. september 2019 til 31. marts 2020. Fonden afgør, om sådan 
feriegodtgørelse eller indkomst kan indgå ved beregning efter stk. 1. 
 
§ 9. Ansættelsesforhold, for hvilke der til indkomstregistret er indberettet beskattet 
feriegodtgørelse, indgår i beregning efter § 8 med det indberettede beløb efter fradrag 
af A-skat m.v. 
Stk. 2. Ansættelsesforhold, for hvilke der til indkomstregistret er indberettet ikke-
beskattet feriegodtgørelse, indgår i beregning efter § 8 med det indberettede beløb før 
fradrag af A-skat m.v. 
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Stk. 3. Ansættelsesforhold, for hvilke der til indkomstregistret ikke er indberettet 
feriegodtgørelse omfattet af stk. 1 og 2 og § 8, stk. 3, indgår i beregning efter § 8 med 
12,5 pct. af den indberettede A-skattepligtige indkomst, før fradrag af A-skat og am-
bidrag for den periode, hvor der ikke er indberettet feriegodtgørelse. 
Stk. 4. Har lønmodtager fået udbetalt feriebetaling til afholdelse af fondsferiedage, jf. 
bekendtgørelse nr. 278 af 22. marts 2020 eller nr. 1177 af 24. juli 2020 om 
fondsferiedage, fratrækkes denne feriebetaling ved beregning af de feriemidler, der kan 
udbetales ved førtidig udbetaling. 
 
§ 14. Efter fondens underretning af arbejdsgiver og lønmodtager om de indberettede 
tilgodehavende feriemidler, jf. § 4, stk. 1, i lov om forvaltning og administration af 
tilgodehavende feriemidler, sammenstiller fonden de førtidigt udbetalte feriemidler efter 
§ 13 med de indberettede tilgodehavende feriemidler. 
Stk. 2. I de tilfælde hvor sammenstilling efter stk. 1 viser, at de førtidigt udbetalte 
feriemidler overstiger de indberettede tilgodehavende feriemidler efter § 3, stk. 1, i lov 
om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, kan fonden kræve 
udbetalte feriemidler, som modtageren ikke har krav på tilbagebetalt efter § 17 a, stk. 
7, i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler. 
 
Stk. 3. Samtidig med sammenstilling efter stk. 1 kontrollerer fonden på baggrund af 
tilgængelige oplysninger om bl.a. modtagers identitet, modtagers ansættelsesforhold 
og anden involvering i virksomhed, indkomstoplysninger m.v., om modtager havde krav 
på førtidig udbetaling af feriemidler. 
Stk. 4. Fonden kan kræve førtidigt udbetalte feriemidler, som modtageren ikke har krav 
på, tilbagebetalt. 
Stk. 5. Fondens kontrol efter stk. 1 og 3 gentages, når der sker efterfølgende 
indberetning af tilgodehavende feriemidler, der medfører en reduktion af det beløb, de 
tilgodehavende feriemidler tidligere er indberettet med. 
Stk. 6. Udbetalte feriemidler som modtageren ikke har krav på, jf. stk. 2 og 4, kræves 
ikke tilbagebetalt, hvis beløbet ikke overstiger 100 kr. efter beskatning. Ved vurdering 
af feriemidler som modtageren ikke har krav på, kan et beløb, der ikke tidligere er 
beskattet, omregnes til et beløb efter beskatning ved anvendelse af den skattesats, der 
blev anvendt ved seneste udbetaling. 
 
§ 15. Fonden kan kræve udbetalte feriemidler, som modtageren ikke har krav på, jf. § 
14, stk. 2 og 4, tilbagebetalt med en betalingsfrist på 4 uger fra opkrævningens dato. 
Stk. 2. Ved opkrævning efter stk. 1 underretter fonden lønmodtager om, at 
opkrævningen kan sættes i bero, hvis lønmodtager sender dokumentation til fonden 
for, at der pågår behandling af indsigelser mod de indberettede tilgodehavende 
feriemidler, jf. § 3, stk. 1, 2. pkt., eller § 4, stk. 3, i lov om forvaltning og administration 
af tilgodehavende feriemidler. Opkrævning kan desuden sættes i bero, hvis 
lønmodtager har indsendt anmeldelse til Lønmodtagernes Garantifond, der omfatter 
krav på beregning og indberetning af tilgodehavende feriemidler, jf. § 4 a i lov om 
Lønmodtagernes Garantifond. 
Stk. 3. Modtager fonden ikke indenfor den i stk. 1 nævnte frist indbetaling af det 
opkrævede beløb, skal fonden sende en rykkerskrivelse med krav om indbetaling inden 
4 uger. 
Stk. 4. Modtager fonden ikke indenfor den i stk. 3 nævnte frist indbetaling af det 
opkrævede beløb, skal fonden sende en sidste rykkerskrivelse med krav om indbetaling 
inden 4 uger. 



