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FORORD 

Arbejdsmarkedets Feriefonds Feriehjælpsprogram 2019 omfatter 18.131 vanskeligt stillede 
familier og børn samt 1.223 frivillige, fordelt i hele landet. Hele 61 pct. af deltagerne er børn 
og unge.

Arbejdsmarkedets Feriefond har i 2019 uddelt 40.533 tkr. til ferieophold. Feriehjælpsprogrammet 
udmøntes i strategiske partnerskaber med 27 civilsamfundsorganisationer, der bl.a. vælges ud 
fra deres tilgang om at understøtte sociale netværk og social mobilitet for familier, børn og 
unge, hvis livssituation er karakteriseret ved arbejdsledighed, social isolation, psykisk og fysisk 
sygdom, gæld og et lavt uddannelsesniveau.

”Det er massive problemer, der karakteriserer hverdagen for de mennesker, der får en hånds-
rækning gennem Arbejdsmarkedets Feriefonds Feriehjælpsprogram”, siger Jens Vibjerg, formand 
for Arbejdsmarkedets Feriefond.

Arbejdsmarkedets Feriefonds resultater peger på, at ferieophold udgør en platform for del-
tagerne, der skaber værdi i form af bl.a. sociale netværk, læring og i enkelte tilfælde bliver 
springbræt for arbejde eller uddannelse.

”Jeg glæder mig over, at flere og flere nu synes at anerkende værdien af ferieophold som  
positivt virkemiddel til at vanskeligt stillede familier og børn kan bryde den sociale isolation, 
danne netværk og deltage mere i samfundslivet” fortsætter Jens Vibjerg.

Formanden hentyder dermed til den udvikling, Arbejdsmarkedets Feriefond har gennemgået, 
fra i en længere årrække at være ramt af politiske beslutninger om indgreb i fondens økonomi, 
til en politisk beslutning med finansloven 2019 om at reservere midler til Arbejdsmarkedets 
Feriefond, så feriehjælpen kan fortsætte trods faldende indtægter som følge af den nye ferielov.

”Det er jo enormt positivt, at der politisk er opbakning til, at Arbejdsmarkedets Feriefond 
fortsætter feriehjælpen i 2021 og 2022”, siger Jens Vibjerg, ”nu ser vi så frem til en mere 
permanent løsning på, at Arbejdsmarkedets Feriefond også i fremtiden kan yde feriehjælp til 
vanskeligt stillede familier og børn på uændret uddelingsniveau”.

Jens Vibjerg, Formand Nina Löwe Krarup, Direktør
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Samvirkende Menighedsplejer.



I Danmark er der ca. 140 feriefonde, blandt andet har flere kommuner og brancheorganisationer deres 

egen feriefond. I 1974 etablerede Folketinget Arbejdsmarkedets Feriefond med hjemmel i ferieloven. 

Arbejdsmarkedets Feriefond er Danmarks landsdækkende feriefond, og feriefond for alle virksomheder og 

lønmodtagere der ikke er omfattet af en særlig feriefond.

Arbejdsmarkedets Feriefonds midler består af renter og andet afkast af kapitalen samt beløb, som i med

før af loven tilfalder fonden. Hvert år gør alle virksomheder ferieregnskabet op, og afregner de feriepenge 

til den relevante feriefond, som af forskellige grunde ikke måtte være blevet udbetalt til medarbejderne. 

Afregningen af ikke godtgjorte feriepenge sker dels direkte til Arbejdsmarkedets Feriefond og dels via 

FerieKonto.

Arbejdsmarkedets Feriefonds formål er at anvende sine midler til ferieformål til lønmodtagere. I de sene

re år har Arbejdsmarkedets Feriefond uddelt ca. 40 mio. kr. årligt i tilskud til ferieophold for ca. 20.000 

vanske ligt stillede familier og børn samt frivillige. Arbejdsmarkedets Feriefond er dermed kilde til Dan

marks største landsdækkende feriehjælpsprogram. Bevillingerne uddeles til en bred vifte af civilsamfunds

organisationer, der indgår i strategiske partnerskaber med Arbejdsmarkedets Feriefond, med dobbelt 

fokus på glæde og gavn, hvor aspektet af gavn understøtter værdikæden fra social isolation til sociale 

netværk til social mobilitet. Arbejdsmarkedets Feriefond arbejder vidensbaseret og har i mere end 10 år 

indsamlet data fra de støttede ferieophold.

Historisk har Arbejdsmarkedets Feriefond ydet støtte i form af både tilskud og lån til en række 

kulturinstitu tioner samt feriecentre for mennesker med funktionsnedsættelse. Arbejdsmarkedets Ferie

fond har desuden gennem årene ydet tilskud og lån til en række stisystemer og øvrige tiltag med fokus 

på øget tilgængelighed i kultur og natur. Endelig har staten modtaget tilskud fra Arbejdsmarkedets Ferie

fond, til finansiering af Danmarks nationalparker.

Arbejdsmarkedets Feriefonds bestyrelse udpeges af Beskæftigelsesministeren. Bestyrelsen består af en 

formand, som er personligt udpeget af ministeren, en næstformand som er ministeriets repræsentant, to 

repræsentanter fra henholdsvis Fagbevægelsens Hovedorganisation og Dansk Arbejdsgiverforening, som 

udpeges efter indstilling fra organisationerne, samt en repræsentant fra erhvervsministeriet.

Arbejdsmarkedets Feriefond er en selvejende statslig institution, og er en del af den statslige forvalt

ning. Arbejdsmarkedets Feriefonds opgaver og rammer fremgår af ferieloven og fondens vedtægter, der 

er fastsat af Beskæftigelsesministeren. Som en primær opgave foretager Arbejdsmarkedets Feriefond 

udbetaling til lønmodtagere af ’gamle’ feriepenge, de måtte være berettigede til. Desuden fører Arbejds

markedets Feriefond tilsyn med bevillingshaverne samt kontrol med virksomhedernes indbetaling af ikke 

godtgjorte feriepenge. Arbejds markedets Feriefond fører fra 1. september 2020 desuden tilsyn med alle 

landets feriefonde.

Folketinget har gennem tiderne vedtaget en række indgreb i Arbejdsmarkedets Feriefonds indtægts

grundlag og formue. Med finansloven 2010 vedtog Folketinget overførsel fra Arbejdsmarkedets Feriefonds 

formue til staten på 450 mio. kr., i 2013 yderligere indgreb i Arbejdsmarkedets Feriefonds formue og frem

tidige indtægter for i alt 360 mio. kr., med finansloven 2014 atter en overførsel på 40 mio. kr. til staten. 

Udgifter til udvikling af feriepenge.dk samt drift af FerieKonto i perioden 20132019, har derudover været 

afholdt af midler fra ikke udbetalt feriegodtgørelse med skønnet i alt ca. 270 mio. kr., som ellers ville til

falde Arbejdsmarkedets Feriefond. Endelig er der den 20. januar 2020 indgået politisk aftale om at efter 

give 727 mio. kr. ud af Arbejdsmarkedets Feriefonds portefølje af udlån.

Som følge af ændringer i ferieloven, lov nr. 60 af 30. januar 2018, der forventes at reducere omfanget af 

uhævede feriepenge fra 2021 og frem, har Folketinget foreløbigt med finansloven 2019 besluttet at reser

vere 15 mio. kr. i 2021 og 30 mio. kr. i 2022 til understøttelse af Arbejdsmarkedets Feriefonds støtte  

til ferieformål for vanskeligt stillede familier med børn.

F  A  K  T  A  B  O  K  S
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Formål

Arbejdsmarkedets Feriefonds formål er at yde 
støtte til ferieformål for lønmodtagere. Fonden 
yder fortrinsvis støtte til ferieophold for van-
skeligt stillede familier og børn. Fonden kan 
derudover støtte ferieformål, der både har et 
socialt og kulturelt sigte. 

Vision

Arbejdsmarkedets Feriefond arbejder for, at 
økonomisk og socialt udsatte mennesker i 
hele landet skal have mulighed for, gennem 
ferieophold, at få del i den nydelse af fritiden, 
hvile og rekreation samt fornyelse af mentale 
og fysiske kræfter, der er feriens formål.

 

ARBEJDSMARKEDETS FERIEFONDS 
STØTTEPOLITIK 2018-2020

4

Arbejdsmarkedets Feriefond er en selv

ejende institution under den statslige for

valtning, oprettet pr. 1. juli 1974 ved en 

ændring af ferieloven. Ferieloven og ved

tægten, der udstedes af Beskæftigelses

ministeren, udgør det retlige grundlag 

for Arbejdsmarkedets Feriefond. Fondens 

bestyrelse udpeges af Beskæftigelses

ministeren og består af 1 medlem indstillet 

af Beskæftigelsesministeriet, 1 medlem 

indstillet af Erhvervs og Vækstministeriet 

(nu: Erhvervsministeriet), 1 medlem indstil

let af Lands organisationen i Danmark (LO) 

(nu: Fagbevægelsens Hovedorganisation 

(FH)), 1 medlem indstillet af FTF (nu: Fag

bevægelsens Hovedorganisation (FH)) og 2 

medlemmer indstillet af Dansk Arbejds giver

for ening (DA). Beskæftigelsesministeren 

udpeger efter drøftelse med de i bestyrelsen 

repræsenterede organisa tioner bestyrelsens 

formand.

A R B E J D S M A R K E D E T S
F E R I E F O N D



Arbejdsmarkedets 
Feriefonds 
Feriehjælpsprogram 

Arbejdsmarkedets Feriefond støtter 

Ferieophold med vanskeligt stillede børne- 
familier, hvor forælderen eller begge forældre, 
hvis der er tale om et forældrepar, modtager 
offentlig forsørgelse og hvor mindst et med-
lem af familien har sociale eller helbredsmæs-
sige problemer.

Ferieophold med vanskeligt stillede børn og 
unge, hvor barnet selv eller barnets forælder/
forældre har sociale eller helbredsmæssige 
problemer.

I begrænset omfang støttes ferieophold, 
som helt eller delvist retter sig til enlige voks-
ne, såfremt der er tale om mennesker, der er 
udsatte på grund af væsentlig psykisk eller 
fysisk sygdom eller misbrug. 

Ansøger

Støtte kan gives til fonde, foreninger og insti-
tutioner, der driver virksomhed på almennyttig 
basis, og som har til formål at udøve virksom-
hed, der kan karakteriseres som ferieformål. 

Udelukket fra at ansøge om støtte til ferie- 
ophold er som hovedregel: 

Enkeltpersoner.

Kommercielle selskaber, herunder aktie-, 
anparts- eller andre selskabskonstruktioner.

Organisationer, herunder organisationer 
med almennyttigt formål, som ejer eller  
driver overnatningsfaciliteter, lokaler,  
fritidsfaciliteter, café, restaurant el.lign. 
Det samme gælder organisationer, der 
ligger under et holdingselskab, indgår i 
en fondskonstruktion eller er medlem af 
en forening, der ejer eller driver overnat-
ningsfaciliteter, lokaler, fritidsfaciliteter, 
café, restaurant el.lign. Organisationer med 
almennyttigt formål der ejer eller driver 

f.eks. shelters, spejderhytter, væresteds- 
cafeer el.lign. til brug for vanskeligt stillede 
familier og børn er ikke udelukket fra at 
ansøge. 

Organisationer, herunder organisationer 
med almennyttigt formål, som er paraply- 
organisation for fonde, foreninger og insti-
tutioner. 

Stat og kommuner, herunder selvejende 
institutioner i statsligt eller kommunalt regi.

Helhedsvurdering

Arbejdsmarkedets Feriefond foretager en hel-
hedsvurdering af ansøgningen set i forhold til 
fondens økonomiske muligheder.

Arbejdsmarkedets Feriefond kan ved vurde-
ringen af ansøgningen bl.a. lægge vægt på 
følgende:

programflade med konkrete aktiviteter,  
der fremmer såvel glæde som gavn (sociale 
netværk, social kapital, social mobilitet) 

ansøgers arbejde med sociale netværk, 
social kapital, social mobilitet (se nærmere 
Arbejdsmarkedets Feriefonds Årsrapport 
2017)

mulighed for opfølgende indsatser i ansø-
gers organisation (inkluderende netværk  
og aktiviteter m.v.)

betryggende visitationsprocedure for at 
sikre at deltagerne er ”vanskeligt stillede” 
og har behov for feriehjælp – Arbejdsmar-
kedets Feriefond prioriterer ferieophold 
hvor deltagerne visiteres af kommuner, 
boligsociale enheder med aktuel helheds-
plan eller erhvervsskoler

hovedorganisationen står for indsamling af 
børneattester

hovedorganisationen udarbejder et samlet 
regnskab for ferieophold, der indeholder 
alle indtægter (fondsbevillinger, kommunal 
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6 betaling, deltagernes egenbetaling, spon-
sorbidrag m.v.) og alle udgifter iht. partner-
skabsaftalen

Arbejdsmarkedets Feriefond forudsætter, 
at en bevilling til feriehjælp udmøntes i 
overensstemmelse med principperne om 
ligebehandling, herunder med hensyn til 
religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel 
orientering og etnisk oprindelse.

Arbejdsmarkedets Feriefond kan desuden 
inddrage andre forhold i helhedsvurderingen, 
som fonden finder relevante til opfyldelse af 
ferieloven, fondens vedtægter samt fondens 
støttepolitiske linje.  

