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Forord

rbejdsmarkedets Feriefond har i 2010
justeret sin støttepolitik. Fonden prio-

riterer ferieophold til svage grupper højest, og
glæder sig over, at det har været muligt at opret-
holde det høje niveau for uddelinger der betyder,
at fattige familier og deres børn, får mulighed for
at komme på ferie her i landet. Hele 35,7 mio.kr.
har fonden i 2010 uddelt til dette formål!

Fonden har i 2010 ydet store beløb til mange for-
skellige projekter med ferieformål. 

Arbejdsmarkedets Feriefond har blandt andet
støttet innovative tiltag for at give en bedre for-
midling af oplevelserne til lønmodtagerne og
deres familier bl.a. på J.F. Willlumsens Museum og
Forsorgsmuseet i Svendborg. Nye og spændende
oplevelser er med støtte fra fonden også under
udvikling i vel kendte og godt besøgte ferieinsti-
tutioner som Den Gamle By i Århus, GeoCenter
Møns Klint, Vadehavscentret, Danmarks Akvari-
um, Borgcentret i Vordingborg og Kattegatcen-
tret. Og så er fonden glad for at kunne tage fører-
trøjen på som fødselshjælper for statens planer
om at etablere Statens Naturhistoriske Museum 
i hjertet af København. 

A

Kofoeds Skole.

Det er fortsat en del af fondens støttepolitik at
gøre vores natur mere tilgængelig, så vi kan nyde
de mange smukke steder i landet, når vi er på
cykel, til fods eller opsøger særlige udkigsfacili-
teter. Hedebostien i Sorø-området og Folkeobser-
vatoriet på Kroppedal Museum er eksempler på
fondens støtte til dette formål. Tilgængelighed
betyder noget for mennesker med særlige vilkår,
uanset om der er tale om mennesker med bevæ-
gelseshandicap eller familier med babyer i barne-
vogne, og fonden har ønsket at tilgodese denne
gruppe af lønmodtagere blandt andet med sit
bidrag til forprojektet “Tilgængelighed i histori-
ske bykerner”.

Arbejdsmarkedets Feriefond håber med den
støtte, der er ydet i 2010, at lønmodtagere over
hele landet sammen med deres familier må få
endnu flere mindeværdige og glædelige ferie-
oplevelser.

Poul Ulsøe
Formand 
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Bestyrelsen

BESTYRELSESMEDLEMMER

Bestyrelsen består af formand og 14 bestyrelsesmedlemmer, som beskæftigelsesministeren udpeger efter
indstilling af de respektive myndigheder og organisationer.
Beskæftigelsesministeren har udpeget bestyrelsen for perioden 1. juli 2010 til 30. juni 2013. 
Kirsten Nissen, Forbundsformand, Socialpædagogerne og Per Christensen, Forbundssekretær, Fagligt
Fælles Forbund - 3F er udtrådt af bestyrelsen og i stedet er Benny Andersen, Forbundsformand, Social-
pædagogerne og Bodil Otto, Formand for HK/Kommunal, udpeget som medlem pr. 8. februar 2011.

Nina Löwe Krarup
Direktør

DIREKTION

Poul Ulsøe, formand
Fabrikant 

Beskæftigelsesministeriet
Søren Balslev, næstformand
Kontorchef

Landsorganisationen i Danmark
Per Christensen
Forbundssekretær, Fagligt Fælles Forbund - 3F

Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger
Birgitte Dember
Kontorchef

Kulturministeriet
Lene Bak
Chefkonsulent, Pluss Leadership A/S

FTF & Akademikernes Centralorganisation
Annette Nordstrøm Hansen
Næstformand, Gymnasieskolernes Lærerforening

Dansk Arbejdsgiverforening
Flemming Dreesen
Ansættelsesretschef

Miljøministeriet
Agnete Thomsen
Vicedirektør, Naturstyrelsen

Økonomi - og Erhvervsministeriet
Lars Erik Jønsson
Viceadministrerende direktør, VisitDenmark

Landsorganisationen i Danmark
Marie-Louise Knuppert
LO-sekretær

Ledernes Hovedorganisation
Kim Møller Laursen
Afdelingschef

FTF
Jens Kragh
Direktør

Landsorganisationen i Danmark
Kirsten Nissen
Forbundsformand, Socialpædagogerne

Landsorganisationen i Danmark
Johnny Skovengaard
Næstformand, Fagligt Fælles Forbund - 3F 

Akademikernes Centralorganisation
Martin Teilmann
Direktør

RT AFF 2010  03/05/11  12:57  Side 2



3

i tkr. 2006 2007 2008 2009 2010

Renteafkast af FerieKonto 23.000 103.557 51.946 (1.001) 0
Uhævet feriegodtgørelse 80.961 88.255 129.429 92.496 124.807
Overført til staten (43.628) (47.507) (39.747) (27.736) (37.159)
Afkast af obligationer, bankindestående m.v. 8.444 24.241 90.524 72.370 43.551
Indtægter i alt 68.777 168.546 232.152 136.129 131.199

i tkr. 2006 2007 2008 2009 2010

Tilskud til ferieformål (47.673) (49.677) (35.279) (55.998) (81.527)
Værdiregulering af udlån 372.437 55.114 (21.249) (1.400) (39.784)
Administrationsomkostninger m.v. (7.069) (6.098) (6.546) (8.168) (6.731)
Feriegodtgørelse udbetalt efter ferieårets udløb (4.675) (5.129) (7.340) (9.620) (7.162)
Refunderet fra staten 2.537 2.773 3.398 3.188 2.235
Afskrivninger m.v. (177) (204) (221) (194) (137)
Ekstraordinær overførsel til staten 0 0 0 (450.000) 0
Udgifter i alt 315.380 (3.221) (67.237) (522.192) (133.106)

i tkr. 2006 2007 2008 2009 2010

Overført til fondens egenkapital 384.157 165.325 164.915 (386.063) (1.907)

i tkr. 2006 2007 2008 2009 2010

936.846 1.102.171 1.267.086 881.023 879.116

INDTÆGTER

UDGIFTER

RESULTAT

EGENKAPITAL

Indtægter og udgifter
I  å r e n e  2 0 0 6  -  2 0 1 0
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J.F. Willumsens Museum.
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rbejdsmarkedets Feriefond har i 2010
revideret sin støttepolitik som konse-

kvens af finansloven 2010, der indebar, at fonden
skulle overføre 450 mio. kr. af sin formue til staten.   

Nøgletal

Resultatet for 2010, der overføres til fondens
egenkapital, udgør et underskud på 1,9 mio. kr.

Ultimo 2010 udgør fondens egenkapital 879,1
mio. kr. Heraf er 536,5 mio. kr. disponeret i form
af tilsagn om støtte, der endnu ikke er kommet til
udbetaling. Bestyrelsen har endvidere reserveret
155,0 mio. kr. for så vidt muligt at fremtidssikre
fondens støtte til ferieophold til svage grupper 
på det nuværende niveau. Den urørlige kapital
udgør 73,4 mio. kr. Fondens disponible midler til
at støtte ferieformål udgør ultimo 2010 således
114,2 mio. kr.

Fondens hovedindtægt på netto 87,6 mio. kr.
stammer fra forældede og uhævede feriepenge.

Brutto udgør beløbet 124,8 mio. kr., men fonden
refunderer en andel til staten, som i 2010 beløb
sig til 37,2 mio. kr. Statens andel er for optjenings-
årene 2006-2008 fastsat til 30 pct., mod i foregå-
ende 3-årige periode 54 pct.

Med den fastsatte grænse på 200 mio. kr. for 
statens andel af renteafkastet fra FerieKonto, 
havde fonden heller ikke i 2010 nogen indtægt 
af renteafkastet fra FerieKonto (2009: 0 kr.; 
2008: 51,9 mio. kr.).

I 2010 udgør bortfaldet af bevilget støtte i alt
17,6 mio. kr., der primært skyldes, at et enkelt
projekt måtte opgive at indfri de vilkår, der 
knyttede sig til bevillingen.

Tilsagn om støtte i 2010

Arbejdsmarkedets Feriefond gav i 2010 tilsagn
om støtte til ferieformål for i alt 122,1 mio. kr.
Heraf er 36 mio. kr. anvendt til ferieformål for
vanskeligt stillede familier og børn.

Beretning

A

Den Gamle By.
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Ingen indfrielser af fondens lån

Der er ikke feriecentre eller vandrerhjem, som
har indfriet lån i 2010. 

Forventninger til 2011

Beskæftigelsesministeren har i januar 2011 frem-
sat Forslag til lov om ændring af ferieloven, lov
om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om rets-
sikkerhed og administration på det sociale om-
råde. De vigtigste elementer i lovforslaget er at: 

■ fonden får ret til at foretage et antal stikprø-
ver til kontrol af, at arbejdsgiverne indbetaler 
feriepenge

■ fonden skal opkræve morarenter

■ fonden overtager myndighedskompetencen 
til at afgøre visse typer af udbetalingssager  

■ såfremt renterne af FerieKonto ikke dækker 
administrationsudgifterne, dækkes disse af de 
uhævede feriepenge med reduceret indtægt for 
fonden til følge. 

Det forventes samlet set, at de udgifter, der påfø-
res fonden, og som primært er til administration,
kan dækkes af indtægter fra den øgede kontrol.

