FERIEDAGPENGE
- fra 1. maj til 30. april
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1. Betingelser for udbetaling
Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt.
For at have ret til feriedagpenge skal du
blandt andet


have optjent ret til feriedagpenge,



være lønmodtager eller ledig,



holde ferie,



have bopæl i Danmark (eller som
grænsearbejder eller anden arbejdstager end grænsearbejder have bopæl
i et andet EØS-land og være omfattet af artikel 71 i forordning (EØF) nr. 1408/71),



opholde dig i Danmark før ferien,



være medlem af en dansk a-kasse,



have holdt eller overført ferie, som du evt. har optjent hos en arbejdsgiver, og i øvrigt opfylde betingelserne for at få arbejdsløshedsdagpenge i tilfælde af ledighed.

Du kan derfor som hovedregel ikke få feriedagpenge, hvis du på ferietidspunktet fx er


selvstændig,



tilmeldt en uddannelse,



sygemeldt eller på barsel,



frihedsberøvet,



omfattet af konflikt,



hjemmegående,



i seniorjob i kommunen



i fleksjob eller under revalidering,



på efterløn, fleksydelse eller



meldt ud af a-kassen.

Hvis du er ledig, skal du senest 14 dage før feriens start give Jobcentret besked om din ferie. Det
gør du ved at logge på "Min side" på jobnet.dk og registrere din ferie. A-kassen får herefter automatisk besked om din ferie fra Jobcentret.
Hvis du ikke har givet Jobcentret besked om ferien senest 14 dage før afholdelsen, skal Jobcentret ikke respektere ferien og kan indkalde til samtaler eller henvise til arbejde. Kommer du ikke til
møderne hos Jobcentret eller hos en arbejdsgiver, kan du få karantæne eller helt miste retten til
dagpenge.
14-dages fristen gælder ikke for ferie på enkeltdage. Du kan dog ikke meddele ferie på en dag,
hvis Jobcentret eller a-kassen allerede har indkaldt dig.
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Under ferie skal du fortsat have et tilgængeligt CV på jobnet.dk.
Har du planer om ferie, anbefaler vi, at du straks registrerer ferien som et periodisk forhold på
”Min side” på jobnet.dk. Det er den nemmeste måde at give Jobcentret besked om dine planer,
så du ikke bliver indkaldt til møder og lignende.
Når du holder ferie skal du oplyse det på dit dagpengekort.
Husk at tjekke jobforslag på jobnet.dk senest 7 dage efter, at ferien er slut.

2. Optjening af feriedagpenge
Du optjener ret til feriedagpenge af de forsørgelsesydelser, som a-kassen udbetaler til dig i et
kalenderår (optjeningsår), dog ikke af efterløn.
Du optjener også ret til feriedagpenge af syge- og/eller barselsdagpenge, bortset fra de tilfælde
hvor du samtidig optjener ret til feriegodtgørelse eller løn under ferie.
Endelig optjener du ret til feriedagpenge af
 dagpenge ved arbejdssøgning i et andet EØS-land,


kursusgodtgørelse efter lov om maritime uddannelser, og



støtte til jobrotation (jobrotationsydelse) efter kapitel 18 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som du har fået udbetalt fra jobcenteret direkte til dig selv.

Du skal være opmærksom på, at du ikke optjener ret til feriedagpenge, hvis du ikke er medlem af
en a-kasse på det tidspunkt, hvor du får udbetalt de nævnte ydelser.
Inden ferieårets start sender vi en meddelelse til dig om hvor mange dage med feriedagpenge du
har optjent ret til. Hvis du i optjeningsåret har modtaget kursusgodtgørelse efter lov om maritime
uddannelser eller jobrotationsydelse, skal du dokumentere de beløb, du har fået udbetalt, når du
søger om feriedagpenge.
Feriedagene med ret til feriedagpenge kan kun bruges i ferieåret (1. maj til 30. april) og kan ikke
overføres fra ét ferieår til et andet.
Hvis du i et helt optjeningsår har fået ydelser, der svarer til maksimale dagpenge, vil du normalt
have optjent ret til 25 dage med feriedagpenge.

3. Optjent ferie hos en arbejdsgiver
Hvis du har optjent ferie efter ferieloven hos en arbejdsgiver, skal du som hovedregel holde denne ferie, før du kan få feriedagpenge.
Har du samlet optjent ret til mere end 25 dage med feriepenge fra en arbejdsgiver og feriedagpenge, kan du dog få feriepenge og feriedagpenge samtidig for nogle af dagene. Det kan du, når
du har holdt ferie et antal dage, der svarer til forskellen mellem 25 dage og det optjente antal
dage med feriedagpenge.
Hvis du optjener og holder ferie hos en arbejdsgiver i en 6 dages uge, skal a-kassen omregne
dine feriedage til en 5 dages uge.

4. Overførsel af ferie, ikke af feriedagpenge
Har du aftalt med din arbejdsgiver at overføre optjent ferie efter ferieloven fra sidste ferieår til
dette ferieår, skal du holde denne ferie sammen med anden optjent ferie, før du kan få udbetalt
feriedagpenge.
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Har du aftalt at overføre ferie fra dette ferieår til næste ferieår sidestilles den overførte ferie med
afholdt ferie. Det kan have betydning for, hvornår du kan få udbetalt feriedagpenge.
Vi kan vejlede dig om, hvilken betydning overført ferie i øvrigt har.
Selv om der i ferieloven er mulighed for at overføre ferie, skal du være opmærksom på, at man
ikke kan overføre sin ret til feriedagpenge fra ét ferieår til et andet.

5. Så meget får du udbetalt
Hvis du har fået udbetalt ydelser med en beregnet dagpengesats i perioden fra optjeningsårets
begyndelse og frem til ferien, får du det samme beløb i feriedagpenge med eventuelle reguleringer. Hvis du ikke har fået sådanne ydelser, vil du få feriedagpenge med satsen for nyuddannede
(82 % af maksimale dagpenge).
Der kan udbetales op til 5 dage pr. uge.

6. Hvis du søger om feriedagpenge
Du søger online via ”Mit Frie” og TastSelv på www.f-f.dk. Du logger på med din NemID. Husk på
din første ansøgning at taste oplysning om al ferie du har holdt/planlagt fra 1. maj.
Du kan først få feriedagpenge, når du har afholdt al ferie, du eventuelt har optjent hos en arbejdsgiver. Det vil sige, at du skal bruge dagene på dit Feriekontobevis eller feriekort, inden du
kan få feriedagpenge.
Du kan tidligst få feriedagpenge udbetalt én uge før ferien. Hvis du skal have feriedagpengene en
uge før ferien, skal du taste din ansøgning en måned før feriens start.
A-kassen skal senest have fået ansøgningen om feriedagpenge for et ferieår den 31. maj i det
efterfølgende ferieår. Ellers falder retten til feriedagpenge væk.
Hvis du er i arbejde og omfattet af reglerne i ferieloven, fastsætter din arbejdsgiver efter forhandling med dig, hvornår ferien skal holdes.

7. Spørg a-kassen
Hvis der er noget, du er i tvivl om i forbindelse med feriedagpenge, bør du ikke tøve med at kontakte a-kassen.

God ferie

Frie Funktionærers a-kasse
_______________________________________________________

Frie Funktionærer
Hovedkontor og a-kasse
Paghs Gård
Overgade 24
Postboks 925
5100 Odense C
Tlf.: 63 13 85 50
Fax: 63 13 85 55
E-mail:
akassen@f-f.dk
www.f-f.dk
Her møder du os:
På f-f.dk/kontakt
finder du de byer,
du kan møde os i.
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