Arbejdsmarkedets Feriefond støtter som 
hovedregel ikke:

Éndagsudflugter 

Flere ferieophold for samme deltager, f.eks. 
både sommerferie og juleferie

Ferieophold der indeholder tilbud om ritu-
elle, formidlende, forkyndende eller missio-
nerende religiøse eller politiske aktiviteter, 
undervisning, samtaler m.v.

Ferieophold i form af stipendium/legat/
fribillet/tilskud el.lign. til deltagelse i konfe-
rencer, årsmøder, stævner, større lejre m.v.

Vilkår 

Arbejdsmarkedets Feriefond behandler alene 
ansøgninger, der er udfyldt på fondens for- 
trykte ansøgningsskema, jf. www.aff.dk og 
som er modtaget rettidigt. 

Ansøgningsskemaet skal indeholde fyldest-
gørende oplysninger om målgruppe, program, 
konkrete aktiviteter, evt. oplægsholdere, sted 
for logi og ophold, udgiftstyper, budget m.v. 

Arbejdsmarkedets Feriefond kan afvise at 
behandle en ansøgning, såfremt fonden vur-
derer, at ansøgningsskema og/eller tilhørende 
bilag ikke er oplyst fyldestgørende ved ansøg-
ningsfristens udløb. 

Om vilkår for en eventuel bevilling hen- 
vises til ”Partnerskabsaftale”, ligeledes på  
www.aff.dk.

Arbejdsmarkedets 
Feriefonds 
Innovationsprogram

Arbejdsmarkedets Feriefond ønsker at støtte 
nytænkning inden for feriehjælp ved at iværk-
sætte pilotprojekter der er særligt tilrettelagt 
for at fremme både rekreation og social mobi-
litet; herunder for studerende der er i risiko for 
at afbryde et uddannelsesforløb. 

Innovationspuljen arbejder med en i prin-
cippet ’fri ramme’ for ferieophold, der kan 
fremme social mobilitet, inden for rammerne 
af ferieloven og fondens vedtægter. 
 
Bemærk: Programmet sættes i værk ved  
fondens egen drift, og er ikke åbent for 
ansøgninger.

Arbejdsmarkedets 
Feriefonds Program for 
Socialt-Kulturelle Aktiviteter 

Arbejdsmarkedets Feriefond prioriterer 
socialt-kulturelle aktiviteter, der inden for 
rammerne af ferieformålet, fremmer opbyg-
ningen af social og kulturel kompetence hos 
socialt udsatte grupper, eller skaber opmærk-
somhed om social udsathed. 

Bemærk: Programmet sættes i værk ved  
fondens egen drift, og er ikke åbent for 
ansøgninger.
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7Arbejdsmarkedets 
Feriefonds Program for 
Udvikling & Vidensdeling 

Arbejdsmarkedets Feriefond ønsker at etablere 
viden om ferieophold gennem indsamling af 
viden i eget regi og i samarbejde med rele-
vante aktører. 

Bemærk: Programmet sættes i værk ved  
fondens egen drift, og er ikke åbent for 
ansøgninger.

Arbejdsmarkedets 
Feriefonds strategi for 2018

Arbejdsmarkedets Feriefond arbejder for, at:

Fremme en udvikling, der øger de gavnlige 
effekter af ferieophold.

Indgå i tværsektorielle koalitioner hvor 
ferieophold med mening kan indgå i en 
bredere indsats for socialt udsatte. 

Facilitere netværksdannelse og vidensdeling 
imellem relevante civile aktører samt på 
tværs af den tredje sektor (civilsamfundet), 
den private sektor og den offentlige sektor. 

Indsamle viden om metoder og effekter af 
ferieophold.

Fremme innovative løsninger, der bedst 
muligt imødekommer den stigende efter-
spørgsel om ferieophold.

Arbejdsmarkedets Feriefonds støttepolitik 
2019-2020 træder i kraft den 11. september 
2018 og erstatter tidligere versioner.

n
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Arbejdsmarkedets Feriefond er den landsdæk-
kende feriefond i Danmark.

Indtægterne fra Arbejdsmarkedets Ferie-
fonds aktiviteter i medfør af ferieloven, her-
under overførte midler fra FerieKonto, uddeles 
som støtte til ferieformål for lønmodtagere, 
fortrinsvis til ferieophold for vanskeligt stillede 
familier og børn. Arbejdsmarkedets Feriefonds 
uddelingsniveau har i de seneste 5 år ligget 
stabilt på ca. 40.000 tkr. årligt., og har været til 
gavn og glæde for ca. 20.000 familier og børn.

Arbejdsmarkedets Feriefond er en selvejende 
institution, som er en del af den statslige for-
valtning. Arbejdsmarkedets Feriefond udfører i 
medfør af ferieloven flere opgaver som offent-
lig myndighed, der grundlæggende består i 
at understøtte og kontrollere arbejdsgivernes 
indbetaling af ikke godtgjorte feriepenge samt 
sikre, at lønmodtagere, der har afholdt ferie 
uden at feriepenge er kommet til udbetaling 
i det aktuelle ferieår, efterfølgende kan få 
udbetalt feriepenge, de har ret til.

Ud over Arbejdsmarkedets Feriefond eksiste-
rer der i Danmark ca. 140 mindre feriefonde, 
blandt andet har de fleste kommuner en 
feriefond. Arbejds markedets Feriefond fører 
fra 1. september 2020 tilsyn med alle landets 
feriefonde.

I det følgende berettes om Arbejdsmarkedets 
Feriefonds finansielle forhold, strategiske part-
nerskaber, fondens sociale investering samt 
resumé af resultaterne fra Arbejdsmarkedets 
Feriefonds Feriehjælpsprogram 2019. Desuden 
berettes om relevante forhold om fremtiden, 
som fonden har kendskab til.
Årsrapporten indeholder desuden følgende 
afsnit:

”Program for Udvikling & Vidensdeling” der 
beskriver den metodiske tilgang til fondens 
dataindsamling.

”Feriehjælpsprogram” der afrapporterer 
evalueringsdata vedrørende ferieophold gen-
nemført i 2019.

”Innovationspulje” som afrapporterer et 
innovationsprojekt, der fremmer social mobi-
litet.

”Årets uddelinger” som oplister fondens 
uddelinger i 2019 til ferieophold, der finder 
sted i 2020.

L E D E L S E N S  B E R E T N I N G  2 0 1 9
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FINANSIELLE 
FORHOLD

Resultat

Årets resultat, der er negativt, udgør -7.445 
tkr. (2018: 46.841 tkr.).

Resultatet følger af den politiske beslutning 
af 20. januar 2020 om en model for afvikling 
af Arbejds markedets Feriefonds portefølje af 
udån, der indebærer et værdiregulering på 
-49.102 tkr.

Resultatet for 2019 skal desuden ses i lyset 
af, at resultatet for 2018 var ekstraordinært 
godt, konkret beroende på ekstraordinært 
bortfald af tidligere tiders tilskud til kultur- og 
naturformidling på 25.480 tkr., mod 7.506 tkr. 
i 2019.

Indtægter

Nettoindtægten i 2019 fra FerieKonto udgør 
17.406 tkr. inkl. efterreguleringer fra tidligere 
optjeningsår, hvilket er lidt højere end sidste 
år (2018: 12.612 tkr.), men væsentligt lavere 
end forrige år (2017: 49.510 tkr.).

Årets nettoindtægt fra feriekortordninger og 
stikprøvekontrol udgør i alt 32.880 tkr., og er 
på niveau med sidste år (2018: 34.277 tkr.)  
og forrige år (2017: 32.601).

Indtægten fra opkrævning og inddrivelse 
af krav mod lønmodtagere udgør 3.492 tkr. 
(2018: 4.046).

Udgifter

Lønmodtagerne har i 2019 hævet -6.496 tkr. 
af de ’gamle’ feriepenge, hvilket er et fald i 
forhold til sidste år (2018: -10.397). Staten 
har heraf refunderet 1.994 tkr. (2018: 3.447).

Årets bevillinger til feriehjælp udgør -40.533 
tkr., som er ydet til civilsamfundsorganisati-
oner, der udmønter Arbejds markedets Ferie-
fonds Feriehjælpsprogram. Niveauet svarer til 
sidste år (2018: -40.815).

Arbejdsmarkedets Feriefond har i 2019 ikke 
bevilget midler til andre ferieformål end ferie-
ophold for vanskeligt stillede familier og børn.

Fondens administrationsomkostninger belø-
ber sig i 2019 til -8.055 tkr., ekskl. omkost-
ninger til revisor erklæringer i forbindelse med 
stikprøvekontrol samt inkassoomkostninger. 

Dette er en øgning i forhold til sidste år, bero-
ende på øgede udgifter til drift af it og eks-
tern it-konsulentbistand (2018: -7.244).

Balance

Arbejdsmarkedets Feriefonds aktiver og pas-
siver balancerer pr. ultimo 2019 med 447.700 
tkr. (2018: 495.653 tkr.).

Aktiver

Fondens aktiver udgør pr. ultimo 2019 obli-
gationsbeholdning på 140.677 tkr. (2018: 
144.099) og likvid beholdning på 249.130 
tkr. (2018: 243.908). Den likvide beholdning 
er ikke disponible midler. Fondens disponible 
midler fremgår nedenfor under egenkapital.

Arbejdsmarkedets Feriefonds låneportefølje 
er optaget i regnskabet for 2019 med en vær-
di på 50.420 tkr. (2018: 100.177). Nedgangen 
i den regnskabsmæssigt indregnede værdi, 
udgør -49.102 tkr., beroende på politisk 
beslutning af 20. januar 2020 om at nedskri-
ve fondens udlånsportefølje med nominelt 
-727.025 tkr.

Arbejdsmarkedets Feriefond har som følge af 
den politiske beslutning foretaget ændring i 
skønnet værdiansættelse af udlån, jf. anvendt 
regnskabspraksis, hvortil henvises.

Passiver

Pr. ultimo 2019 er hensat 66.316 tkr. til ud- 
betaling af bevilgede tilskud til ferieophold 
(2018: 71.556).

Periodiseret feriegodtgørelse i medfør af 
ferielovens § 35 pr. ultimo 2019 udgør 80.443 
tkr. (2018: 109.657).

Skyldige omkostninger udgør 14.016 tkr., 
beroende på afregning af refusion fra ferie-
kortordningerne til STAR (2019: 20.071).

Egenkapital

Arbejdsmarkedets Feriefonds egenkapital pr. 
ultimo 2019 udgør 286.924 tkr., og dermed 
lidt lavere end 2018 (294.369), men fortsat 
højere end i 2017 (247.529).
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Ud af egenkapitalen udgør det disponible 
beløb 87.987 tkr. pr. ultimo 2019, som danner 
grundlag for budgettet i 2020.

Samlet vurdering af finansielle forhold

De årlige almindelige omkostninger til drift af 
Arbejdsmarkedets Feriefond ligger nogenlun-
de stabilt på ca. 60.000 tkr. årligt. Således lig-
ger omkostninger til uddelinger stabilt på ca. 
40.000 tkr., og administrationsomkostninger 
m.v. ligger stabilt på ca. 10.000 tkr. Dog ligger 
årets omkostninger til udbetaling af ’gamle 
feriepenge’ i 2019 på ca. 6.500 tkr., hvilket 
er lavere end det sædvanlige niveau på ca. 
10.000 tkr.

Det vurderes som tilfredsstillende, at 
Arbejdsmarkedets Feriefond, trods den politi-
ske beslutning om omfat tende nedskrivning 
af fondens udlånsportefølje, med en negativ 
regnskabsmæssig påvirkning på godt -49.000 
tkr., ender regnskabsåret med et moderat 
negativt resultat på -7.400 tkr. og et disponi-
belt beløb på 87.000 tkr., der kan lægges til 
grund for budgettet i 2020.

Det fornuftige resultat kan tilskrives, at 
Arbejdsmarkedets Feriefonds bestyrelse har 
vedtaget et forsigtig hedsprincip for økono-
misk forvaltning af fonden, der er indarbejdet 
i anvendt regnskabspraksis.

Der kan desuden konstateres et stabilt 
og højtydende niveau i Arbejdsmarkedets 
Feriefonds driftsorgani sation, der i medfør af 
ferieloven, opkræver indtægter fra feriekor-
tordninger, foretager stikprøvekontrol, opkræ-
ver morarenter samt opkræver krav mod 
lønmodtagere, der ikke har været berettigede 
til at modtage feriepenge på grund af dobbelt 
forsørgelse. Endelig har Arbejdsmarkedets 
Feriefond fået overført flere uhævede ferie-
penge fra FerieKonto i 2019, end året før.

Samlet set vurderes der ud fra kendte fakto-
rer at være dækning for fondens virksomhed 
i 2020.
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ARBEJDSMARKEDETS FERIEFONDS 
FERIEHJÆLPSPROGRAM 2019 

Strategiske partnerskaber

Missionen bag Arbejdsmarkedets Feriefonds 
Feriehjælpsprogram er at fremme sociale 
netværk gennem ferieophold, for derved at 
fremme social kapital og social mobilitet. 
Ferieophold forstås som et element i at frem-
me denne værdikæde.

For at deltagerne opnår både glæde og gavn 
af feriehjælpen har Arbejdsmarkedets Ferie-
fond i 2019 indgået strategiske partnerskaber 
med 27 civilsamfundsorganisationer, karakte-
riseret ved at:

Arbejde med at ruste deltagerne på ferie-
opholdene til at indgå i sociale netværk  
(96 pct.).

Arbejde på at inkludere deltagerne i andre 
netværksskabende aktiviteter i organisatio-
nen (89 pct.).

Yde en særlig mobilitetsfremmende indsats 
i form af brobygning til det øvrige samfund 
(63 pct.).

