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FORORD 

Arbejdsmarkedets Feriefond har i 2016 været i stand til at uddele 43,9 mio. kr. til fondens 
landsdækkende feriehjælpsprogram. Fonden sikrer dermed, at mere end 20.000 vanskeligt 
stillede børn, unge og voksne får mulighed for at komme på ferie i 2017.

Årsrapporten for 2016 tegner et klart billede af, at de mennesker, der gennem Arbejdsmarkedets 
Feriefond får mulighed for ferie, befinder sig i en vanskelig livssituation, præget af arbejds- 
ledighed, psykiske eller fysiske lidelser samt social isolation. Det er en glæde at kunne tilbyde 
mennesker med multiple bekymringer i hverdagen del i den rekreation og fornyelse af mentale 
og fysiske kræfter, der er feriens formål.

I tillæg til det landsdækkende feriehjælpsprogram, har Arbejdsmarkedets Feriefond reserveret 
2 mio. kr. til, at fonden kan igangsætte feriehjælpsprojekter, der arbejder innovativt med at 
omsætte den fornyede energi, feriegæsterne opnår, i en bredere indsats med at skabe varige 
positive forandringer i en vanskelig livssituation. 

I 2016 har de to første innovationsprojekter i regi af Arbejdsmarkedets Feriefond været  
gennemført. 

Tilgangen til det første innovationsprojekt er at danne brobyggende sociale netværk mellem 
hhv. psykisk sårbare og stærke unge. Projektet arbejder med brugerinnovation som metode 
med fokus på: At de unge bliver empowered, imens de professionelle trækker sig tilbage fra 
hjælperrollen. At de unge danner tillidsskabende netværk båret af interesser på tværs af livs-
situationer. Og at den samlede gruppe af unge udgør et fællesskab, der bygger bro til lokal-
samfundet i øvrigt. Projektet indikerer positive effekter i forhold til, at de psykisk sårbare unge 
efterfølgende har vist mere initiativ og selvstændighed. 

Det andet innovationsprojekt har fokus på mobilitet fra eksklusion til inklusion på arbejds-
markedet. Den metodiske tilgang i projektet er at udvikle et ferieophold, der indholdsmæssigt 
kombinerer glæde og oplevelser med at skabe et positivt rum for at tale om job og uddannelse. 
Ferieopholdet har således fungeret som opstart til at etablere et job- og uddannelsesnetværk 
mellem deltagerne, der faciliteres af feriehjælpsarrangøren.  

2016 har også været året, hvor Arbejdsmarkedets Feriefond har sat en kvantitativ deltager 
survey i værk, beroende på direkte svar fra de voksne og unge, der har deltaget i det lands-
dækkende feriehjælpsprogram. Fonden ønsker med tiden at etablere dybere viden om, hvorvidt 
og hvordan den enkelte deltager positivt kan bruge ferien som medvirkende faktor til at skabe 
positive forandringer i egen og familiens livssituation. 

Det er vanskeligt at isolere effekten af selve ferieopholdet, men Årsrapporten indeholder flere 
indikationer af gavnlige effekter af ferieophold. Særligt i forhold til at indgå i nye sociale rela-
tioner, samt at tage læring med hjem fra ferieopholdet. Det gælder også for en 29-årig kvinde, 
der er enlig forsørger til et barn på 7 år, som Arbejdsmarkedets Feriefond interviewer omkring 
hendes livssituation et halvt år efter ferieopholdet: 

”Jeg har ikke fået arbejde, men jeg tør godt nu. Jeg hjalp til, til skolefesten. Der mødte jeg en, 
der spurgte om jeg ville hjælpe en dag i hendes café, så det gjorde jeg. Og det skal jeg igen. 
Arbejdet skal nok komme. Jeg har faktisk ikke tænkt over hvor meget jeg tænker anderledes 
nu. Jeg har jo bare tænkt over min datter. Men jeg bliver da helt glad af at tænke på hvor glad 
jeg egentlig er. (…) Det er selvfølgelig svært at sige om det er ferien der har gjort det, men alle 
de søde og gode mennesker – det sidder i mig. Jeg har fået selvtillid.”

Jens Vibjerg, Formand Nina Löwe Krarup, Direktør



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

Det er Arbejdsmarkedets Feriefonds vision, at 
ferie og kultur skal være tilgængelig for alle.

Derfor arbejder fonden for, at økonomisk og 
socialt udsatte mennesker i hele landet skal 
have mulighed for ferieophold.

Fonden arbejder desuden for at skabe 
opmærksomhed om socialt udsatte gennem 
socialt-kulturelle aktiviteter.

 

Strategi

Arbejdsmarkedets Feriefond skal arbejde for, 
at udsatte mennesker i hele landet får mulig-
hed for ferie, der både giver restitution og 
glæde under ferien og fornyede kræfter til at 
skabe varige positive for andringer. Det skal 
fonden gøre ved at:

 
n	 Fremme en udvikling, der øger de gavn-
 lige effekter af ferieophold.

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

n	 Facilitere netværksdannelse og vidensdeling  
 imellem relevante civile aktører samt på  
 tværs af den tredje sektor og de øvrige sek- 
 torer.

n	 Indsamle viden om metoder og effekter af  
 ferieophold.

n	 Fremme innovative løsninger, der bedst  
 muligt imødekommer den stigende efter- 
 spørgsel om ferieophold.
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Arbejdsmarkedets Feriefond er en selv- 

ejende institution under den statslige  

forvaltning, oprettet pr. 1. juli 1974 ved  

en ændring af ferieloven. 

Ferieloven og vedtægten, der udstedes af 

Beskæftigelsesministeren, udgør det retlige 

grundlag for Arbejdsmarkedets Feriefond. 

Fondens bestyrelse udpeges af Beskæf- 

tigelsesministeren og består af 1 medlem 

indstillet af Beskæftigelsesministeriet,  

1 medlem indstillet af Erhvervs- og Vækst- 

ministeriet (nu: Erhvervsministeriet),  

1 medlem indstillet af Landsorganisationen  

i Danmark (LO), 1 medlem indstillet af FTF  

og 2 medlemmer indstillet af Dansk Arbejds-

giverforening (DA). Beskæftigelsesmini-

steren udpeger efter drøftelse med de i 

bestyrelsen repræsenterede organisationer 

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 Program for 
Feriehjælp

Arbejdsmarkedets Feriefond bevilger i videst 
muligt omfang ferieophold til følgende mål-
grupper:

 
1. 
Ferieophold for børn og unge der er udsatte 
på grund af egne eller forældres økonomiske 
og sociale problematikker.

2. 
Ferieophold for beboere i særligt udsatte 
områder.

3. 
Ferieophold der indholdsmæssigt er tilrette-
lagt for familier med eneforsørger, der modta-
ger SU eller anden offentlig uddannelsesydel-
se, og som ud over en økonomisk vanskelig 
situation, befinder sig i aktuel risiko for at fra-
falde studierne, på grund af væsentlige sociale 
problematikker i familien.

4. 
Ferieophold der indholdsmæssigt er til-
rettelagt for afgrænsede grupper af familier 
og voksne, som ud over en økonomisk vanske-
lig situation, er udsatte på grund af særligt 
komplekse sociale eller psykiske problematik-
ker.

5. 
Ferieophold for børnefamilier der modtager 
kontanthjælp, fordi de midlertidigt er ude af 
stand til at forsørge sig selv eller sin familie, 
eller hvis indtægter ikke overstiger rådigheds-
niveauet for kontanthjælp; dog ikke studeren-
de og alderspensionister.

 

Arbejdsmarkedets 
Feriefonds Program for 
Udvikling & Vidensdeling

Arbejdsmarkedets Feriefond ønsker at etable-
re 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 Program for 
Socialt-Kulturelle Aktiviteter

Arbejdsmarkedets Feriefond prioriterer soci-
alt-kulturelle aktiviteter, der inden for ram-
merne af ferieformålet, fremmer opbygningen 
af social og kulturel kapital hos socialt udsat-
te grupper, eller skaber opmærksomhed om 
social udsathed.

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



I det følgende berettes om Arbejdsmarkedets 
Feriefonds finansielle forhold, opfølgning på 
de primære målsætninger i fondens støtte-
politik og strategi, samt relevante forhold om 
fremtiden, som fonden har kendskab til.

Efter selve ledelsesberetningen og års-
regnskabet indgår afsnittet ”Program for 
Udvikling & Vidensdeling”. Her beskrives den 
metodiske tilgang til de data, der præsenteres 
i de tre efterfølgende afsnit.

Under ”Feriehjælpsprogram” foretages en 
udførlig afrapportering af den evaluering og 
øvrige dataindsamling, fonden har gennem-
ført. 

Under afsnittet ”Innovationspulje” afrappor-
teres de to innovationsprojekter, der er gen-
nemført med støtte fra fonden i 2016. 

Under afsnittet ”Årets uddelinger” præ-
senteres et overblik over den samlede bevil-
lingsramme, Arbejdsmarkedets Feriefond har 
uddelt i 2016. 

Endelig præsenteres under afsnittet ”Øvrige 
støtteområder” et indblik i fondens støtteom-
råder inden for kultur og natur. 

L E D E L S E N S  B E R E T N I N G  2 0 1 6
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FINANSIELLE 
FORHOLD

Resultat

Arbejdsmarkedets Feriefonds resultat pr. ulti-
mo 2016 udgør 12.853 tkr. (2015: 11.331 tkr.). 

Uddelingsvirksomhed

Årets bevillingsniveau til feriehjælp udgør i  
alt kr. 45.897 tkr. (2015: 40.180 tkr.).

Heraf er 43.897 tkr. bevilget til humani-
tære og sociale organisationers deltagelse i 
Arbejdsmarkedets Feriefonds Feriehjælps- 
program (2015: 38.680 tkr.) og 2.000 tkr. er 
reserveret til Arbejdsmarkedets Feriefonds 
Innovationspulje (2015: 1.500 tkr.).