8 
 

Stk. 5. Rykkerskrivelser, jf. stk. 3 og 4, pålægges et gebyr på 100 kr. 
Stk. 6. Fordringer efter stk. 1, der ikke er indbetalt til fonden med tillæg af gebyrer 
inden den i stk. 4 nævnte frist, overdrages til inddrivelse ved restancemyndigheden, jf. 
lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, jf. lovbekendtgørelse nr. 6 af 7. januar 
2022. 
 
 
Bekendtgørelse Nr. 1115 af 24. juni 2022 om førtidig udbetaling af feriemidler 
ved en ansøgningsrunde i 2021 
 
§ 4. Fonden kan foretage automatiseret behandling og afgørelse af lønmodtagers 
ansøgning om førtidig udbetaling eller udtage ansøgningen til manuel behandling. 
Stk. 2. Fonden kan udtage ansøgninger til manuel behandling og kontrol af de forhold, 
som lønmodtager har indsendt dokumentation for samt øvrige forhold ved ansøgningen, 
herunder ansøgerens ansættelsesforhold og de indberettede feriemidler. 
Stk. 3. Fonden kan pålægge lønmodtager at indsende yderligere oplysninger til brug for 
behandling efter stk. 2. 
Stk. 4. Fonden kan fastsætte en frist for indsendelse af oplysninger efter stk. 3. Hvis 
lønmodtager ikke efterkommer fondens begæring om yderligere oplysninger inden for 
denne frist, kan fonden afslå at behandle ansøgningen. 
Stk. 5. Fonden træffer afgørelse om ret til førtidig udbetaling af feriemidler på grundlag 
af fondens opgørelse af de tilgodehavende feriemidler efter § 12, i lov om forvaltning 
og administration af tilgodehavende feriemidler, herunder fondens oplysninger om 
tidligere udbetalte beløb samt oplysninger fra indkomstregistret og den af lønmodtager 
indsendte dokumentation. 
 
§ 10. Fonden kan kræve førtidigt udbetalte feriemidler efter denne bekendtgørelse, 
som modtageren ikke har krav på, tilbagebetalt efter § 17 a, stk. 7, i lov om forvaltning 
og administration af tilgodehavende feriemidler. 
Stk. 2. Udbetalte feriemidler, som modtageren ikke har krav, jf. stk. 1, kræves ikke 
tilbagebetalt, hvis beløbet ikke overstiger 1.000 kr. efter beskatning. Har lønmodtager 
også modtaget førtidig udbetaling efter ansøgningsrunden i 2020, anvendes kun 
beløbsgrænsen i 1. pkt. Ved vurdering af feriemidler, som modtageren ikke har krav 
på, kan et beløb, der ikke tidligere er beskattet, omregnes til et beløb efter beskatning 
ved anvendelse af den skattesats, der blev anvendt ved seneste udbetaling. 
 
§ 11. Fonden kan kræve udbetalte feriemidler, som modtageren ikke har krav på, jf. § 
10, stk. 1 og 2, tilbagebetalt med en betalingsfrist på 4 uger fra opkrævningens dato. 
Stk. 2. Ved opkrævning efter stk. 1 underretter fonden lønmodtager om, at 
opkrævningen kan sættes i bero, hvis lønmodtager sender dokumentation til fonden 
for, at der pågår behandling af indsigelser mod de indberettede tilgodehavende 
feriemidler, jf. § 3, stk. 1, 2. pkt., eller § 4, stk. 3, i lov om forvaltning og administration 
af tilgodehavende feriemidler. Opkrævning kan desuden sættes i bero, hvis 
lønmodtager har indsendt anmeldelse til Lønmodtagernes Garantifond, der omfatter 
krav på beregning og indberetning af tilgodehavende feriemidler, jf. § 4 a, i lov om 
Lønmodtagernes Garantifond. 
Stk. 3. Modtager fonden ikke indbetaling af det opkrævede beløb indenfor den i stk. 1 
nævnte frist, skal fonden sende en rykkerskrivelse med krav om indbetaling inden 4 
uger. 
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Stk. 4. Modtager fonden ikke indbetaling af det opkrævede beløb indenfor den i stk. 3 
nævnte frist, skal fonden sende en sidste rykkerskrivelse med krav om indbetaling inden 
4 uger. 
Stk. 5. Rykkerskrivelser, jf. stk. 3 og 4, pålægges et gebyr på 100 kr. 
Stk. 6. Fordringer efter stk. 1, der ikke er indbetalt til fonden med tillæg af gebyrer 
inden den i stk. 4 nævnte frist overdrages til inddrivelse ved restancemyndigheden, jf. 
lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, jf. lovbekendtgørelse nr. 6 af 7. januar 
2022. 
 