Forsøge at inkludere deltagerne i frivilligt 
arbejde i organisationen (81 pct.).

Social investering

Det er vanskeligt at opgøre værdien af 
civilsamfundet som ressource, idet værdier 
som medborgerskab og sammenhængskraft 
næppe kan gøres op i tal. (Den nationale 
civilsamfundsstrategi 2010, s. 4).

Set i et socialt investeringsperspektiv fore-
kommer det dog alligevel interessant, at 
omfanget af frivilligtimer til planlægning og 
afholdelse af ferieophold som er omfattet af 
Arbejds markedets Feriefonds Feriehjælps-
program ifølge organisationernes skøn 
andrager 134.784 timer (2017-tal). Hvis der 
var tale om arbejde til gennemsnitsløn, som 
ifølge Danmarks Statistik udgør kr. 301 pr. 
time (2014-tal), ville værdien af frivilligtimer 
beløbe sig til i alt 40.570 tkr., svarende til 
årets bevillingsniveau. Hertil kommer den 
samfundsmæssige værdi af mobilitets fremme.

Resultater af Arbejdsmarkedets Ferie-
fonds Feriehjælpsprogram 2019

Som det fremgår nedenfor har Arbejdsmar-
kedets Feriefond også i 2019 medvirket til 
at fremme visionen om, at ferie skal være 
tilgængelig for mennesker, der befinder sig i 
en vanskelig livssituation, over hele landet, og 
med primært fokus på børn og unge. Evalue-
ringerne viser endvidere, at deltagerne har et 
udbytte af ferieophold, der indvirker positivt 
på menneskelige grundvilkår, ikke mindst 
lysten og evnen til at indgå i fællesskaber 
samt glæden ved at dele oplevelser med 
familien.

Et resumé af de vigtigste resultater fra 
Arbejdsmarkedets Feriefonds feriehjælpspro-
gram i 2019 følger her:

Med knapt 20.000 deltagere årligt er 
Arbejdsmarkedets Feriefonds Ferie-
hjælpsprogram fortsat Danmarks mest 
omfattende.

Godt 60 pct. af deltagerne er børn og unge.

Feriehjælpsprogrammet er landsdækkende 
og solidt forankret i alle regioner.

Feriehjælpsprogrammet når ud til målgrup-
pen af vanskeligt stillede familier og børn. 
Deltagerne har multiple bekymringer, der 
bl.a. omfatter: psykisk sygdom (38 pct.), 
fysisk sygdom (28 pct.), social isolation  
(53 pct.), adfærdsvanskeligheder (60 pct.), 
gæld (37 pct.), arbejdsledighed (58 pct.) og 
folkeskolen som højeste uddannelsesniveau  
(48 pct.).

Om udbyttet af ferieopholdet er deltagerne 
(over 15 år) helt enige eller enige i, at de 
(1) har opnået fornyet energi (77 pct.), (2) 
har slappet af (77 pct.), (3) har mødt nye 
mennesker (81 pct.), (4) har tilbragt tid sam-
men med familien (94 pct.), (5) har givet sit 
barn/sine børn nye oplevelser (93 pct.), (6) 
har fået nye oplevelser selv (91 pct.), (7) har 
opnået et afbræk fra hverdagen (91 pct.).
68 pct. af deltagerne (over 15 år) mener, at 
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ferien i høj eller nogen grad har givet mod 
på at indgå i nye sociale sammenhænge, 
f.eks. foreningsliv, forældrenetværk, uddan-
nelse eller arbejde.

76 pct. af slutbrugerne (over 15 år) har i 
nogen grad eller i høj grad taget læring 
med hjem fra ferieopholdet, de vil kunne 
anvende i dagligdagen, f.eks. socialt, selv- 
tillid, tolerance, fagligt.

92 pct. af deltagerne (over 15 år) mener, 
at ferien har været medvirkende til at give 
dem et bedre sammenhold som familie.

Samlet vurdering af Arbejdsmarkedets 
Feriefonds Feriehjælpsprogram 2019

Det vurderes samlet set, at Arbejdsmarkedets 
Feriefonds støttepolitik og strategi er udmøn-
tet tilfredsstillende gennem Arbejdsmarkedets 
Feriefonds Feriehjælpsprogram 2019.

 

n

n



Måske giver dette anonymiserede udsagn fra en ung deltager det allerbedste indtryk af, hvad et ferieophold kan give 

af kombineret glæde og gavn:

Jeg har lavet den her perleplade som tak for at give mig selvtillid 
tilbage og tak for at hive mig op af det hul jeg var i. I hjalp mig med at 
komme op af et hul som var fuld af dårlige vaner som ikke at spise no-
get, proppe mig selv med energidrik og sove dagen lang og vågen hele 
natten. Men her på ferie Campen har jeg lært at det er okay at være sig 
selv og sige f*ck jer til alle dem der har mobbet mig i gennem tiden fx. 
Jeg blev mobbet i skolen blev kaldt øgenavne som at jeg var fed, jeg var 
en luder, jeg blev kaldt viking, folk kastede rundt med min skole taske. 
Det lyder ik særlig hårdt at blive kaldt viking, men det var det for mig 
fordi at jeg tog alt til mig og fordi jeg kun var 11-12 år den gang og 
fordi jeg er vokset op i et hjem med en far der var fuld og voldelig…
Det påvirkede mig ik så meget den gang ud over at jeg blev ved med 
at få at vide at jeg var tyk og fed så siden da har jeg gået i hættetrøjer 
og joggingbukser. Nu er jeg 16 og tør gå i shorts og T-shirt igen jeg 
tænker ik på hvad folk siger om mig mere og det er takket være jer på 
ferie Campen  ❤�
Ung deltager i ferieophold, arrangeret af Landsforeningen af Væresteder 

(udsagnet er anonymiseret, Arbejdsmarkedets Feriefond er bekendt med deltagerens navn).
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FREMTID 

I et kort tidsperspektiv vurderes Arbejdsmar-
kedets Feriefonds økonomiske situation som 
tilfredsstillende, og fonden forventer i 2020  
at kunne opretholde et uddelingsniveau på 
ca. 40.000 tkr. til ferieophold for vanskeligt 
stillede familier og børn. Arbejdsmarkedets 
Feriefonds Feriehjælpsprogram 2020 synes 
dermed sikret på samme niveau som i inde-
værende år.

Den nye ferielov, der træder i kraft 1. 
september 2020, forventes at medføre en 
mærkbar nedgang i ind tægten fra ikke-godt-
gjorte feriepenge fra såvel FerieKonto som 
feriekortordningerne, som følge af sam-
tidighedsprincippet, der er indført med den 
nye ferielov. Derudover mister Arbejdsmar-
kedets Feriefond indtægter fra krav mod 
lønmodtagere, der uberettiget har modtaget 
feriepenge. Den indtægt tilfalder med den nye 
ferielov ikke længere Arbejdsmarkedets Ferie-
fond, men tilfalder FerieKonto.

Ud fra de økonomiske skøn bag den nye 
ferielov, forventes Arbejdsmarkedets Feriefond 
at kunne finansiere et uddelingsniveau i 2021 
på ca. 25.000 tkr. og i 2022 og fra og med 
2022 ca. 10.000 tkr. ud af midler, der tilfalder 
fonden i medfør af ferieloven. For at oprette 
et uddelingsniveau på ca. 40.000 tkr. årligt, 
er det derfor nødvendigt at tilføre midler til 
Arbejdsmarkedets Feriefond via finansloven.

Arbejdsmarkedets Feriefond har med til-
fredshed konstateret, at der i finansloven 
2019 er afsat en reserve til understøttelse af 
fondens uddelingsvirksomhed på 15.000 tkr.  
i 2021 og 30.000 tkr. i 2022.

Usikkerhederne i medfør af den nye ferielov 
kan gøre det vanskeligt for feriefonden at  
sikre, at vanskeligt stillede familier og børn,  
i lighed med andre familier og børn, har  
mulighed for at komme på ferie i fremtiden  
i samme omfang som hidtil.
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R E G N S K A B

i tkr. Note 2019 2018 

Renteafkast af FerieKonto 

Uhævet feriegodtgørelse 1 

Refusion til staten 1 

Renter af obligationer   

Renter af bankindestående   

Morarenter   

Tjenesteydelser   

Kursgevinst/-tab ved udtrækning og salg af obligationer   

Urealiserede gevinster/tab på obligationer   

Indtægter i alt      

   

i tkr. Note 2019 2018   

Årets tilsagn til ferieformål   

Bortfaldne tidligere afgivne tilsagn  

Årets værdiregulering af udlån 2  

Administrationsomkostninger  3 

Udbetalt feriegodtgørelse    

Refunderet fra staten  

Årets afskrivninger 4 

Omkostninger i alt  

    

Årets resultat    

i tkr. Note 2019 2018 

Årets resultat  

Overført til næste år  

    

RESULTATOPGØRELSE

INDTÆGTER

UDGIFTER

RESULTATDISPONERING

Regnskab

15

-

 98.102

 -14.833

 1.210

 -1.198

 3.705

 -  

 -532

 1.308

 87.763

 

 

 -40.430

 7.506

 -49.102

 -8.055

 -6.496

 1.994

 -626

 -95.208

 

 -7.445

 

 

 -7.445

 -7.445

 

-

90.696

 -15.245

727

-919

805

38

-326 

-354

75.421

  

 

 

-40.815

25.481

1.521

 -7.244

-10.397

3.447

-574

-28.580

 

 

46.841

 

46.841

46.841
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16

i tkr. Note 2019 2018 

Materielle anlægsaktiver   

IT 4  

Inventar 4 

Materielle anlægsaktiver i alt   

Finansielle anlægsaktiver   

Udlån til ferieformål 2 

Obligationer  

Finansielle anlægsaktiver i alt  

Omsætningsaktiver   

Tilgodehavender  

Likvid beholdning   

Omsætningsaktiver i alt   

   

Aktiver i alt  

i tkr. Note 2019 2018 

Hensættelser til bevilgede tilskud 5  

Periodiseret feriegodtgørelse i mfa. ferielovens § 35    

Kreditorer, skyldige omkostninger og anden gæld  

Gæld i alt   

   

Egenkapital    

   

Passiver i alt   

   

Eventualforpligtelser 6  

BALANCE

AKTIVER

PASSIVER 

 

663

 53

 716

  

 50.420

 140.675

 191.094

  

 6.760

 249.130

 255.890

 

 447.700

 

  

 66.316

 80.443

 14.016

 160.776

 

 286.924

 

 447.700

 

 -  

 

 1.084 

 58

 1.142

 100.177

 144.099

244.276  

 6.327

 243.908

 250.235

495.653 

 

 71.556

 109.657

20.071  

201.284

 

294.369

 

495.653

 

 -



i tkr.  Note 2019 2018 

Egenkapital 1. januar, jf. årsregnskab   294.369    247.529 

Årets resultat   -7.445   46.841 

Egenkapital 31. december   286.924   294.369 

    

Specifikation af egenkapital   

Grundkapital   73.430   73.430

Bundet i udbetalte udlån  50.420   100.177 

Potentielle krav til snarlig forældelse    75.087   60.950

Disponibelt beløb   87.987  59.812 

Egenkapital 31. december   286.924   294.369  

 

EGENKAPITALOPGØRELSE

R E G N S K A B

EGENKAPITALOPGØRELSE 17
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R E G N S K A B

Uhævet feriegodtgørelse i tkr.   2019 2018 

Uhævet feriegodtgørelse til Arbejdsmarkedets Feriefond    

Refusion til staten  

Uhævet feriegodtgørelse til Arbejdsmarkedets Feriefond     

Beløbene fremkommer som følger

     

Specifikation af indbetaling fra FerieKonto til Arbejdsmarkedets Feriefond:   

Uhævet feriegodtgørelse til Feriekonto, brutto   

Refusion til staten, beregnet   

Forlods til administration af FerieKonto, beregnet   

Overført til Arbejdsmarkedets Feriefond fra Feriekonto    

   

Overført til Arbejdsmarkedets Feriefond vedr. indeværende år fra FerieKonto   

Hensat tilbagebetaling af herreløse krav til STAR   

Overført efterregulering vedr. forrige år   

Overført til Arbejdsmarkedets Feriefond fra FerieKonto    

   

Feriegodtgørelse afregnet til Arbejdsmarkedets Feriefond 

fra feriekortordninger   

Indtægter fra stikprøvekontroller

Refusion til staten  

Udgifter til stikprøvekontroller   

Afregnet til Arbejdsmarkedets Feriefond fra feriekortordninger, netto  

   

Årets regulering af periodisering til potentielle krav fra lønmodtagere  

   

Inddrivelse af krav ved uberettiget udbetaling, brutto    

Inkassoomkostninger  

Inddrivelse af krav mod lønmodtagere, netto   

   

Uhævet feriegodtgørelse til Arbejdsmarkedets Feriefond i alt   

NOTER

NOTE 1

 

 98.102 

 -14.833

 83.269

 114.092

 -34.228

 -62.459 

17.406 

 7.929

 -   

 9.477

 17.406

 44.238

 4.198 

 -14.833

 -723

 32.880 

 29.522 

 3.492 

 -31

 3.461 

 83.269

 

90.696

 -15.245

 75.451

  

 108.099

 -32.430

 -70.298

 5.372  

 3.476

 -7.240  

9.136

 5.372

 

  

 49.537

 929

-15.245

 -943

  34.277

 

 31.881

4.046

 -125

 3.921

 

  75.451 



Udlån i tkr.   2019 2018 
 

Nominel værdi udlån         

Reguleringer i mfa. værdiansættelsesprincipper      

Værdi af udlån       

   

Specifikation af udvikling i lån   

Specifikation af udvikling i nominel værdi:   

Udlån til ferieformål 1.1         

Årets anviste udlån         

Årets eftergivelse jf. politisk aftale

Årets nominelle indfrielser      

Udlån og tilsagn til ferieformål nominel værdi 31.12        

Specifikation af udvikling i værdiregulering    

Værdireguleringer i henhold til regnskabspraksis pr. 1.1       

Årets anviste udlån         

Regulering på indfriede lån/eftergivede lån      

Årets værdireguleringer         

Værdireguleringer af udlån iht. Regnskabspraksis 31.12      

Indregnet værdi af udlån 31.12         

Specifikation af resultatpåvirkning af udlånsaktivitet   

Årets anviste udlån         

Årets værdireguleringer       

Årets resultatpåvirkning af udlånsaktivitet       

19
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NOTE 2

 

 80.566 

 -30.147

 50.420

 815.671

 -   

 -727.025

 -8.080

 80.566

 -715.494

 -   

 734.449

 -49.102

 -30.147

 50.420

 -   

 -49.102

 -49.102

 

815.671 

 -715.494 

100.177

 818.240

 -

 -

 -2.569 

 815.671

-717.185

 -

170

 1.521

 -715.494

100.177 

-

 1.521 

  1.521



R E G N S K A B

Administration i tkr.   2019 2018 

Honorar, løn, pension og social sikring   4.309  4.085

Øvrige   3.746 3.199 

I alt   8.055  7.284 

 

Heraf:   

Løn og pension til direktion   1.164 1.191 

Honorar til formand   63   75 

Løn og pension til medarbejdere   3.030  2.980 

Udgifter til social sikring    53 38 

I alt   4.309  4.085  

 

NOTE 3

Administrationsomkostninger er eksklusive omkostninger til revisionserklæringer i forbindelse med

stikprøvekontrol samt inkassoomkostninger i forbindelse med sager om indrivelse af fondens krav.

