
Nyhedsmail til garantiordningerne   

 

LG har siden januar 2016 revideret jeres udbetalinger af feriepenge mv. Det går rigtigt godt, og der er 

ganske få mangler ved jeres behandling af ansøgningerne. 

Vi oplever dog, at nogle situationer går igen, og neden for har vi samlet nogle af de emner, som I skal være 

særligt opmærksomme på: 

Revision 
Brutto og netto 

Refusionsordningen hos LG er en netto-ordning. Det betyder, at de krav I søger om skal være netto efter 

skat. Hvis I skal betale feriepenge for en periode, hvor LG har udbetalt løn, skal I beregne og fratrække A-

skat inden, I søger om refusion hos LG.   

Vi skal vide, om det er arbejdsgiver eller garantiordningen, der har udstedt feriekortet, og i forbindelse med 

revision skal garantiordningens beregning af feriekortet altid sendes med. 

Feriekortet er ikke underskrevet  

Hvis lønmodtageren søger om feriepenge via FeriepengeInfo, skal vi altid have en kopi af listen over de 

relevante anmodninger på FeriepengeInfo. 

Hvis lønmodtager indsender feriekort, skal feriekortet være underskrevet. Det skal fremgå af ansøgningen til 

feriegarantiordningen, hvornår og hvor mange dage, lønmodtageren holder ferie.  

Ferieperiode og antal feriedage er ikke oplyst  

Det sker, at fagforeningen beder om udbetaling af feriepenge i en mail, men dette kan vi ikke godkende.  

Det skal tydeligt fremgå, hvornår lønmodtageren vil holde ferie og i hvor mange dage - hvis det alene 

handler om SH eller fritvalg, er det dog tilstrækkeligt, at fagforeningen beder om udbetaling. 

Transporterklæringen  

Transporterklæringen er jeres dokumentation for, at I har overtaget kravet fra lønmodtageren mod LG.  

Derfor skal I have en skriftlig transporterklæring for hvert ferieår eller en ansøgning via FeriepengeInfo. 

Optjeningsår og kravstype 

Det er vigtigt, at I skriver det korrekte optjeningsår i ansøgningen til LG.  

Man kan ikke samle flere optjeningsår under et år, og man må heller ikke samle forskellige kravstyper under 

en kravstype. Hver kravstype og hvert optjeningsår skal søges enkeltvis.  

Vi har modtaget ansøgninger om både feriepenge og SH under f.eks. feriepenge, og dette kan vi ikke 

godkende. 

Udbetal kun for det antal dage, som lønmodtageren søger om. 

I må ikke betale til flere feriedage, end lønmodtageren søger om og afholder.  

I har ikke transport i de feriepenge, som lønmodtageren endnu ikke har søgt om, og I risikerer, at LG 

tilbagesøger den del af feriepengene som lønmodtageren ikke har søgt om.  



Minimusgrænse 

Søger I om betaling af feriepenge under 1.500 kr. netto ved ferieårets start eller under 2.250 kr. netto ved 

ferieårets udløb, forlanger vi ikke ansøgning fra lønmodtager eller underskreven transporterklæring. 

 
LG har betalt til lønmodtager  

Vi har set eksempler på, at en lønmodtager har modtaget penge både fra LG og fra garantiordningen på 

trods af, at det er aftalt, at LG betaler feriepengene.  

Hvis I er i tvivl om, hvorvidt en konkret lønmodtager dækkes af LG, beder vi jer kontakte os for at afklare 

sagen inden, I betaler. 

 
Ferietillæg  

Ifølge overenskomsterne betaler garantiordningerne feriepenge, SH, fritvalg og feriefridage. Dog oplever vi 

af og til, at der også er betalt ferietillæg til en lønmodtager.  

Vi gør opmærksom på, at ferietillæg er en lønandel, som ikke er omfattet af feriegarantiordningernes 

dækning. 

Feriekasse 
Hos nogle garantiordninger har arbejdsgiver løbende indbetalt til en feriekasse administreret af 

feriegarantiordningen.  

Her skal LG have dokumentation, for hvad arbejdsgiver har indbetalt, så vi tydeligt kan se den periode og de 

beløb, vi skal dække. 

Nye aftaler 
Ændring af faste aftaler 

Vi har aftaler med en del feriegarantiordninger om, at LG betaler feriepenge til funktionærer, 

funktionærlignende og elever, fordi vi kan placere ferie i opsigelsesperioden.  

Praksis er blevet ændret for betaling til eleverne, og vi betaler ikke længere løn i opsigelsesperioden, 

medmindre eleven er funktionær.  

Hvis I ønsker at ændre den tidligere aftale, beder vi jer kontakte os.  

En mulighed kunne være, at LG betaler feriepenge mv. til funktionærer, funktionærlignende og 

funktionærelever, mens I betaler feriepenge til de timelønnede og de timelønsansatte elever. 

Skriv venligst til os her 

fgoLG@atp.dk med kopi til AEL@atp.dk 

Spørgsmål til LG 
Har I spørgsmål til LG, er I altid velkomne til at skrive til os på fgoLG@atp.dk. 

God Sommer. 
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