Fonden forventer i 2011 at få en relativ beske-
den indtægt fra enkelte vandrerhjem, der skal
indfri lån og/eller feriecentre der førindfrier lån
og tilbagebetaler tilskud. 

Administration

Udgifterne til administration udgjorde i 2010 
6,7 mio. kr, mod 8,2 mio. kr. i 2009.

En væsentlig del af løn- og personaleomkost-
ningerne medgår til behandling af ansøgninger
om støtte til ferieformål samt til opfølgning på
tidligere bevilget støtte. 

Under administrationsomkostningerne indgår
varetagelse af opgaver i forbindelse med opkræv-
ning af fondens tilgodehavender i henhold til
ferieloven, herunder:

■ opkrævning af uhævet feriegodtgørelse

■ opkrævning af værdien af ikke afholdt ferie 
med løn og ferietillæg

■ modtagelse af uhævet feriegodtgørelse fra 
FerieKonto

■ udbetaling af feriegodtgørelse til lønmodtagere
efter ferieårets udløb.

FerieKonto anvendes primært af arbejdsgivere,
der ikke er omfattet af en ferieoverenskomst og
derfor ikke anvender feriekort eller lignende for
de ansatte.

Alle arbejdsgivere, offentlige som private, skal
efter ferieårets udløb indbetale uhævede ferie-
penge for såvel timelønnede som ansatte på funk-
tionærvilkår til Arbejdsmarkedets Feriefond,
medmindre andet er aftalt via overenskomst.

I 2010 blev der indbetalt brutto 45,6 mio. kr. un-
der feriekortordningen mod 36,2 mio. kr. i 2009.

Uhævet feriegodtgørelse fra FerieKonto udgjor-
de brutto 79,2 mio. kr. i 2010 mod 56,2 mio. kr. i
2009.

Efter ferieårets udløb udgjorde den samlede
feriegodtgørelse fra FerieKonto for optjeningsåret
2008 8.868 mio. kr. for 1.088.811 lønmodtagere.
Den uhævede feriegodtgørelse, der blev overført
til Arbejdsmarkedets Feriefond udgjorde således
0,89 pct. af de samlede indbetalinger.

Efter overførsel af statens andel udgjorde de
samlede indtægter fra uhævet feriegodtgørelse 
i 2010 i alt 87,6 mio. kr. mod 64,8 mio. kr. i 2009.

Ifølge ferieloven er der mulighed for, at Pen-
sionsstyrelsen, Feriekontoret, under særlige om-
stændigheder kan give lønmodtagere tilladelse 
til at få udbetalt feriegodtgørelse efter ferieårets
udløb. Herefter udbetaler Arbejdsmarkedets
Feriefond beløbet til lønmodtagerne. I 2010 er 
der således udbetalt uhævet feriegodtgørelse 
for optjeningsåret 2008 og tidligere optjeningsår
med et beløb på 7,2 mio. kr. Det tilsvarende beløb
var 9,6 mio. kr. i 2009.

Efter refusion af statens andel udgjorde fondens
udgifter til udbetaling af uhævet feriegodtgørelse
efter ferieårets udløb i 2010 i alt 4,9 mio. kr. mod
6,4 mio. kr. i 2009.
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Svendborg Museum, Danmarks Forsorgsmuseum.

Svendborg Museum, Danmarks Forsorgsmuseum.
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Tilskud i kr. Lån i kr.

Husmoderferie.dk, ferieafholdelse 2010 700.000
Husmoderferie.dk, ferieafholdelse 2011 750.000
Mødrehjælpen, ferieafholdelse 2011 750.000
Vadehavscentret, ”12 mio. trækfugle på træk” 10.000.000
Hjemsted Oldtidspark, personlig formidling 819.000
Kattegatcentret, oplevelseszoner 770.000
GeoCenter Møns Klint, dinosaur skeletter 3.150.000
Danmarks Akvarium, PaleoDroide 3.400.000
Foreningen Familieferie, ferieafholdelse 2011 2.966.000
Landsorg. Kvindekrisecentre, ferieafholdelse 2011 500.000
Kofoed Skole, ferieafholdelse 2011 174.700
Red Barnet, ferieafholdelse 2011 872.300
Kirkens Korshær, ferieafholdelse 2011 1.293.000
ASF-Dansk Folkehjælp, ferielejre 2010 jul 92.700
ASF-Dansk Folkehjælp, ferielejre 2010 - efterår 1.173.510
ASF-Dansk Folkehjælp, ferielejre 2011 10.976.400
Børneferieselskabet, ferieafholdelse 2011 2.817.000
IOGT Danmark, ferieafholdelse 2011 251.500
Den Gamle By, formidlingsplan 4.650.000
FamilieNet Danmark, ferieafholdelse 2010 1.147.826
FamilieNet Danmark, ferieafholdelse 2011 1.140.444
Dansk Røde Kors, ferieafholdelse 2011 1.384.000
Samvirkende Menighedsplejer, ferieafholdelse 2011 3.501.200
Frelsens Hær, ferieafholdelse 2011 3.700.000
Svendborg Museum, Danmarks Forsorgsmuseum 1.012.000
Friluftsrådet, naturrum 1.367.930
KAB, ferieafholdelse 2011 570.000
Landsforeningen Autisme, ferieafholdelse 2011 449.040
Gammel Estrup, Herregårdsmuseet, formidling 3.715.000
Statens Naturhistoriske Museum, Verdensrummet 22.500.000
Fonden Peder Skram, oplevelser og personlig form. 1.610.000
Ø-lejrbevægelsen, ferieafholdelse 2010 100.000
Ø-lejrbevægelsen, ferieafholdelse 2011 300.000
AIDS-fondet, ferieophold 2010 17.800
Scleroseforeningen, ferieophold 2010 149.500
Bygningsarvsfonden, tilgængelighed i bykerner 250.000
J.F. Willumsens Museum 121.500
Danske Destinationer 1.483.000
Dansk Cyklist Forbund, gateway til cykeloplevelser 3.776.875

TILSAGN OM STØTTE TIL FERIEFORMÅL I 2010

fortsættes næste side
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Tilskud i kr. Lån i kr.

Solrød Kommune 3.300.000
Jysk børneforsorg, ferieophold 2011 271.000
Bornholms Middelaldercenter, Historama 10.000.000
Kroppedal Museum, Observatorium 6.400.000
I alt 105.737.525 16.400.000

TILSAGN OM STØTTE TIL FERIEFORMÅL I 2010 (fortsat fra side 8)

Arbejdsmarkedets Feriefond har i 2010 givet 
tilsagn om støtte til et samlet beløb på 122,1 mio.
kr., der fordeler sig med 16,4 mio. kr. i lån og
105,7 mio. kr. i tilskud.

De af Arbejdsmarkedets Feriefond afgivne 
tilsagn om støtte, der endnu ikke er anvist pr. 
31. december 2010 udgør 226,7 mio. kr. i lån og
309,8 mio. kr. i tilskud.
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Regnskabspåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og vedtaget årsrapport for 2010 for Arbejdsmarkedets
Feriefond.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis
for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af fondens aktiver og passiver,
finansielle stilling samt resultat.

København, den 12. april 2011

BESTYRELSE

Aase Olesen Einar Edelberformand næstformand

Marie-Louise Knuppert Harald Børsting Peter Thorning

Ditte Christensen Thomas Philbert Nielsen Erik Vegeberg

Jens Anker Engelbrechtsen Axel Sløk Jeannette Ørsted

DIREKTION

Bodil Mogensen Torben Hinrichsen
adm. direktør økonomidirektør

Vi har revideret det af ledelsen aflagte årsregnskab forUbejdsmarkedets 
Feriefond.

Den udførte revision

Vi har tilrettelagt og udført revisionen i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincip-
per med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl
eller mangler. Under revisionen har vi ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grund-
laget og dokumentationen for 
de i årsregnskabet anførte beløb 

LEDELSENS REGNSKABSPÅTEGNING

Vi har revideret årsregnskabet for Arbejdsmarkedets Feriefond for regnskabsåret 1. januar - 31. decem-
ber 2010, s. 12-17. Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egen-
kapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Vi
har i tilknytning til revisionen gennemlæst ledelsesberetningen, der udarbejdes efter årsregnskabsloven,
og afgivet udtalelse herom.

DIREKTION

Nina Löwe Krarup
Direktør

BESTYRELSE

Poul Ulsøe Søren Balslev
Formand Næstformand

Lene Bak Per Christensen Birgitte Dember

Flemming Dreesen Annette Nordstrøm Hansen Lars Erik Jønsson

Marie-Louise Knuppert Jens Kragh Kim Møller Laursen

Kirsten Nissen Johnny Skovengaard Martin Teilmann

Agnete Thomsen 

REVISIONSPÅTEGNING
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Ledelsens ansvar 

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i over-
ensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og oprethol-
delse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvi-
sende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl
samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige
skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Ledelsen har endvidere til ansvar at udarbejde en ledel-
sesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Revisors ansvar og den udførte revision

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført
vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever
op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed
for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i
årsregnskabet. Det valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen
for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl.
Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for fondens udarbejdelse og
aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisorhand-
linger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion
om effektiviteten af fondens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af
ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er
rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet.
Det er vores opfattelse, at det opnående revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finan-
sielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af fondens aktiviteter og pengestrømme for regn-
skabsåret 1. januar - 31. december 2010 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere
handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfat-
telse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. 

