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Vedr.:  Forslag til ændring af ferielov er nu vedtaget 
 

. / . I fortsættelse af KTO’s breve af 6. februar og 15. februar 2012 angående udkast til 
forslag til lov om ændring af lov om ferie fremsendes til medlemsorganisationernes ori-
entering den i Folketinget den 24. april 2012 vedtagne L 114 om ændring af lov om ferie 
og lov om et indkomstregister (Erstatningsferie for sygdom under ferien, samtidighedsfe-
rie for medhjælp i en privat husstand, som er omfattet af forskerskatordningen, og indbe-
retning til indkomstregistret mv.). 
 
KTO kan med henvisning til § 1, nr. 4, i det vedlagte konstatere, at loven på dette punkt - 
med et par tekniske tilpasninger/justeringer - svarer til det udkast til lov, som KTO tidli-
gere har afgivet høringssvar på, jf. KTO’s brev til medlemsorganisationerne af 15. febru-
ar 2012. Der er således ikke grundlæggende ændret i den vedtagne lov sammenholdt med 
høringsudkastet. 
 

. / . For god ordens skyld skal opmærksomheden dog henledes på, at der i lovbemærkninger-
ne til den vedtagne lov er foretaget et par præciseringer i relation til lovens § 1, nr. 4. Der 
vedlægges kopi af lovbemærkningerne til denne bestemmelse, hvor ny tekst i forhold til 
høringsudkast er markeret med streg i margen. Endvidere er det som en generel lovbe-
mærkning indskrevet, at kravet om lægelig dokumentation skal sikre, at der foreligger en 
faglig vurdering af en vis tyngde som grundlag for retten til erstatningsferie.  
 
Det forventes, at de nye ændringer i ferieloven i relevant omfang snarest muligt vil blive 
implementeret i ferieaftalerne på det kommunale og regionale område. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
 
Helle Basse               Henning Bickham 
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