Administration

I 2016 beløber fondens administrationsom-
kostninger sig til 6.738 tkr. (2015: 6.001 tkr.), 
beroende på øget personaleforbrug, digitalise-
ring samt udarbejdelse af værdiansættelses-
principper for fondens portefølje af tidligere 
bevilgede udlån.

 

Aktiver og passiver

Arbejdsmarkedets Feriefonds aktiver og pas-
siver balancerer pr. ultimo 2016 med 466.703 
tkr. (2015: 508.091 tkr.). 

Det bemærkes, at periodiseringen af uhæ-
vede feriepenge i henhold til ferielovens § 
35 pr. ultimo 2016 udgør 130.000 tkr. (2015: 
127.000 tkr.), og at fonden desuden har hen-
sat 112.314 tkr. (2015: 168.639) tkr. til dæk-
ning af tilskudsbevillinger.

Egenkapital

Fondens egenkapital beløber sig pr. ultimo 
2016 til 220.145 tkr. (2015: 207.291 tkr.).

Heraf udgør 73.400 tkr. Arbejdsmarkedets 
Feriefond grundkapital og 137.196 tkr. (2015: 
194.966) er bundet i udlån, som er værdiansat 
efter principperne jf. anvendt regnskabsprak-
sis. 

Arbejdsmarkedets Feriefonds disponible for-
mue udgør 1.943 tkr. pr. ultimo 2016.

L E D E L S E N S  B E R E T N I N G  2 0 1 6
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STØTTEPOLITISK STATUS 

Der gives her et resumé af de mest 
centrale resultater af Arbejdsmarke-
dets Feriefonds programmer, jf. fon-
dens støttepolitik for 2015-2017. Der 
henvises til dokumentation og uddyb-
ninger i afsnittene ”Feriehjælpspro-
gram” og ”Årets uddelinger”. 

1: Afslapning og rekreation samt 
fornyelse af mentale kræfter

Hensynene bag ferien er opnåelse af afslap-
ning og rekreation samt fornyelse af mentale 
og fysiske kræfter.

Arbejdsmarkedets Feriefonds data viser, at 
90 pct. af deltagerne i ferieophold har fået 
indfriet forventningerne om nye oplevelser, 
afslapning og et afbræk i hverdagen, hvor-
ved feriens formål synes opfyldt, hvad angår 
afslapning og rekreation. 

Mere end 80 pct. oplever at have fået forny-
et energi som følge af ferieopholdet, hvorved 
feriens formål synes opfyldt, hvad angår for-
nyelse af fysiske og mentale kræfter. 

2: Antal deltagere

Det er fondens vision, at ferie skal være 
tilgængelig for mennesker, der befinder sig 
i en vanskelig livssituation. Det er derfor til-
fredsstillende, at Arbejdsmarkedets Feriefond 
i 2016 har sikret knapt 20.000 vanskeligt stil-
lede familier og børn del i den afslapning og 
rekreation samt fornyelse af fysiske og men- 
tale kræfter, der er feriens formål, jf. figur 2.

3: Geografisk spredning

Det er en målsætning, at Arbejdsmarkedets 
Feriefonds Feriehjælpsprogram er landsdæk-
kende på regionsniveau, hvilket ses opfyldt  
jf. figur 4. 

4: Vanskeligt stillede familier og børn

Det er en målsætning, at Arbejdsmarkedets 
Feriefonds Feriehjælpsprogram når ud til de 
familier og børn, der er vanskeligt stillede, 

med særligt fokus på børn og unge.
På baggrund af oplysninger fra de organisa-

tioner, fonden samarbejder med, fremstår et 
klart billede af, at fonden når ud til en gruppe 
af mennesker med multiple bekymringsfak-
torer, hvor arbejdsledighed, psykisk sygdom 
og manglende netværk topper listen over 
bekymringer, jf. figur 6. Som det fremgår af 
figur 3 udgør andelen af børn og unge 64 pct. 
i 2016 (2015: 61 pct.) og er dermed i høj grad 
overrepræsenteret sammenholdt med befolk-
ningen som helhed.  

5: Fremme sociale netværk og social 
mobilitet

Det er en strategisk målsætning for Arbejds-
markedets Feriefond, at feriehjælpen i sti-
gende grad indgår i en samlet indsats, hvor 
den opnåede rekreation samt fornyelse af 
energi bedst muligt kan omsættes i foran-
dringsprocesser med henblik på sociale net-
værk og social mobilitet.

Flere forhold kan være indikatorer på en 
direkte eller indirekte gavnlig effekt af ferie-
ophold. Således peger fondens data på: at 63 
pct. af slutbrugerne oplever, at ferien har givet 
dem mod på at indgå i nye sociale sammen-
hænge; at 74 pct. af slutbrugerne oplever at 
de i nogen eller høj grad har taget læring med 
hjem fra ferieopholdet; at 93 pct. af organisa-
tionerne anfører at arbejde opsøgende med 
netværksarbejde; at 61 pct. af organisatio-
nerne anfører at gøre en særlig indsats for at 
engagere deltagerne i frivilligt arbejde i orga-
nisationens regi; at 38 pct. af organisationer-
ne anfører at yde en uddannelsesindsats; at 
27 pct. af organisationerne anfører, at de yder 
en indsats for at fremme ordinært arbejde for 
deltagerne; og at 34 pct. af organisationerne 
anfører at gøre en indsats for, at deltagerne 
efter endt ferieophold tilegner sig specifikke 
kompetencer gennem frivillig indsats, f.eks. 
butiksmedhjælp, administration, omsorgsar-
bejde, caféarbejde, service eller andet. 

L E D E L S E N S  B E R E T N I N G  2 0 1 6
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STRATEGISK STATUS 

Dette afsnit indeholder et resumé af 
den måde, hvorpå fondens strategi 
2015-2017 er udmøntet. Fonden har i 
2016 lagt vægt på at fremme strate-
gierne i forhold til at arbejde videns-
baseret og innovativt. Der henvises til 
uddybning i afsnittene ”Program for 
Udvikling & Vidensdeling” og ”Innova-
tionspulje”. 

1: At arbejde vidensbaseret

Det er en vigtig del af Arbejdsmarkedets 
Feriefonds strategi at arbejde vidensbaseret 
bl.a. ved egen indsamling af viden. Formålet 
er at skabe det bedst mulige grundlag for at 
fremme en udvikling af feriehjælpsprogram-
mer, der bidrager til sociale netværk og social 

mobilitet, for mennesker der befinder sig i en 
vanskelig livssituation. 

Arbejdsmarkedets Feriefond har siden 2010 
systematisk indsamlet data og har løbende 
øget tilgangen af viden gennem ansøgnings-
skemaer og evalueringer, jf. afsnittet ”Pro-
gram for Udvikling & Vidensdeling”. 

For første gang har Arbejdsmarkedets Ferie-
fond i 2016 gennemført en kvantitativ under-
søgelse målrettet alle unge på 15 år eller 
derover samt alle voksne, der har deltaget i 
et ferieophold i 2016, med støtte fra fonden. 
Undersøgelsen er gennemført ved anonym 
besvarelse af et elektronisk spørgeskema 
som linker direkte til Arbejdsmarkedets Ferie-
fond. I alt 2.927 respondenter har deltaget i 
undersøgelsen, udgørende en svarprocent på 
50. Heraf har halvdelen givet tilladelse til, at 
fonden kan rette henvendelse med henblik 

L E D E L S E N S  B E R E T N I N G  2 0 1 6



9på et opfølgende interview. Det vurderes, at 
svarprocenten er høj for målgruppen, hvilket 
formentlig kan tilskrives et godt motivati-
onsarbejde fra fondens samarbejdspartnere. 
Fonden har ikke kendskab til andre kvantita-
tive undersøgelser af den størrelsesorden på 
feriehjælpsområdet. 

Fonden har desuden gennemført opføl-
gende interviews med nogle af de deltagere, 
der i Slutbruger Survey 2016 har givet tilla-
delse til at blive kontaktet. Formålet med de 
opfølgende interviews er at spørge ind til 
ferieopholdets gavnlige effekter ift. at fremme 
social mobilitet for den pågældende deltager. 
Interviewpersonerne udvælges på baggrund 
af deres forventninger om positive forandrin-
ger efter endt ferieophold

Det vurderes, at det slutbruger survey, 
fonden har udviklet og gennemført i 2016, 
også fremadrettet kan føje ny viden til feltet 
omkring ferieophold, der giver mulighed for at 
identificere samarbejdsflader og iværksætte 
konkrete feriehjælpsprogrammer, som kan 
fremme sociale netværk og social mobilitet.

Det udviklede slutbruger survey er desuden 
udtryk for en demokratisering i fondens til-
gang til viden, der giver et solidt fundament 
for brugerinnovation i den videre udvikling af 
feriehjælpsprogrammer.

2: At arbejde innovativt

I 2016 har Arbejdsmarkedets Feriefond støttet 
to projekter, der på forskellige vis arbejder 
innovativt med ferieophold som en del af en 
samlet indsats for at fremme sociale netværk 
og social mobilitet. Det drejer sig om Holiday 
INSP! i regi af INSP! samt ferieophold under 
Det Gode Naboskab i regi af fsb.

I innovationsprojektet Holiday INSP! indgår 
brugerinnovation som omdrejningspunktet 
i metoden til at danne brobyggende sociale 
netværk for psykisk sårbare unge. Projektets 
tilgang til at arbejde med brugerinnovation, 
hvor de unge bliver empowered imens de 
professionelle trækker sig, hvor unge danner 
tillidsskabende netværk på tværs af livssi-
tuationer, og hvor den samlede gruppe af 
unge udgør et fællesskab, der bygger bro til 

lokalsamfundet i øvrigt, fremstår fornyende. 
Projektet indikerer gode effekter i forhold til, 
at de unge efterfølgende har vist mere initia-
tiv og selvstændighed og særligt de unge, der 
som sociale værter har haft ansvar for aktivi-
teter har fået et boost af selvtillid. De involve-
rede medarbejdere har oplevet sig selv i nye 
roller som ’frivillige’ og opdaget, hvor meget 
mere der kan overlades til de unge selv, også 
i det daglige.

