
FAMILIEPLEJERE OG 
UDBETALING AF FEMTE 
FERIEUGE 

Aktiv planlægning kan hindre udbetaling af 
femte ferie  

Hvert år ved ferieårets afslutning anmoder et antal familieplejere om at få 

”udbetalt” den femte ferieuge. De ønsker altså udbetaling af én uges veder-

lag med den begrundelse, at de ikke har afholdt den femte uges ferie. Der er 

formentligt flere og flere familieplejere, der anmoder om denne udbetaling. 

 

Det er et særligt vilkår for familieplejere, at de godt kan afholde ferie samti-

digt med, at de har plejebarnet hos sig. Populært sagt kan familieplejere alt-

så ”arbejde og  holde ferie samtidigt” (se Information om familieplejere og 

ferie) Det er sandsynligvis dette særlige vilkår, der medfører, at mange fami-

lieplejere anmoder om udbetaling af den femte ferieuge.  

 

Arbejdsdirektoratet har slået fast, at ferieloven gælder for familieplejere. 

Derfor har familieplejerne ligesom andre lønmodtagere mulighed for at få 

udbetalt den femte ferieuge i stedet for at afholde den (§34). 

 

Samtidigt står der i ferieloven, at kommunen som arbejdsgiver skal planlæg-

ge familieplejerens afholdelse af ferie (§15). Der skal forhandles med fami-

lieplejeren og tages behørige hensyn, men der ligger altså en forpligtelse hos 

arbejdsgiver om at få den ansattes ferie planlagt og afholdt. 

 

Derfor kan kommunen planlægge og aftale med familieplejeren, hvornår 

ferie afholdes. Det gælder for alle fem uger. Familieplejeren har ikke ret til 

at modsætte sig kommunens planlægning og dermed heller ikke ret til ikke 

at afholde den femte ferieuge. 
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Mange kommuner har givet udtryk for, at de ikke ønsker at udvikle den 

praksis, at familieplejere nærmest pr. automatik får udbetalt den femte fe-

rieuge. Disse kommuner kan altså dæmme op for udviklingen ved mere  

aktivt at sikre planlægningen og afholdelsen af ferie for den enkelte familie-

plejer. 

 

Ferieloven, familieplejere og den femte ferie-
uge – med KL-kommentarer 

De regler i ferieloven, der har relevans for familieplejeres anmodning om 

udbetaling af den femte ferieuge, er samlet nedenfor. Undervejs er der ind-

sat KL-kommentarer til de enkelte paragraffer. Endvidere har KL udarbej-

det en længere gennemgang af ferieloven med relevans for familieplejeom-

rådet (link).   

§ 1. En lønmodtager har ret til ferie og feriegodtgørelse eller løn under fe-
rie og ferietillæg efter denne lovs bestemmelser.  

Stk. 2. Ved lønmodtager forstås i denne lov en person, der modtager ve-
derlag for personligt arbejde i tjenesteforhold. 

  

KL-kommentar: Ferielovens paragraf 1 angiver altså, at ferieloven gælder 

for lønmodtagere. Arbejdsdirektoratet har udsendt Information om familie-

plejere og ferie. Her fremgår det, at familieplejere som udgangspunkt er 

omfattet af ferieloven. Familieplejere skal altså opfattes som lønmodtagere i 

ferielovens forstand. I en række domme og afgørelser er det blevet prøvet, 

hvorvidt familieplejere skal betragtes som lønmodtagere med ansættelse i 

kommunerne. En landsretsdom har således slået fast, at familieplejere ikke 

skal betragtes som lønmodtagere i funktionærlovens forstand. Der eksiste-

rer altså modsatrettede opfattelser af, hvorvidt familieplejere er lønmodta-

gere eller ej. 

 

Denne modsætning ændrer dog ikke på, at ferieloven altså gælder for fami-

lieplejere. 

 

Bemærk, at familieplejere ikke er omfattet af den fælles kommunale ferieaf-

tale. Det har tre højesteretsdommere afsagt opmandskendelse om i faglig 

voldgift mellem KTO og KL 13. maj 2005. Dette medfører blandt andet, at 

familieplejere ikke har ret til den sjette uges betalt ferie, men derimod kun 

fem ugers betalt ferie.  

 

§ 15. Arbejdsgiveren fastsætter efter forhandling med lønmodtageren, 
hvornår ferien skal holdes. Arbejdsgiveren skal under hensyntagen til virk-
somhedens drift så vidt muligt imødekomme lønmodtagerens ønske om, 
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hvornår ferien skal holdes, herunder lønmodtagerens ønske om, at hovedfe-
rien holdes i lønmodtagerens barns skolesommerferie.  

Stk. 2. Arbejdsgiveren skal så tidligt som muligt meddele lønmodtageren, 
hvornår ferien skal holdes. Arbejdsgiveren skal give meddelelsen senest 3 
måneder før hovedferien begynder, og senest 1 måned før ferien begynder 
for øvrige feriedage, medmindre særlige omstændigheder hindrer dette.  

Stk. 3. Hvis væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn gør det nød-
vendigt, kan arbejdsgiveren ændre tidligere fastsat ferie. Lønmodtageren 
skal have erstattet et eventuelt økonomisk tab som følge af udskydelsen. 
Allerede begyndt ferie kan ikke afbrydes. 

