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12. juni 2020 

MAB 

Løn og fravær 

Ændring af ferieloven – hvordan løser vi det i stati-
stikkerne 

Til Kontaktudvalget for Løn- og fraværsstatistik 

 

I forbindelse med overgangen til samtidighedsferie skal det besluttes, hvordan 

overgangsordningen og indefrysningen af feriepenge, skal håndteres i Lønstati-

stikken. Dette dokument er relevant for Lønstrukturstatistikken, men ikke for 

Lønindeks, hvor feriebetalinger trækkes fra lønbegrebet. 

 

I dette dokument vil vi gennemgå den nuværende metode for beregning af ferie 

for fastlønnede og timelønnede, samt det arbejde, der er lavet ind til nu for at 

afhjælpe udfordringerne. 

Fastlønnede 

For fastlønnede gælder det, at de udover at optjene ferietillæg/særlig feriegodt-

gørelse, også har ret til løn under ferie. 

 

I den nuværende metode indregnes ferietimer og ferietillæg/særlig feriegodtgø-

relse ved optjeningstidspunktet. Med andre ord anvendes samtidighedsferie al-

lerede den nuværende metode for Lønstrukturstatistikken. I praksis ændres ar-

bejdstimer til ferietimer, og løn ændres til løn under ferie. Denne metode er 

indført for at gøre ansatte sammenlignelige, så Lønstrukturstatistikken ikke er 

påvirket af fx jobskifte, hvor der med forskudt optjening af ferie kan gå op til 1 

år efter ansættelse, før man kan holde ferie med løn. 

 

Ved eksemplet i tabel 1 kan man se, at den nuværende metode i Lønstruktur-

statistikken giver præcis de samme timelønninger, som ved samtidighedsferie. 

 

Tabel 1: Eksempel på ferieberegninger for ansættelsesperiode fra 

1/7 – 31/12 med 37 timer om ugen 

 Forskudt ferie 

(gammel ord-

ning) 

Nuværende 

metode 

Samtidigheds-

ferie 

Antal feriedage med 

løn 

0 dage 12,48 dage 12,48 dage 

Antal arbejdstimer 

(præsteret tid) 

961,98 timer 869,63 timer 869,63 timer 

Bruttoindkomst 180.000 kr 180.000 kr 180.000 kr 

Ferietillæg/særlig fe-

riegodtgørelse 

0 kr 1.800 kr 1.800 kr 

Løn under ferie 0 kr 17.280 kr 17.280 kr 

Løn pr. præsteret 

time 

187 kr 207 kr 207 kr 

Løn pr. standard time 187 kr 187 kr 187 kr 
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Det, som den nuværende metode ikke tager højde for, er den udgift, som virk-

somheden rent faktisk har til ferie i hele ansættelsesperioden. Der indregnes 

samtidighedsferie med det samme uden at den reelle udgift for virksomheden 

indregnes. Dette kan ses ved, at bruttoindkomsten i den nuværende metode 

ikke stiger med summen af ferietillæg og løn under ferie. Det er denne omkost-

ning, som indefryses i overgangsordningen.  

 

Da denne feriebetaling ikke tidligere har været indarbejdet i Lønstrukturstati-

stikken, vil det være uhensigtsmæssigt og inkonsistent i forhold til tidligere at 

indregne de indefrosne feriepenge. Derfor ændres metoden ikke for de fastløn-

nede. 

Timelønnede 

For de timelønnede er problematikken noget anderledes. Her indregnes ferie-

pengene i ved udbetaling til FerieKonto o. lign., og da disse udbetalinger som 

regel finder sted i samme måned eller kvartal som de optjenes, er der igen tale 

om samtidighedsferie i den nuværende metode. Med feriepenge menes her fe-

riegodtgørelsen på 12,5 pct.  

 

Udfordring for de timelønnede er, at vi baserer beregningerne af feriepenge på 

de indberettede oplysninger om feriepenge. Under overgangsordningen har 

virksomhederne mulighed for at beholde de indefrosne feriepengene i virksom-

heden, hvilket flere virksomheder har valgt at gøre. Det betyder, at en del virk-

somheder ikke har indberettet feriepenge for timelønnede i overgangsperioden.  

 

Ovenstående betyder, at der er en forholdsvis stor andel af timelønnede, hvor 

der ikke er indberettet feriepenge, som er optjent i perioden 1. september til 31. 

december 2019. Hvis der ikke gøres noget, vil både fortjeneste pr. præsteret 

time, standardberegnet timefortjeneste og feriebetalinger falde for de timeløn-

nede i 2019.  

 

De indefrosne feriepenge (både for fast- og timelønnede) skal indberettes til 

Skattestyrelsen, og Danmarks Statistik har mulighed for at indhente disse op-

lysninger via eIndkomstregisteret (EIR). Oplysninger fra EIR vil Danmark Sta-

tistik benytte til at tilføje de indefrosne feriepenge, som beholdes i virksomhe-

derne. Derudover har Danmarks Statistik modtaget en særlevering fra Kommu-

nernes og Regionernes Løndatakontor med de indefrosne feriepenge for kom-

muner og regioner, som løser udfordringen her. 