Fsb har fokus på social mobilitet i et innova-
tivt ferieprojekt, der knytter an til helhedspla-
nen omkring Det Gode Naboskab. Projektet 
fremstår fornyende i sit fokus på at kombinere 
glæde og oplevelse med at skabe et positivt 
rum for at tale om job og uddannelse, som 
kan gavne familierne i et langsigtet perspek-
tiv. Der ses en stringent sammenhæng mellem 
projektets idéer om samspillet mellem glæde 
og gavn - og den konkrete tilrettelæggelse af 
ferieopholdet samt opfølgningen i målrettede 
netværk.

Dermed fremmer de to innovationsprojekter 
formålet i Arbejdsmarkedets Feriefonds Inno-
vationspulje om at fremme metodeudvikling 
samt modne konkrete projekter, der har fokus 
på at kombinere og omsætte det ”momen-
tum” af fornyet energi, som ferien giver, til 
at motivere konkrete positive forandringer i 
livssituationen for vanskeligt stillede familier 
og børn. 

L E D E L S E N S  B E R E T N I N G  2 0 1 6
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SAMMEN-
FATNING

FREMTID 

Det vurderes, at Arbejdsmarkedets Feriefonds 
samlede finansielle situation ved udgangen 
af 2016 er tilfredsstillende. Det er særligt 
værd at glæde sig over, at Arbejdsmarkedets 
Feriefond har bevilget 43,9 mio. kr. til ferie-
hjælpsprogrammet i 2017 samt 2,0 mio. kr. til 
innovative feriehjælpsprojekter. 

Baseret på oplysninger fra de sociale og 
humanitære organisationer fonden samar-
bejder med, fremstår et klart billede af, at de 
mennesker, der gennem Arbejdsmarkedets 
Feriefond får mulighed for ferie, befinder 
sig i en vanskelig livssituation. Det fremstår 
desuden veldokumenteret, at feriehjælpspro-
grammet dækker hele landet og at hjælpen 
når ud til børn og unge i fondens målgruppe.

Det fremgår af deltagerevalueringerne, at 
slutbrugerne i høj grad oplever den afslapning 
og rekreation samt den fornyelse af fysiske 
og mentale kræfter, der er feriens formål. 
På baggrund af indsamlede data vurderes 
der endvidere at være vel underbyggede 
indikationer af, at feriehjælp udgør en faktor 
i den samlede indsats for at fremme sociale 
netværk og social mobilitet. Gennem to inno-
vationsprojekter illustreres et potentiale for 
videre udvikling af samspillet mellem glæde 
og gavn, som synes at kunne understøtte for-
bedringer i form af sociale netværk og social 
mobilitet, for mennesker der befinder sig i en 
vanskelig livssituation.

Det vurderes, at det slutbruger survey, 
fonden har udviklet og gennemført i 2016, 
også fremadrettet kan føje ny viden til feltet 
omkring ferieophold, der giver mulighed for at 
identificere samarbejdsflader og iværksætte 
konkrete feriehjælpsprogrammer, som kan 
fremme sociale netværk og social mobilitet. 
Arbejdsmarkedets Feriefond er ikke bekendt 
med andre kvantitative undersøgelser i den 
størrelsesorden af feltet omkring feriehjælp.

Det vurderes samlet set, at Arbejdsmarke-
dets Feriefonds støttepolitik og strategi er 
udmøntet tilfredsstillende.

Arbejdsmarkedets Feriefond har ikke forvent-
ninger om større ændringer i de finansielle 
forhold vedrørende 2017. Ses lidt længere 
ud i fremtiden, er der fortsat usikkerhed om 
niveauet for fondens indtægter fra uhævede 
feriepenge, beroende på politiske beslutninger 
omkring et fremtidigt feriepengessystem.

Arbejdsmarkedets Feriefond forventer i 2017 
at have fortsat fokus på innovationsprojekter. 

Fonden har i Årsrapport 2015 omtalt et 
ferie- og rehabiliteringsprojekt, som Arbejds-
markedets Feriefond gennemfører i samarbej-
de med Soldaterlegatet, Handicapidrættens 
Videnscenter samt SIND. Ferieopholdet gen-
nemføres i 2017. 

Arbejdsmarkedets Feriefond forventer 
desuden i 2017 at afsøge mulige samarbejds-
flader i forhold til gruppen af unge, der af 
psyko-sociale grunde er i risiko for at frafalde 
en erhvervsuddannelse. 

L E D E L S E N S  B E R E T N I N G  2 0 1 6
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i tkr. Note 2016 2015 

Renteafkast af FerieKonto  0 0

Uhævet feriegodtgørelse 1 91.515 92.641

Refusion til staten 1 -22.126 -25.835

Renter af obligationer  2.290 4.704

Renter af bankindestående  68 8

Morarenter  1.351 2.310

Tjenesteydelser  101 117

Kursgevinst/-tab ved udtrækning og salg af obligationer  -2.397 -3.110

Urealiserede gevinster/tab på obligationer  296 -876

Indtægter i alt  71.098 69.959 

   

i tkr. Note 2016 2015 

Årets tilsagn til ferieformål  -51.329 -40.180

Bortfaldne tidligere afgivne tilsagn  8.366 23.419

Årets værdiregulering 2 -5.163 -30.124

Administrationsomkostninger 3 -6.738 -6.001

Feriegodtgørelse udbetalt efter ferieårets udløb  -7.336 -7.880

Refunderet fra staten  4.391 3.172

Årets afskrivninger 4 -437 -1.034

Omkostninger i alt  -58.245 -58.628 

    

Årets resultat  12.853 11.331 

i tkr. Note 2016 2015 

Årets resultat  12.853 11.331 

Overført til næste år  12.853 11.331

    

RESULTATOPGØRELSE

INDTÆGTER

UDGIFTER

RESULTATDISPONERING

Regnskab
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i tkr. Note 2016 2015 

Materielle anlægsaktiver:  

IT 4 545 426

Inventar 4 15 10

Materielle anlægsaktiver i alt  560 436

Finansielle anlægsaktiver:

Obligationer  82.986 97.244

Finansielle anlægsaktiver i alt  82.986 97.244

Omsætningsaktiver:

Udlån til ferieformål 2 137.196 194.966

Tilgodehavender  3.271 2.242

Likvid beholdning  242.689 213.204

Omsætningsaktiver i alt  383.156 410.411

 

Aktiver i alt  466.703 508.091

 

Hensættelser 5 112.314 168.639

Periodiseret feriegodtgørelse i mfa. ferielovens § 35  130.000 127.000

Kreditorer og skyldige omkostninger  4.244 5.161

Egenkapital  220.145 207.291

Passiver i alt  466.703 508.091

 

Eventualforpligtelser 6 1.800 2.260

BALANCE

AKTIVER

PASSIVER 



i tkr. Note 2016 2015 

Egenkapital 1. januar  207.291 320.889

Ændring af regnskabspraksis  - -124.928

Årets resultat  12.853 11.331

Egenkapital 31. december  220.145 207.291

 

Specifikation af egenkapital: 7

Grundkapital  73.430 73.430

Bundet af bevilgede udlån  7.576 44.508

Bundet i udbetalte udlån  137.196 194.966

Disponibelt beløb  1.943 -105.613

Egenkapital 31. december  220.145 207.291

 

EGENKAPITALOPGØRELSE

R E G N S K A B

EGENKAPITALOPGØRELSE 13
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i tkr.   2016 2015 

Indbetaling uhævet feriegodtgørelse til Arbejdsmarkedets Feriefond 91.515           92.641

Refusion til staten  -22.126 -25.835

Uhævet feriegodtgørelse til Arbejdsmarkedets Feriefond 69.390 66.806

 

Beløbene fremkommer som følger:

Uhævet feriegodtgørelse hos FerieKonto pr. ultimo, brutto  114.554 103.910

Refusion til staten, beregnet  -48.112 -43.642

Forlods til administration af FerieKonto, beregnet  -22.911 -26.784

  43.530 33.484

Specifikation af indbetaling fra FerieKonto til Arbejdsmarkedets Feriefond: 

Overført til Arbejdsmarkedets Feriefond vedr. indeværende år  32.059 23.984

Efterregulering vedr. sidste år  11.471 9.500

Overført til Arbejdsmarkedets Feriefond fra FerieKonto   43.530 33.484

Ikke-udbetalt feriegodtgørelse afregnet til Arbejdsmarkedets Feriefond,  

feriekortordninger og stikprøvekontrol, brutto  49.960 59.873

Refusion til staten  -22.126 -20.490

Tidligere indeholdte og modregnede udgifter til stikprøvekontrol  - -5.345

Totale udgifter til stikprøvekontrol   -2.526 -2.346

Afregnet til Arbejdsmarkedets Feriefond fra feriekortordninger 

og stikprøvekontrol, netto   25.308 31.692

Inddrivelse af krav ved uberettiget udbetaling, brutto  3.866 1.771

Inkasso  -314 -141

Årets regulering af periodisering til potentielle krav fra lønmodtagere -3.000 -

Inddrivelse af krav mod lønmodtagere, netto  552 1.630

Uhævet feriegodtgørelse til Arbejdsmarkedets Feriefond i alt 69.390 66.806

NOTER

NOTE 1



Udlån i tkr.   2016 2015 
 

Nominel værdi udlån  861.216 937.982

Reguleringer i mfa. værdiansættelsesprincipper  -724.020 -743.016

Værdi af udlån  137.196 194.966

Specifikation af udvikling i lån   

 

Specifikation af udvikling i nominel værdi:

