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Udbetaling af optjent feriegodtgørelse ved ferie-
hindring 

Arbejdsdirektoratet, Feriekontoret  

har fortolket ferielovens § 44 stk. 2 

om udbetaling af feriegodtgørelse ved 

feriehindringer således, at ferieloven 

kræver, at overenskomstens parter 

skal  godkende, at den pågældende 

har haft en feriehindring op til ferie-

årets udløb jf. § 4 stk. 3 i ferieloven.   

 

KL, Amtsrådsforeningen og KTO 

har på den baggrund i fællesskab  ret-

tet henvendelse til Feriekontoret og   

givet udtryk for den opfattelse, at det 

ikke forekommer hensigtsmæssigt, at 

de centrale parter skal afholde ”mæg-

lingsmøder”, hvor man bliver enige 

om et resultat som efterfølgende un-

derskrives af parterne eller deres be-

myndigede repræsentanter. 

 

Som udgangspunkt er det opfattelsen 

hos KL, Amtsrådsforeningen og 

KTO, at konstateringen af, om der 

foreligger en feriehindring , må  for-

tages  lokalt og bekræftes ved aftale 

mellem den pågældende kommu-

ne/amt og vedkommende organisati-

ons  lokale repræsentanter. Denne 

lokale aftale bør herefter kunne dan-

ne grundlag for udbetaling af ferie-

godtgørelsen. 

Det vil normalt være helt uproblema-

tisk for de lokale parter at konstatere 

om en feriehindring foreligger. Er der 

tvivl om hvorvidt  det pågældende 

forhold omfatter  en feriehindring jf. 

§ 11 stk. 1 i ferieaftalen, må sagen 

som anden fortolkningstvivl forlæg-

ges for de centrale aftaleparter til fag-

retlig behandling  

 

Feriekontoret har nu som svar på 

parternes fælles henvendelse meddelt, 

at Feriekontoret er enige i de syns-

punkter parterne har anført og frem-

over vil lægge de lokale parters enig-

hedsreferater om en konstateret fe-

riehindring til grund for udbetaling af 

feriegodtgørelse. 

 

Det er herefter KL´s opfattelse, at 

konstateringen af, om der foreligger 

en feriehindring jf. ferieaftalens § 11 

stk.1,  må ske lokalt og bekræftes ved 

en lokal  enighedserklæring, der kan  

danne grundlag for udbetaling af  fe-

riegodtgørelsen. 

 

Sager, der er rejst overfor KL inden 

Feriekontorets svar på parternes  fæl-

les henvendelse,  vil KL ekspedere 

videre til Feriekontoret. 