København, den 12. april 2011   

REVISION

KPMG AP I Statsautoriserede revisorer
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab          Statsautoriseret Revisionsinteressentskab
Torben Kristensen Anders Ladegaard
Statsaut. revisor Statsaut. revisor
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ed henblik på at følge udviklingen i
god regnskabsskik er årsrapporten

for 2010 aflagt i overensstemmelse med årsregn-
skabsloven tilpasset fondens aktiviteter.

RESULTATOPGØRELSEN

Indtægter

Fondens indtægter stammer fra uhævede ferie-
penge efter ferieårets udløb den 1. maj samt ren-
teindtægter fra egen obligationsbeholdning og
indestående.
Fonden har i 2010 ikke oppebåret renteindtægter
fra indestående i FerieKonto, idet renteindtægten
fratrukket administrationsomkostninger ikke har
overskredet de 200 mio. kr. som Beskæftigel-
sesministeren har fastsat som fordelingsramme
for 2008-2011.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger indeholder omkost-
ninger til det administrative personale, ledelsen,
kontorlokaler, kontoromkostninger m.v.

Udlån til ferieformål

Udlån til ferieformål er optaget til lånenes mar-
kedsværdi. Markedsværdien fastsættes under
hensyntagen til debitorernes betalingsevne, og
det forhold at lånene som hovedregel er rente- 
og afdragsfrie og løber i 25 år. Med udgangspunkt
i lånenes markedsværdi foretages en værdiregu-
lering med årets udbetalte beløb med fradrag 

Anvendt regnskabspraksis

Arbejdsmarkedets Feriefond er ikke omfattet

af lov om fonde og visse foreninger eller 

årsregnskabsloven.

M

I talopstillinger anvendes parentes om negative resultater
og fradragsposter.

af erlagte afdrag og indfrielser, hvilket beløb
udgiftsføres i resultatopgørelsen. Den samlede
nedskrivning til markedsværdi svarer til fondens
nominelle udlån.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver optages til anskaffelses-
pris med fradrag af akkumulerede afskrivninger
eller brugsværdi, hvor denne er lavere. Afskriv-
ning foretages lineært over aktivernes forventede
brugstid.

De forventede brugstider er:
Lejede lokaler 6 år
Driftsmateriel og inventar 5 år
EDB-hardware 3 år

Obligationer

Børsnoterede obligationer optages til markeds-
værdi. Realiserede og urealiserede kursgevinster
føres over resultatopgørelsen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender optages til nominel værdi med
fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af for-
ventede tab. Tilgodehavender består væsentligst
af tilgodehavende renter af obligationer.
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Resultatopgørelse
F o r  1 . j a n u a r - 3 1 . d e c e m b e r

i tkr. Note 2010 2009

Renteafkast af FerieKonto 1 0 (1.001)
Uhævet feriegodtgørelse 124.807 92.496
Overført til staten (37.159) (27.736)
Renter af obligationer, netto 31.508 43.629
Renter af bankindestående 454 2.922
Kursgevinst ved udtrækning og salg af obligationer (1.390) 7.173
Urealiseret gevinst/tab på obligationer 6 11.221 18.646
Tilbagebetalte tilskud 7 1.758 0

131.199 136.129

i tkr. Note 2010 2009

Tilskud til ferieformål (81.527) (55.998)
Værdiregulering af udlån til ferieformål (39.784) (1.400)
Administrationsomkostninger (6.731) (8.168)
Feriegodtgørelse, udbetalt efter ferieårets udløb (7.162) (9.620)
Refunderet fra staten 2.235 3.188
Årets afskrivninger 5 (137) (194)
Ekstraordinær overførsel til staten 0 (450.000)

(133.106) (522.192)

Årets resultat (1.907) (386.063)

i tkr. Note 2010 2009

Årets resultat 9 (1.907) (386.063)
Overtført til næste år (1.907) (386.063)

INDTÆGTER

UDGIFTER

RESULTATDISPONERING
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Balance
P r . 3 1 . d e c e m b e r  

i tkr. Note 2010 2009

Anlægsaktiver
Lejede lokaler 0 0
IT 124 28
Inventar 100 24

Materielle anlægsaktiver i alt 5 224 52
Finansielle anlægsaktiver
Obligationer 761.933 1.091.534

Finansielle anlægsaktiver i alt 6 761.933 1.091.534
Anlægsaktiver i alt 762.157 1.091.586
Omsætningsaktiver
Udlån til ferieformål 4 0 0
Tilgodehavender 8 9.423 18.610
Likvide beholdninger 109.475 222.935

Omsætningsaktiver i alt 118.898 241.545
Aktiver i alt 881.055 1.333.131

i tkr. Note 2010 2009

Egenkapital 9 879.116 881.023
Kreditorer og skyldige omkostninger 1.939 452.108
Passiver i alt 881.055 1.333.131

Eventual forpligtelser 10

i tkr. Note 2010

Egenkapital 1. januar 2010, jfr. årsregnskab for 2009 9 881.023
Årets resultat (1.907)
Egenkapital 31. december 2010 879.116

Heraf:
Urørlige kapital 73.430
Disponerede midler (bevilgede ikke udbetalte lån og tilskud) 536.476
Reserveret til sikring af ferieophold for svage (M 190-09) 155.000
Til disposition for fremtidige bevillinger af støtte 114.210

AKTIVER

PASSIVER

EGENKAPITALOPGØRELSE
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i tkr. 2010 2009

Årets resultat (1.907) (386.063)
Tilbageførsel af udgiftsførte ikke likvide bevægelser:

Værdiregulering af udlån 39.784 1.400
Kursregulering af obligationer (10.737) (18.646)
Afskrivninger 137 194

Ændring i arbejdskapital (440.982) 480.745
Pengestrømme fra driftsaktivitet (413.705) 77.630

Køb af materielle anlægsaktiver (309) (52)
Årets udlån til ferieformål (39.784) (1.400)
Modtagne afdrag 0 0
Pengestrømme fra investeringsaktivitet (40.093) (1.452)

Årets køb af obligationer (90.717) (591.378)
Årets salg og udtræk af obligationer 431.055 574.092
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 340.338 (17.286)

Samlede pengestrømme (113.460) 58.892

Ændring i likvide beholdninger (113.460) 58.892
Likvide beholdninger pr. 1. januar 2010 222.935 164.043
Likvide beholdninger pr. 31. december 2010 109.475 222.935

15

Pengestrømsopgørelse

PENGESTRØMSOPGØRELSE
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Honorar til de valgte revisorer

4

Udlån til ferieformål
Udlånene, der normalt ydes med en løbetid på 
25 år, er rente- og afdragsfrie. Lånene er sikret
ved pant.

16

1

Renteafkast af FerieKonto
Beløbet udgør ifølge ferieloven renteafkastet 
af den indestående feriegodtgørelse i FerieKonto
samt morarenter fra arbejdsgivere, der ikke 
har indbetalt rettidigt til FerieKonto fratrukket
omkostninger til administration af FerieKonto-
systemet.  

2

Værdiregulering af udlån til ferieformål
For regnskabsåret 2010 overføres til værdi-
regulering af udlån til ferieformål 39.784 tkr.
(2009: 1.400 tkr.) via resultatopgørelsen. Værdi-
reguleringen pr. 31. december 2010 udgør her-
efter i alt 1.004.329 tkr. (2009: 964.540 tkr.)

3

Administrationsomkostninger
Personaleudgifter indgår med 3.064 tkr. (2009:
3.737 tkr.), som fordeler sig således:

Fonden har i regnskabsåret gennemsnitligt be-
skæftiget 5 medarbejdere (2009: 5 medarbejdere).

Noter til årsrapporten

i tkr. 2010 2009

Udlån til ferieformål 
1. jan. 964.519 1.157.659

Regulering til 1. jan. 
vedrørende tab på udlån 26 0

Årets udlån 39.784 1.400
Årets afdrag 0 0
Tab på udlån 0 (194.540)
Udlån til ferieformål 

nominel værdi pr. 31. dec. 1.004.329 964.519
Nedskrivning til vurderet

markedsværdi 1. jan. (964.519) (1.157.659)
Regulering til 1. jan. 

vedrørende tab på udlån (26) 0
Årets værdiregulering (39.784) (1.400)
Regulering på tabte udlån 0 194.540
Nedskrivning til

vurderet markedsværdi (1.004.329) (964.519)
Udlån til ferieformål 

markedsværdi pr. 31. dec. 0 0  

i tkr. 2010 2009

Løn og pensionsbidrag  
til direktionen 1.005 1.797

Honorar til formanden 146 142
Løn og pension 

til medarbejdere 1.902 1.787
Udgifter til social sikring 11 11 

3.064 3.737

i tkr. 2010 2009

Samlet honorar, KPMG 225 226
Samlet honorar, AP I Stats-

autoriserede revisorer 44 44
Heraf andre ydelser 

end revision, KPMG 0 0
Heraf andre ydelser

end revision, AP I Stats-
autoriserede revisorer 0 0

269 270
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Markedsværdien fastsættes under hensyntagen
til debitorernes betalingsevne, samt at lånene
som hovedregel er rente- og afdragsfrie og løber 
i 25 år. Arbejdsmarkedets Feriefond har pant i
ejendomme vedrørende udlån på 1.004.329 tkr. 
(2009: 964.540 tkr.)