Udlån til ferieformål 1.1  937.982 943.736

Årets anviste udlån  36.932 38.958

Årets nomielle indfrielser  -103.698 -44.712

Regulering af merværdiaftaler  -10.000 -

Udlån og tilsagn til ferieformål nominel værdi 31.12  861.216 937.982

 

Specifikation af udvikling i værdiregulering

Værdireguleringer i henhold til regnskabspraksis pr. 1.1  -743.016 -748.702

Årets anviste udlån  -36.932 -38.958

Regulering på indfriede lån  14.159 35.810

Årets værdireguleringer af udlån  31.769 8.833

Årets værdireguleringer af merværdiaftaler  10.000 -

Værdireguleringer af udlån iht. regnskabspraksis 31.12 -724.020 -743.016

Indregnet værdi af udlån 31.12  137.196 194.966

 

Specifikation af resultatpåvirkning af udlånsaktivitet 

Årets anviste udlån  -36.932 -38.958

Årets værdireguleringer af udlån  31.769 8.833

Årets resultatpåvirkning af udlånsaktivitet  -5.163 -30.124

15
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NOTE 2



Hensættelser i tkr.   2016 2015 

 

Hensættelse til bevilligede tilskud   112.314   128.639 

Hensættelse til særlov   -     40.000 

Hensættelse i alt   112.314   168.639 

NOTE 5

R E G N S K A B
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Administration i tkr.   2016 2015 

Honorar, løn, pension og social sikring  3.760 3.390

Øvrige  2.978 2.611

I alt  6.738 6.001

Heraf:

Løn og pension til direktionen  1.119 1.123

Honorar til formanden  60 75

Løn og pension til medarbejdere  2.542 2.161

Udgifter til social sikring  39 31

I alt  3.760 3.390

 

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 2016 beskæftiget i gennemsnit 6,9 medarbejdere (2015: 6,3).   

Heraf faktureres serviceydelser til Fondenes Hus svarende til knapt 0,5 medarbejder. 

Afskrivninger i tkr. Lejede lokaler IT Inventar Ialt 

  2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

 

Kostpris 1. januar 2016 0 640  4.255  4.866 76 462  4.331  5.968

Årets tilgang 0 0  550  114 12 14  562  128

Årets afgang 0 -640 0 -735 0 -400 0 -1.775

Kostpris 31. december 2016 0 0  4.805  4.245 88 76  4.893  4.321

Afskrivninger 1. januar 2016 0 640  3.829  3.597 66 441  3.896  4.678

Årets afgang 0 -640 0 -787 0 -400 0 -1.827

Årets afskrivninger 0 0  431    1.009 7 25  437  1.034

Afskrivninger 31. december 2016 0 0  4.260   3.819 73 66  4.333  3.885

Regnskabsmæssig værdi 

31. december 2016 0 0  545  426  15  10  560  436

NOTE 4
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Arbejdsmarkedets Feriefond har pr. 1. december 2014 indgået et 5-årigt lejemål i Fondenes Hus, 
Otto Mønsteds Gade 5, 1571 København V til en årlig leje på 404 tkr. (2015: 454 tkr), hvortil 
kommer 12 måneders opsigelse. Til rest ca. 1.800 tkr. (2015: 2.260 tkr.)   
 

NOTE 6

i tkr.   2016 2015 

Egenkapital 1. januar, jfr. årsregnskab  207.291 320.889

Ændring af regnskabspraksis  0 -124.928

Årets resultat   12.853  11.331

Egenkapital 31. december  220.145 207.291

  

Specifikation af egenkapital:  

Grundkapital  73.430 73.430

Bundet af bevilgede udlån  7.576 44.508

Bundet i udbetalte udlån   137.196  194.966

Disponibelt beløb  1.943 -105.612

Disponeret egenkapital 31. december  220.145 207.291

Heraf:    

 

Ændringseffekt på primo egenkapital   

Hensættelse til potentielle krav fra lønmodtagere   -127.000  

Tilgodehavende. Inddrivelsessager mod lønmodtagere    2.072  

I alt   -124.928  

Ændring af årets resultat i 2015   

Jf. Årsregnskab    23.814   

FerieKonto-efterindbetaling    -11.471 

Tilgodehavende. Inddrivelsessager mod lønmodtagere    -1.012 

Nyt årets resultat for 2015    11.331  

Ændring af årets resultat i 2016   

Resultat inden ændring i regnskabspraksis   2.728

Hensættelse til potentielle krav fra lønmodtagere   -3.000 

Tilgodehavende. Inddrivelsessager mod lønmodtagere  1.654

FerieKonto-indbetaling   11.471 

Nyt årets resultat for 2016  12.853 

NOTE 7



Arbejdsmarkedets Feriefond er ikke omfattet 
af årsregnskabsloven. Med henblik på at følge 
god regnskabsskik er årsrapporten for 2016 
aflagt i overensstemmelse med årsregnskabs-
lovens regler for klasse B virksomheder, tilpas-
set fondens aktiviteter. 

Ændring i anvendt 
regnskabspraksis

Arbejdsmarkedets Feriefonds bestyrelse har 
den 8. december 2016 vedtaget at ændre 
regnskabspraksis som følger:

1. Kontantprincip vedr. indtægter fra 
FerieKonto
AFF skifter regnskabspraksis for så vidt 
angår indtægter fra FerieKonto, således 
at disse fra at have været bogført efter 
periodiseringsprincippet, fremadrettet bog-
føres efter kontantprincippet. Forklaring: 
FerieKonto foretager i november måned 
en estimeret afregning til AFF og foretager 
efterbetaling i forbindelse med regn-
skabsaflæggelse. Det er ikke muligt med 
tilstrækkelig sikkerhed at estimere efterbe-
talingen, der således først kan indregnes i 
AFF’s regnskab, når beløbet er opgjort fra 
FerieKonto, erfaringsmæssigt i april måned. 
En videreførelse af periodiseringsprincippet 
vil således indebære, at AFF hvert år skal 
genåbne regnskabet i april måned. Bestyrel-
sens beslutning påvirker resultatet for 2016 
positivt med et beløb svarende til efterbe-
talingen (2015: negativt med 11,5 mio. kr.), 
mens egenkapitalen for 2016 er upåvirket.

2. Værdiansættelse og indregning af AFF’s 
fordringer mod lønmodtagere
AFF skifter indregningsprincip for så vidt 
angår fordringer mod lønmodtagere, der i 
henhold til afgørelse truffet af Styrelsen for 
Arbejdsmarked og rekruttering uberettiget 
har fået udbetalt feriepenge og hvor belø-
bet retmæssigt tilkommer Arbejdsmarke-
dets Feriefond. Fordringerne har hidtil været 
indregnet uden værdi. På grund af ændrede 

muligheder for værdiansættelse indregnes 
fordringerne med en skønnet værdi base-
ret på erfaring for indbetalinger i tidligere 
år. Ændringen påvirker i 2016 resultatet 
positivt med 1,7 mio. kr. (2015: negativt 
med 1,0 mio. kr.) og egenkapitalen pr. 31. 
december 2016 positivt med 2,7 mio. kr. 

3. Indregning af lønmodtageres krav på 
feriepenge
Arbejdsmarkedets Feriefond har hidtil 
indregnet fondens nettoandel af uhævede 
feriepenge på modtagelsestidspunktet. Løn-
modtagerne kan, jf. ferielovens § 35, være 
berettiget til at få udbetalt feriepenge i op 
til 3 år. Dette indregningsprincip ændres 
således at de uhævede feriepenge (netto) 
der indbetales til Arbejdsmarkedets Ferie-
fond fra FerieKonto og feriekortordningerne 
først indregnes efter den 3-årige periode. 
Det således periodiserede beløb hensættes 
under posten ’periodiseret feriegodtgørelse 
i mfa. ferielovens § 35’ med en værdi sva-
rende til fondens nettoandel af de uhævede 
feriepenge (Arbejdsmarkedets Feriefond 
hensætter ikke midler til dækning af løn-
modtagernes krav fsva. den andel af de 
uhævede feriepenge, der er tilfaldet staten). 
Ændringen foretages på grund af usikker-
heden om det fremtidige feriepengesystem 
og fondens fremtidige indtægter.

Ovenstående ændringer af anvendt regn-
skabspraksis reducerer årets resultat for 
2016 med 3 mio. kr. (2015: ingen påvirk-
ning) mens egenkapitalen reduceres med 
130 mio. kr. pr. 31. december 2016.

Den akkumulerede ændring af ovennævn-
te ændringer til anvendt regnskabspraksis 
medfører en forøgelse af årets resultat for 
2016 på 10,1 mio. kr. (2015: en reduktion 
på 12,5 mio. kr.), mens balancesummen 
forøges med 2,7 mio. kr. og egenkapitalen 
reduceres med 127,3 mio. kr. pr. 31. decem-
ber 2016 (2015: hhv.: + 1,0 mio. kr. og 
-139,4 mio. kr.).

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
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Resultatopgørelsen

Indtægter

Fondens indtægter stammer fra renteindtæg-
ter fra indestående på FerieKonto fratrukket 
administrationsomkostninger 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, kontorlokaler, 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

Reguleringer omfatter følgende: 
- Regulering til 0 af udlån som forfalder  
 senere end 3 år fra regnskabsårets afslut- 
 ning under hensyn til et forsigtighedsprincip,  
 med mindre konkrete forhold muliggør en  
 pålidelig opgørelse af udlånets værdi.
- Værdireguleringer af indregnede udlån fore- 
 taget på baggrund af en individuel vurdering  
 af de pågældende låntageres solvensforhold  
 og indfrielsesmuligheder. 
- Effekten af tilbagediskonteringer af indreg- 
 nede udlån. 