 

EIR-oplysningerne kobles på lønstrukturstatistikken for de timelønnede, hvor 

optjeningsperioden ifølge EIR ikke er afsluttet før 1. september 2019. Der er 

oplysninger om indefrosne feriepenge for 30 pct. af de timelønnede, som er 

med i lønstrukturstatistikken. Det kan måske lyde af lidt, men det er værd at 

bemærke, at det kun er timelønnede, der har arbejdet i perioden 1. september 

2019 til 31. december 2019, som kan have indefrosne feriepenge. Derudover 

har virksomhederne først deadline for indberetningen af de indefrosne ferie-

penge ultimo december 2020, og derfor mangler der stadig oplysninger i EIR 

om indefrosne feriepenge.  

 

Blandt de 30 pct. timelønnede, hvor der findes oplysninger i EIR, er der for 

halvdelen match mellem bruttoindkomsten i Lønstrukturstatistikken og i EIR 
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(+/- 1 procent). I disse tilfælde kan værdien af de indefrosne feriepenge lægges 

til feriebetalingerne og bruttoindkomsten i Lønstrukturstatistikken.  

 

For de resterende timelønnede, hvor der ikke er match mellem bruttoindkom-

sten i Lønstrukturstatistikken og i EIR, er der foretaget analyser med henblik 

på at udrede, hvorfor der er forskelle mellem de to register, og hvordan denne 

diskrepans kan løses. Analysen har ledt til, at der er muligt at importere oplys-

ninger om de indefrosne feriepenge for yderligere 25 pct. af de timelønnede, 

hvor der var oplysninger i EIR. 

 

Tabellen på næste side viser de resultater, som er opnået på nuværende tids-

punkt ved at matche Lønstrukturstatistikken med EIR. Metoden vil blive juste-

ret og finpudset frem til udgivelsen af Lønstrukturstatistikken 2019, herunder 

hvordan de resterende 25 pct. skal behandles.   
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Tabel 2: Foreløbige resultater 

Udfordring Match bruttoind-

komst 

Sammenligning fe-

riepenge 

Løsning Pct. af timelønnede 

med indefrosne fe-

riepenge i EIR i 

denne match-

gruppe 

Indefrosne ferie-

penge er indberet-

tet til lønstatistik-

ken; både som 

bruttoindkomst og 

feriepenge 

Match mellem 

bruttoindkomst i 

løn  og bruttoind-

komst + feriepenge 

i EIR +/- 1 pct. 

De indberettede fe-

riepenge svarer til 

12-13 pct. af den fe-

rieberettigende løn 

Der gøres intet. 

Der er indberettet 

korrekt 

7,6 % 

Indefrosne ferie-

penge er ikke ind-

berettet til lønstati-

stikken 

Match mellem 

bruttoindkomst i 

løn og EIR +/- 1 

pct. 

Indefrosne ferie-

penge fra EIR og 

indberettede ferie-

penge svarer til 12-

13 pct. af den ferie-

berettigende løn 

Indefrosne ferie-

penge fra EIR læg-

ges til bruttoind-

komsten og ferie-

betalingerne 

47,6 % 

Indefrosne ferie-

penge er ikke ind-

berettet som brut-

toindkomst, men 

er med i indberet-

tet feriepenge til 

lønstatistikken 

Match mellem 

bruttoindkomst i 

løn og EIR +/- 1 

pct. 

Indefrosne ferie-

penge fra EIR og 

indberettede ferie-

penge svarer til 

mere 12-13 pct. af 

den ferieberetti-

gende løn 

 

De indberettet fe-

riepenge svarer til 

mindst 12 pct. af 

den ferieberetti-

gende løn 

Indefrosne ferie-

penge fra EIR læg-

ges til bruttoind-

komsten 

3,7 % 

Indefrosne ferie-

penge er indberet-

tet som bruttoind-

komst, men er ikke 

indberettet som fe-

riepenge 

Match mellem 

bruttoindkomst i 

løn  og bruttoind-

komst + feriepenge 

i EIR +/- 1 pct. 

Indefrosne ferie-

penge fra EIR og 

indberettede ferie-

penge svarer til 12-

13 pct. af den ferie-

berettigende løn 

Indefrosne ferie-

penge fra EIR læg-

ges til de indberet-

tede feriepenge 

6,0 % 

Indefrosne ferie-

penge er ikke ind-

berettet til lønstati-

stikken  

 

Der er ikke match 

mellem bruttoind-

komsten i løn og 

EIR. 

Ikke match mellem 

bruttoindkomst i 

løn og EIR på +/- 1 

pct. 

Indefrosne ferie-

penge fra EIR og 

indberettede ferie-

penge svarer til 12-

13 pct. af den ferie-

berettigende løn 

 

 

 

Indefrosne ferie-

penge fra EIR læg-

ges til bruttoind-

komsten og ferie-

betalingerne 

10,4 % 

Endnu ikke fundet 

en løsning 

   24,7 % 

I alt    100,0 % 

 

 
 