5

Materielle anlægsaktiver

6

Finansielle anlægsaktiver

7

Tilbagebetalte tilskud
I tilfælde af salg eller overgang til anden anven-
delse af et støttet projekt skal fondens tilskud 
tilbagebetales. Tilbagebetalingsforpligtelsen

reduceres med 10 pct. pr. hele kalenderår, der 
er forløbet fra udbetalingstidspunktet.

Der er i 2010 tilbagebetalt 1.758 tkr. (2009: 
0,0 tkr.)

8

Tilgodehavender
I det anførte beløb indgår 9.138 tkr. (2009: 18.341
tkr.) vedrørende påløbne ikke forfaldne renter.

9

Egenkapital

Heraf udgør den urørlige kapital 73.430 tkr. 
(2009: 73.430 tkr.)

10

Forpligtelser
Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Feriefond har,
ud over hvad der fremgår af dette års regnskab,
givet tilsagn om lån inden for et samlet ramme-
beløb på 226.695 tkr. (2009: 260.083 tkr.) og tilskud
inden for et samlet rammebeløb på 309.781 tkr.
(2009: 292.769 tkr.).

Arbejdsmarkedets Feriefonds lejeaftale ved-
rørende fondens domicil Hauser Plads 20, Køben-
havn K, har kunnet opsiges fra 2010, uden ret til
afståelse. Der gælder en opsigelsesfrist gensidigt
på 6 måneder. Den halvårlige husleje i 2010
androg 328 tkr. 

Arbejdsmarkedets Feriefond har indgået aftale
med Arbejdsmarkedets Tillægspension om 
teknisk-administrativ bistand vedrørende op-
krævning og udbetaling af uhævet feriegodt-
gørelse. Aftalen kan gensidigt opsiges med et
varsel på 3 år.

Administrationsudgifterne for 3 år udgør ultimo
2010 ca. 4,2 mio. kr., idet fonden herudover må
påregne en engangsudgift til udvikling af bruger-
fladen på ca. 2 mio. kr.

i tkr. 2010 2009

Egenkapital 1. jan. 881.023 1.267.086
Årets resultat (1.907) (386.063)
Egenkapital 31. dec. 879.116 881.023

i tkr. Lejede IT In- Ialt
lokaler ventar

Kostpris 1. jan. 2010 640 558 36 1.234
Årets tilgang 0 178 131 309
Årets afgang 0 0 0 0
Kostpris 31. dec. 2010 640 736 167 1.543
Afskrivn. 1. jan. 2010 640 530 12 1.182
Årets afgang 0 0 0 0
Årets afskrivninger 0 82 55 137
Afskrivn. 31. dec. 2010 640 612 67 1.319
Regnskabsmæssig værdi

31. dec. 2010 0 124 100 224

i tkr. Nominelt Markeds-
værdi

Markedsværdi 
1. jan. 2010 1.078.130 1.091.534 

Årets tilgang 86.945 90.717 
Årets salg (252.000) (259.990) 
Årets udtrækninger (170.065) (171.065)
Årets kursreguleringer 0 10.737 
Markedsværdi 

31. dec. 2010 743.010 761.933
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Specifikation af fondens lån
fordelt på projekter
p r . 3 1 . d e c e m b e r  

Restgæld i kr.

DanParcs Søhøjlandet, 8883 Gjern 163.799.275
Ribe Byferie, 6760 Ribe 49.512.009
Sankt Helene, 3220 Tisvildeleje 61.298.153
Musholm Bugt Feriecenter, 4220 Korsør 72.308.000
Dronningens Ferieby, 8500 Grenaa 47.040.934
Feriecenter Castberggård, 8722 Hedensted 4.527.600
Dansk Handicap Forbund, 2100 København Ø 550.000
De Døves Kvindehjem, 3250 Gilleleje 80.000
Kristeligt Studenter Settlement, 1721 København V 384.992
PTU's Feriecenter Gulstavsminde, 1011 København K. 1.170.000
Vandrerhjem 21.735.665
Vikingecenter Fyrkat, 9500 Hobro 5.680.000
Randers Regnskov, 8900 Randers 22.415.000
Middelaldercentret, 4800 Nykøbing F 27.134.000
Anholt Lokalhistoriske Arkiv, 8592 Anholt 240.000
Hjemsted Oldtidspark, 6780 Skærbæk 31.654.470
Limfjordsmuseet, 9670 Løgstør 1.000.000
Stenaldercentret Ertebølle, 9640 Farsø 7.070.000
Ringkøbing-Skjern Museum, 6900 Skjern 16.523.197
Djursland for fuld Damp, 8961 Allingåbro 1.055.000
Fjordcentret - Voer Færgested, 8950 Ørsted 4.232.947
Nordsøen Oceanarium, 9850 Hirtshals 61.629.216
Hou Søsportcenter, 8300 Odder 16.617.000
Vikingeskibsmuseet i Roskilde, 4000 Roskilde 52.600.000
Vadehavscentret, 6760 Ribe 8.000.000
Danmarks Saltcenter, 9550 Mariager 7.330.000
Vesthimmerlands Museum, 9600 Aars 8.543.000
Ribe VikingeCenter, 6760 Ribe 10.645.000
Limfjordscenter Doverodde Købmandsgård, 7760 Hurup 10.431.000
NaturBornholm, 3720 Aakirkeby 50.000.000
Børnekulturhuset “Fyrtøjet”, 5000 Odense 8.909.882
Stenvad Mosebrugscenter, 8585 Ørum Djurs 5.358.750
Fregatten Jylland, 8400 Ebeltoft 56.400.000
Lungeforeningen Boserup Minde, 5620 Glamsbjerg 1.248.607
Lungeforeningen Boserup Minde, 6760 Ribe 200.000
Bornholms Middelaldercenter, 3760 Gudhjem 6.521.364
Arbejdermuseet, 1362 København K. 26.670.000
Andelslandsbyen Nyvang, 4300 Holbæk 6.600.000
Fonden Dybbøl Banke, 6400 Sønderborg 7.613.186

LÅN FORDELT PÅ PROJEKTER

fortsættes næste side
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Restgæld i kr.

Naturama, 5700 Svendborg 2.160.000
Øhavets Smakkecenter, 5900 Rudkøbing 5.000.000
DSI Søbygård, 5985 Søby Ærø 3.000.000
Haderslev Bymuseum, 6100 Haderslev 552.000
Zoologisk Have København, 2000 Frederiksberg 103.773.000
Fiskeriets Hus, 6960 Hvide Sande 250.000
Svendborg Museum, Dansk Forsorgsmuseum, 5700 Svendborg 4.866.410
Udlån i alt 1.004.329.657

LÅN FORDELT PÅ PROJEKTER (fortsat fra side 18)
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Vordingborg Kommune, Danmarks Borgcenter.

J.F. Willumsens Museum.
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Specifikation af fondens 
bevillinger af lån og tilskud
i  p e r i o d e n  2 0 0 6  -  2 0 1 0

i kr. Tilskud Lån I alt

Husmoderferie, 1610 København V 2.950.000 0 2.950.000
Mødrehjælpen, 2100 København Ø 3.750.000 0 3.750.000
Hou Søsportcenter, 8300 Odder 4.400.000 0 4.400.000
Ringkøbing - Skjern Museum, 6900 Skjern 1.885.188 0 1.885.188
Nordsøen Oceanarium, 9850 Hirtshals 621.600 27.000.000 27.621.600
Ribe Byferie, 6760 Ribe 5.390.000 0 5.390.000
Vadehavscentret, 6760 Ribe 10.495.000 0 10.495.000
Randers Regnskov, 8900 Randers 748.000 0 748.000
Hjemsted Oldtidspark, 6780 Skærbæk 1.701.000 0 1.701.000
Middelaldercentret, 4800 Nykøbing F 3.253.174 0 3.253.174
Børnekulturhuset "Fyrtøjet", 5000 Odense C 1.285.000 0 1.285.000
Ribe VikingeCenter, 6760 Ribe 676.638 0 676.638
Fjord- og Bælt, 5300 Kerteminde 921.275 0 921.275
Limfjordsmuseet, 9670 Løgstør 735.000 0 735.000
Kattegatcentret, 8500 Grenaa 7.700.000 0 7.700.000
Fjordcentret- Voer Færgested, 8950 Ørsted 630.000 0 630.000
Fregatten Jylland, 8400 Ebeltoft 1.800.400 0 1.800.400
Fonden Dybbøl Banke, 6400 Sønderborg 2.516.100 2.516.100
GeoCenter Møns Klint, 4791 Borre 4.819.000 0 4.819.000
Bornholms Middelaldercenter, 3760 Gudhjem 1.507.307 10.000.000 11.507.307
Danmarks Akvarium, 2920 Charlottenlund 4.074.000 0 4.074.000
Kulturcenter Assistens, 2200 København N 866.000 0 866.000
Andelslandsbyen Nyvang, 4300 Holbæk 60.000 0 60.000
Foreningen Familieferie, 2630 Taastrup 12.411.000 0 12.411.000
VisitDenmark, 2300 København S 16.791.000 0 16.791.000
Økomuseum Samsø, 8305 Samsø 2.783.000 0 2.783.000
Øhavets Smakkecenter, 5900 Rudkøbing 76.400 613.186 689.586
Attraktionernes Udviklingsfond, 5260 Odense S 9.840.000 0 9.840.000
Arbejdermuseet, 1362 København K 2.749.950 25.483.000 28.232.950
DSI Søbygård, 5985 Søby, Ærø 46.400 0 46.400
Landsorg. af Kvindekrisecentre, 1411 København K 2.350.000 0 2.350.000
Zoologisk Have København, 2000 Frederiksberg 2.260.200 90.000.000 92.260.200
Kofoeds Skole, 2300 København S 810.600 0 810.600
Foreningen Tilgængelighed for Alle, 1900 Frederiksberg C. 2.800.000 0 2.800.000
Experimentarium, 2900 Hellerup 960.000 960.000
Red Barnet, 1634 København V 3.594.465 0 3.594.465
Turistgruppen i Vedsted og Omegn, 6500 Vojens 367.000 0 367.000
Foreningen Børnelejren, 2720 Vanløse 300.000 0 300.000
Kirkens Korshær, 1067 København K 3.591.988 0 3.591.988