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 2016 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. april 2017

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Arbejdsmarkedets Feriefond for regnskabsåret 1. januar – 31. 
december 2016, 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 fondes aktiver, passiver 
og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regn-

Direktion

Nina Löwe Krarup, Direktør

Søren Balslev, Næstformand 

Områdechef, STAR, Beskæftigelsesministeriet

  

Helle Hjorth Bentz
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Pia E. Voss
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Bestyrelse
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Tidl. MF 
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Næstformand, LO
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Ansættelsesretschef, DA

Eva Thybo 

Projekt- og udviklingschef, Erhvervsministeriet
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skabsåret 1. januar – 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven tilpasset 
fondens aktiviteter. 

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”. Vi er uafhængige af fonden i overensstemmelse med internationale 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 opfat-
telse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i over-
ensstemmelse med årsregnskabsloven tilpasset fondens aktiviteter. Ledelsen har endvidere 
ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregn-
skab 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 ledel-
sen enten har til hensigt at likvidere fonden, indstille driften eller ikke har andet realistisk alter-
nativ 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 revisionspåteg-
ning 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 fejlinfor-
mation, 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 revisi-
on og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opret-
holder 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 tilsi-
desættelse af intern kontrol. 
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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. 

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 fonden 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 tidsmæssi-
ge placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder even-
tuelle 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.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstem-
melse med årsregnskabet. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
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Program

Formålet med Arbejdsmarkedets Feriefonds 
Program for Udvikling & Vidensdeling er at 
sikre kvalificeret opfølgning på fondens støt-
tepolitiske målsætninger, samt etablere et 
sagligt grundlag for fondens støttepolitiske og 
strategiske beslutninger. 

Arbejdsmarkedets Feriefond er ikke selv 
udførende i forhold til at arrangere ferie-
ophold, men samarbejder med omkring 30 
humanitære og sociale organisationer 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 strukturerede 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 2012 udkom rapporten ”Effekter af ferie-
hjælp til udsatte børnefamilier – Analyse af 
kort- og langtidseffekter af feriehjælp”, udar-

bejdet af konsulentfirmaet Rådgivende Socio-
loger for Egmont Fonden og Ministeriet for By, 
Bolig og Landdistrikter. I 2013 udkom ”Evalu-
ering af FolkeFerieFondens aktiviteter i Helsin-
gør Ferieby (2013, slutevaluering 2016), udar-
bejdet af Rådgivende Sociologer for Helsingør 
Ferieby, som led i et metodeudviklingsprojekt 
finansieret af Arbejdsmarkedets Feriefond. 
De to undersøgelser identificerer en række 
konkret oplevede virkninger af ferieophold 
blandt deltagerne, som delvist videreføres i 
Arbejdsmarkedets Feriefonds slutbruger sur-
vey,” jf. nedenfor. Der refereres i det følgende 
til denne kilde som ”Litteraturstudier”.

I 2014 udviklede fonden et struktureret og 
tematiseret ansøgningsskema, der tjener til 
systematisering af dataindsamlingen vedrø-
rende de organisationer, Arbejdsmarkedets 
Feriefond samarbejder med. Ansøgningsske-
maet, som er videreudviklet i 2015 og 2016, 
har stigende fokus på kortlægning af organi-
sationernes sociale tilbud samt arbejdsmeto-

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

Samvirkende Menighedsplejer.
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der, med særligt fokus på hvordan ferieophold 
indgår i aktiviteterne på et strategisk og 
operativt niveau. I 2015 intensiverede fonden 
sit fokus omkring sociale netværk, der i 2016 
er udbygget med andre forhold til afdækning 
af arbejdet med social mobilitet. Der refereres 
i det følgende til denne kilde som ”Organisa-
tionernes ansøgninger 2017”.

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 
2016”.

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 
kvalitative interviews. På den måde mener 
Arbejdsmarkedets Feriefond bedst at kunne 
løfte den mulighed der følger af – gennem 
samarbejde med de sociale organisationer – 
at have adgang til et felt på årligt 20-25.000 

børn, unge og voksne, der befinder sig i en 
vanskelig livssituation. 

I tråd hermed har Arbejdsmarkedets Ferie-
fond i 2016 gennemført en omfattende slut-
bruger survey. Den kvantitative 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 spørge-
skema som linker direkte til Arbejdsmarkedets 
Feriefond. I alt 2.927 respondenter har del-
taget i undersøgelsen, udgørende en svar-
procent på 50 af deltagerne på ferieophold, 
éndagsudflugter undtaget. Heraf har halv-
delen givet tilladelse til, at fonden kan rette 
henvendelse med henblik på et opfølgende 
interview. Fonden vurderer, at svarprocenten 
er høj for målgruppen, hvilket formentlig 
kan tilskrives et godt motivationsarbejde fra 
fondens samarbejdspartnere. Fonden har ikke 
kendskab til andre kvantitative undersøgelser 
af denne størrelsesorden på feriehjælpsom-
rådet. Der refereres i det følgende til denne 
kilde som ”Slutbruger survey 2016”.

Herudover har fonden gennemført opfølgen-
de interviews med nogle af de deltagere, der 
i Slutbruger Survey 2016 har givet tilladelse 
til at blive kontaktet. Formålet med de opføl-
gende interviews er at spørge ind til ferieop-
holdets gavnlige effekter ift. at fremme social 
mobilitet for den pågældende deltager. Inter-
viewpersonerne er udvalgt på baggrund af 
deres forventninger om positive forandringer 
efter endt ferieophold. Citater fra gennemfør-
te opfølgende interviews indgår i afrapporte-
ringen af feriehjælpsprogrammet. 

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.

Kirkens Korshær.



F E R I E H J Æ L P S P R O G R A M

25

Feriehjælpsprogram 

I dette afsnit præsenteres viden, doku-
mentation og resultater af Arbejdsmar-
kedets Feriefonds Feriehjælpsprogram 
2016.

Datagrundlaget består af ”Organisationernes 
evalueringer 2016” samt ”Slutbruger Survey 
2016”, der består af data relateret til de ferie-
ophold, der er afholdt i 2016. Desuden ”Histo-
riske data”, der på udvalgte områder viser en 
udvikling i fondens uddelingsvirksomhed samt 
data fra ”Organisationernes ansøgninger 
2017” for så vidt Arbejdsmarkedets Feriefond 
har bevilget midler til organisationen i 2016.

Herudover har fonden gennemført opfølgen-
de interviews med nogle af de deltagere, der 
i Slutbruger Survey 2016 har givet tilladelse 
til at blive kontaktet. Citater fra gennemførte 
opfølgende interviews indgår i afrapporterin-
gen af feriehjælpsprogrammet.

Samvirkende Menighedsplejer.
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Arbejdsmarkedets Feriefond har i 2016 
udmøntet feriehjælpsprogrammet gennem 
partnerskaber med i alt 28 sociale og humani-
tære organisationer, inklusive 2 partnerskaber 
indgået via innovationspuljen. Der er tale om 
formaliserede partnerskaber, hvor vilkår er 
nedfældet i en for parterne bindende aftale.

Det er i kraft af et struktureret samarbejde 
med disse 28 organisationer, at Arbejdsmarke-
dets Feriefond er i stand til at indsamle data, 
der dels tjener til generel oplysning af feltet, 

og dels udgør et vigtigt bidrag til fondens 
strategiske udvikling af området.

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 for at fremme sociale netværk og 
social mobilitet. I den forbindelse skønner 
organisationerne, at 33 pct. af alle ferieophold 
henvises via landets kommuner, jf. organisati-
onernes ansøgninger 2017 (2016: 30 pct.).

PARTNERSKABER

FIG. 1

Gennemførte partnerskaber i 2016
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Kilde: Historiske data.
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Det er Arbejdsmarkedets Feriefonds vision at 
sikre, at den afslappelse og rekreation såvel 
som fornyelse af fysiske og mentale kræfter, 
som er feriens formål, er tilgængelig for fami-
lier og børn, der befinder sig i en vanskelig 
livssituation.

Det er derfor glædeligt, at Arbejdsmarkedets 
Feriefond igen i 2016 har været i stand til 
at opretholde Danmarks mest omfattende 
feriehjælpsprogram, der omfatter 19.759 van-
skeligt stillede familier og børn samt 2.205 
frivillige, i alt 21.964 deltagere.

27

ANTAL DELTAGERE

FIG. 2

Antal deltagere i Arbejdsmarkedets Feriefonds Feriehjælpsprogram 2016 og 
Arbejdsmarkedets Feriefonds Innovationspulje 2016. 
Tallene er inklusive frivillige, hvis deltagelse er støttet af fonden.
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Kilde: Organisationernes evalueringer 2016.
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Arbejdsmarkedets Feriefond prioriterer, at 
feriehjælpen når frem til børn og unge.

Som det fremgår af figur 3 udgør andelen af 
børn og unge 64 pct. i 2016 (2015: 61 pct.) af 
det samlede antal deltagere, eksklusive frivil-
lige. Det er en væsentlig overrepræsentation 
i forhold til befolkningen som helhed, der er 
sammensat som følger: Børn 0-14 år 16,7 pct., 
unge 15-19 år 6,1 pct. og voksne 20 år eller 
derover 77,2 pct. (Danmarks Statistik,  
4. kvartal 2016).

ALDER

FIG. 3

Aldersfordeling blandt deltagerne i Arbejdsmarkedets Feriefonds Feriehjælps- 
program 2016
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Kilde: Organisationernes evalueringer 2016.



F E R I E H J Æ L P S P R O G R A M

29

Arbejdsmarkedets Feriefond er en landsdæk-
kende fond, og har et naturligt fokus på, at 
feriehjælpen når ud til vanskeligt stillede 
familier og børn i hele landet.

Fordelingen af deltagere i ferieopholdene 
følger, som det fremgår af figur 4, nogenlunde 
regionsniveauet.

GEOGRAFISK SPREDNING

Ferieophold 2016

Befolkning 2016

FIG. 4

Geografisk spredning blandt deltagere i Arbejdsmarkedets Feriefonds Feriehjælps- 
program 2016, eksklusive frivillige.
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Det er en grundpræmis, at feriehjælpspro-
grammet skal nå ud til mennesker, som har 
behov for en håndsrækning for at få del i det 
gode, ferien giver, i form af afslappelse og 
rekreation samt fornyelse af fysiske og men-
tale kræfter.

