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Vejledning til fagforeninger  
 
Når en overenskomstforpligtet medlemsvirksomhed går konkurs, dækker Arbejdsgiverforeningen 
KA og KA Pleje tilgodehavende feriepenge i henhold til vores feriepengegarantiordning. 

Denne vejledning beskriver sagsgangen i forbindelse med anmeldelse af disse krav og samspillet 
med den offentlige, digitale ansøgningsløsning på www.borger.dk (Feriepengeinfo). Fra 1. maj 
2015 skal alle lønmodtagere søge digitalt, også i tilfælde af konkurs. 

 
Hvad dækker vi? 
KA’s feriegarantiordning dækker feriegodtgørelse for al løn optjent i medlemsperioden. 
Feriefridage og søgnehelligdagsbetaling er ikke omfattet og henvises i stedet til Lønmodtagernes 
Garantifond. 

Som udgangspunkt skal kravet dokumenteres med lønsedler, men anden dokumentation kan også 
godtages efter en konkret vurdering.  

Funktionærer og elever er ikke omfattet af KA’s feriegarantiordning. De skal i stedet rette 
henvendelse til Lønmodtagernes Garantifond. 

 
Anmeldelse og sagsgang 
Når kravet anmeldes til KA, vedlægges følgende dokumentation: 

- Transporterklæring – findes her: https://ka.dk/personale/fravaer/ferie/feriegaranti/ 
- En opgørelse af nettoferiepengekravet for de(t) optjeningsår der søges om feriepenge for 
- Oversigt over ”optjente feriepenge” – findes her: 

www.borger.dk/feriepenge; vælg: ”få feriepenge udbetalt”, vælg: ” Se optjente feriepenge” 
- Oversigt over ”tidligere ansøgninger” – den findes her: 

www.borger.dk/feriepenge; vælg: ”få feriepenge udbetalt”, vælg: ”Oversigt over tidligere 
ansøgninger” 

- Den sidste lønseddel for den/de periode(r) der søges feriepenge for. Haves lønsedlerne ikke, 
kan der i stedet vedlægge print fra skattemappen fra den pågældende arbejdsgiver (den 
findes her www.tastselv.skat.dk/borger indkomstoplysninger mv. – detaljeret) 

- Ansættelseskontrakt 

Som hovedregel udbetaler vi ikke feriepenge, før kravet er opgjort og dokumenteret. For at 
mindske sagsbehandlingstiden mest muligt er det derfor vigtigt, at vi modtager al dokumentation 
på én gang.  

Når vi har modtaget den nødvendige dokumentationen, kontakter vi Feriepengeinfo for at flytte 
udbetalingsforpligtelsen fra den konkursramte arbejdsgiver til KA og om nødvendigt korrigere vi 
saldoen. Vi sender ikke en bekræftelse på modtagelsen af kravet. Hvis ikke I hører andet, kan I 
derfor gå ud fra, at sagen behandles, så lønmodtageren kan søge sine feriepenge, når 
Feriepengeinfo har overflyttet udbetalingsforpligtelsen til KA. 

Når dokumentationen er på plads, udbetalingsforpligtelsen overflyttet, og lønmodtageren har 
søgt via www.borger.dk/feriepenge, udbetaler vi feriepengene hurtigst muligt.  

 
Sagsbehandlingstid 
Da vi ved, det ofte har ganske stor betydning for lønmodtageren at få udbetalt feriepenge, er det 
vigtigt for os at have en hurtig sagsbehandlingstid, og vi bestræber os derfor på, at 
lønmodtageren kan søge feriepenge inden for 30 dage efter anmeldelsen til KA. 
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Dog vil sagsbehandlingstiden variere meget, alt efter hvor mange anmeldelser vi modtager, 
ligesom der kan være store forskelle fra sag til sag. 

I vil modtage orientering fra os, når lønmodtageren kan søge om udbetaling af feriepengene. 

 
Afvisning af ansøgte feriepenge 
Når lønmodtageren har ansøgt om feriepengene, så kan der være en risiko for at ansøgningen 
afvises. Det kan fx ske af følgende årsager: 

• Ansøgning for tidlig ift. første feriedag: 
Ansøgningen afvises, fordi den ligger for tidligt i forhold til, hvornår feriepengene skal 
udbetales. Ofte er det Feriepengeinfo, der foretager denne type afvisning. 

• Annulleret: 
Ansøgningen er afvist af Feriepengeinfo på baggrund af en henvendelse fra lønmodtager, 
arbejdsgiver eller udbetaler samt en individuel vurdering. 

• Fejl i feriepengesaldo 

Bliver ansøgningen afvist, så skal lønmodtageren rette henvendelse til jer, og I skal herefter 
kontakte os, så vi kan finde og rette fejlen. Det er i disse situationer vigtigt, at lønmodtageren ikke 
søger igen, før fejlen er rettet. 

 
Faglige lån 
Vi fraråder, at der ydes faglige lån til lønmodtagerne, da de krav, der opstår herved, ikke er 
dækket af vores garantiordning. 

 

 

 

 

 