LÅN OG TILSKUD

fortsættes næste side

RT AFF 2010  03/05/11  12:58  Side 21



22

LÅN OG TILSKUD (fortsat fra side 21)

99 - Y 53.802

fortsættes næste side

i kr. Tilskud Lån I alt

ASF - Dansk Folkehjælp, 4960 Holeby 47.062.410 0 47.062.410
Børneferieselskabet, 4532 Gislinge 9.438.000 0 9.438.000
Danmarks Cyklist Forbund, 1362 København K 250.000 0 250.000
Glasmuseet Ebeltoft, 8400 Ebeltoft 4.216.800 0 4.216.800
Foreningen Aktiv Danmark, 2300 København S 2.428.000 0 2.428.000
IOGT Danmark, 2100 København Ø 1.874.800 0 1.874.800
Den Gamle By, 8000 Aarhus C 20.716.454 0 20.716.454
Dansk Bløderforenings Forsknings- og Støttefond, 4983 Dannemare 30.000 0 30.000
FamilieNet Danmark, 8550 Ryomgård 4.812.857 0 4.812.857
Røde Kors, 2100 København Ø 10.544.300 0 10.544.300
Samvirkende Menighedsplejer, 2500 Valby 13.372.240 0 13.372.240
Museet for Varde by og Omegn, 6800 Varde 560.000 0 560.000
Spøttrup Borgmuseum, 7860 Spøttrup 2.940.000 0 2.940.000
Østsjællands Museum, Geomuseum Faxe, 4660 St. Heddinge 2.824.500 0 2.824.500
Frelsens Hær, 1621 København V 13.125.000 0 13.125.000
Danske Turist Attraktioner, 1900 Frederiksberg C 437.750 0 437.750
Fur Museum, 7884 Fur 385.000 0 385.000
Jagt- og Skovbrugsmuseet, 2970 Hørsholm 1.750.000 0 1.750.000
Skov- og Naturstyrelsen, Kongernes Nordsjælland, 2100 København Ø 13.890.000 0 13.890.000
Svendborg Museum, Dansk Forsorgsmuseum, 5700 Svendborg 1.086.200 4.866.410 5.952.610
Slots- og Ejendomsstyr. Kronborg, 3000 Helsingør 11.525.000 0 11.525.000
Friluftsrådet, 2450 København SV 8.030.580 0 8.030.580
Terrariet Vissenbjerg, 5492 Vissenbjerg 630.000 0 630.000
Vestermølle Møllelaug, 8660 Skanderborg 3.850.000 0 3.850.000
KAB, 1552 København V 8.092.381 0 8.092.381
Naturturisme I/S, 5700 Svendborg 1.565.000 0 1.565.000
Skive Kommune, 7800 Skive 1.300.000 0 1.300.000
Kulturarvsstyrelsen, 1553 København V 12.752.500 0 12.752.500
Tycho Brahe Planetarium, 1610 København V 922.000 0 922.000
Museum Salling, 7800 Skive 1.274.000 0 1.274.000
Bangsbo Museum, 9900 Frederikshavn 2.138.000 0 2.138.000
Roskilde Museum (Skjoldungelandet), 4000 Roskilde 9.490.000 0 9.490.000
Danmarks Industrimuseum, 8700 Horsens 10.435.000 0 10.435.000
Maritim Museums Byg, 3000 Helsingør 0 40.000.000 40.000.000
Skov- og Naturstyr. Thy, 7700 Thisted 30.000.000 0 30.000.000
Skov- og Naturstyr. KBH., 2930 Klampenborg 2.375.000 0 2.375.000
Nationalmuseet, 1220 København K 965.000 0 965.000
Middelfart Kommune, Hindsgavl Dyrehave, 5500 Middelfart 8.300.000 0 8.300.000
Skov- og Naturstyr. Storstrøm, 4800 Nykøbing F. 3.549.000 0 3.549.000
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i kr. Tilskud Lån I alt

Roskilde Museum (Danmarks Rockmuseum), 4000 Roskilde 0 40.000.000 40.000.000
Skov- og Naturstyr. Kronjyll., 8920 Randers NV 29.437.500 0 29.437.500
Skov- og Naturstyr. Vestsjæll., 4500 Nykøbing S. 3.131.000 0 3.131.000
Ejd.Fonden Slottet (FÆNGLSET), 8700 Horsens 0 80.000.000 80.000.000
Landsforeningen Autisme, 2730 Herlev 1.074.040 0 1.074.040
Gammel Estrup Herregårdsmuseum, 8963 Auning 904.000 0 904.000
Lille Vildmosecentret, 9280 Storvorde 756.000 0 756.000
Vordingborg Kommune, Danmarks Borgcenter, 4760 Vordingborg 3.715.000 35.000.000 38.715.000
Det Kongelige Teater, 1017 København K 10.000.000 0 10.000.000
Faxe Kommune, Naturrum Præstø Fjord, 4690 Haslev 1.800.000 0 1.800.000
Lemvig Kommune, Naturrum, 7620 Lemvig 1.550.000 0 1.550.000
Herning Kommune, Naturrum, 7400 Herning 750.000 0 750.000
Statens Naturhistoriske Museum, 1350 København K 30.569.500 0 30.569.500
Dansk Landbrugsmuseum, Gl. Estrup, 8963 Auning 2.352.500 0 2.352.500
Skov- og Naturstyrelsen, natursti, 5600 Faaborg 11.200.000 0 11.200.000
Sagnlandet Lejre, 4320 Lejre 1.844.000 0 1.844.000
Danmarks Keramikmuseum, 5500 Middelfart 745.500 0 745.500
Københavns Museum, 1658 København V 4.000.000 0 4.000.000
Langelands Museum, Koldkrigsmuseum Langelandsfort, 5900 Rudkøbing 6.830.000 0 6.830.000
Fonden Peder Skram, 1439 København K. 1.610.000 0 1.610.000
Dansk FolkeFerie Fonden, 2300 København S 2.160.000 0 2.160.000
Ø-lejrbevægelsen, Skarø og Omø-lejren, 2860 Søborg 400.000 400.000
Kroppedal Museum, 2630 Tåstrup 6.400.000 6.400.000
AIDS-Fondet, 2100 København Ø. 17.800 0 17.800
Scleroseforeningen, 2500 Valby 149.500 0 149.500
Dansk Bygningsarv A/S, 1551 København V. 250.000 0 250.000
J. F. Willumsens Museum, 3600 Frederikssund 121.500 0 121.500
Danske Destinationer, 8600 Silkeborg 1.483.000 0 1.483.000
Dansk Cyklist Forbund, 1362 København K. 3.776.875 0 3.776.875
Solrød Kommune, 2680 Solrød Strand 3.300.000 0 3.300.000
Jysk Børneforsorg/Fredehjem, 8200 Århus N. 271.000 0 271.000
I alt 517.653.172 359.362.596 877.015.768

LÅN OG TILSKUD (fortsat fra side 22)
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RT AFF 2010  03/05/11  12:59  Side 24



Bilag 1 Ekstrakt af lovbekendtgørelse 

Bilag 2 Forslag til lov om ændring af ferieloven

Bilag 3 Lov om ændring af ferieloven (FerieKontos renteafkast)

Bilag 4 Bekendtgørelse om forældede og uhævede feriepenge 

Bilag 5 Bekendtgørelse om vedtægter for Arbejdsmarkedets Feriefond

Bilag 6 Arbejdsmarkedets Feriefonds støttepolitik

Indhold

26

28

29

30

31

35

§

RT AFF 2010  03/05/11  12:59  Side 25



26

Bilag 1

Ekstrakt af Ferieloven.
Lovbekendtgørelse nr. 407 af 28/5/2004.