       

Arbejdsmarkedets Feriefond har i 2019 beskæftiget i gennemsnit 8 medarbejdere (2018: 8).

Anlæg i tkr.   2019 2018 

           IT   Inventar   I alt        IT Inventar I alt

Kostpris 1. januar    2.119   99   2.218     1.092   59   1.151 

Årets tilgang    178   21   200    1.027   40   1.067 

Årets afgang   -     -     -      -     -     - 

Kostpris 31. december    2.297   120   2.417     2.119   99   2.218 

       

Afskrivninger 1. januar    1.035   40   1.075     478   23   502 

Årets afskrivninger   600   26   626     557   17   574 

Årets afgang   -     -     -      -     -     - 

Afskrivninger 31. december    1.635   66   1.701     1.035   40   1.075 

Regnskabsmæssig værdi 

31. december   663   53   716    1.084 58 1.142  

NOTE 4
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Hensættelser i tkr.   2019 2018 

 

Hensættelse til bevilligede tilskud   66.316  71.556 

Hensættelse i alt   66.316   71.556

NOTE 5

Kreditorer og skyldige omkostninger i tkr.   2019 2018 

 

Skyldige tilbagebetaling til STAR vedrørende herreløse krav   -  7.240  

Skyldig refusion til STAR   12.839  11.798

Øvrige   1.177  1.032 

Kreditorer og skyldige omkostninger   14.016   20.071 

NOTE 6
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Arbejdsmarkedets Feriefond er ikke omfattet 
af årsregnskabs loven. Med henblik på at følge 
god regnskabs skik er årsrapporten for 2019 
aflagt i overensstemmelse med årsregnskabs-
lovens regler for klasse B virk som heder, tilpas-
set fondens aktiviteter.

 Regnskabspraksis er uændret i forhold til 
tidligere år, men det regnskabsmæssige skøn 
for regulering af hensættelse til tab på udlån 
til ferieformål er ændret som konsekvens af 
en væsentlig ændring i udlånsporteføljen efter 
en politisk beslutning i januar 2020 om efter-
givelse af udlån på nominelt t.kr. 727.025. 
Den tilbageværende udlånsportefølge er vær-
diansat på baggrund af tilkendegivelser fra 
låntagere om, hvorvidt de har accepteret  
tilbud om afdrag over de kommende 25 år 
med årlige forretning med 2% p.a. eller om  
de ønsker at straksindfri lånet. Udlån, der 
afdrages over de kommende 25 år er ud fra  
et forsigtighedsprincip værdiansat til 50% af 
den nominelle værdi, mens udlån som forven-
tes straksindfriet er værdiansat til nominel 
værdi.

Resultatopgørelsen

Indtægter

Fondens indtægter stammer fra renteindtæg-
ter fra indestående på FerieKonto fratrukket 
administra tions omkostninger for administrati-
onen af FerieKonto. Endvidere består indtæg-
terne af uhævede feriepenge efter ferieårets 
udløb den 1. maj, samt renteindtægter fra 
egen obligationsbeholdning og bankindestå-
ende. Indtægter fra FerieKonto periodiseres 
efter kontantprincippet, således at efterbe-
taling fra FerieKonto, der tilgår Arbejdsmar-
kedets Feriefond efter 31. december, indgår i 
næste års regnskab.

Der periodiseres indtægter til afholdelse 
af lønmodtagernes til enhver tid gældende 
krav på feriepenge afregnet overfor Arbejds-
markedets Feriefond i medfør af ferielovens 
§ 35, for så vidt angår den andel af uhævede 
feriepenge, der er tilfaldet Arbejdsmarkedets 
Feriefond.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger indeholder 
omkostninger til det administrative personale, 
ledelse, kontor  lokaler, kontoromkostninger 
m.v. Administrationsomkostninger indeholder 
ikke omkostninger til lovbundne revisorerklæ-
ringer, jf. § 43 b, eller advokatomkostninger til 
inkassosager.

Moms

Arbejdsmarkedets Feriefond er ikke momsplig-
tig, og afløfter følgelig ikke moms af afholdte 
omkostninger. Momsen indgår derfor som en 
del af de afholdte omkostninger.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver optages til anskaf-
felsespris med fradrag af akkumulerede 
afskrivninger eller brugsværdi, hvor denne 
er lavere. Afskrivning foretages lineært over 
aktivernes forventede brugstid. De forventede 
brugstider er: Driftsmateriel og inventar (3 år), 
IT hardware og software (3 år).

Obligationer

Børsnoterede obligationer optages til mar-
kedsværdi. Realiserede og urealiserede kurs-
gevinster/-tab føres over resultatopgørelsen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender optages til nominel værdi 
med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse 
af forventede tab. Tilgodehavender består 
væsentligst af tilgodehavende renter af obli-
gationer samt fordringer mod lønmodtagere, 
der uberettiget har fået udbetalt feriepenge.

Udlån til ferieformål

Optages til nominel værdi med fradrag af ned-
skrivninger til imødegåelse af forventede tab.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
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Reguleringer af udlån til ferieformål er skøn-
net således:

Udlån med tilkendegivelser om afdrag over 
de kommende 25 år er ud fra et forsigtigheds 
princip værdiansat til 50% af den nominelle 
værdi mens udlån, som forventes straksind- 
friet er værdiansat til nominel værdi.

 

Hensættelser

Forpligtelser i form af tilskudsbevillinger 
indregnes fra beslutningstidspunktet som 
hensættelser.

Periodiseret feriegodtgørelse i mfa. 
ferielovens § 35

Periodisering af uhævede feriepenge (netto) 
der indbetales til Arbejdsmarkedets Feriefond 
fra FerieKonto og feriekortordningerne, som 
først indregnes efter udløb af den 3-årige 
periode, hvor lønmodtagerne, jf. ferielovens 
§ 35 kan være berettiget til at få udbetalt 
feriepengene.
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REGNSKABSPÅTEGNING

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og vedtaget årsrapport for 2019 for Arbejds-
markedets Feriefond. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for 
klasse B virksomheder, tilpasset fondens aktiviteter. Vi anser den valgte regnskabspraksis for 
hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af fondens aktiver og passi-
ver, finansielle stilling samt resultat.

København, den 4. maj 2020

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Arbejdsmarkeds Feriefond for regnskabsåret 1. januar - 31. 
december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, her-
under anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven tilpasset 
fondens aktiviteter.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver 
og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regn-
skabsåret 1. januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven tilpasset 
fondens aktiviteter.

Direktion

Nina Löwe Krarup, Direktør

Søren Balslev, Næstformand 

Områdechef, STAR, Beskæftigelsesministeriet

  

Christina Borries

Politisk konsulent, Fagbevægelsens Hovedorganisation

Pia E. Voss

Juridisk direktør, HORESTA

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelse

Jens Vibjerg, Formand 

Tidl. Medlem af Folketinget 

Ejner K. Holst 

Næstformand, Fagbevægelsens Hovedorganisation

Flemming Dreesen

Ansættelsesretschef, Dansk Arbejdsgiverforening

Eva Thybo 

Projekt- og udviklingschef, Erhvervsministeriet

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

R E G N S K A B



Grundlag for konklusion 

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og 
de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er 
nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregn-
skabet”. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som 
grundlag for vores konklusion. Vi er uafhængige af fonden i overensstemmelse med internati-
onale etiske regler for revisorer (IESBA’s etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende 
i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og 
krav. Det er vores opfattelse, at det opnået revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grund-
lag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i 
overensstemmelse med årsregnskabsloven tilpasset fondens aktiviteter. Ledelsen har endvide-
re ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et års-
regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere fondens evne til at 
fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt 
at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre 
ledelsen enten har til hensigt at likvidere fondens, indstille driften eller ikke har andet reali-
stisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig 
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning 
med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti 
for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og 
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når 
sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som 
væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse 
på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision 
og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og oprethol-
der professionel skepsis under revisionen.

Herudover:

n  Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om 
denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion 
på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grund-
lag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget 
af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser 
kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller til- 
sidesættelse af intern kontrol.

n  Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme 
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtryk-
ke en konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol.
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ERNST & YOUNG    

Godkendt Revisionspartnerselskab

CVR-nr.: 30 70 02 28   

 
Ulrik B. Vassing

Statsautoriseret revisor 

MNE-nr.: mne10003   

BEIERHOLM

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr.: 32 89 54 68   

Anders Ladegaard

Statsautoriseret revisor

MNE-nr.: mne18830   

 

n  Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt 
om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er 
rimelige.

n  Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprin-
cippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis 
er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig 
tvivl om fondens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig 
usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i års-
regnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusi-
on. Vores konklusion er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores 
revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at fondens ikke 
længere kan fortsætte driften.

n  Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herun-
der noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og 
begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige 
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle 
betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen 

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen 
form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen 
og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregn-
skabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsent-
lig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger 
i henhold til årsregnskabsloven tilpasset fondens aktiviteter.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstem-
melse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav 
tilpasset fondens aktiviteter. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

København den 4. maj 2020
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Program

Formålet med Arbejdsmarkedets Feriefonds 
Program for Udvikling & Vidensdeling er at 
sikre kvalitet i opfølgningen på fondens støt-
tepolitiske målsætninger, samt etablere et 
sagligt grundlag for fondens fremad ret tede 
støtte politiske og strategiske drøftelser.

Gennem systematisk indsamling af data, 
kombineret med teoretisk inspiration og per-
spektivering, har Arbejdsmarkedets Feriefond 
en vidensbaseret tilgang til uddeling af midler 
til feriehjælp.

FOR UDVIKLING & VIDENSDELING

P R O G R A M  F O R  U D V I K L I N G  &  V I D E N S D E L I N G

FamilieNet.



DFUNK.Arbejdsmarkedets Feriefond er ikke selv udfø-
rende i forhold til at arrangere ferieophold, 
men samarbejder på årlig basis med omkring 
30 humanitære og sociale civilsamfundsorga-
nisationer om at sikre ferie for mennesker, der 
befinder sig i en vanskelig livssituation.

Arbejdsmarkedets Feriefond har siden 2010 
arbejdet systematisk med indsamling af data 
i form af struk turerede evalueringsskemaer, 
med det formål at evaluere feriehjælpspro-
grammet i forhold til fondens centrale støtte-
politiske målsætninger. Der refereres i det føl-

gende til denne kilde som ”Historiske data”.
I 2014 udviklede fonden et struktureret og 
tematiseret ansøgningsskema, der tjener til 
systematisering af dataindsamlingen vedrø-
rende de organisationer, Arbejdsmarkedets 
Feriefond samarbejder med. Ansøg nings-
skemaet, som hvert år er videreudviklet, har 
stigende fokus på kortlægning af organisatio-
nernes sociale tilbud samt arbejdsmetoder, 
med særligt fokus på hvordan ferieophold 
indgår i aktiviteterne på et strategisk og 
operativt niveau. Siden 2015 har fonden 

EMPIRISK TILGANG
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Depressionsforeningen.
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intensiveret fokus omkring sociale netværk, 
der siden er udbygget med andre forhold til 
afdækning af arbejdet med social mobilitet. 
Dette fokus er indarbejdet i ansøgningspro-
cessens forudgående samtaler med de civile 
organisationer omkring kommende ferieop-
hold og opfølgning og implementeret i ansøg-
ningsskemaet til ferieophold. Der refereres 
i det følgende til denne kilde som ”Organi-
sationernes ansøgninger 2020”.