En vanskelig økonomisk situation er en 
grundlæggende betingelse for at være omfat-
tet af Arbejdsmarkedets Feriefonds Ferie-
hjælpsprogram. Imens børn og unge, der hol-
der ferie uden deres forældre, kan visiteres ud 
fra et bredere kriterium om socialt udsathed, 

visiteres familier ud fra en grundbetingelse 
om indtægtsforhold svarende til det gælden-
de kontanthjælpsniveau. Dog kan særlige 
forløb tilrettelægges og visiteres på tværs af 
forsørgelsesgrundlag.

Fondens målgrupper, jf. figur 5, skal læses i 
sammenhæng med de kortlagte bekymrings-
faktorer, jf. figur 6.

Det bemærkes, at der ikke har været ansøgt 
feriehjælpsprogrammer til studerende, jf. 
målgruppe 3, og at fonden i 2017 forventer at 
afsøge samarbejdsfladen.

VANSKELIGT STILLEDE  
FAMILIER OG BØRN

FIG. 5

Feriehjælp bevilget i 2016, fordelt på målgrupper eksklusive frivillige 

Ferieophold for børn og unge der er udsatte på grund af egne eller forældres økonomiske og sociale 

problematikker

Ferieophold for beboere i særligt udsatte områder

Ferieophold indholdsmæssigt tilrettelagt for eneforsørgere, der modtager SU eller anden uddannel-

sesydelse, som ud over en økonomisk vanskelig situation, befinder sig i aktuel risiko for at frafalde 

studierne, pga. væsentlige sociale problematikker

Ferieophold der indholdsmæssigt er tilrettelagt for afgrænsede grupper af familier og voksne, som 

ud over en økonomisk vanskelig situation, er udsatte på grund af særligt komplekse sociale eller 

psykiske problematikker

Ferieophold for børnefamilier der modtager kontanthjælp, fordi de midlertidigt er ude af stand til at 

forsørge sig selv eller sin familie, eller hvis indtægter ikke overstiger rådighedsniveauet for kontant-

hjælp; dog ikke studerende og alderspensionister
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Kilde: Organisationernes ansøgninger 2017.
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31Organisationerne har foretaget et skøn over 
bekymringsfaktorerne blandt de familier og 
børn, der tilbydes feriehjælp. Et samlet billede 
fremgår af figur 6.

Figuren skal læses sådan, at de organisatio-
ner, der har opnået bevillinger i 2016 skønner, 
at for 34 pct. af de mennesker, der tilbydes 
feriehjælp, udgør psykisk sygdom en bekym-
ring, og for 57 pct. udgør manglende netværk 
en bekymring.

Der tegner sig på det foreliggende grundlag 
et klart billede af, at målgruppen for den 
feriehjælp Arbejdsmarkedets Feriefond tildeler, 
befinder sig i en livssituation karakteriseret 
ved tunge og multiple bekymringsfaktorer, og 
således er vanskeligt stillede. Det kan tilføjes, 
at ifølge organisationernes skøn udgør folke-
skole/grundskole højeste uddannelsesniveau 
for 49 pct. af deltagerne på 20 år eller der-
over.
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FIG. 6

Bekymringsfaktorer blandt deltagerne i ferieophold i 2017, ifølge de civile 
organisationers skøn.

Kilde: Organisationernes ansøgninger 2017.
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For første gang har Arbejdsmarkedets Ferie- 
fond i 2016 gennemført en survey under-
søgelse, der kortlægger deltagernes udbytte 
af feriehjælp. Survey undersøgelsen bygger 
i nogen grad videre på tidligere kvalitative 
studier af feriehjælpens effekter. Rådgivende 
Sociologer (2012; 2013/2016) har bl.a identi-
ficeret følgende faktorer blandt modtagere af 
feriehjælp: 

n	 At få et afbræk i hverdagen
n	 Få nye oplevelser
n	 Give mit barn/mine børn nye oplevelser
n	 Tilbringe tid sammen med familien
n	 Møde nye mennesker
n	 Slappe af 
n	 Opnå fornyet energi 

Disse faktorer har Arbejdsmarkedets Feriefond 
videreført ved at indarbejde dem som en del 
af fondens kvantitative slutbruger survey.

Som det fremgår af figur 7 svarer en høj 
andel på omkring 90 pct. af slutbrugerne, at 
de har fået indfriet forventninger / udbytte af 
ferien i form af nye oplevelser samt et afbræk 
fra hverdagen. Endvidere svarer 80 pct. af 
deltagerne, at de oplever at have fået fornyet 
energi. Resultaterne tyder på, at feriens for-
mål om afslappelse og rekreation samt forny-
else af fysiske og mentale kræfter indfries.

UDBYTTE AF FERIEHJÆLP

”Helt enig” eller ”Enig”

”Uenig” eller ”Helt uenig”

”Delvist enig” eller ”Hverken enig eller uenig”

”Ved ikke/ikke relevant”

Opnå fornyet
energi

Slappe 
af

Møde nye 
mennesker

Tilbringe tid sammen 
med familien 

Give mit barn/mine 
børn nye oplevelser

Få nye 
oplevelser

Få et afbræk 
fra hverdagen

FIG. 7

Hvordan er dine forventninger til ferien blevet indfriet / hvad er dit reelle udbytte 
af ferien? (pct.) (N = 2.831 voksne/unge)

Kilde: Slutbruger survey 2016.
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33Som det fremgik af figur 6, peger organisatio-
nerne på manglende netværk / social isolation 
som den hyppigst forekomne bekymrings-
faktor blandt de børn, unge og voksne, der 
deltager i ferieophold med støtte fra Arbejds-
markedets Feriefond.

Denne tendens bekræftes af slutbrugerne 
selv, hvor 56 pct. voksne og unge anfører at 
have intet, et meget lille eller et mindre net-
værk, jf. figur 8.

SOCIALE 
NETVÆRK

Jeg har aldrig set min datter 
sådan før. Det [ferieopholdet] 
har gjort at jeg er meget mere 
med i min datters skole og de 
ting hun laver. Det har foran-
dret min pige. Hun er så glad 
nu. Før kunne hun godt være 
lidt sensitiv. Men hun er jo 
stolt over at have mig med. Hun 
synes slet ikke det er pinligt, 
som jeg frygtede. Så ja, det har 
også gjort noget ved mig. Jeg tør 
jo også mere og stoler mere på 
mig selv. Og hvem bliver ikke 
glad og stolt af at gøre sin datter 
glad?

Kvinde, 29, datter 7 år, enlig

FIG. 8

Hvordan vil du beskrive dit netværk (pct.) (N = 2.808)

”Meget stort” eller ”Stort”

”Mindre” eller ”Meget lille”

”Intet netværk”

3%

44%

53%

Kilde: Slutbruger survey 2016.
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”Jeg tænkte at det måske ville 
være en kedelig ferie og det var 
det måske også lidt fordi der ikke 
var andre unge jeg kunne lave 
sjov med. Men det inspirerede 
mig. Jeg vil gerne gøre noget 
andet end de hængerøve der 
var med (griner) – ej undskyld 
(griner). Men jeg kunne godt 
se at det er jeg jo også. Altså en 
hængerøv. Eller det var jeg for 
jeg tænkte at jeg ville starte på 
uddannelse og det gjorde jeg og 
jeg er der nu. Det er da meget 
sejt, ik’? For det andet giver jo 
ingen mening. Man har jo alle 
muligheder i Danmark. Det er jo 
for latterligt ikke at bruge dem. 
Jeg tænker sgu tit på det nu. Jeg 
skal blive til noget. (griner)

Mand, 18 år, afsted med familie

F E R I E H J Æ L P S P R O G R A M

34 Af figur 7 fremgår, at 74 pct. af deltagerne 
anfører som indfriet forventning / udbytte  
af ferieopholdet, at de har mødt nye menne-
sker.

Hvis den præmis lægges til grund, at sociale 
netværk kan fremme social kapital, og at 
social kapital kan fremme social mobilitet, 
peger datagrundlaget på, at ferieophold kan 
have en gavnlig virkning ved at fremme social 
mobilitet. Denne antagelse understøttes af, at 
63 pct. af slutbrugerne oplyser, at ferien har 
givet dem mod på at indgå i nye sociale sam-
menhænge, fx foreningsliv, forældrenetværk, 
uddannelse eller arbejde, når de kommer hjem 
fra ferien, jf. fig. 9.

Som led i fondens strategiske arbejde 
med at fremme en udvikling, der øger de 
gavnlige effekter af ferieophold, har fonden 
som hovedregel prioriteret ferieophold, der 
er organiseret som ferielejre, for dermed at 
modvirke social isolation og fremme sociale 
netværk.

FIG. 9

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 = 2.808)

”I høj grad” eller ”I nogen grad”

”I mindre grad” eller ”Slet ikke”

”Ved ikke/ikke relevant”

Kilde: Slutbruger survey 2016.

14%

63%

23%



”Da jeg kom hjem fra ferien var 
jeg helt høj. Jeg tænkte at jeg 
kunne det hele. (…) Jeg er blevet 
meget gladere og tror meget 
mere på mig selv end jeg nogen-
sinde har gjort før. (…) Jeg har 
virkelig lært at jeg er nødt til at 
springe ud i livet og ikke skal 
være bange for at gøre noget 
forkert. Det er gået op for mig at 
det er det livet handler om. De 
mennesker jeg mødte er stadig 
det, der gør at jeg smiler hver 
morgen og godt kan stå ud af 
sengen!

Kvinde, 38, datter 3 år, enlig

F E R I E H J Æ L P S P R O G R A M

35Det fremgår af figur 10, at tre fjerdedele af 
slutbrugerne svarer, at de i nogen eller høj 
grad, har taget læring med hjem fra ferieop-
holdet, de vil kunne anvende i dagligdagen.