Fravigelsesmuligheder og bemyndigelser

§ 32 

Direktøren for Arbejdsdirektoratet varetager administrationen af
FerieKonto med teknisk administrativ bistand fra Arbejdsmarke-
dets Tillægspension.
Stk. 2.  
Udgifterne til administrationen af FerieKonto dækkes af renterne
af de til FerieKonto indbetalte beløb, jf. § 28, stk. 1, og af renterne
af for sent indbetalt feriegodtgørelse, jf. § 28, stk. 2. Af renteaf-
kastet af FerieKonto i 2004 tilfalder endvidere op til 100 mio. kr.
statskassen. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere reg-
ler om overførsel af renteafkastet til statskassen. Det resterende
renteafkast tilfalder Arbejdsmarkedets Feriefond.

§ 34 

Beskæftigelsesministeren fastsætter hvert år inden den 1. decem-
ber fordelingen af renteindtægterne efter § 32, stk. 2, for det kom-
mende kalenderår. Fastsættelsen sker på grundlag af et budget for
FerieKonto.

Forældelse og modregning

§ 35

Krav på feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg forældes,
hvis det ikke rejses over for arbejdsgiveren senest den 30. septem-
ber efter ferieårets udløb.
Stk. 2.  
Hvis arbejdsgiveren ikke efterkommer kravet, forældes det, med-
mindre lønmodtageren senest den 30. november efter ferieårets
udløb søger kravet gennemført ved retssag, ved fagretlig behand-
ling, ved politianmeldelse eller ved at rette henvendelse til direk-
tøren for Arbejdsdirektoratet.

§ 36  

Krav på feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg, der er
forældet efter § 35, tilfalder statskassen og Arbejdsmarkedets
Feriefond.
Stk. 2.  
Feriegodtgørelse, der ikke er hævet af lønmodtageren inden
udløbet af ferieåret, eller løn under ferie eller ferietillæg, der ikke
er udbetalt til lønmodtageren inden udløbet af ferieåret, og som
ikke udbetales efter §§ 34 a eller 34 b, tilfalder statskassen og
Arbejdsmarkedets Feriefond, jf. dog §§ 19 og 40.

Stk. 3.  
Inden for områder, hvor der er indgået en kollektiv overenskomst,
jf. § 31, kan direktøren for Arbejdsdirektoratet tillade, at den
andel af uhævede eller ikke udbetalte beløb, der efter stk. 2 skal 
tilfalde Arbejdsmarkedets Feriefond, i stedet anvendes til andet
ferieformål. Direktøren for Arbejdsdirektoratet kan fastsætte 
regler for og føre tilsyn med anvendelsen af sådanne midler.

§ 37  

Hvis en lønmodtager arbejder mod vederlag under ferien, kan
direktøren for Arbejdsdirektoratet kræve, at den dertil svarende
feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg indbetales til
Arbejdsmarkedets Feriefond.
Stk. 2.  
Hvis en lønmodtager med urette har fået udbetalt feriegodtgørelse,
løn under ferie eller ferietillæg efter §§ 34 a eller 34 b, kan 
direktøren for Arbejdsdirektoratet kræve, at den dertil svarende
feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg indbetales til
Arbejdsmarkedets Feriefond.

Fravigelsesmuligheder og bemyndigelser

§ 42

Beskæftigelsesministeren fastsætter inden den 1. september 2005
og derefter hvert tredje år inden 1. september, hvor stor en del af
de i § 36 nævnte beløb der tilfalder statskassen.
Stk. 2.  
Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om indbetaling af stats-
kassens andel af de i § 36 nævnte beløb og om udbetaling af stats-
kassens andel af udbetalinger efter § 41, stk. 2.

§
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§ 43 a  

Direktøren for Arbejdsdirektoratet kan fastsætte regler om mulig-
heden for digital kommunikation mellem lønmodtagere, arbejds-
givere, dem, der i medfør af § 31 administrerer feriegodtgørelse,
FerieKonto, Arbejdsmarkedets Feriefond, dem, der administrerer
beløb omfattet af § 36, stk. 3, Arbejdsdirektoratet og Arbejdsmar-
kedets Ankenævn.

Kompetence og klageadgang

§ 44

Direktøren for Arbejdsdirektoratet træffer afgørelse i tvister mel-
lem en arbejdsgiver og en lønmodtager om optjening, afholdelse
og ret til ferie og feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg,
indbetaling og udbetaling af feriegodtgørelse m.v., herunder ved
ferieårets udløb efter §§ 34 a eller 34 b, og modregning efter § 39,
medmindre der er tale om forhold, der er reguleret ved kollektiv
overenskomst, jf. dog stk. 5.
Stk. 2.
Direktøren for Arbejdsdirektoratet træffer afgørelse om, hvorvidt
en lønmodtager, der er afskåret fra at holde ferie inden ferieårets
udløb, jf. § 38, kan få feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferie-
tillæg udbetalt, medmindre der er tale om forhold, der er reguleret
ved kollektiv overenskomst.
Stk. 3.
Direktøren for Arbejdsdirektoratet træffer afgørelse i tvister om
betaling af morarenter, jf. § 28, stk. 2.
Stk. 4.  
Direktøren for Arbejdsdirektoratet træffer afgørelse i tvister om
forældelse og indbetaling af beløb, der i medfør af § 36 tilfalder stats-
kassen eller Arbejdsmarkedets Feriefond eller et andet ferieformål.
Stk. 5.  
Direktøren for Arbejdsdirektoratet træffer afgørelse om udbetaling
af beløb efter § 34 b, stk. 4, eller beløb, der i medfør af § 36 er til-
faldet statskassen eller Arbejdsmarkedets Feriefond eller et andet
ferieformål.
Stk. 6.  
Direktøren for Arbejdsdirektoratet træffer afgørelse om ind-
betaling af feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg til
Arbejdsmarkedets Feriefond, jf. § 37.
Stk. 7. 
Direktøren for Arbejdsdirektoratet kan træffe afgørelse om admi-
nistrationen af de beløb, der anvendes til andet ferieformål, jf. 
§ 36, stk. 3.

Indhentning af oplysninger, dokumentation og digital
kommunikation

§ 43

Direktøren for Arbejdsdirektoratet kan indhente oplysninger 
til brug for administrationen af denne lov fra lønmodtagere og
arbejdsgivere og disses organisationer, andre offentlige myndig-
heder, arbejdsløshedskasser, Lønmodtagernes Garantifond,
Arbejdsmarkedets Tillægspension, den, der administrerer beløb
omfattet af § 36, stk. 3, og Arbejdsmarkedets Feriefond, herunder
i elektronisk form,

1) om, hvilke personer der har været ansat hos en arbejdsgiver,

2) om, hos hvilke arbejdsgivere en person har været ansat,

3) om, i hvilke perioder en person har holdt ferie,

4) om, hvornår en person er ophørt hos en arbejdsgiver,

5) om, i hvilken periode og i hvilket omfang en person har været 
beskæftiget,

6) om, hvilken løn der er udbetalt til en person,

7) om, hvilke offentlige ydelser der er udbetalt til en person,

8) om feriegodtgørelse, der ikke er hævet, eller løn under ferie 
eller ferietillæg, der ikke er udbetalt, herunder udbetalinger 
efter §§ 34 a eller 34 b,

9) om meddelelser af betydning for opkrævning og kontrol med 
indbetaling til FerieKonto,

10) om meddelelser af betydning for kontrol med udbetaling af 
feriegodtgørelse, løn under ferie og ferietillæg, jf. §§ 34 a eller 
34 b, herunder personers skriftlige erklæringer, og

11) om regnskabsoplysninger m.v. af betydning for kontrol med 
den, der administrerer beløb omfattet af § 36, stk. 3.

Stk. 2.
Oplysningerne efter stk. 1 kan desuden bruges med henblik på
fastsættelse af statskassens andel af beløbene efter § 36 og med
henblik på registersamkøring i kontroløjemed.
Stk. 3. 
Direktøren for Arbejdsdirektoratet fastsætter regler om indhent-
ning og opbevaring af oplysninger efter denne bestemmelse.
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Forslag til lov om ændring af ferieloven.
Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 
7. april 2011.

§ 35 

Hvis feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg er indbetalt
til Arbejdsmarkedets Feriefond eller en privat feriefond, jf. § 36,
stk. 2, og ferien er holdt i ferieåret, forældes kravet på feriegodt-
gørelse, løn under ferie eller ferietillæg, hvis lønmodtageren ikke
inden 3 år efter ferieårets udløb retter henvendelse til fonden.
Hvis lønmodtageren ikke har holdt ferien, skal henvendelse ske til
direktøren for Pensionsstyrelsen inden 3 år efter ferieårets udløb.
Stk. 2.  
Hvis feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg ikke er ind-
betalt til Arbejdsmarkedets Feriefond eller en privat feriefond,
forældes kravet på feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietil-
læg, hvis lønmodtageren ikke inden 3 år efter ferieårets udløb
søger kravet gennemført ved retssag, fagretlig behandling, politi-
anmeldelse eller indgivelse af konkursbegæring eller ved at rette
skriftlig henvendelse til direktøren for Pensionsstyrelsen. Efter-

§ 45

Direktøren for Arbejdsdirektoratets afgørelser kan af den, afgørel-
sen vedrører, indbringes for Arbejdsmarkedets Ankenævn inden 
4 uger efter, at sagens parter har fået meddelelse om afgørelsen.
Stk. 2.  
Klagen sendes til direktøren for Arbejdsdirektoratet, der vurderer
sagen på ny. Fastholder direktøren for Arbejdsdirektoratet sin
afgørelse helt eller delvis, sendes klagen til ankenævnet, og sagens
parter underrettes samtidig herom. Ankenævnets afgørelser kan
ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
Stk. 3.  
Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med
arbejdsmarkedets parter nærmere regler om Arbejdsmarkedets
Ankenævns sammensætning og kompetence i forbindelse med
nævnets behandling af sager efter loven.