Arbejdsmarkedets Feriefonds samarbejds-
partnere i feriehjælpsprogrammet evaluerer 

afsluttende deres samlede ferieophold på et 
dertil udarbejdet evalueringsskema. Herunder 
opgøres antallet af deltagere på alder, køn og 
region. Der refereres i det følgende til denne 
kilde som ”Organisationernes evalueringer 
2019”.

Det har været en central overvejelse i 
etableringen af et metodisk fundament for 
dataindsamling, at der ligger et kvantitativt 
baseret datamateriale til grund for yderlige-
re fordybelse i form af semi-strukturerede 
kvalita tive interviews. På den måde mener 
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LVS.Landsforeningen af VæreSteder.



Arbejdsmarkedets Feriefond bedst at kunne 
løfte den mulighed der følger af – gennem 
samarbejde med de civile organisationer – at 
have adgang til et felt på årligt 20-25.000 
børn, unge og voksne, der befinder sig i en 
vanskelig livssituation.

I 2012 udkom rapporten ”Effekter af ferie-
hjælp til udsatte børnefamilier – Analyse 
af kort- og langtids effekter af feriehjælp”, 
udarbejdet af konsulentfirmaet Rådgivende 
Sociologer for Egmont Fonden og Ministeriet 
for By, Bolig og Landdistrikter. I 2013 udkom 
”Evaluering af FolkeFerieFondens aktiviteter i 
Helsingør Ferieby (2013, slutevaluering 2016), 
udarbejdet af Rådgivende Sociologer for 
Helsingør Ferieby, som led i et metodeudvik-
lingsprojekt finansieret af Arbejdsmarkedets 
Feriefond.

De to undersøgelser identificerer en række 
konkret oplevede virkninger af ferieophold 
blandt deltagerne, som videreføres i en del af 
Arbejdsmarkedets Feriefonds slutbruger survey.

Arbejdsmarkedets Feriefond har således siden 
2016 gennemført en omfattende slutbruger 
survey. Den kvantitative slutbruger- 
undersøgelse er gennemført blandt samtlige 
voksne og unge på 15 år eller derover, der 
har deltaget i ferieophold med støtte fra 
Arbejdsmarkedets Feriefond. Undersøgelsen 
er gennemført ved anonym besvarelse af et 
elektronisk spørgeskema som linker direkte til 
Arbejdsmarkedets Feriefond. Fonden har ikke 
kendskab til andre kvantitative under søgelser 
af denne størrelsesorden på feriehjælps-
området. Der refereres i det følgende til denne 
kilde som ”Slutbruger survey 2019”.

Samarbejdet omkring dataindsamling udgør 
et centralt element i dialogen mellem fonden 
og partnerne, samt den partnerskabsaftale, 
der indgås imellem Arbejdsmarkedets Ferie-
fond og de organisationer, der bevilges midler 
til at arrangere ferieophold for mennesker, der 
befinder sig i en vanskelig livssituation.
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Arbejdsmarkedets Feriefond er inspireret af 
en netværksteoretisk tilgang i sin forståelse 
af ferieophold, som et tiltag, der ud over at 
skabe glæde, samtidig kan fremme social 
mobilitet. Overordnet er sammen hængen mel-
lem sociale netværk, social kapital og social 
mobilitet centralt. I forhold til sociale netværk 
peger teorien groft sagt på, at tætte/bindende 
sociale netværk understøtter muligheden 
for at komme igennem en vanskelig hverdag 
(mestring), imens brobyggende netværk 
understøtter muligheden for at komme videre 
(mobilitet).  Fonden har redegjort nærmere for 
den teoretiske tilgang i Årsrapport 2017.

Arbejdsmarkedets Feriefond anerkender vig-
tigheden af såvel bindende som brobyggende 
sociale netværk.

NETVÆRKSTEORETISK TILGANG

Landsforeningen af VæreSteder.



F E R I E H J Æ L P S P R O G R A M

Feriehjælpsprogram 

netværk være med til at åbne øjnene for 
muligheder på jobmarkedet, man ellers ikke 
ville have set.

Helt i forlængelse af de hensyn til afslappel-
se og rekreation såvel som fornyelse af fysiske 
og mentale kræfter, som er feriens formål, 
arbejder Arbejdsmarkedets Feriefond for at 
feriehjælpsprogrammet både skaber glæde 
for de børn og familier, der deltager, og har 
mere permanente gavnlige effekter som net-
værk og læring.

Som Danmarks største og landsdækkende 
feriehjælpsprogram lægger Arbejdsmarkedets 
Feriefond des uden vægt på at ferieophold er 
tilgængelige i alle dele af landet, og at pro-
grammet i særlig grad kommer børn og unge 
til gode.

De resultater, der præsenteres i det følgende, 
er baseret på evalueringsdata, fra ”Organi-
sationernes evalueringer 2019”, ”Slutbruger 
survey 2019”, ”Historiske data” samt ” 
”Organisationernes ansøgninger 2020”. For 
en nærmere beskrivelse af undersøgelses- 
metoder henvises til ”Program for udvikling  
& vidensdeling”.

I dette afsnit præsenteres viden, 
dokumentation og resultater 
af Arbejdsmarkedets Feriefonds 
Ferie hjælps program fra ferieophold 
afholdt i 2019. 

Ferieophold udgør en arena for mødet mellem 
mennesker, der er egnet til at danne og styrke 
sociale netværk.

Sociale netværk kan generere social kapital 
og skabe positive forandringer for familier, der 
befinder sig i en vanskelig livssituation.

Man taler om bindende sociale netværk, når 
der er tale om relationer inden for de cirkler, 
man i forvejen befinder sig i. Typisk familie, 
venner, naboer og andre ligesindede. Styrkelse 
af bindende sociale netværk er effektive til at 
skabe støtte og positiv forandring til at kom-
me igennem en presset hverdag.

Når sociale relationer rækker ud over de 
vante cirkler, taler man om brobyggende 
sociale netværk. Sociale relationer der bryder 
med de vante cirkler rummer ny inspiration 
og information, som man ellers ikke ville have 
adgang til. Brobyggende sociale netværk 
anses derfor som afgørende for at skabe 
positiv forandring i form af at ”komme vide-
re” ud af en fastlåst livssituation. Hvis man 
eksempelvis er jobsøgende, kan brobyggende 

FamilieNet.
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Arbejdsmarkedets Feriefonds Feriehjælpsprogram 2019

Befolkningen 4. kvt. 2017

FIG. 2

Aldersfordeling blandt deltagere i Arbejdsmarkedets Feriefonds Feriehjælpsprogram 
(pct.)
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Kilde: Organisationernes evalueringer 2019.

34

F E R I E H J Æ L P S P R O G R A M

DELTAGERE

FIG. 1

Antal deltagere i Arbejdsmarkedets Feriefonds Feriehjælpsprogram 2019. 
Tallene er inklusive frivillige, hvis deltagelse er støttet af fonden. 
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Arbejdsmarkedets Feriefonds vision er at sikre, 
at afslappelse og rekreation såvel som for-
nyelse af fysiske og mentale kræfter, som er 
feriens formål, er tilgængelig for familier  
og børn, der befinder sig i en vanskelig livs-
situation.

Det er derfor glædeligt, at Arbejdsmarkedets 
Feriefond igen i 2019 har været i stand til 
at opretholde Danmarks mest omfattende 
feriehjælpsprogram, der omfatter 18.131 
vanskeligt stillede familier og børn samt 1.223 
frivillige, i alt 19.354 deltagere.

 

Alder

Arbejdsmarkedets Feriefond prioriterer, at 
feriehjælpen når ud til børn og unge. Uden 
dermed at udelukke ferieophold for vanskeligt 
stillede voksne.

Som det fremgår af figur 2 udgør andelen af 
børn og unge 61 pct. i 2019 (2018: 63 pct.) af 
det samlede antal deltagere, eksklusive frivil-
lige. Det er en væsentlig overrepræsentation 
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i forhold til befolkningen som helhed, der er 
sammensat som følger: Børn 0-14 år 16,6  
pct., unge 15-19 år 6,0 pct. og voksne 20 år 
eller derover 77,4 pct. (Danmarks Statistik,  
4. kvartal 2017).

Arbejdsmarkedets Feriefond vurderer, at 
den aldersmæssige fordeling af deltagerne i 
feriehjælps program met er tilfredsstillende.

Geografisk spredning

Arbejdsmarkedets Feriefond er landsdækken-
de, og anser det for vigtigt, at feriehjælpen 
når ud til vanskeligt stillede familier og børn i 
hele landet.

Fordelingen af deltagere på ferieopholdene 
når, som det fremgår af figur 3, ud til alle regi-
oner med en let underrepræsentation i Region 
Hovedstaden.

Arbejdsmarkedets Feriefond vurderer, at 
den geografiske fordeling af deltagere i ferie-
hjælpsprogrammet er tilfreds stillende.

Ferieophold 2019

Befolkning 2017

FIG. 3

Geografisk spredning blandt deltagere i Arbejdsmarkedets Feriefonds Feriehjælps-
program 2019, eksklusive frivillige. (pct.)
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0%
Hovedstad Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland

Kilde: Organisationernes evalueringer 2019.
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Vanskeligt stillede familier og børn

Feriehjælpsprogrammet skal, som grundpræ-
mis, nå ud til mennesker, som af forskellige 
årsager har behov for en hånds rækning til at 
få del i den afslappelse og rekreation samt 
fornyelse af fysiske og mentale kræfter, som 
er feriens formål.

De sociale organisationer visiterer til ferie-
hjælpsprogrammet ud fra en vurdering af, 
hvorvidt børnene og familier ne befinder sig 
i en vanskeligt livssituation. Som en grund-
forudsætning i den vurdering skal deltagerne 
befinde sig i en vanskelig økonomisk situation, 
på niveau med kontanthjælp.

Arbejdsmarkedets Feriefond har bedt de 
sociale organisationer om at oplyse hvilke 

bekymringsfaktorer, der karakteriserer livs- 
situationen for de børn og familier, der tilbydes 
feriehjælp.

Som det fremgår af figur 4 skønner orga-
nisationerne, at 38 pct. af de mennesker, de 
samlet set visiterer til feriehjælp, er udfordret 
af psykisk sygdom og 28 pct. af fysisk syg-
dom. For 58 pct. er arbejdsledighed en bekym-
ringsfaktor, der sammen med manglende 
netværk (62 pct.), adfærdsvanskeligheder (60 
pct.) og social isolation (53 pct.) topper listen 
over bekymrings faktorer blandt deltagerne. 
Samtidig vurderes gæld at udgøre en bekym-
ringsfaktor for 37 pct. af deltagerne.

Den økonomiske, sociale og sundhedsmæssi-
ge slagside forstærkes af et uddannelsesmæs-
sigt efterslæb hos deltagerne.

Gæld

Skilsmisse

Sorg

Misbrug 

Kriminalitet

Social isolation

Adfærdsvanskeligheder

Omsorgssvigt

Vold

Bolignød

PTSD

Forældreløshed

Psykiske sygdomme

Fysiske sygdomme

Manglende netværk

Flygtninge

Arbejdsledighed

25%

21%

37%

FIG. 4

Bekymringsfaktorer blandt deltagerne i ferieophold i 2020, ifølge de civile 
organisationers skøn (pct.)

Kilde: Organisationernes ansøgninger 2020.
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Folkeskole/grundskole

Ungdomsuddannelse

Korterevarende

Mellemlang

Længerevarende

FIG. 5

Deltagernes (voksne >20) højeste uddannelsesniveau (pct.)
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Kilde: Organisationernes ansøgninger 2020.

Som det fremgår af figur 5 skønner organisati-
onerne, at 48 pct. af de voksne over 20 år, der 
deltager i feriehjælpsprogram met har grundsko-
le/folkeskole som højeste uddannelsesniveau. 
Tallet kan sammenholdes med hele befolknin-
gen 2017 (15-69 år), hvor andelen udgør 26 pct.

Baseret på de skøn organisationerne har 
foretaget, er det Arbejdsmarkedets Ferie-
fonds vurdering, at det landsdækkende ferie-
hjælps program når ud til mennesker, hvis 
livssituation er karakteriseret ved multiple 
bekymringsfaktorer.

Det er netop disse vanskeligt stillede familier 
og børn, feriehjælps pro gram met har til hen-
sigt at give en håndsrækning. Arbejdsmarke-
dets Feriefonds Feriehjælpsprogram opfylder 
dermed sit formål.

Jeg har glædet mig sindssygt 
meget til lejr. Der er mere 
mad og leg end derhjemme. 
Jeg kunne godt tænke mig at 
komme på lejr igen næste år. 

Barn, Red Barnet

”
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Arbejdsmarkedets Feriefond har siden 2016 
gennemført slutbruger surveys, der anonymt 
kortlægger deltagernes udbytte af ferie-
hjælpsprogrammet.

Undersøgelsens hovedtemaer er: Rekreation, 
sociale netværk, læring og familiesammen-
hold.

Indledningsvist har Arbejdsmarkedets Ferie-
fond afsøgt deltagernes oplevede udbytte af 
ferien sammenholdt med forventninger.

Figur 6 er korrigeret for svar i kategori-
en ”ved ikke / ikke relevant”, da en del af 
spørgsmålene relaterer til familieoplevelser, 
som ikke er relevante for de unge og voksne, 
der holder ferie uden børn eller anden familie.

Rekreation

Som det fremgår af figur 6 svarer hhv. 80 og 
78 pct. af slutbrugerne, at de har fået udbyt-
te af ferien i form af afslapning og fornyet 
energi, og hhv. 92 og 91 pct.  pct. svarer at 
de har fået nye oplevelser samt et afbræk fra 
hverdagen.