Hvis den anden præmis lægges til grund, 
at læring i bred forstand, kan fremme social 
mobilitet, peger fondens data alt andet lige 
på gavnlige effekter af ferieophold i forhold 
til at fremme social mobilitet.

LÆRING

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 = 2.831 voksne/unge)

”Ja, i høj grad” eller ”I nogen grad”

”I mindre grad” eller ”Nej slet ikke”

”Ved ikke/ikke relevant”

9%

74%

17%

Kilde: Slutbruger survey 2016.



36 Arbejdsmarkedets Feriefond har i stigende 
grad fokus på at den fornyede energi, lysten 
til at indgå i sociale netværk samt de nyer-
hvervede færdigheder, som slutbrugeren 
synes at opleve som effekter af ferieopholdet, 
omsættes til konkrete handlinger, der kan 
skabe positive forandringer og fremme  
sociale netværk og social mobilitet.

Som det fremgår af figur 11, yder mere end 
90 pct. af organisationerne en netværksop-
byggende indsats under selve ferieopholdet, 
med fokus på familiære relationer samt 
netværk blandt ligesindede. 77 pct. af orga-
nisationerne følger op på indsatsen efter 
endt ferieophold og arbejder på at engagere 
deltagerne i andre netværk, helt overvejen-
de i organisationens eget regi. 15 pct. af 
organisationerne gør en særlig indsats for at 
fremme social mobilitet i forhold til det øvri-
ge samfund.

DEN BREDE 
SOCIALE INDSATS

Familiære netværk og netværk mellem deltagere

Ruste til brobygning/deltagelse i andre netværk

Opfølgende indsats efter endt ferieophold (ja/nej)

Særlig indsats i eget regi/deltagere fra ferieophold

Særlig indsats for social mobilitet ift. øvrigt samfund

FIG. 11

Netværksrelateret arbejde før og efter ferieophold

 

80%

60%

40%

20%

0%

Kilde: Organisationernes ansøgninger 2017.

F E R I E H J Æ L P S P R O G R A M

Jeg har ikke fået arbejde, men 
jeg tør godt nu. Jeg hjalp til, til 
skolefesten. Der mødte jeg en, 
der spurgte om jeg ville hjælpe 
en dag i hendes café, så det 
gjorde jeg. Og det skal jeg igen. 
Arbejdet skal nok komme. Jeg 
har faktisk ikke tænkt over hvor 
meget jeg tænker anderledes 
nu. Jeg har jo bare tænkt over 
min datter. Men jeg bliver da 
helt glad af at tænke på hvor 
glad jeg egentlig er. (…) Det er 
selvfølgelig svært at sige om det 
er ferien der har gjort det, men 
alle de søde og gode mennesker 
– det sidder i mig. Jeg har fået 
selvtillid.

Kvinde, 29, datter 7 år, enlig

”



37Viften af konkrete tilbud organisationerne 
tilbyder brugerne fremgår af figur 12. Det 
ses, at hjælp til børn og unge topper listen af 
tilbud med 77 pct., og at mere end 60 pct. af 
organisationerne tilbyder netværksgrupper, 
socialrådgivning, hjælp til familier, kurser og 
foredrag. 42 pct. tilbyder gældsrådgivning og 
31 pct. tilbyder psykologhjælp.

F E R I E H J Æ L P S P R O G R A M

Gældsrådgivning

Socialrådgivning

Hjælp til familier

Hjælp til børn og unge

Psykologhjælp

FIG. 12

Netværksgrupper

Kurser

Foredrag

Andre tilbud

Hvilke tilbud ud over feriehjælp udbyder jeres organisation til brugerne?
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60%

40%

20%
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Kilde: Organisationernes ansøgninger 2017.



38 69 pct. af organisationerne anfører at gøre en 
særlig indsats for, at deltagerne indgår i frivil-
ligt arbejde på kommende ferieophold, mens 
61 pct. gør en særlig indsats med henblik på 
deltagelse i frivilligt arbejde i regi af organisa-
tionen i øvrigt. Flere af organisationerne anfø-
rer desuden at gøre en særlig indsats for, at 
deltagerne indgår i lokale aktiviteter (58 pct.).

Det er bemærkelsesværdigt i forhold til 
social mobilitet, at 38 pct. af organisationerne 
anfører at gøre en særlig uddannelsesindsats 

og 27 pct. anfører at gøre en indsats i retning 
af ordinært arbejde.

I tilknytning til social mobilitet er det des-
uden bemærkelsesværdigt, at en tredjedel af 
organisationerne anfører at gøre en indsats 
for, at deltagerne efter endt ferieophold tileg-
ner sig specifikke kompetencer i organisatio-
nens eget regi, gennem frivillig indsats, som 
fx butiksmedhjælp, administration, omsorgs-
arbejde, caféarbejde, service eller andet, jf. 
Organisationernes ansøgninger 2017.

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 ex foreningsarbejde

Organisationens aktiviteter (som deltager)

Lokale aktiviteter (deltager)

Uddannelsesindsats

Ordinært arbejde - indsats

FIG. 13

Organisationernes særlige indsats for målgruppen efter endt ferieophold
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20%
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Kilde: Organisationernes ansøgninger 2017.
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Innovationspulje 

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

Formålet med Arbejdsmarkedets Ferie-
fonds Innovationspulje er at fremme 
metodeudvikling samt modne konkre-
te projekter, der har fokus på at kom-
binere og omsætte det ”momentum” 
af fornyet energi, som ferien giver, til 
at motivere konkrete positive foran-
dringer i livssituationen for vanskeligt 
stillede familier og børn.

I 2016 har Arbejdsmarkedets Feriefond støttet 
to projekter, der på forskellige vis arbejder 
innovativt med ferieophold som del af en 
samlet indsats for at fremme sociale netværk 
og social mobilitet. Det drejer sig om ”Holiday 
INSP!” i regi af INSP! samt ”Det gode nabo-
skab” i regi af FSB.
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I N N O V A T I O N S P U L J E

INSP! er en forening, der har som formål at 
give mennesket inspiration til at omsætte sin 
kreativitet i stadig nye sammenhænge; og 
give mennesket adgang til at blive del af det 
fællesskab, som opstår, når vi skaber sammen. 
Med mere end 1000 besøgende om ugen, der 
deltager i forskellige aktiviteter, tilbyder INSP! 
en bred platform af sociale fællesskaber.

INSP! har i tæt samarbejde med Center for 
Socialpsykiatri i Roskilde Kommune arbej-
det for at psykisk sårbare og udsatte unge 
deltager i tilbuddet. Målet er at give psykisk 
sårbare og udsatte unge mulighed for at bry-
de social isolation, komme ud, komme sig og 
komme videre i livet.

Holiday INSP! bliver til

Ideen til Holiday INSP!, som er støttet af 
Arbejdsmarkedets Feriefond, er født af nogle 
af de psykisk sårbare og udsatte unge, der 
bruger stedet. De unge var bekymrede over 
udsigten til de kommende fem ugers som-
merferielukning af tilbuddet; en sommer med 
social isolation uden adgang til deres sæd-

HOLIDAY INSP!

Arkivfoto.

vanlige støttende netværk. Sammen udviklede 
de unge, ungevejlederne og ledelsen idéen 
om et fælles ferieforløb, der ud over at tilbyde 
de unge ferie og socialt netværk, kunne tilføre 
nye udfordringer og oplevelser af selvstændig 
betydning for de unges recovery proces.

Ud over Arbejdsmarkedets Feriefond har 
også det private initiativ Roskilde Runder Op 
og Roskilde Kommunes Center for Socialpsy-
kiatri bakket op om projektet. Holiday INSP! 
er nu afprøvet som startskud til et 3-årigt 
projekt, der er støttet af Social styrel sen, og 
som skal styrke de unges tilknytning til INSP! 
og brobygningen til ”det almindelige liv”, de 
unge drømmer om, med hvad dette indebærer 
i forhold til at forvalte eget liv, bo for sig selv, 
passe et arbejde, gennemføre en uddannelse, 
få sig en kæreste, samt indgå i lokalsamfun-
det. I alt deltog mere end 80 unge i målgrup-
pen i sommerferieaktiviteterne. I gennemsnit 
deltog 23 unge pr. dag.

Nærværende artikel bygger på projektbe-
skrivelsen fra INSP!; løbende dialog mellem 
parterne; Arbejdsmarkedets Feriefonds obser-
vationer via besøg på INSP! samt deltagelse 
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”Vi er kommet ind til noget rig-
tigt – det er simpelthen blevet 
de unges sted.
Tænk at tre uger – mens jeg 
selv var væk på ferie – kan rykke 
så meget på noget, vi har arbej-
det med i årevis.

Zenia, ungevejleder

i udflugt i ferieforløbet; samt en af INSP! 
udarbejdet evaluering af forløb, resultater og 
effekter set med hhv. de deltagende unges, de 
frivilliges og ungevejledernes øjne.

Tilrettelæggelse af ferieforløbet

For at skyde projektet i gang tager to unge 
brugere teten og sætter følgende temaover-
skrifter på de fem ferieuger: Roskilde (turist-
i-egen-by) ugen, Nørd-ugen, Wellness-ugen, 
Naturlivs-ugen og INSP! festugen. De unge 
lægger vægt på, at der for alle aktiviteter skal 
være plads og frihed til at gøre noget andet 
end planlagt, til det spontane, vejrafhængige 
og ferie-agtige. De unge åbner projektet op i 
forhold til omverdenen gennem Facebook-si-
de, flyers og indslag i lokalavisen.

Inden for hvert tema arrangeres sociale 
arrangementer i INSP! huset, som fx 24 timers 
LAN-party, yoga og udendørs filmaften. Og 
ture ud af huset, som eksempelvis besøg på 
Roskilde festival, i tyrkisk bad og fisketur. 
Festugen byder desuden på arrangeret foræl-
drebesøg, samt besøg af 85 Roskilde-borgere 
på byvandring, der kigger forbi til en kop kaf-
fe og en præsentation. Ferien afsluttes med 
en fest i gården for 50-80 mennesker gennem 
dagen og aftenen med helstegt pattegris. Det 
er primært de unge selv, der har stået for den 
konkrete tilrettelæggelse af ferien.