Arbejdsmarkedets Feriefond

§ 46

Arbejdsmarkedets Feriefond er en selvejende institution.
Stk. 2.  
Fondens midler består af renter og andet afkast af kapitalen samt
beløb, som i medfør af loven tilfalder fonden.
Stk. 3.  
Fondens midler anvendes til ferieformål til lønmodtagere, herun-
der særligt gennem støtte til institutioner eller organisationer, der
tilvejebringer feriemuligheder for lønmodtagere.
Stk. 4.  
Beskæftigelsesministeren udpeger fondens bestyrelse, herunder
formanden. Bestyrelsen udpeges for 3 år ad gangen.
Stk. 5.  
Den kapital, som fonden rådede over pr. 1. juli 1974, skal forblive
urørt. Beskæftigelsesministeren kan dog under særlige omstændig-
heder godkende, at der af denne kapital ydes støtte i form af lån.
Stk. 6.  
Fondens regnskab skal revideres af mindst 2 revisorer, hvoraf
mindst én skal være statsautoriseret revisor. Bestyrelsen udnæv-
ner revisorerne for 3 år ad gangen, men kan til enhver tid trække
udnævnelsen tilbage.
Stk. 7.  
Det reviderede årsregnskab indsendes efter godkendelse af besty-
relsen til beskæftigelsesministeren.
Stk. 8.  
Beskæftigelsesministeren fastsætter vedtægter for fonden.

Bilag 2

§
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Lov om ændring af ferieloven (FerieKontos renteafkast). 
Lov nr. 480 af 17/06/2008.

§ 1 

I ferieloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 407 af 28. maj 2004, som 
ændret ved lov nr. 1420 af 22. december 2004, § 94 i lov nr. 428
af 6. juni 2005, § 5 i lov nr. 404 af 8. maj 2006 og § 6 i lov nr.
1235 af 24. oktober 2007, foretages følgende ændring:
1.  
§ 32, stk. 2, 2. pkt., affattes således:
“Af renteafkastet af Feriekonto i 2008, 2009, 2010 og 2011 tilfalder
op til 200 mio. kr. statskassen.”

§ 2 

Loven træder i kraft den 1. juli 2008.

Bilag 3

§
kommes kravet ikke, skal kravet søges gennemført ved en af de i
1. pkt. øvrige fremgangsmåder uden ugrundet ophold.

§ 36 

Feriegodtgørelse, der ikke er hævet af lønmodtageren inden
udløbet af ferieåret, eller løn under ferie eller ferietillæg, der ikke
er udbetalt til lønmodtageren inden udløbet af ferieåret, og som
ikke udbetales efter §§ 34 a eller 34 b, tilfalder statskassen og
Arbejdsmarkedets Feriefond, jf. dog §§ 19 og 40.
Stk. 2.  
Inden for områder, hvor der er indgået en kollektiv overenskomst,
jf. § 31, kan direktøren for Pensionsstyrelsen tillade, at den andel
af uhævede eller ikke udbetalte beløb, der efter stk. 1 skal tilfalde
Arbejdsmarkedets Feriefond, i stedet anvendes til et andet ferie-
formål. Direktøren for Pensionsstyrelsen kan fastsætte regler for
og føre tilsyn med anvendelsen af sådanne midler.
Stk. 3.  
Arbejdsgiveren eller den, der i medfør af § 31 administrerer 
feriegodtgørelsen, skal senest den 15. november efter ferieårets
udløb afregne beløb omfattet af stk. 1 til Arbejdsmarkedets Ferie-
fond eller til et andet ferieformål, jf. stk. 2.
Stk. 4.  
Ved forsinket indbetaling af uhævede feriepenge efter stk. 3 
skal arbejdsgiveren eller den, der i medfør af § 31 administrerer
feriegodtgørelsen, betale renter heraf med 1,5 pct. pr. påbegyndt
måned regnet fra forfaldsdagen til Arbejdsmarkedets Feriefond
eller til et andet ferieformål, jf. stk. 2.

§ 43 b

Arbejdsmarkedets Feriefond pålægger årligt op til 150 tilfældigt
udvalgte virksomheder, som afregner uhævet feriegodtgørelse,
ferie med løn og ferietillæg til fonden, inden for en rimelig frist at
indsende revisorerklæring eller dokumentation for korrekt afreg-
ning til fonden.
Stk. 2.  
Sædvanlige udgifter til revisorerklæring efter stk. 1 afholdes af
Arbejdsmarkedets Feriefond.

RT AFF 2010  03/05/11  12:59  Side 29



30

Bilag 4

Udbetaling af statskassens andel

§ 3 

Såfremt der sker udbetaling af beløb i medfør af lovens § 44, stk.
4, kan den, der har udbetalt beløbet, få 30 pct. heraf refunderet
enten ved skriftlig henvendelse til Beskæftigelsesministeriet eller
ved modregning i indbetalinger efter § 2. Såfremt der foretages
modregning, skal der særskilt fremsendes dokumentation herfor
til Beskæftigelsesministeriet.

Ikrafttræden

§ 4 

Bekendtgørelsen træder i kraft den 3. oktober 2008.

§

Bekendtgørelse om forældede og uhævede feriepenge 
Bekendtgørelse nr. 977 af 30/09/2008.

I medfør af ferielovens § 42, jf. lovbekendtgørelse 
nr. 407 af 28. maj 2004, fastsættes:

Fordelingen af forældede og uhævede feriepenge 

§ 1 

Af de forældede og uhævede feriepenge, jf. lovens § 36, stk. 1 og 2,
som vedrører optjeningsårene 2006, 2007 og 2008, tilfalder 30
pct. statskassen og 70 pct. Arbejdsmarkedets Feriefond. Såfremt
der er givet tilladelse efter lovens § 36, stk. 3, til at anvende
uhævede feriepenge til andet formål, tilfalder de 70 pct. dette
andet formål (i praksis en privat feriefond) i stedet for Arbejds-
markedets Feriefond.

Indbetaling af statskassens andel 

§ 2 

Forældede og uhævede feriepenge indbetales som hidtil i sin hel-
hed af FerieKonto eller af de pågældende arbejdsgivere til Arbejds-
markedets Feriefond eller for de uhævede feriepenges vedkommen-
de til en privat feriefond, hvis der er givet tilladelse efter § 36, stk.
3. Inden den 10. i den måned, der følger efter indbetalingstids-
punktet, påhviler det modtageren af beløbet at indbetale statskas-
sens andel på 30 pct. til Beskæftigelsesministeriets bankkonto i
Danske Bank registreringsnummer 3100 kontonummer 6799922
vedrørende uhævede feriepenge m.v. og at indsende dokumentation
for det indbetalte beløb til BAC (Beskæftigelsesministeriets Admi-
nistrationsCenter), Sankt Kjelds Plads 11, 2100 København Ø.
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Bekendtgørelse om vedtægter for Arbejdsmarkedets
Feriefond  
Bekendtgørelse nr. 111 af 12/02/2009.

I medfør af § 46, stk. 8 i ferieloven, jf. lovbekendt-
gørelse nr. 407 af 28. maj 2004, fastsættes:

§ 1     

Arbejdsmarkedets Feriefond er en selvejende institution oprettet
ved lov nr. 268 af 22. maj 1974 om ændring af ferieloven.
Stk. 2.
Fondens hjemsted er Københavns Kommune.  

Støtte til ferieformål  

§ 2    

Arbejdsmarkedets Feriefond anvender fondens midler til feriefor-
mål for lønmodtagere særligt familier med børn og særligt gen-
nem støtte til institutioner eller organisationer, der tilvejebringer
feriemuligheder for lønmodtagere, i form af aktivitets- og oplevel-
sesmuligheder.

§ 3

Arbejdsmarkedets Feriefond yder støtte i form af lån eller tilskud
til erhvervelse af arealer, opførelse, ombygning og indretninger 
af bygninger til ferieformål, i form af de i § 2 nævnte aktivitets-
og oplevelsesmuligheder, forbedring af tilgængelighed i naturen,
bevarelse og restaurering af historiske bygninger og mindesmær-
ker samt andre foranstaltninger til fremme af ferieformål. Fonden
kan desuden yde støtte til information om aktivitets- og oplevel-
sesmuligheder.

Vilkår  

§ 4

Støtte ydes efter ansøgning til Arbejdsmarkedets Feriefond, der i
det enkelte tilfælde træffer afgørelse om vilkårene.

§ 5

Støtte skal dog altid gøres betinget af, at Arbejdsmarkedets Ferie-
fond har fuld indsigt i regnskabsmateriale m.v. vedrørende driften
af de feriefaciliteter m.v., der er erhvervet eller opført for fondens
midler, eller hvortil der ydes tilskud til driften.