Bekendtgørelse Nr. 1123 af 24. juni 2022 om forvaltning og administration af 
tilgodehavende feriemidler 
 
§ 10. Fonden sender en gang årligt til alle lønmodtagere med tilgodehavende feriemidler 
en saldoopgørelse, hvoraf den årlige regulering fremgår, jf. §§ 13 og 14, i lov om 
forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, og den opdaterede saldo. 
Stk. 2. Saldoopgørelsen udsendes første gang i juli 2021. 
Stk. 3. Derefter sendes saldoopgørelsen en gang årligt senest i februar måned. 
Stk. 4. Oplysning om saldo og regulering vil desuden fremgå af fondens selvbetjening. 
Stk. 5. Når en lønmodtagers ubeskattede tilgodehavende feriemidler, der endnu ikke er 
udbetalt, bliver afgiftsberegnet, jf. § 9, stk. 5, sender fonden snarest muligt en ny 
saldoopgørelse til lønmodtageren. 
 
§ 18. Tilgodehavende feriemidler, som arbejdsgiver indberetter til fonden efter § 2, stk. 
1, nr. 1, eller til Feriepengeinfo efter § 2, stk. 1, nr. 2, når indbetaling ikke skal ske til 
en privat feriekasse, indekseres fra 1. september 2020, uanset hvornår indberetning 
modtages i fonden, jf. § 7, i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende 
feriemidler. 
Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for tilgodehavende feriemidler, der bliver 
indberettet efter §§ 3 og 4, når der skulle være sket indberetning til fonden efter § 2, 
stk. 1, nr. 1, eller til Feriepengeinfo efter § 2, stk. 1, nr. 2, og indbetaling ikke skulle 
ske til en privat feriekasse. 
Stk. 3. Ved indberetning efter § 3, stk. 2, der medfører en reduktion af det beløb, de 
tilgodehavende feriemidler omfattet af stk. 1 tidligere var indberettet med, bortfalder 
tidligere beregnet indeksering af det beløb, de tilgodehavende feriemidler reduceres 
med. 
Stk. 4. Tilgodehavende feriemidler, som Lønmodtagernes Garantifond indberetter til 
fonden efter § 2, stk. 1, nr. 3, og som Lønmodtagernes Garantifond ikke samtidig med 
indberetning har indbetalt til FerieKonto eller fra 1. januar 2021 direkte til fonden, 
indekseres, jf. § 7, i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, 
fra 1. september 2020 til og med den måned, hvor fonden modtager indbetaling. Stk. 
3 finder tilsvarende anvendelse. 
 
§ 19. Fonden beregner en gang årligt størrelsen af indeksering af de ikke indbetalte 
tilgodehavende feriemidler, samt af tilgodehavende feriemidler, der er indbetalt siden 
sidste indeksering. 
Stk. 2. Beregning efter stk. 1 foretages inden udgangen af juli måned med den efter § 
7, stk. 2, i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler årligt 
fastsatte sats for indeksering gældende for perioden 1. juni i det forudgående år til 31. 
maj i afgørelsesåret. I 2021 fastsættes satsen dog inden førtidig udbetaling af 
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feriemidler efter kapitel 5 a, i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende 
feriemidler, for perioden 1. september 2020 til 31. maj 2021. 
Stk. 3. Fonden underretter en gang årligt inden udgangen af juli måned arbejdsgiveren 
om den efter stk. 2 fastsatte sats til beregning af den årlige indeksering. 
Stk. 4. Oplysning om tilgodehavende feriemidler og beregnet indeksering vil fremgå af 
fondens selvbetjening. 
 
§ 20. Ved rettidig og komplet indbetaling af forfaldne tilgodehavende feriemidler, jf. § 
8, stk. 1 og 2, i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, der 
er omfattet af § 18, stk. 1, beregnes ikke yderligere indeksering. 
Stk. 2. Modtager fonden hel eller delvis indbetaling af forfaldne tilgodehavende 
feriemidler, jf. stk. 1, senere end 1. bankdag i september, beregnes indeksering af det 
forsinket indbetalte beløb fra den senest foretagne indeksering efter § 19, stk. 1, til og 
med den måned, hvor fonden modtager betaling. 
Stk. 3. For tilgodehavende feriemidler omfattet af § 18, stk. 1, der efter seneste 31. 
maj er frivilligt indbetalt, jf. kapitel 7, eller som er indbetalt efter at være forfaldet efter 
§§ 9, stk. 1, eller 10, i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende 
feriemidler, beregnes indeksering fra den senest foretagne indeksering efter § 19, stk. 
1, til og med den måned, hvor fonden modtager betaling. 
Stk. 4. For tilgodehavende feriemidler omfattet af § 18, stk. 1, der efter seneste 31. 
maj er indbetalt af Lønmodtagernes Garantifond, jf. § 21, stk. 1, i lov om forvaltning 
og administration af tilgodehavende feriemidler, beregnes indeksering fra den senest 
foretagne indeksering efter § 19 til og med den måned, hvor fonden modtager betaling 
fra Lønmodtagernes Garantifond. 
Stk. 5. Ved beregning af indeksering efter stk. 2-4 ses bort fra indbetalte beløb, der er 
tilbagebetalt efter §§ 23, 26, eller 30, stk. 3. 
 
Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 
(retssikkerhedsloven)  
Lov nr. 453 af 10. juni 1997, senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 265 af 25. 
februar 2022. 