 

KL-kommentar: Det er altså kommunen som arbejdsgiver, der efter for-

handling fastsætter, hvornår ferie skal holdes. Det betyder, at kommuner, 

der har anbragt et barn i en plejefamilie, efter forhandling med familiepleje-

ren kan bestemme, hvornår ferien skal afholdes.  

 

 

§ 19. Det kan ved kollektiv overenskomst aftales, at en lønmodtager og 

en arbejdsgiver kan aftale, at optjent ferie ud over 20 dage kan overføres 

til det følgende ferieår. 
Stk. 2. Lønmodtageren og arbejdsgiveren skal skriftligt indgå aftale efter 

stk. 1 inden ferieårets udløb.  
Stk. 3. Hvis der er optjent feriegodtgørelse for den overførte ferie, skal ar-

bejdsgiveren inden ferieårets udløb skriftligt meddele den, der skal udbetale 
feriegodtgørelsen, at ferien overføres.  

Stk. 4. Hvis en lønmodtager, der har overført ferie, fratræder, inden ferien 
er holdt, bortfalder retten til efter fratrædelsen at holde mere end 25 dages 
ferie i ét ferieår. Feriegodtgørelse for feriedage ud over 25 udbetales efter 
reglerne i § 30, stk. 4.  

Stk. 5. En lønmodtager, der ikke er omfattet af en kollektiv overenskomst 
om løn- og arbejdsvilkår, kan aftale med arbejdsgiveren, at optjent ferie ud 
over 20 dage kan overføres til det følgende ferieår. Bestemmelserne i stk. 2-
4 finder tilsvarende anvendelse. Den overførte ferie holdes efter reglerne i 
dette kapitel.  

 

KL-kommentar: Selvom familieplejere ikke er omfattet af en kollektiv 

overenskomst, kan familieplejere indgå aftale med anbringende kommune 

om at overføre 5 dages ferie til det følgende ferieår.   

 

§ 34 a. Ved ferieårets udløb udbetales feriegodtgørelse til lønmodtageren 
af den, der i medfør af § 31 administrerer feriegodtgørelsen, hvis beløbet er 
på 1.500 kr. eller derunder efter fradrag af skat og arbejdsmarkedsbidrag. 
Hvis lønmodtageren har været ansat uafbrudt hos samme arbejdsgiver fra et 
tidspunkt i optjeningsåret til ferieårets udløb, udbetales feriegodtgørelse 
vedrørende dette ansættelsesforhold kun, hvis beløbet vedrører ferie ud over 
20 dage.  
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Stk. 2. Ved ferieårets udløb udbetaler FerieKonto feriegodtgørelse til løn-
modtageren, hvis beløbet er på 1.500 kr. eller derunder efter fradrag af skat 
og arbejdsmarkedsbidrag. Hvis feriegodtgørelsen vedrører et ansættelses-
forhold, der har været uafbrudt fra et tidspunkt i optjeningsåret til ferieårets 
udløb, og beløbet ikke vedrører ferie ud over 20 dage eller ferie, som er 
holdt, kan beløbet kræves tilbagebetalt, jf. § 37, stk. 2.  

Stk. 3. Ved ferieårets udløb udbetaler arbejdsgiveren løn under ferie og 
eventuelt ferietillæg til lønmodtageren, hvis beløbet er på 1.500 kr. eller 
derunder efter fradrag af skat og arbejdsmarkedsbidrag, og hvis beløbet ved-
rører ferie ud over 20 dage.  

 
§ 34 b. Stk. 3. Feriegodtgørelse, der ikke er hævet af lønmodtageren inden 

udløbet af ferieåret, eller løn under ferie eller ferietillæg, der ikke er udbetalt 
til lønmodtageren inden udløbet af ferieåret, og som vedrører optjent ferie 
for beskæftigelse ud over 9½ måneds samlet varighed i et optjeningsår, og 
som ikke er aftalt overført efter §§ 19 eller 40, udbetales efter anmodning til 
lønmodtageren af arbejdsgiveren, FerieKonto eller den, der i medfør af § 31 
administrerer feriegodtgørelsen, jf. dog stk. 4. Det er en betingelse, at løn-
modtageren skriftligt erklærer, at beløbet vedrører optjent ferie for beskæf-
tigelse ud over 9½ måneds samlet varighed i et optjeningsår, som ikke er 
aftalt overført efter §§ 19 eller 40.  

Stk. 5. Muligheden for udbetaling efter stk. 1-3 fortabes, hvis lønmodtage-
ren ikke senest den 30. september efter ferieårets udløb skriftligt anmoder 
arbejdsgiveren, FerieKonto eller den, der i medfør af § 31 administrerer 
feriegodtgørelsen, om udbetaling efter disse regler….  

 

KL-kommentar: Feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg, der ikke 

er udbetalt til familieplejeren inden ferieårets udløb kan udbetales til fami-

lieplejeren, når denne anmoder om det. Det drejer sig kun om optjent ferie 

for beskæftigelse ud over 9½ måneds samlet varighed. Det vil sige udbeta-

ling af den femte ferieuge. 

 

Og det er denne mulighed kommunen har mulighed for at påvirke ved ak-

tivt at medvirke til, at familieplejeren får afholdt alle fem ugers ferie.  

 

 

 

Yderligere information 
 

På www.kl.dk/324549 finder du mere materiale om familieplejeområdet 

generelt herunder også om ferieproblematikken. 

 

Du kan også rette henvendelse til konsulent Jacob Ørum Jensen, KL på 

3370 3823, joj@kl.dk. 

 