Resultaterne tyder på, at feriehjælpspro-
grammet indfrier feriens formål om afslappel-
se og rekreation.

EFFEKTER AF FERIEOPHOLD

”Helt enig” eller ”Enig”

”Delvist enig” eller ”Hverken enig eller uenig”

”Uenig” eller ”Helt uenig”

Har opnået fornyet
energi

Har slappet 
af

Har mødt nye 
mennesker

Har tilbragt tid sam- 
men med familien 

Har givet mit barn/mine 
børn nye oplevelser

Har fået nye 
oplevelser

Har opnået et afbræk 
fra hverdagen

FIG. 6

Hvordan er dine forventninger til ferien blevet indfriet / hvad er dit reelle udbytte 
af ferien? (pct.) (N = 3.273 voksne/unge) 

Kilde: Slutbruger survey 2019
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FIG. 7

Hvordan vil du beskrive dit netværk (pct.) (N = 3.250)

”Meget stort” eller ”Stort”

”Mindre” eller ”Meget lille”

”Intet netværk”

2%

46%

52%

Kilde: Slutbruger survey 2019.

Sociale netværk

Som det fremgik af figur 4, peger organisati-
onerne på social isolation som en væsentlig 
bekymringsfaktor. Det er en tendens, der i vidt 
omfang bekræftes af slutbrugerne, hvor 48 
pct. selv anfører, at de intet net værk har (2 
pct.) eller at dette er mindre eller meget lille 
(46 pct.), jf. figur 7.

I forhold til social netværksdannelse for 
mennesker med isolationsproblematik er det 
interessant, at 82 pct. af slutbrugerne, jf. figur 
6, svarer, at de har haft udbytte af ferieophol-
det ved at møde nye mennesker.

”Jeg synes, jeg er blevet bedre 
til at skabe relationer til andre 
på ferien. Vi har haft god tid til 
at tale sammen, os voksne, når 
børnene leger på egen hånd. 
Måske jeg kan blive bedre til 
at få venner, når jeg kommer 
hjem.

Forælder, feriedeltager
Samvirkende Menighedsplejer
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Sociale netværk er potentielt mobilitetsfrem-
mende, og slutbruger surveyen går derfor et 
spadestik dybere ved at spørge til, hvorvidt feri-
en har givet deltageren mod på at indgå i nye 
sociale sammenhænge efter endt ferieophold.

Det er derfor interessant at 68 pct. af slut-
brugerne oplyser, at ferien i høj grad eller i 
nogen grad har givet dem mod på at indgå 
i nye sociale sammenhænge, fx foreningsliv, 
forældrenetværk, uddannelse eller arbejde, 
når de kommer hjem fra ferien, jf. figur 8. 
Dette tal er ikke korrigeret for ”ved ikke / ikke 
relevant”.

Resultaterne understøtter Arbejdsmarkedets 
Feriefonds forståelse af ferieophold som plat-
form for bekæmpelse af social isolation og 
dannelse af sociale netværk, og understøtter 
potentialet i fortsat strategisk fokus på at 
fremme gavnlige effekter som har mere per-
manent mobiliserende karakter gennem såvel 
bindende som brobyggende netværk.

FIG. 8

Har ferien givet dig mod på at indgå i nye sociale sammenhænge, når du kommer 
hjem fra ferien? (fx foreningsliv, forældrenetværk, uddannelse eller arbejde) 
(pct.) (N = 3.250)

”I høj grad” eller ”I nogen grad”

”I mindre grad” eller ”Slet ikke”

”Ved ikke/ikke relevant”

Kilde: Slutbruger survey 2019.

11%

68%

21%

”
Jeg synes det sjove har været 
aktiviteter og nye lege vi har 
prøvet. Jeg har fået mange nye 
venner. Jeg kan rigtig godt lide 
at være på sommerlejr, det var 
min første. 

Barn, Red Barnet



FIG. 9

Organiserede og individuelle ferieophold (pct.) 

Organiserede ferieophold

Individuelle ferieophold

Kilde: Organisationernes ansøgninger 2020.
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41Forskellige typer af ferieophold kan i højere 
eller mindre grad fremme netværksdannelse. 
Som udgangspunkt støtter Arbejdsmarkedets 
Feriefond organiserede ferieophold, forstået 
som ferielejre hvor flere familier er samlet 
og aktiviteter udbydes til en større gruppe. 
Der kan dog være forhold, relateret til mål-
gruppen, som begrunder individuelle ophold i 
sommerhus el.lign.

Arbejdsmarkedets Feriefond vurderer, at 
fordelingen, jf. figur 9, på 91 pct. organiserede 
ophold, og 9 pct. individuelle ophold, er til-
fredsstillende.

”
At se hvor stor en forskel få dage 
kan gøre for børnenes indivi-
duelle udvikling. Det frirum de 
får, og den glæde, kærlighed og 
taknemmelighed man får retur. 
Den er al tid værd.

Frivillig, Red Barnet
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Læring

Ud over udbytte i form af sociale netværk har 
Arbejdsmarkedets Feriefond fokus på ferieop-
hold som arena for udvikling af læringsmiljøer 
ved at ferien tilrettelægges, så de understøtter 
såvel personlig og social som faglig kompe-
tenceudvikling. I øvrigt faktorer der indgår 
som en helhed.

Det fremgår af figur 10, at 76 pct. af slut-
brugerne svarer, at de i nogen grad eller i høj 
grad, har taget læring med hjem fra ferieop-
holdet, de vil kunne anvende i dagligdagen.

 
FIG. 10

Oplever du at have taget ny læring med dig fra ferieopholdet, du vil kunne anvende 
i din dagligdag? (Fx socialt, tillid, tolerance, fagligt) 
(pct.) (N = 3.273 voksne/unge) 

”Ja, i høj grad” eller ”I nogen grad”

”I mindre grad” eller ”Nej slet ikke”

”Ved ikke/ikke relevant”

8%

76%

16%

Kilde: Slutbruger survey 2019.

Jeg tror børnene har fået mest 
ud af de aktiviteter, hvor de har 
været sammen med deres for-
ældre. Der har været mulighed 
for at lave noget sammen, som 
de måske ellers ikke havde tid 
og/eller overskud til fra foræl-
drenes side.

Frivillig, Red Barnet

”
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43FIG. 11

Har ferien været medvirkende til at give jer et bedre sammenhold som familie? 
(pct.) (N = 2.678, da ”ved ikke”/”ikke relevant” er udeladt)

”I høj grad” eller ”I nogen grad”

”I mindre grad” eller ”Slet ikke”

Kilde: Slutbruger survey 2019.
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92%

Familiesammenhold

Børn under 15 år deltager ikke i Arbejdsmar-
kedets Feriefonds Slutbruger survey. Fonden 
indhenter derimod kvalitative data fra orga-
nisationerne, der peger på, at oplevelser i 
sommerferien er vigtigt for børnene. Desuden 
at børnene har udbytte af at være sammen 
med deres familie og opleve deres mor og/
eller far være afslappet og glad, samt at lege 
med andre ligesindede børn. Nogle børn har 
fået deres første ven på ferieopholdet. Det 
er også vigtigt for børnene at de, på lige fod 
med kammeraterne, kan fortælle om deres 
ferieoplevelser, når de starter skole igen efter 
ferien. Samlet set peger de kvalitative udsagn 
på, at ferieopholdene understøtter børnenes 
socialisering.

Fondens undersøgelse viser, jf. figur 6, at 94 
pct. af slutbrugerne er helt enige eller enige i 
at have fået udbytte af ferieopholdet i form af 

samvær med familien og givet børnene ople-
velser, korrigeret for ”ved ikke/ikke relevant”.

Undersøgelsen går et spadestik dybere ved 
at spørge til ferieopholdets effekter på famili-
ens sammenhold.

Af de unge og voksne, som har været på 
ferieophold som en del af en familie, svarer 
92 pct., når korrigeret for ”ved ikke/ikke rele-
vant”, at ferien har været medvirkende til at 
give dem et bedre sammenhold som familie, 
jf. figur 11.

Det vurderes, at styrket familiesammenhold 
og samarbejde i familierne øger trivslen 
blandt både børn og voksne, og har en positiv 
virkning på familiernes evne til efterfølgende 
at mestre hverdagen.
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Arbejdsmarkedets Feriefond udmønter ferie-
hjælpsprogrammet i strategiske partnerskaber 
med sociale civilsamfunds organi sationer, der 
som udgangspunkt er landsdækkende.

Civilsamfundets organisationer

Arbejdsmarkedets Feriefond har i 2019 ind-
gået i alt 27 partnerskaber (2018: 27), jf. figur 
12.

Arbejdsmarkedets Feriefond har ikke noget 
mål om at samarbejde med et bestemt antal 
organisationer, men lægger i stigende grad 
vægt på, at ferieformålet indgår i en bredere 
indsats i organisationerne, for at fremme 
sociale netværk og social mobilitet.

Med afsæt i partnerskaberskaber med 
sociale civilsamfundsorganisationer, lægger 
Arbejdsmarkedets Feriefond afgørende vægt 
på, at ferieophold ydes til familier og børn, 
der har behov for en håndsrækning, fordi de 
befinder sig i en vanskelig livssituation.

Andelen af deltagere i ferieophold, der visi-
teres via landets kommuner udgør 34 pct. 
(tal fra ansøgninger om ferieophold 2019), jf. 
organisatio ner nes ansøgninger 2020 (ansøg-
ninger vedr. 2019: 34 pct.). Når hertil lægges 
visitation via den boligsociale indsats, udgør 
den tværsektorielle behovsbestemte visitation 
i alt 40 pct. (tal fra ansøgninger om ferieop-
hold 2019)

Arbejdsmarkedets Feriefond har i 2018 
foretaget en støttepolitisk justering, som har 
til hensigt yderligere at fremme tværsektoriel 
visitation. Fondens fokus på tværsektoriel visi-
tation skal ses i sammenhæng med fondens 
strategi om at fremme ferieophold, der indgår 
i sammenhæng med andre mobilitetsfrem-
mende indsatser i den sociale civilsamfunds-
organisation og/eller i kommunalt regi.

STRATEGISKE PARTNERSKABER

FIG. 12

Gennemførte partnerskaber i 2019
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Kilde: Historiske data.
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46 Arbejdsmarkedets Feriefond har i stigende 
grad fokus på at den fornyede energi, lysten til 
at indgå i sociale netværk samt de nyerhver-
vede færdigheder, som slutbrugeren synes at 
opleve som effekter af ferie opholdet, omsæt-
tes til konkrete handlinger, der kan skabe posi-
tive forandringer og fremme sociale netværk 
og social mobilitet.

Derfor lægger fonden i stigende grad vægt 
på, at de sociale civilsamfundsorganisationer 
udbyder fælles skaber og netværk, der kan 
fremme mobiliserende social kapital, også 
efter endt ferieophold.

Af figur 13 gives et klart billede af, at de 
sociale civilsamfundsorganisationer, Arbejds-
markedets Feriefond danner partnerskab med, 
arbejder målrettet med at tilbyde netværks-
mæssige sammenhænge for gæsterne.

Det er markant, at 96 pct. af de sociale 
civilsamfundsorganisationer yder en netværk-

DEN BREDE 
SOCIALE INDSATS

Familiære netværk og netværk mellem deltagere

Ruste til brobygning/deltagelse i andre netværk

Opfølgende indsats efter endt ferieophold

Særlig indsats i eget regi/deltagere fra ferieophold

Særlig indsats for social mobilitet ift. øvrigt samfund

FIG. 13

Netværksrelateret arbejde før, under og efter ferieophold (pct.)
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Kilde: Organisationernes ansøgninger 2020.
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sopbyggende indsats under selve ferieophol-
det, med fokus på familiære relationer samt 
netværk blandt ligesindede deltagere i ophol-
det. Forstået i et netværksteoretisk perspektiv 
peger dette i retning af, at bindende sociale 
netværk søges styrket under ferieopholdene. 
De civile organisa tioners fokus på nære, bin-
dende netværk, under selve opholdet forstås 
som et match til en livssituation, hvor fokus er 
på at ”komme igennem” en presset hverdag.

Endnu mere karakteristisk er det, at 96 pct. 
af de sociale civilsamfundsorganisationer 
arbejder med at ruste deltagerne på ferieop-
holdene til at indgå i andre netværk. 89 pct. 
arbejder på at organisationen selv tilbyder en 
indsats, imens 63 pct. anfører, at de yder en 
særlig mobilitetsfremmende indsats i form af 
brobygning til det øvrige samfund. Dette er en 
stigning på 31 pct. sammenlignet med 2018 
(ansøgninger om ferieophold 2019).



Vi har set mange gange, at 
deltagere på vores årlige Ferie 
Camp får lyst til at blive frivil-
lige på de efterfølgende Ferie 
Camps og på værestederne. Vi 
har gennem årene uddannet 
mange socialt udsatte til ”Fe-
rie-holdledere”, som varetager 
forskellige frivillige opgaver på 
Ferie Camp. Det frivillige ar-
bejde har igen givet mange mod 
på at påbegynde en uddannelse 
eller starte på arbejdsmarkedet. 
På den måde er der en ”fødekæ-
de” fra deltagelse på Ferie Camp 
til frivillig på Ferie Camp og 
endelig på vej i uddannelse og 
ud på arbejdsmarkedet.

Sekretariatsleder, Landsforeningen af VæreSteder

47Resultaterne peger på en stigende andel orga-
nisationer, der arbejder med et mix af tilbud 
om henholdsvis bindende og brobyggende 
sociale netværk.