§ 72. Klage over en afgørelse har ikke opsættende virkning, jf. dog stk. 2-6. 
   Stk. 2. Klage efter §§ 166 eller 167 i lov om social service over afgørelser om 
hjemgivelse og hjemgivelsesperiode efter § 68, stk. 2, i lov om social service og 
afgørelser om valg af anbringelsessted efter § 68 b, stk. 1, i lov om social service har 
opsættende virkning. Hvis særlige forhold gør det påkrævet, træffer 
kommunalbestyrelsen samtidig med afgørelse om valg af anbringelsessted eller ændret 
anbringelsessted afgørelse om at iværksætte afgørelsen straks. Afgørelsen om, at en 
afgørelse iværksættes straks, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 
   Stk. 3. Klage over en afgørelse om, at anbringelse uden for hjemmet ikke skal 
opretholdes, jf. § 76, stk. 3, nr. 1, og § 76 a, stk. 2, i lov om social service, har 
opsættende virkning. 
   Stk. 4. Ankestyrelsen kan efter begæring tillægge en klage over en afgørelse om 
botilbud efter kapitel 20 i lov om social service opsættende virkning. 
   Stk. 5. Klage til Ankestyrelsen over optagelse i særlige botilbud uden samtykke efter 
§§ 129 og 129 a i lov om social service har opsættende virkning. Hvis særlige forhold 
gør det påkrævet, eller hvis hensynet til den pågældende taler herfor og alle 
klageberettigede tiltræder kommunalbestyrelsens indstilling, træffer Familieretshuset 
samtidig med afgørelsen om optagelsen i et særligt botilbud afgørelse om at iværksætte 
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optagelsen straks. Afgørelsen om at ophæve en opsættende virkning kan ikke 
indbringes for Ankestyrelsen. 
   Stk. 6. Klager over Udbetaling Danmarks krav om tilbagebetaling af for meget 
udbetalt boligstøtte i medfør af § 47 i lov om individuel boligstøtte har opsættende 
virkning. 
   Stk. 7. Hvis Ankestyrelsen ændrer en afgørelse til skade for ansøgeren, træffer 
Ankestyrelsen samtidig beslutning om, fra hvilket tidspunkt ændringen skal ske. 
   Stk. 8. Ankestyrelsen kan ved afgørelser om støtte til køb af bil, jf. § 114, stk. 1 og 
2, i lov om social service, samtidig træffe afgørelse om bortfald af bevilling, opsigelse 
af lån m.v. 
 
III. Generelt  
 
Ved indførelsen af den nye ferielov bliver det besluttet, at feriepenge, som 
lønmodtagere har optjent fra 1. september 2019 til 31. august 2020 skal indefryses og 
først komme til udbetaling, når lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet. De optjene 
feriepenge kaldes i loven for feriemidler. 
 
Det er arbejdsgiver, der skal indberette og indbetale feriemidlerne til Lønmodtagernes 
Feriemidler. 
De indbetalte feriemidler investeres af Lønmodtagernes Dyrtidsfond. 
 
Lønmodtageren kan kun få udbetalt et beløb svarende til det indberettede og senere 
indbetalte samt det afkast, der optjenes via investeringer. 
 
Lønmodtagernes Feriemidler har ikke kompetence til at efterprøve arbejdsgivers 
beregning af feriemidlerne. Det betyder, at hvis der er uenighed mellem lønmodtager 
og arbejdsgiver om beregningen af feriemidlerne, må dette søges afklaret mellem 
parterne selv, eventuelt i det arbejdsretlige system. 
 
Lønmodtagernes Feriemidler kan dog efter lovens § 3, stk. 4, afvise indberetningen, 
hvis arbejdsgiveren ikke ved påkrav kan dokumentere, at de tilgodehavende feriemiler 
er opgjort efter lovens § 2. 
 
IV Førtidig udbetaling og tilbagebetaling 
 
I forbindelse med coronakrisen blev der indført regler om førtidig udbetaling af 
feriemidler. 
 
Der var to udbetalingsrunder.  
 
I den første runde i efteråret 2020 kunne feriemidler optjent i perioden fra 1. september 
2019 til 31. marts 2020 udbetales. 
 
I den anden runde i foråret 2021 kunne alle resterende feriemidler udbetales. 
 
På grund af krisen og politisk pres, blev det vedtaget, at der skulle ske udbetaling for 
første runde i efteråret 2020, selvom arbejdsgivernes frist for at indberette feriemidler 
endnu ikke var udløbet. Den udløb den 31. december 2020. 
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Dette betød, at der var lønmodtagerne hvor der endnu ikke var indberettet feriemidler, 
da der skulle ske udbetaling i den første udbetalingsrunde i efteråret 2020. 
 
Der blev derfor fastsat regler om, at hvis arbejdsgiver ikke havde indberettet 
feriemidler, skulle 
Lønmodtagernes Feriemidler beregne feriemidlerne til udbetaling som 12,5 % af 
lønmodtagerens A-indkomst inklusive arbejdsmarkedsbidrag for perioden. 
Oplysningerne om indkomst tages fra eIndkomst. 
 
