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Der skal ikke ændres i regnskabsprincipperne for folkekirkens lokale kasser som følge af den nye 

ferielov. Det har Beskæftigelsesministeriet nu bekræftet overfor Kirkeministeriet efter nogle 

måneders usikkerhed  

Overgangen til den nye ferielov gør det dog nødvendigt, at der etableres en overgangsordning 

mellem den gamle og den nye ferielov.  

Derfor er Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler blevet oprettet. Til denne fond 

skal der indbetales det feriepengebeløb, som lønmodtagerne har til gode under den gamle ordning – 

dvs. svarende til 12,5% af lønnen for perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020 for 

medarbejdere, som har ferie med løn. Beløbet indefryses og udbetales til lønmodtageren fra fonden, 

når medarbejdere forlader arbejdsmarkedet. 

Det er menighedsrådenes og provstiudvalgenes egen afgørelse, hvornår de vil indbetale feriepenge 

til den nye fond. De skal dog senest indbetales, når medarbejderen forlader arbejdsmarkedet. Hvis 

indbetalingerne udskydes, skal pengene forrentes med et beløb fastsat af den nye fond. Der er tale 

om en forrentning svarende til, hvad fonden selv ville kunne opnå. 

Kirkeministeriet er i dialog med FLØS i spørgsmålet om håndtering af den nye ferielov. Da det 

endnu ikke er afklaret, hvor stor forrentningen af ikke-indbetalte penge skal være, skal 

menighedsråd være opmærksom på dette. Hvis man ikke har afregnet medarbejdernes 

tilgodehavende feriemidler, vil der således komme en ekstra udgift. 

Under alle omstændigheder skal beløb altid indbetales til den nye fond, da medarbejderen altid vil 

få udbetalt sit tilgodehavende direkte herfra. 

Det er Kirkeministeriets råd altid så vidt muligt at afregne feriepenge efter den gamle ferielov 

hurtigst muligt. På den måde undgås både fremtidige forretningsudgifter og administrativt arbejde. 

Har menighedsråd og provstiudvalg ikke umiddelbart råd til det, står de relativt frit til at planlægge, 

hvornår de ønsker at indbetale. Men det er altid at foretrække at planlægge indbetalingerne i god tid, 

da der nu er vished for, at og hvortil pengene skal betales.   

Indbetaling til fonden kan tidligst finde sted i 2021. 

  

Eksempler på konsekvenser for menighedsrådene: 

Feriepengene vedrørende den gamle ferielov indbetales i 2021 

Hvis menighedsrådet vælger at indbetale pengene i 2021, bogføres det indbetalte beløb i regnskabet 

på indbetalingstidspunktet. Menighedsrådet vil derfor, alt andet lige, have højere udgifter til løn i 

2021. Til gengæld skal menighedsrådet ikke foretage sig yderligere vedrørende overgangen til den 

nye ferielov i de kommende år. 

  



Feriepengene indbetales ved medarbejderens ansættelsesophør hos menighedsrådet 

Hvis menighedsrådet vælger først at indbetale pengene til fonden ved ansættelsesforholdets ophør, 

ligner situationen den, som menighedsrådet kender fra i dag. Menighedsrådet udbetaler i dag 

opsparede feriepenge til Feriekonto, som herefter varetager den løbende afregning med 

medarbejderne.  

Forskellen bliver herefter forrentningen af de ikke afregnede feriemidler fra 2020 til ansættelsens 

ophør, samt evt. et mindre feriepengebeløb opsparet jf. reglerne i den nye ferielov. Beløbet 

vedrørende den nye ferielov bør dog være begrænset, da den nye ferielov netop sikrer, at opsparing 

og afholdelse af ferie sker tættere på hinanden. 

Det udbetalte beløb bogføres når det overføres til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende 

Feriemidler. 

  

Feriepengene indbetales på tidspunktet for medarbejderes udtræden af arbejdsmarkedet 

Denne situation tilsvarer situationen beskrevet ovenfor som ved ansættelsesophør – rentebeløbet må 

dog forventes at være højere. 

Endnu en konsekvens af den nye ferielov, som gælder i alle tre eksempler ovenfor, er, at 

menighedsrådene ikke længere får "rabat" på feriepengene i medarbejderens første ansættelsesår. I 

det første år har man indtil nu ikke haft udgifter til feriepenge, da de først regnskabsmæssigt er 

forfaldet i det kommende ferieår. Med samtidighedsferien vil der allerede kort efter ansættelsens 

begyndelse kunne afholdes ferie med løn.  

  

Ovenstående er kun eksempler. 

Menighedsrådet kan således også vælge at indbetale feriepengene til Lønmodtagernes Fond for 

Tilgodehavende Feriemidler på andre tidspunkter – fx ved at lave en "afdragsplan" over flere 

år.  Generelt gælder det, at renteudgifterne stiger, jo længere man venter. 

  

Kirkeministeriet har modtaget flere henvendelser om administrationsgebyret vedr. Lønmodtagernes 

Fond for Tilgodehavende Feriemidler. Særligt bliver der stillet spørgsmål ved, om beløbet også skal 

betales, hvis menighedsrådet først vælger at indbetale på et senere tidspunkt. 

Kirkeministeriet kan oplyse, at alle skal betale et beløb pr. medarbejder – uanset tidspunktet for 

indbetaling til fonden. 

  

Oplysning om skyldigt beløb i regnskabet 

Beskæftigelsesministeriet har oplyst Kirkeministeriet, at menighedsrådene, selv om gælden til 

Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler ikke er bogført i regnskabet, bør gøre 

regnskabslæseren opmærksom på, at der ligger en fremtidig udgift vedrørende feriepengene fra den 

gamle ferielov til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler. 



Kirkeministeriet tænker dette løst via et "skrivefelt" i regnskabsskemaet understøttet af 

Økonomiportalen. Hvis menighedsrådet har afregnet beløbet, vil dette felt blot falde bort. 

Kirkeministeriet indleder drøftelser med Brandsoft om dette snarest.  

  

Processen er herefter 

 Ultimo 2020: Menighedsrådet indberetter medarbejdernes opsparede feriepenge for perioden 

1. september 2019 til 31. august 2020 til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende 

Feriemidler 

 Primo 2021: De af arbejdsgiverne indberettede beløb sendes i høring hos medarbejderne, 

som skal gøre anskrig, hvis der er uenigheder i forhold til beløbets størrelse. 

 Medio 2021: Det endelige beløb fastlåses. 

Efter medio 2021: Menighedsrådene kan vælge at indbetale beløbet til Lønmodtagernes Fond for 

Tilgodehavende Feriemidler eller at betale beløbet på et senere tidspunkt – senere indbetaling 

medfører dog rentetilskrivning. 

  

  

Med venlig hilsen 

Kirkeministeriets økonomikontor 

  

  

  

Udgivet til: Alle menighedsråd, Alle kirkekontorer, Alle provstier, Alle Stifter, Alle i 

kirkeministeriet og Folkekirkens It  
 


