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Vedr.: Vejledning om overgangen til de nye ferieregler 

 

I forbindelse med de nye ferieaftaler for personale ansat i kommuner og regioner, som træder i 

kraft den 1. september 2020, har Forhandlingsfællesskabet sammen med KL og Danske Regioner 

aftalt at udarbejde fælles vejledninger i løbet af 2019.  

 

Første del handler om overgangen frem mod de nye ferieaftaler og beskrives i vedlagte over-

gangsvejledning. I vejledningen kan man læse om bl.a. indefrysningen af ferie optjent i perioden 

1. september 2019 til 31. august 2020 samt regler og eksempler vedr. afholdelse af ferie i over-

gangsperioden. 

 

Der er udarbejdet en overgangsvejledning med både med KL og Danske Regioner. Indholdsmæs-

sigt er de to vejledninger identiske, da ansatte i kommuner og regioner er underlagt de samme 

overgangsregler. De anvendte eksempler er også de samme. 

 

Begge overgangsvejledninger er vedlagt og kan endvidere hentes på Forhandlingsfællesskabets 

hjemmeside. 

 

Desuden er der udarbejdet en illustreret folder, der kort forklarer de nye ferieregler og overgan-

gen, samt et planchesæt med samme visuelle identitet som folderen. Folderen og planchesættet 

kan fx bruges som introduktion til de nye ferieregler ude på de enkelte arbejdspladser i kommuner 

og regioner.  

 

Folder og planchesæt er vedlagt og kan ligeledes hentes på Forhandlingsfællesskabets hjemme-

side. 

 

De anvendte illustrationer mv. fra folderen kan også hentes separat, så de fx kan anvendes af 

medlemsorganisationerne til egne nyhedsbreve og sociale medier. De kan hentes på dette link: 

 

https://www.dropbox.com/sh/gku7ktz811tisae/AAA9AVfUMTLryJgyuBEKkWdBa?dl=0 

 

Anden del af vejledningsarbejdet bliver en samlet gennemgang af alle de ferieregler, som gælder 

fra den 1. september 2020. Denne vejledning forventes udsendt i slutningen af 2019 og vil således 

https://www.dropbox.com/sh/gku7ktz811tisae/AAA9AVfUMTLryJgyuBEKkWdBa?dl=0


 - 2 - 

 

både gennemgå de nuværende regler, som videreføres i de nye ferieaftaler, samt uddybe og kon-

kretisere alle de nye elementer i ferieaftalerne, herunder princippet om samtidighedsferie for 1.-

5. ferieuge. Der vil blive mulighed for, at medlemsorganisationerne kan bestille trykte eksempla-

rer af den kommende vejledning om nye ferieregler. 

 

Eventuelle spørgsmål vedrørende ovenstående kan rettes til Jens Krogstrup på tlf. 33470620 eller 

pr. e-mail jk@forhandlingsfaellesskabet.dk. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Helle Basse Jens Krogstrup 