I forbindelse med ansøgningen skulle ansøgeren på tro og love bekrafte, at pågældende 
var lønmodtager. Der var desuden mulighed for at krydse af i andre felter, hvis man fx 
var selvstændig, bestyrelsesmedlem mv. 
 
Hvis ansøgeren bekræftede at være lønmodtager, blev udbetalingen foretaget 
maskinelt. Hvis der blev krydset af i andre felter, blev ansøgningen udtaget til manuel 
behandling. 
 
Det forhold, at der sker udbetaling, inden arbejdsgiver indberetter, medfører en stor 
risiko for fejludbetalinger, da det ikke er muligt at udlede af oplysningerne fra 
eIndkomst, om der er tale om ferieberettiget løn. 
 
Lovgiver har i lovbemærkningerne forhold sig til denne problemstilling. 
 
”Hvis modtageren af førtidigt udbetalte feriemidler har fået udbetalt midler, som modtageren 
ikke har krav på, kan fonden kræve det beløb, som er udbetalt for meget, tilbagebetalt. 
Eksempelvis hvis modtageren ikke anses som lønmodtager i ferielovens forstand, jf. 
lovbekendtgørelse nr. 1025 af 4. oktober 2019, og der derfor ikke er indberettet feriemidler til 
fonden. Det kan fx skyldes, at modtageren er direktør eller medejer, uden at være i et 
tjenesteforhold. For meget udbetalt kan også ske for lønmodtagere i ferielovens forstand, hvis 
dele af lønnen ikke giver ret til ferie. 
 
Det er ikke en forudsætning, at modtageren er vidende om ikke at være berettiget til 
udbetalingen. Bestemmelsen giver således videre mulighed for tilbagesøgning, end efter 
gældende regler samt efter grundsætningen om condictio indebiti, hvorefter et fejlagtigt 
udbetalt beløb som udgangspunkt kan kræves tilbagebetalt, hvis modtageren indså eller burde 
have indset, at betalingen skyldtes en fejl. 
 
Der blev fastsat følgende tilbagebetalingsbestemmelse: 
 
§ 17 a, stk. 7. Fonden kan kræve førtidigt udbetalte feriemidler efter stk. 1 og 3, som 
modtageren ikke har krav på, tilbagebetalt. Det er ikke en betingelse for 
tilbagesøgningen, at modtageren ved udbetalingen var vidende om, at denne ikke 
havde krav på førtidig udbetaling efter stk. 1 og 3. 
 
Det betyder, at der er fastsat videre tilbagebetalingsbestemmelser vedrørende 
feriemidler, end der sædvanligvis ses på andre lovområder. 
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Ved behandlingen af sagerne om tilbagebetaling skal man derfor alene taget stilling til, 
om lønmodtageren har fået udbetalt flere feriemidler, end pågældende er berettiget til. 
Hvis dette er tilfældet, skal der ske tilbagebetaling. 
 
Der er dog fastsat en bagatelgrænse, således at beløb under 100 kr. ikke kræves 
tilbagebetalt. 
 
Gebyr 
 
Der er i bekendtgørelse om førtidig udbetaling af feriemidler ved en 
ansøgningsrunde i 2020 og i Bekendtgørelse om førtidig udbetaling af feriemidler 
ved en ansøgningsrunde i 2021 fastsat regler om rykkeskrivelser og gebyr. Dette 
har hjemmel i lovens § 17a, stk. 10. 
 
Regler er enslydende i begge bekendtgørelser. 
 
Lønmodtagernes Feriemidler kan kræve udbetalte feriemidler, som modtageren ikke 
har krav på, tilbagebetalt med en betalingsfrist på 4 uger. 
 
Modtager fonden ikke inden for fristen indbetaling af det opkrævede beløb, skal fonden 
sende en rykkerskrivelse med krav om indbetaling inden 4 uger. Rykkerskrivelsen 
pålægges et gebyr på 100 kr. 
 
Det fremgår af de nugældende bekendtgørelser, at hvis der ikke modtage betaling inden 
for den nye frist, skal fonden sende en ny rykkerskrivelse med yderligere 4 ugers frist. 
Rykkerskrivelsen pålægges et gebyr på 100 kr. 
 
De nye bekendtgørelser trådte ifølge ikrafttrædelsesbestemmelserne i kraft den 7. juli 
2022.  
 
Inden da var der en ”trykfejl” i begge bekendtgørelser. 
I bekendtgørelsen om 2020 var der både i § 15, stk. 3, og stk. 4, hjemmel til at sende 
en rykkerskrivelse. Der blev dog begge steder henvist til, at der kunne sendes en 
rykker, hvis fristen i § 15. stk. 1, ikke blev overholdt. Der blev således ikke henvist til 
fristen i § 15, stk. 3, i bestemmelsen om af sende den anden rykker.  

Da der ikke var hjemmel til at udsende en ny rykker, hvis betalingen ikke skete inden 
udløbet af fristen af den første rykker, var der som følge heraf ikke hjemmel til at 
pålægge gebyr i forbindelse med den nye rykker. 