Arbejdsmarkedets Feriefond anser udviklin-
gen for at være tilfredsstillende.

Viften af konkrete tilbud, fremgår nedenfor 
af figur 14.

Det ses, at hjælp til børn og unge topper 
listen af tilbud med et udbud blandt organi-
sationerne på 74 pct. 63 pct. tilbyder hjælp 
til familien og netværksgrupper, ca. 60 pct. 
tilbyder kurser og foredrag og 41 pct. tilbyder 
gældsrådgivning.

En særlig parameter, Arbejdsmarkedets 
Feriefond har fokus på, er de sociale civil- 
samfundsorganisationers indsats for, at del- 
tagerne i ferieophold bliver interesserede i  
at indgå i organisationens frivillige arbejde.

I den forbindelse er det interessant, at en 
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Gældsrådgivning

Socialrådgivning

Hjælp til familier

Hjælp til børn og unge

Psykologhjælp

FIG. 14

Netværksgrupper
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Andre tilbud

Hvilke tilbud ud over feriehjælp udbyder jeres organisation til deltagerne? (pct.)
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Kilde: Organisationernes ansøgninger 2020.

”



48 amerikansk undersøgelse fra 2013 viser, at 
chancen for at komme i job som jobsøgende 
stiger betragteligt ved at udføre frivilligt arbej-
de. I den forståelse udgør ferieopholdet et 
væsentligt element ved rekruttering af frivillig 
arbejdskraft som platform for social mobilitet.

Organisationerne anfører at gøre en særlig 
indsats for, at deltagerne indgår i frivilligt 
arbejde på kommende ferieophold (78 pct.) 
henholdsvis i organisationen i øvrigt (81 pct.). 
Flere af organisationerne anfører desuden at 
gøre en særlig indsats for, at deltagerne ind-
går i lokale aktiviteter (67 pct.). 

Det er bemærkelsesværdigt i forhold til 
social mobilitet, at 48 pct. (41 pct. i 2018) af 

organisationerne anfører at gøre en særlig 
uddannelsesindsats og 44 pct. (41 pct. i 2019) 
anfører at gøre en indsats i retning af ordi-
nært arbejde.

Resultaterne peger i retning af øget opmærk-
somhed hos de sociale civilsamfundsorgani- 
sationer på brobygning til det omgivende 
samfund og tilbud om støtte til permanent 
forbedring af livssituationen for deltagere i 
ferieophold.

Arbejdsmarkedets Feriefond vurderer at 
resultaterne på tilfredsstillende vis underbyg-
ger fondens strategiske fokus på ferieophold 
som arena for rekruttering af frivillig arbejds-
kraft og fremme af social mobilitet.

F E R I E H J Æ L P S P R O G R A M

Frivilligt arbejde på kommende ferieophold

Frivilligt arbejde i organisationens regi i øvrigt

Frivilligt arbejde f.eks. i foreningsarbejde

Organisationens aktiviteter (som deltager)

Lokale aktiviteter (som deltager)

Uddannelsesindsats

Indsats mhp. ordinært arbejde

FIG. 15

Organisationernes særlige indsats for målgruppen efter endt ferieophold (pct.)
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Kilde: Organisationernes ansøgninger 2020.
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Innovationspulje 

I N N O V A T I O N S P U L J E

Arbejdsmarkedets Feriefond ønsker at 
støtte nytænkning inden for feriehjælp 
ved at iværksætte pilotprojekter der er 
særligt tilrettelagt for at fremme både 
rekreation og social mobilitet; herun-
der for studerende der er i risiko for  
at afbryde et uddannelsesforløb.

Innovationspuljen arbejder med en i prin-
cippet ’fri ramme’ for ferieophold, der kan 
fremme social mobilitet, inden for rammerne 
af ferieloven og fondens vedtægter.
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FOREBYGGENDE GADEPLANSINDSATS 
SKAL SKABE AKTIVT MEDBORGERSKAB 
BlågårdsBunkeren på Indre Nørrebro

BlågårdsBunkeren er en frivillig forening stif-
tet i maj 2018 af en mindre gruppe engagere-
de mennesker, alle med et ben i, en historie- 
og et ønske om at skabe forandring ved med-
menneskelighed og inklusion for en gruppe 
udsatte børn og unge på Indre Nørrebro, der 
føler sig ’ikke hørt’, udskældt og på kanten af 
samfundet. Indsatsen skal sikre, at der er et 
fritidstilbud, som kan rumme de udsatte børn 
og unge, som ikke er i stand til at overholde 
rammer og regler i de almindelige kommunale 
tilbud, og som er overladt til gaden, når insti-
tutioner holder ferie og holder lukket.

BlågårdsBunkeren har til formål at støtte de 
unge i nærmiljøet i deres trivsel med de udfor-
dringer de skulle have med sig. Observationer 
fra gadeplansindsatsen viser at de unge, som 
befinder sig i gademiljøet på Indre Nørrebro, 
ofte er udsatte på hjemmefronten, i skolelivet 
eller i fritidslivet og kommer fra familier med 
manglende indsigt og forståelse for skolesy-
stemets- og arbejdsmarkedets struktur og vil-
kår.  Foreningen benytter sig derfor af stærke 
samarbejder på tværs af netværk i området 
og tilbyder de unge støtte og vejledning i 
deres boglige færdigheder samt støtte og 
vejledning i, hvordan man indgår og agerer i 
et skolemiljø. Via lokale samarbejder er målet 
at visitere de unge til hjælp til at skrive job-
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51ansøgninger og træning i hvordan de går til 
en jobsamtale. Målet er desuden – baseret på 
en anerkendende og motiverende tilgang - at 
de unge selv skal være med til at opbygge et 
værested til de unge.

Det forebyggende arbejde, hvor de frivillige 
er sammen med drengene der, hvor de befin-
der sig, skal skabe nye sammenhænge og 
opbygge aktivt medborgerskab.

Blågårdsbunkeren og Arbejdsmarkedets 
Feriefond har på ovenstående baggrund ind-
gået et partnerskab omkring ferieophold, der 
skal understøtte de unges udvikling og sociale 
mobilitet. Nedenstående er et indlæg fra Blå-
gårdsbunkeren om deres ferieophold 2019.

Ferieophold der 
udvikler kulturforståelse

BlågårdsBunkeren har med Arbejdsmarkedets 
Feriefond indgået et partnerskab, hvor der 
arbejdes med de unge i et udviklingsforløb, 
hvor de unge får indblik i den mangfoldighed, 
som Danmark kulturelt, menneskeligt og 
socialt rummer uden for Indre Nørrebro. Vores 
unge kommer gennem en udviklingsproces, 
hvor de unge besøger forskellige egne af 
landet, kommer i kontakt med unge fra andre 
regioner i Danmark, får set historiske hoved-
værker og mødt vigtige krydsfelter, som har 
betydet forandringer og nye veje i Danmarks 
udviklingshistorie helt op til dem vi er i dag.

Samtidig er det et vigtigt element i vores 
ferieophold at starte en proces, hvor de unge 
indgår som frivillige medarbejdere i vores 
forening, så de tager ansvar ikke mindst for 
dem selv, men også udvikler ansvarlighed og 
autoritet over for den yngre generation.

Ansvaret er ikke kun fokuseret på det enkel-
te menneske, men har hele fællesskabet og 
lokalområdet som mål og arena.

Vi fik i efteråret gennemført 2 ferieophold 
med en meget stor gruppe piger og en lidt 
mindre gruppe drenge.

Pigegruppen var afsted i starten af septem-
ber måned, hvor det stadig var sommer og 
sol, drengegruppen kom senere afsted. Begge 
ferieophold foregik i sommerlandet Odsherred 
på en lejrskole tæt på strand og vand.

Ferieophold for pigegruppen 
– socialt samvær i fokus

For pigernes vedkommende fik vi assistance 
fra forskellige frivillige kvinder, som i deres 
egen udvikling og opvækst har været i tæt 
kontakt med BlågårdsBunkerens ledere. Det 
drejer sig om frivillige voksne, der nu har fået 
en pædagog- eller anden mellemlang uddan-
nelse. De deltog frivilligt i en forlænget week-
end for at hjælpe med at det kunne lykkes at 
starte en proces op for en gruppe piger, som 
har store udfordringer, og hvor det kræver en 
større gennemgang og visitation, hvis de unge 
skal have maximalt ud af projektet. Der er så 
stor forskel på, hvad pigerne kan og er i stand 
til at forstå og være i.

40 piger var afsted med 5 frivillige ledere. 
Fokus på turen var hygge, madlavning og ture 
på stranden. Og som en af de frivillige ledere 
udtrykte det bagefter: ”Vejret var dejligt, det 
var minimalt med søvn og pigerne hørte kun 
delvist efter, når jeg sagde noget, men de nød 
friheden.”

Pigerne har store udfordringer, hvilket man 
straks fornemmer, når man er sammen med 
dem. Mange af dem har stor brug for at posi-
tionere sig, og jeg fik en fornemmelse af, at 
der var meget på spil – mange af pigerne er 



ikke vant til at være uden for deres normale 
”hood”, og de er skræmte. De er udfordret af 
en følelse af rodløshed, hvor de hverken kan 
respektere forældrene og se sig selv i hjem-
mets fællesskab, eller kan forstå og identifi-
cere sig med dansk skole og danske normer. 
Pigerne befinder sig på ferieopholdet i en ny 
virkelighed, de befinder sig i en ny arena, de 
er udfordret af den, og derfor positionerer de 
sig og det med en voldsomhed, som skaber 
eftertanke.

Disse piger skal vi arbejde meget mere med 
i 2020. De skal kunne være i det offentlige 
rum med en selvfølgelighed og naturlighed 
og lære at være i den nye virkelighed, hvor 
samvær og oplevelser bliver en del af deres 
personlige og menneskelige udviklingsproces.

I Odsherred har BlågårdsBunkeren kontakt 
med herboende syriske flygtninge. Lørdag 
eftermiddag lavede vi et møde mellem nogle 
af pigerne og et par stykker af de syriske 
piger. Udgangspunktet var, at de unge danske 
piger kunne fortælle om det danske uddannel-
sessystem og forskellen på at bo i København 
og Odsherred.

Samværet gik efter omstændighederne godt. 
Pigerne fik snakket lidt i grupper, og vi gik 
en tur til stranden. Det havde været menin-
gen, at vi skulle spise sammen, men det 
blev droppet. Vi havde på samme måde haft 
i tankerne, at vi skulle lave et møde og en 
fodboldkamp mellem et lokalt fodboldhold og 
et Bunker hold på drengeturen, men tanken 
blev udskudt til 2020. I år var det rigeligt at 
fokusere på samværet i de grupper vi havde 
med. Vi fik et godt billede af pigerne og hvad 
vi skulle arbejde videre med på hverdagsplan.

Ferieophold for drengegruppen

Drengeturen blev gennemført i november. Her 
var efteråret på sit højeste, dog var vi super 
heldige med vejret. I forhold til rodløsheden, 
som er et gennemgående fokuspunkt, er 
drengene tydeligt meget mere vant til at være 
uden for deres vanlige omgivelser i samvær 
med andre mennesker, end pigerne.

Vi var afsted med 25 drenge og 5 ledere, 
samt 5 unge mænd, der tidligere har været 
”de små” på ture og ferier, men nu er i gang 
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53med en uddannelse. De er med til at igang-
sætte aktiviteterne, og de er en del af den res-
source, vi tager udgangspunkt i, når vi tænker 
BlågårdsBunker og et stærkere og mere fælles 
Nørrebro. 

Når man er afsted på sådan en tur med 
drengene, falder det i øjnene, at der er fuld 
disciplin og orden i geledderne. Der er ikke 
tale om kæft, trit og retning, for der gives 
mange kram, men det er uomtvisteligt, at 
man deltager i fællesskabet, og det er også 
helt klart, at de fleste drenge kommer fra 
store familier og er vant til at deltage i husar-
bejde hjemmefra.

Turen havde 2 hovedaktiviteter, den ene 
bestod i en aftentur til stranden med lygter i 
mørket. For de store drenge var det genople-
velsen af en tidligere tur, hvor de blev sendt 
ud på natteløb og kom forskræmte tilbage. 
Det skulle de nye drenge også prøve – mørket 
på landet og stjernerne på himlen. Den 2. 
aktivitet foregik lørdag med Bumber Balls. En 
fodboldkamp med deltagelse af alle drengene 
efter tur. Det var til stor fornøjelse for både 
unge og gamle, og heldigvis var der ingen 

som fik skader. Begge aftener forløb med 
fælles aktiviteter, lørdag aften var der film, 
popcorn og slik på programmet.

Muligheden for at komme væk fra stenbroen 
– ud til den friske luft og se andre mennesker, 
hvis hverdag er anderledes end den Nørre-
bro-børn er vant til, er en øjenåbner og til stor 
gavn for en nødvendig udvidelse af de unges 
horisont, som ellers begrænser sig til viden 
om Blågårds Plads. Et par af drengene skulle 
fx i Netto og lige købe noget… mente de!!

Men Netto ligger ikke lige om hjørnet, når 
man er på landet, det gør derimod havet.