§ 6 

Støtte til erhvervelse af arealer og til opførelse, ombygning og 
indretning af bygninger, der ikke ejes af den danske stat, kan kun
ydes som lån. Lån til aktivitets- og oplevelsesmuligheder ydes
under forudsætning af, at projektet også støttes af andre investo-
rer i et ikke uvæsentligt omfang.
Stk. 2.
Støtte efter stk. 1 skal gøres betinget af, at fonden har fuld indsigt
i enhver form for regnskabsmateriale m.v. for det pågældende 
byggeri.
Stk. 3.
Fonden skal ved gennemgang af det endelige reviderede regnskab
for anvendelsen af en bevilling samt ved enhver á conto udbetaling
sikre, at der foreligger fyldestgørende dokumentation for afholdte
omkostninger m.v. 
Stk. 4.
Hvis der gives støtte til institutioner eller organisationer, der
udover kerneaktiviteten feriemuligheder for lønmodtagere også
udbyder sideaktiviteter fx konference- og restaurationsfaciliteter,
som er tilgængelige for andre end kerneaktivitetens brugere og

Bilag 5

§
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som ikke er bortforpagtede på markedsmæssige vilkår, skal støtten
gøres betinget af, at der føres selvstændige regnskaber for side-
aktiviteterne i overensstemmelse med årsregnskabsloven, og at
sideaktiviteterne drives på markedsvilkår, herunder markeds-
bestemt husleje for lokaler.

§ 7  

Ved forhåndstilsagn om støtte skal der tages forbehold for ændringer
i grundlaget for fondens virksomhed, der besluttes af Folketinget
(herunder Finansudvalget).

Midler  

§ 8

Arbejdsmarkedets Feriefonds midler består af renter og andet
afkast af kapitalen, renteafkast fra FerieKonto, jf. ferielovens § 32,
stk. 2 og § 34, samt beløb, som i medfør af ferieloven tilfalder
fonden.

§ 9

Under fondens midler hører endvidere den kapital, som fonden
rådede over pr. 1. juli 1974. Denne kapital, der er anbragt i stats-
og realkreditobligationer, skal forblive urørt. Der skal foretages
genkøb af udtrukne obligationer (nominel værdi).
Stk. 2.
Beskæftigelsesministeren kan dog under særlige omstændigheder
godkende, at der af denne kapital ydes støtte i form af lån.

Stk. 3.
Fondens øvrige midler anbringes i stats- eller realkreditobligationer
eller pengeinstitut.

Bestyrelse  

§ 10 

Beskæftigelsesministeren udpeger efter drøftelse med de i bestyrel-
sen repræsenterede organisationer bestyrelsens formand.
Stk. 2.
Bestyrelsen består herudover af 14 medlemmer, der udpeges af
beskæftigelsesministeren efter indstilling af følgende myndigheder
og organisationer:
1 repræsentant for Beskæftigelsesministeriet,
1 repræsentant for Miljøministeriet,
1 repræsentant for Økonomi- og Erhvervsministeriet,
1 repræsentant for Kulturministeriet,
4 repræsentanter for Landsorganisationen i Danmark, 
1 repræsentant for Funktionærernes og Tjenestemændenes

Fællesråd,  
1 repræsentant for Akademikernes Centralorganisation,  
1 repræsentant for Funktionærernes og Tjenestemændenes 

Fællesråd og Akademikernes Centralorganisation i fællesskab,  
1 repræsentant for Ledernes Hovedorganisation,  
1 repræsentant for Dansk Arbejdsgiverforening og  
1 repræsentant for Sammenslutningen af Landbrugets 

Arbejdsgiverforeninger.  
Stk. 3.
Beskæftigelsesministeriets repræsentant er stedfortræder for for-
manden i tilfælde af dennes forfald.  
Stk. 4.
Bestyrelsen udpeges for 3 år ad gangen. Genbeskikkelse kan finde
sted.  
Stk. 5.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.  

§
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§ 11

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 8 medlemmer, 
herunder formanden, eller – i dennes forfald – formandens sted-
fortræder, er til stede.
Stk. 2.
Alle beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt flertal blandt
de fremmødte. Står stemmerne lige, er formandens eller – i dennes
forfald – formandens stedfortræders stemme afgørende.

§ 12 

Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg til at forestå fondens
daglige ledelse.
Stk. 2.
Formanden for bestyrelsen er forretningsudvalgets formand. 

§ 13

Arbejdsmarkedets Feriefond tegnes af formanden – eller i dennes
forfald formandens stedfortræder – i forening med et andet besty-
relsesmedlem.

§ 14

Arbejdsmarkedets Feriefond kan af sine midler afholde admini-
strationsudgifter.

Regnskab og revision  

§ 15 

Fondens regnskabsår er kalenderåret.  
Stk. 2.
Det påhviler Arbejdsmarkedets Feriefond efter udløbet af hvert
regnskabsår at aflægge driftsregnskab over det forløbne år med
status pr. 31. december.
Stk. 3.
Regnskabet revideres af 2 revisorer, hvoraf mindst een skal være
statsautoriseret revisor. Revisorerne vælges af bestyrelsen. 

§ 16

Et eksemplar af det reviderede årsregnskab med status sendes til
beskæftigelsesministeren inden udgangen af maj måned i året
efter regnskabsårets udløb.

Beretning  

§ 17

Det påhviler Arbejdsmarkedets Feriefond efter udløbet af hvert
regnskabsår at udarbejde en beretning om fondens virksomhed 
i det forløbne år. Beretningen sendes til beskæftigelsesmini-
steren inden udgangen af maj måned i året efter regnskabsårets
udløb.  

Andre bestemmelser  

§ 18

Ændringer i disse vedtægter kan foretages af beskæftigelses-
ministeren efter indstilling fra Arbejdsmarkedets Feriefond, 
eller i øvrigt efter at fonden har haft lejlighed til at afgive en 
udtalelse. 

§ 19

Bekendtgørelsen træder i kraft den 17. februar 2009. Samtidig
ophæves bekendtgørelse nr. 126 af 25. februar 2003 om vedtæg-
ter for Arbejdsmarkedets Feriefond.

§
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Frelsens Hær på besøg i LEGOLAND.

Fonden Peder Skram.
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Bilag 6

Arbejdsmarkedets Feriefonds støttepolitik.

Fondens støttepolitik er af bestyrelsen fastsat således:

Arbejdsmarkedets Feriefonds midler anvendes til ferieformål for
lønmodtagere særligt familier med børn. Støtte gives især til
institutioner og organisationer, der tilvejebringer feriemuligheder
for lønmodtagere, i form af aktivitets- og oplevelsesmuligheder.

Institutioner eller organisationer, der udover feriemuligheder for
lønmodtagere også udbyder andre aktiviteter (f.eks. konference-,
kursus- eller restaurantfaciliteter, butik m.v.), kan kun modtage
støtte under særlige betingelser. Det betyder, at de andre aktivite-
ter skal være bortforpagtet på markedsmæssige vilkår, eller at der
føres selvstændige regnskaber i overensstemmelse med årsregn-
skabsloven, og at de drives på markedsvilkår herunder markeds-
bestemt husleje for lokaler.

Fonden yder fortrinsvis støtte til følgende:

a)
Ferieafholdelse i Danmark for grupper af vanskeligt stillede 
personer, der vurderes ikke at have ressourcer eller økonomi til at
etablere ferieophold. Fonden lægger vægt på, at der ikke er tale om
en begrænset kreds af deltagere.

b)
Projekter med ferieformål, der giver mulighed for aktiviteter og
oplevelser inden for områderne: kultur, natur og kulturmiljø.
Støtte gives til udvikling, formidling og tilgængelighed af aktivi-
teter og oplevelser, herunder forbedring af infrastruktur i naturen
samt bevarelse og restaurering af historiske bygninger og mindes-
mærker. Fonden lægger vægt på, at projekterne har fokus på pub-
likumsnære aktiviteter, der kvantitativt og/eller kvalitativt skaber
merværdi i ferieoplevelsen specifikt for grupper af lønmodtagere
og særligt familier med børn, herunder at projekterne understøt-
ter udvikling af ferieoplevelser hele året. 

Bestyrelsen har vedtaget følgende prioriteringer:

Fonden prioriterer primært at yde støtte til ferieophold for 
ressourcesvage grupper på samme niveau som tidligere. 

Blandt de projekter, der har andre ferieformål end ferieophold, 
prioriterer fonden: 

■ Projekter, der øger tilgængeligheden af ferieoplevelser og 
- attraktioner i naturen og kulturen for handicappede. 

■ Projekter, der qua personlig formidling eller indretning/ 
udsmykning af lokaler vurderes at øge den konkrete, aktive  
og publikumsnære oplevelse for grupper af lønmodtagere og 
særligt børnefamilier. 

■ Projekter, der naturmæssigt, kulturhistorisk eller på anden vis 
har en særlig oplevelsesmæssig værdi for grupper af lønmod-
tagere. 

■ Projekter, der i særlig grad er innovative og nyskabende i 
udviklingen af nye typer af aktivitets- og oplevelsesmuligheder. 

Fonden lægger endvidere vægt på, at ansøger aktivt udviser 
socialt ansvar som rummelig og mangfoldig arbejdsplads. 

Bestyrelsen i Arbejdsmarkedets Feriefond
13. april 2010
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