I bekendtgørelsen om 2021 fremgår af § 11, stk. 4, at hvis fonden ikke modtager 
indbetaling af det opkrævede beløb inden for den i stk. 2 nævnte frist, kan fonden sende 
en sidste rykker. Der er imidlertid ikke fastsat en frist i § 11, stk. 2. 

Begge bekendtgørelse er pr. 7. juli 2022 ændret, så der nu henvises til de korrekte 
bestemmelser. Der er derfor fra dette tidspunkt hjemmel til at pålægge andet gebyr for 
manglende betaling. 
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Klagevejledning 

Lønmodtagernes Feriemidlers afgørelse om tilbagebetaling og om gebyr skal ledsages af 
en klagevejledning, så borgeren kan se, hvordan pågældende kan klage over afgørelsen. 
Det skal fremgå tydligt, hvornår klagefristen udløber. 

Det skal desuden fremgår tydeligt, hvilke forhold i afgørelsen, der kan klages over. 

Inddrivelse 

Hvis der ikke sker betaling inden udløbet af den anden rykkerskrivelse, oversendt kravet 
til inddrivelse ved Gældsstyrelsen. 

V. Øvrige emner 
 
Ansøgningsfrist 
 
Muligheden for at søge om førtidig udbetaling af feriemidler udløb den 31. maj 2021. 
 
Der er mulighed for at få behandlet ansøgningen efter den 31. maj 2021 1, hvis 
lønmodtageren på grund af langvarig sygdom eller andre særligt undskyldelige forhold har været 
forhindret i at ansøge til tiden, herunder hvis der først efter udløbet af ansøgningsperioden 
foretages indberetning af tilgodehavende feriemidler. 
 
Opgørelse af konto 
 
Fonden oplyser hvert år en saldoopgørelse af de tilgodehavende feriemidler inklusive 
den årlige regulering til hver enkelt lønmodtager, uanset om de tilgodehavende 
feriemidler beror hos arbejdsgiveren eller er indbetalt til fonden. 

Saldoopgørelsen kan påklages. 
 
Ankestyrelsen har kompetence til at påse, at saldoen er opgjort korrekt 
 
Vi har ikke kompetence til tage stilling til Lønmodtagernes Dyrtidsfonds forvaltning af 
feriemidlerne og dermed størrelsen på udbyttet. 

Efter lovens § 18 forvalter Lønmodtagernes Dyrtidsfond de tilgodehavende feriemidler 
i overensstemmelse med reglerne i kapitel 3, 4 og 5 i lov om Lønmodtagernes 
Dyrtidsfond, så de berettigede lønmodtageres interesser varetages bedst muligt. 
Finanstilsynet påser, at Lønmodtagernes Dyrtidsfond overholder § 18, stk. 1, ved 
forvaltningen af midlerne.  
 
Indeksering 
 
Senest den 31. december 2020 skal arbejdsgiveren indberette ansattes 
tilgodehavende feriemidler optjent i perioden 1. september 2019 til den 31. august 
2020 til fonden.  
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Arbejdsgiveren kan vælge frivilligt at indbetale de tilgodehavende feriemidler til 
fonden, eller at beholde midlerne, indtil midlerne opkræves af fonden.  
 
Arbejdsgiveren skal betale indeksering af midlerne svarende til lønudviklingen for den 
periode, hvor arbejdsgiverne beholder midlerne i virksomhederne. Indekseringen sker 
fra den 1. september 2020, uanset hvornår indberetningen er foretaget til fonden.  
 
Taksten for indeksering fastsættes årligt. Tilgodehavende feriemidler, som 
arbejdsgiveren beholder i virksomheden, indekseres i perioden 1. september 2020 til 
31. maj 2021 med en indekseringsfaktor på 1,5 pct. årligt, således at 
indekseringsfaktoren er 1/12-del af indekseringsfaktoren pr. påbegyndt 
kalendermåned. 
 
Indekseringen er forholdsmæssig for perioden fra den seneste indeksering og frem til 
og med den måned, hvori indbetaling finder sted. 
 
Fonden opkræver indeksering hos arbejdsgiverne inden udgangen af juli måned i det 
år, hvor indekseringen beregnes. 
 
Det fremgår af lovforslag 207 af 11. august 2020, at arbejdsgiverne først forventes at 
kunne foretage indbetalinger fra februar 2021. Det fremgår samtidigt, at 
arbejdsgiverne alene vil blive berørt af manglende mulighed for indbetaling få 
måneder efter det ellers skulle være muligt. Dette vil medføre, at arbejdsgiverne ikke 
har mulighed for at undgå indeksering, indtil indbetaling er mulig. Foruden dette er 
arbejdsgiverne uberørte af modellens implementering, da deres forpligtelse fortsat 
forfalder efter gældende regler, og de derfor kan fortsætte med at indbetale deres 
forpligtelse til fonden som tidligere.  
 