Tillid til at indgå i nye socialefælles-
skaber

BlågårdsBunkeren har stort udbytte af partner-
skabet med Arbejdsmarkedets Feriefond. Vores 
målsætning er at kvalificere de unge til selv 
at turde indgå i fællesskaber med andre unge 
på fremtidige sommerskoler, ferieaktiviteter 
og højskoler gennem et forløb på 3 år, hvor de 
klædes på psykisk og socialt til at møde andre 
på lige fod med tillid og ligeværdighed.
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Årets uddelinger

Blågårdsbunkeren (innovationsprojekt)*  343.700 0

Boligselskabet Lejerbo  947.000 1.144.780

Boligselskabet Nordkysten (innovationsprojekt)  0 51.000

Børneferieselskabet  280.000  0 

Børnenes Kontor (innovationsprojekt)**  100.000 0

Børnenes Lystfisker Akademi  600.000 600.000

Dansk Flygtningehjælp Ungdom   251.400 251.400

Dansk Folkehjælp  12.000.000 12.000.000

DepressionsForeningen  125.400 144.700

DUI - LEG og VIRKE  0 307.500

FamilieNet Danmark  1.200.000 1.200.000

Ferie med Fællesskab, Netværk og Oplevelser - Husmoderferie 750.000 800.000

Fonden Børnehjælpsdagen   226.260 170.100

Foreningen Familieferie  3.000.000 3.000.000

Foreningen Kolonibanden  300.000 0

Foreningen Misbrugsportalen  0 875.000

Foreningen til Støtte for Mødre og Børn  747.100 845.000

Frelsens Hær  2.000.000 3.000.000

Høreforeningen  144.000 0 

INSP!  67.000 70.040

Kalaaliaraq (innovationsprojekt)  0 40.000

KAB  1.982.500 1.943.294

Kirkens Korshær  183.750 183.750

Landsforeningen af Nuværende og Tidligere Psykiatribrugere  385.000 0

Landsforeningen af VæreSteder  5.100.000 5.100.000

Landsforeningen Autisme  1.500.000 1.500.000

Landsforeningen Lænken  600.000 325.000

Landsorganisationen af KvindeKrisecentre  550.000 550.000

Red Barnet  3.348.443 1.304.337

Røde Kors Asyl  614.880 977.701

Samvirkende Menighedsplejer   2.586.500 2.586.500

SMILfonden - ferieophold 2019  600.000 600.000

ZBC, Erhvervsskolen Zealand Business College (innovationsprojekt) 0 1.245.000

Samlet  40.532.933 40.815.102

 

TABEL 1

Samarbejdspartnere, der pr. ultimo 2019 er bevilget tilskud til ferieophold i 2020.
i kr.   Bevilget pr.  Bevilget pr. 
Bevillingshaver  31.12.2019  31.12.2018  
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Arbejdsmarkedets Feriefond har i 2019 
bevilget i alt 40.533 tkr. til feriehjælp (2018: 
40.815 tkr.).

Heraf er 245 tkr. bevilget til nye innovations-
projekter i 2019.

De samarbejdspartnere, der i 2019 har fået 
tildelt en bevillingsramme til gennemførelse 
af ferieophold i 2020 fremgår af tabel 1.

FIG. 16

Udviklingen i Arbejdsmarkedets Feriefonds bevillingsramme til feriehjælp
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Arbejdsmarkedets Feriefonds bevillinger til feriehjælp
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Kilde: Historiske data 2019.

TABEL 1

- fortsat fra side 54

Restbeløbet i Arbejdsmarkedets Feriefonds Innovationspulje er løbende suppleret op og udgør pr. 31. december 

2019 3.300 tkr. (2018: 3.300 tkr.).

*Heraf er 145 tkr. bevilget som innovationsprojekt til ferieophold i 2019. Ansøger har herefter opnået almindelig 

bevilling på tkr. 198.700 til ferieophold i 2020.

**Beløbet på 100 tkr. er bevilget som innovationsprojekt til ferieophold i 2019.



 
§ 1

Arbejdsmarkedets Feriefond er en selvejende 
institution inden for den statslige forvaltning.
Stk. 2. 
Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

Fondens formål 

§ 2

Fondens formål er at yde støtte til ferieformål 
for lønmodtagere. Fonden yder fortrinsvis 
støtte til ferieophold for vanskeligt stillede 
familier og børn. Fonden kan derudover støtte 
ferieformål, der både har et socialt og kultu-
relt sigte.
Stk. 2. 
Det er en betingelse for tildeling af støtte 
efter stk. 1, at fonden har foretaget de nød-
vendige reservationer i formuen, så fonden 
kan overholde sine betalingsforpligtelser i 
henhold til lov og derefter andre retlige for-
pligtelser.
Stk. 3. 
Fonden udarbejder en støttepolitik, der skal 
sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og 
Rekruttering.

Vilkår 

§ 3

Støtte kan gives til fonde, foreninger og insti-
tutioner, der driver virksomhed på almennyttig 
basis, og som har til formål at udøve virksom-
hed, der kan karakteriseres som ferieformål 
efter § 2.

Stk. 2. 
Støtte ydes efter ansøgning til fonden, der i 
det enkelte tilfælde træffer afgørelse om vil-
kårene for støtten.
Stk. 3. 
Bevilget støtte kan trækkes tilbage, hvis støt-
temodtageren ikke indsender dokumentation, 
regnskaber m.v. i overensstemmelse med de 
betingelser, som fonden har fastsat for støt-
ten.
Stk. 4. 
Fonden yder støtte i form af tilskud. Fonden 
kan ikke yde støtte til erhvervelse af arealer, 
opførelse, ombygning og indretning af byg-
ninger o.l. Fonden kan dog i ganske særlige 
tilfælde give tilskud hertil, hvis en ikke uvæ-
sentlig del af projektet samtidig støttes af 
andre tilskudsgivere.
Stk. 5. 
Fonden skal afvikle eksisterende lånebe-
villinger, medmindre konkrete forhold taler 
imod.

§ 4

Støtte skal altid gøres betinget af, at fonden 
har fuld indsigt i regnskabsmateriale m.v. ved-
rørende de ferieformål, der støttes.
Stk. 2. 
Fondens støtte må ikke være konkurrence-
forvridende. Hvis der gives støtte til insti-
tutioner eller organisationer, der udover 
kerneaktiviteten ferieformål for lønmodtagere 
også udbyder sideaktiviteter fx konference- og 
restaurationsfaciliteter, som er tilgængelige 
for andre end kerneaktivitetens brugere, 
og som ikke er bortforpagtede på markeds-
mæssige vilkår, skal støtten gøres betinget 
af, at der føres selvstændige regnskaber for 
sideaktiviteterne i overensstemmelse med års-
regnskabsloven, og at sideaktiviteterne drives 
på markedsvilkår, herunder markedsbestemt 
husleje for lokaler.

§ 5 

Ved forhåndstilsagn om støtte skal der tages 
forbehold for ændringer i det økonomiske 
grundlag for fondens virksomhed, herunder 
beslutninger, der træffes af Folketinget (her-
under Finansudvalget).
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BILAG 1

Bekendtgørelse 
om vedtægter for 
Arbejdsmarkedets Feriefond
BEK nr 673 af 23/06/2014 

I medfør af § 46, stk. 8, i lov om ferie, jf. lov-
bekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013, 
fastsættes:



Midler 

§ 6 

Fondens midler består af renter og andet 
afkast af kapitalen, uhævede feriepenge, jf. 
ferielovens § 36, stk. 1, og renteafkast fra 
FerieKonto, jf. ferielovens § 32, stk. 2.

§ 7 

Fonden kan ikke overdrage krav på feriepen-
ge, der efter ferieloven tilfalder fonden.

§ 8 

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, 
jf. dog stk. 2. Der skal foretages genkøb af 
udtrukne obligationer (nominel værdi).
Stk. 2. 
Beskæftigelsesministeren kan under særlige 
omstændigheder godkende, at den oprinde- 
lige kapital, jf. stk. 1, kan bruges til særlige 
formål, herunder bl. a. til opfyldelse af fon-
dens formål efter § 2.
Stk. 3. 
Fondens øvrige midler anbringes i stats- eller 
realkreditobligationer eller pengeinstitut.

Bestyrelse 

§ 9 

Bestyrelsen for fonden udpeges af beskæfti-
gelsesministeren og består af en 1 formand, jf. 
stk. 2, og følgende medlemmer:
1) 1 medlem indstillet af Beskæftigelses- 
 ministeriet,
2) 1 medlem indstillet af Erhvervs- og Vækst- 
 ministeriet,
3) 1 medlem indstillet af Landsorganisationen  
 i Danmark,
4) 1 medlem indstillet af FTF, og
5) 2 medlemmer indstillet af Dansk Arbejds- 
 giverforening.
Stk. 2. 
Beskæftigelsesministeren udpeger efter drøf-
telse med de i bestyrelsen repræsenterede 
organisationer bestyrelsens formand.

Stk. 3. 
Beskæftigelsesministeriets medlem er sted-
fortræder for formanden i tilfælde af dennes 
forfald.
Stk. 4. 
Bestyrelsen udpeges for 3 år ad gangen.  
Genbeskikkelse kan finde sted.
Stk. 5. 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretnings- 
orden.

§ 10 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 
halvdelen af medlemmerne, herunder for-
manden, eller - i dennes forfald - formandens 
stedfortræder, 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.

§ 11 

Bestyrelsen kan nedsætte et forretnings-
udvalg til at forestå fondens daglige ledelse.
Stk. 2. 
Formanden for bestyrelsen – eller i dennes 
forfald formandens stedfortræder – er forret-
ningsudvalgets formand.

§ 12 

Fonden tegnes af formanden – eller i dennes 
forfald formandens stedfortræder – i forening 
med et andet bestyrelsesmedlem.

§ 13 

Fonden skal af sine midler afholde administra-
tionsudgifter, herunder sekretariatsudgifterne.

Regnskab og revision 

§ 14 

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

Revisorerne vælges af bestyrelsen

§ 15 

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

Beretning 

§ 16 

Det påhviler fonden efter udløbet af hvert 
regnskabsår at udarbejde en beretning om 
fondens virksomhed i det forløbne år. Beret-
ningen sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked 
og Rekruttering inden udgangen af maj 
måned i året efter regnskabsårets udløb.
 

Andre bestemmelser 

§ 17 

Ændringer i disse vedtægter kan foretages af 
beskæftigelsesministeren, efter at fonden har 
haft lejlighed til at afgive en udtalelse.

§ 18 

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 
2014.
Stk. 2. 
Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 111 af 
12. februar 2009 om vedtægter for Arbejds-
markedets Feriefond.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, 

den 23. juni 2014

Morten Binder / Søren Balslev
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§ 1

I bekendtgørelse nr. 673 af 23. juni 2014 om 
vedtægter for Arbejdsmarkedets Feriefond 
foretages følgende ændringer:
1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 46, stk. 8, i lov om ferie, jf. 
lovbekendtgørelse nr. 1025 af 4. oktober 
2019, fastsættes:«

2. § 3, stk. 5, ophæves.
3. Efter § 5 indsættes:

»§ 5 a. Fonden tilbyder låntagere, der har  
indgået aftale med fonden om lån, ned-
skrivning af lånets hovedstol på vilkårene 
fastsat i stk. 2-6.

Stk. 2. 
Fonden tilbyder låntagere med en samlet, 
akkumuleret hovedstol på mindre end kr. 
1,5 mio. opgjort pr. den 1. januar 2020 en 
nedskrivning af lånets hovedstol på 100 pct. 
Fonden tilbyder låntagere med en samlet, 
akkumuleret hovedstol på mere end kr. 1,5 
mio. opgjort pr. den 1. januar 2020 en ned-
skrivning af lånets hovedstol på 90 pct., hvis 
lånet er ydet som støtte for en handicap- eller 
kulturinstitution, eller en nedskrivning af 
hovedstolen på 80 pct., hvis lånet er ydet som 
støtte for et vandrehjem.
Stk. 3. 
Fonden tilbyder låntagere, der accepterer 
tilbuddet om en delvis nedskrivning af lånets 
hovedstol, jf. stk. 2, en låneaftale vedrørende 
den nedskrevne hovedstol på følgende vilkår:
1) En afdragsperiode op til 25 år regnet fra  
 den 1. juni 2020 og med første afdrag den  
 1. juni 2021.
2) En rente på 2 pct. p.a., som tilskrives én  
 gang årligt, første gang den 1. juni 2021,  

 og som forfalder til betaling efter 30 dage.  
 Ikke betalt rente tillægges hovedstolen og  
 forrentes som denne.
3) Mulighed for at indfri lånet når som helst 
 i låneperioden til kurs 100 med tillæg af  
 rente.
4) Betaling af rimelige årlige administrations- 
 omkostninger vedrørende fondens admini- 
 stration af lånene.
Stk. 4. 
Fonden udarbejder amortiseringsplaner til de 
låntagere, der accepterer tilbuddet om ned-
skrivning af lånets hovedstol. Første betaling 
af afdrag, rente og administrationsomkostnin-
ger i amortiseringsplanen regnes fra den 1. 
juni 2021. Fonden kan, med undtagelse af de 
vilkår, der er indeholdt i stk. 2 og 3, fastsætte 
individuelle lånevilkår begrundet i låntagernes 
konkrete forhold, herunder vilkår om sikker-
hedsstillelse.
Stk. 5. 
Aftalerne om nedskrivning af hovedstol og 
indgåelse af nye lån, jf. stk. 2 og 3, skal være 
indgået senest den 1. juni 2020.
Stk. 6. 
Fonden afholder alle direkte omkostninger 
forbundet med nedskrivning af lånenes 
hovedstol og indgåelsen af nye låneaftaler. 
Tinglysningsomkostninger samt omkostninger 
til rådgivning af låntagerne afholdes dog af 
låntagerne.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 
2020.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, 

den 24. april 2020

Maria Schack Vindum / Kirsten Brix Pedersen
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