Lovgiver har dermed forudsat, at der skal ske indeksering fra 1. september 2020 
uanset, at det først fra den 1. februar 2021 bliver teknisk muligt at foretage 
indbetaling. 
 
VI. Praksis – Ankestyrelsens principmeddelelser 
 
H-3-07:  
Ankestyrelsen fandt, at en mands klage over opkrævning af børnebidrag ikke skulle 
tillægges opsættende virkning. Begrundelsen for ikke at tillægge mandens klage 
opsættende virkning var, at det ikke ville have vidtrækkende konsekvenser for ham at 
følge det almindelige udgangspunkt om, at en klage over en afgørelse normalt ikke 
havde opsættende virkning. 
 
Ankestyrelsen var i denne forbindelse enig med nævnet i, at manden ville kunne søge 
det for meget erlagte beløb tilbagebetalt, såfremt ankeinstansen i givet fald ændrede 
kommunens afgørelse. Der var derfor ikke risiko for, at klageadgangen ville blive 
illusorisk. 
 
139-12:  
Heri udtaler vi, at det fremgår af praksis, at der i sager, hvor der ikke er dispenseret 
fra anmeldelsesfristen, er lagt vægt på, at anmelder kendte til reglerne. Det betyder 
imidlertid ikke, at der omvendt er grundlag for at dispensere fra anmeldelsesfristen, 
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alene fordi anmelder ikke kendte til reglerne. Der skal være særlige omstændigheder i 
øvrigt, der taler for at give dispensation fra anmeldelsesfristen. 
 
VI. De konkrete mødesager  
 
Sagernes udfald 
De 42 sager til mødet handler om et bredt udvalg af emner inden for feriemidler. Der 
er sager om tilbagebetaling, hvis ansøgeren i de to udbetalingsrunder har fået udbetalt 
mere end pågældende er berettiget til. Der er desuden sager om, hvorvidt der kan ske 
dispensation for ansøgning efter udløbet af ansøgningsfristen. Der er desuden medtaget 
sager om indeksering og om kontoopgørelser. 
 
Ud af de 42 sager blev 40 stadfæstet og 2 udgik uden behandling, da en beskikket 
ønskede at der blev indhentet telefonnotater. 
 
Tilbagebetaling 
I alle sagerne om tilbagebetaling er der sket en udbetaling af flere feriemidler, end der 
efterfølgende viser sig at være ret til. 
 
I nogle sager er der tale om personer, der slet ikke er lønmodtagere og derfor ikke er 
omfattet af ferieloven. De har derfor ikke optjent feriemidler. I disse sager, har 
personerne krydset af, at de er lønmodtagere, og derfor er sagerne blevet behandlet 
maskinelt ud fra en beregning af den indkomst, der fremgår af eIndkomst. 
 
Disse vedrører primært selvstændige, registrerede direktører og personer der modtager 
sociale ydelser fra kommunen.  
 
I andre sager er der ved første udbetalingsrunde udbetalt flere feriemidler, end 
arbejdsgiver efterfølgende indberetter. Her skal der ske tilbagebetaling, da der ikke kan 
udbetales flere feriemidler, end der bliver indberettet fra arbejdsgiver. 
 
Der har desuden været et antal sager vedrørende lønmodtagere, hvor arbejdsgiver er 
gået konkurs. Når arbejdsgiver er gået konkurs, skal Lønmodtagerne Garantifond 
indberetter, hvor mange feriemidler lønmodtageren har optjent. I sagerne er er sket en 
systemfejl, der betyder, at når Lønmodtagernes Garantifond foretager indberetningen, 
bliver en eventuel indberetning fra arbejdsgiver ikke samtidigt slettet. Det medfører, at 
de samme feriemidler registreres dobbelt og at udbetalingen sker på baggrund af en 
dobbelt indberetning. 
 
Klagevejledning 
 
I alle sagerne om tilbagebetaling er der givet en klagevejledning, hvor der fremgår, at 
klagefristen er 4 uger. 
 
I 8 sager, har borger først klaget over tilbagebetalingen på det tidspunkt hvor 
Lønmodtagernes Feriemidler sender en afgørelse om gebyr for manglende betaling. 
Disse afgørelser om gebyr er sendt mere end 4 uger efter afgørelsen om tilbagebetaling. 
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Som udgangspunkt vil det ikke blive betragtet som en rettidig klage over afgørelsen om 
tilbagebetaling, hvis der først klages over afgørelsen i forbindelse med en 
rykkerskrivelse, der sendes efter klagefristen for afgørelsen om tilbagebetaling er 
udløbet. 
 
I de 8 sager, har vi dog vurderet, at vi alligevel kan behandle sagen for så vidt angår 
spørgsmålet om tilbagebetaling. Dette skyldes, at klagevejledningen i afgørelserne om 
gebyr, er formuleret på en måde, så det rejser tvivl om, hvorvidt der også kan klages 
over spørgsmålet om tilbagebetalingen. 
 
Lønmodtagernes Feriemidler havde i alle disse sager foretaget en genvurdering, da de 
var enige i, at sagerne skulle behandles. 
 
Frist 
En sag af sagerne om frist vedrører spørgsmålet om, hvorvidt pågældende på grund af 
sygdom var forhindret i at søge inden fristen udløb. I den konkrete sag, fremgår det af 
et journalnotat fra hospitalet, at pågældende af ukendte årsager har haft smerter 
gennem 10 år. Han er dog i stand til at varetage et arbejde på trods af smerterne. Der 
er derfor ikke tale om sygdom i en sådan sværhedsgrad, at den forhindrer ham i at 
indsende en ansøgning i for fristen. 
 
I de øvrige sager oplyser ansøgerne, at de ikke var bekendt med fristen og derfor ikke 
har søgt. 
 
Vi lægger i disse sager vægt på, at ukendskab til reglerne ikke i sig selv kan medføre 
dispensation fra en frist.  
 
Dette princip anvendes bredt i den sociale lovgivning og kommer blandt andet til udtryk 
i principmeddelelse 139-12. Heri udtaler vi, at det fremgår af praksis, at der i sager, 
hvor der ikke er dispenseret fra anmeldelsesfristen, er lagt vægt på, at anmelder kendte 
til reglerne. Det betyder imidlertid ikke, at der omvendt er grundlag for at dispensere 
fra anmeldelsesfristen, alene fordi anmelder ikke kendte til reglerne. Der skal være 
særlige omstændigheder i øvrigt, der taler for at give dispensation fra 
anmeldelsesfristen. 
 
Det bemærkes i øvrigt, at der har været stor pressebevågenhed om muligheden for at 
søge om førtidig udbetaling af feriemidler og at der har været informeret på borger.dk.  
 
Opgørelse af konto 
I sagerne vedrørende opgørelse af konto, er der i alle sagerne tale om utilfredshed 
med LD Fondes forvaltning af feriemidlerne og dermed størrelsen på udbyttet. 
 
Vi afviser i alle sagerne at forholde os til om, der er investeret fornuftigt, da vi ikke 
har hjemmel hertil (retlig kompetence). I alle sagerne ses der at være sket 
tilskrivning af den opnåede investering, og kontoen er således opgjort korrekt. 
 
Gebyr for manglende betaling 
 
Alle sagerne om betaling af første gebyr blev stadfæstet. 
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Vi traf afgørelse om ophævelse af andet gebyr for manglende betaling, da der i 
perioden, hvor afgørelserne om gebyr blev truffet var fejl i bekendtgørelserne, der 
medførte, at der ikke var hjemmel til at pålægge dette gebyr. 
 
Kritik 
 
Der gives i alle afgørelser om tilbagebetaling kritik for begrundelsen. 
 
Det skyldes dels, at afgørelserne ikke opfylder forvaltningslovens krav til begrundelse. 
Man kan i afgørelserne se, at der skal ske tilbagebetaling, da der er udbetalt for 
mange feriemidler. Det er dog ikke muligt at udlede, hvorfor der er udbetalt for 
meget. 
 
Afgørelserne bærer præg af, at der er tale om maskinelt udarbejdede afgørelser, hvor 
der ikke er indsat en individuel begrundelse. 
 
Der er til gengæld i alle sagerne udarbejdet en grundig genvurdering, hvor der gives 
en fyldestgørende begrundelse. 
 
Manglerne ved begrundelsen kan ikke medføre hjemvisning til, at der skal gives en 
bedre begrundelse, da dette allerede er sket i forbindelse med genvurderingen. 
Begrundelsesmanglen bliver således repareret i genvurderingen. 
 
Der er desuden fejl med henvisningen til rette hjemmel for tilbagebetaling. Også her 
henviser Lønmodtagernes Feriemidler til den rette hjemmel i genvurderingen. 
Afgørelserne er i øvrigt truffet i overensstemmelse med de rigtige regler om 
tilbagebetaling. 
 
Der gives i alle sager undtagen 1 kritik for manglende overholdelse af 
genvurderingsfristen. Det fremgår af retssikkerhedsloven, at der skal ske 
genvurdering senest 4 uger efter klagen modtages. Sagerne er genvurderet mellem 2-
11 måneder efter modtagelsen af klagen. 
 
Ankestyrelsen har allerede været i dialog med Lønmodtagernes Feriemidler omkring 
sagsbehandling og udtalelse af kritik. 
 
Lønmodtagernes Feriemidler har oplyst, at den forkerte henvisning til retsregler 
skyldes en fejl i en skabelon, denne fejl er efterfølgende rettet. 
 
Spørgsmålet om individuelle begrundelser er også drøftet med Lønmodtagernes 
Feriemidler. 
 
Lønmodtagernes Feriemidler har oplyst, at der har været en stor pukkel af sager, der 
skal genvurderes. Der er overført en ekstra medarbejder til nedbringelse af puklerne. 
Dette har medført, at sagsbehandlingstiden i forbindelse med genvurdering er bedret, 
men dog ikke er nået i mål endnu i de sager, der behandles på temamødet. 
 