 

Innovative aspekter 

Det er en grundtanke i Holiday INSP!, at pro-
fessionelle der har deltaget som støtte for de 
psykisk sårbare unge, har haft en mere tilba-
getrukken rolle. Det er en anden grundtanke, 
at ressourcestærke unge deltager på lige fod 
med psykisk sårbare unge og der dermed 
gives plads til brobygning mellem unge, med 
og uden psykisk sårbarhed, ved at gøre det 
let for alle at være med og mødes på tværs. 
Involvering i og med lokalsamfundet udgør en 
tredje grundtanke.

Disse tre grundtanker i projektets tilgang 
til at arbejde med brugerinnovation, hvor de 
unge bliver empowered imens de professio-
nelle trækker sig, hvor unge danner tillidsska-

bende netværk på tværs af livssituationer, og 
hvor den samlede gruppe af unge udgør et 
fællesskab, der bygger bro til lokalsamfundet i 
øvrigt, fremstår fornyende.

Resultater af Holiday INSP!

Unge, frivillige og ungevejledere fra socialpsy-
kiatrien fremhæver som resultat af ferien, at 
der er skabt bedre relationer mellem de unge 
brugere og at ferien også har gjort nye bruge-
re interesserede i tilbuddet.

Det fremgår af evalueringen, at de unge 
efterfølgende har vist mere initiativ og selv-
stændighed og særligt de unge, der har haft 
ansvar for aktiviteter har fået et boost af 

Et halvt år efter projektet viste ny måling en 

stigning på 77 pct. flere psykisk sårbare unge, 

der kommer i huset, målt i forhold til 2015.



42 Mange unge har sagt, at de 
normalt bare går og prøver 
at få ferien til at gå. I år bød 
den på masser af oplevelser. 
Det har været godt mod 
ensomheden og der er 
kommet mange nye til.

Alexander, frivillig ung social vært

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

selvtillid. De involverede medarbejdere fra 
Roskilde Kommune har oplevet sig selv i en 
ny rolle som ’frivillig’ og opdaget, hvor meget 
mere der kan overlades til de unge selv, også 
i det daglige.

I forhold til personlig og social mestring 
samt de unges tilknytning til INSP!, fremhæ-
ver ungevejlederne følgende positive effekter 
af ferien:

n	 Der er skabt en helt ny kultur blandt 
 de unge, fra at være besøgende 
 til at være deltagende.

n	 De unge kommer mere i huset til dagligt 
 og på tidspunkter uden ungevejledere.

n	 De unge bruger aktivt værkstedet 
 og musikstudiet.

n	 De unge er med til arrangementer, 
 hvor de tidligere ikke ville komme.

n	 De unge tør stille sig op og præsenterer sig 
 som del af INSP!

n	 De nye unge tager andre nye unge med.

Som særligt betydningsfuldt for resultaterne 
fremhæver ungevejlederne særligt ung-til-ung 
kommunikationen.

De unge er gode til at få hinanden og flere 
med. Desuden er de andre unge i studiet, 
værkstederne osv. inspirerende for de sårbare 
unge.

De unge sociale værters enorme engage-
ment og indsats er ifølge ungevejlederne også 
af stor betydning for, at projektet er lykkes så 
godt. Forløbet blev afholdt som ferie! Ferie-
stemningen blev oplevet ved at der ikke var 
”travlt” og der var plads til ikke-skemalagte 
aktiviteter og sørget for mad. Medarbejderne 
fra socialpsykiatrien stod desuden hele tiden 
i baggrunden, hvis der var behov for praktisk 
opbakning eller lignende.

”
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Det Gode Naboskab er fsb’s sociale hel-
hedsplan på Indre Nørrebro. En boligsocial 
helhedsplan skal igangsætte sociale og fore-
byggende indsatser, der kan medvirke til en 
positiv udvikling i udsatte boligområder. De 
boligsociale helhedsplaner udvikles og finan-
sieres i samarbejde med Københavns Kommu-
ne og Landsbyggefonden.

Nærværende artikel bygger på Det Gode 
Naboskabs projektbeskrivelse; indledende dia-
log; evaluering udarbejdet af Det Gode Nabo-
skabs personale; samt et opfølgende møde.

Særligt indholdsmæssigt 
tilrettelagt familieferie

Aktiviteten omkring ferieopholdet består i en 
særligt indholdsmæssigt tilrettelagt ferie for 
familier og voksne med komplekse sociale 
eller psykiske problematikker. Andelen af 
beboere med ikke-vestlig baggrund er høj, 
og mange børn vokser op i familier, hvor 
forældrenes danskkundskaber er ringe, og 
hvor forældrene ofte mangler kendskab til og 
forståelse for det danske samfund – herunder 
viden om alternative indgange til arbejdsmar-
kedet og viden om uddannelsesmuligheder. 
Samtidig rammes en del af deltagerne af  
kontanthjælpsloftet.

Indholdsmæssigt udgør ferieopholdet et 
omdrejningspunkt i etableringen af et lokalt 
netværk, der har som formål at motivere og 
støtte op om vejen til uddannelse eller arbej-
de, med henblik på at øge familiernes mulig-
heder for at skabe varige forbedringer i deres 
livssituation.

Ferieopholdet tilrettelægges i to sideløbende 
spor, der skal opfylde hver deres formål: (1) 
Via særligt tilrettelagt undervisningsforløb 
og individuel sparring og vejledning skal for-
ældrene bringes tættere på uddannelses- og 
arbejdsmarkedet og (2) deltagerne skal have 
oplevelsen af en ferie med fokus på oplevel-
ser, glæde, socialt samvær og sammenhold.

Familieferiens fokus er således, at give de 
voksne deltagere inspiration til i højere grad 
at tage hånd om egen livssituation og derved 
øge deres mestringsevne og give fornyet ener-
gi og incitament – både ift. uddannelses- og 
arbejdsmarked, familieliv og lokalt netværk.

Ferieopholdet omfatter 36 personer i 4 døgn 
i efterårsferien.

Spor 1: Uddannelse og arbejde

På ferieopholdet tilrettelægges hver formid-
dag med specifikke undervisningsforløb, der 
skal give deltagerne ny viden om, inspiration 

DET GODE NABOSKAB

Det Gode Naboskab.
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44 og mod til at tilgå uddannelse og arbejdsmar-
ked i en form de ikke møder i dagligdagen på 
eksempelvis jobcenteret. Der arbejdes mål-
rettet med at italesætte muligheder for såvel 
alternative som mere traditionelle veje ind på 
arbejdsmarkedet. Dette gøres bl.a. via works-
hops og oplæg fra fagpersoner, mønsterbry-
dere, iværksættere og erhvervsliv. Desuden 
arbejdes der om formiddagen i ”netværks-
grupper”, der fungerer som et forum for posi-
tiv, primært erhvervsrelateret sparring med 
ligesindede. Dette gøres fx gennem metoden 
’drømmerunde’ hvor deltagerne opfordres 
til at drømme om stort og småt i relation til 
arbejdsmarked samt udvikling af kompeten-
cer. Deltagerne skal fortsætte med sparring i 
de nedsatte netværksgrupper (med støtte fra 
en relevant medarbejder) efter hjemkomsten, 
med fokus på at skabe et forum, hvor der er 
mulighed for at italesætte en bedre fremtid.

På baggrund af feedback oplever Det Gode 
Naboskab i høj grad at være nået i mål med 
visionerne for de særligt tilrettelagte under-

visningsforløb. Særligt oplæg om mønster-
brydning og oplæg fra et konkret vikarbureau 
formåede at skabe refleksioner, debat og 
visioner hos deltagerne. Eksempelvis gav flere 
deltagere på baggrund af en debat om møn-
sterbrydning udtryk for at de blev opmærk-
somme på, hvordan de kan være med til at 
skabe en bedre fremtid for deres børn, mens 
besøget fra et vikarbureau gav anledning til 
at flere deltagere med det samme oprettede 
CV og dermed gjorde en aktiv indsats for at 
komme ud på arbejdsmarkedet.

Spor 2: Oplevelser, 
socialt samvær og sammenhold

Det andet spor sigter mod deltagernes 
oplevelse af ”ferie” med fokus på oplevel-
ser, socialt samvær og sammenhold. Hver 
eftermiddag er tilrettelagt med familieaktivi-
teter som græskarlygteskæring, snobrød og 
ansigtsmaling, guidet tur med naturvejleder 
i området, drageflyvning og filmhygge. Disse 

Det Gode Naboskab.
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45aktiviteter og de naturskønne omgivelser i 
form af skov, strand, bondegårdsdyr og frugt-
plantager er med til at give deltagerne et 
afbræk og pusterum fra hverdagen. Deltager-
ne har desuden egne værelser/ferielejligheder 
og fuld forplejning, der giver øget mulighed 
for at fokusere på samvær og sociale aktivi-
teter.

Opfølgende netværksgrupper

Læringsforløbene, hvor deltagerne bliver 
inddelt i netværksgrupper giver en god mulig-
hed for nye gode oplevelser sammen med 
andre voksne. Netværksgrupperne modtager 
supplerende spørgsmål som understøtter det 
konkrete undervisningsforløb og som giver 
anledning til at indgå i dialog med ligestillede.

Disse netværksgrupper resulterer i flere 
indholdsrige debatter og refleksioner. Særligt 
emner som mønsterbrydning og kontant-
hjælpsregler giver anledning til debat, reflek-
sion og diskussion. Her kan deltagerne rela-

tere til emnerne, der er vigtige for både dem 
og deres børns fremtid. Det Gode Naboskab 
støtter op om netværket, såvel under ferie- 
opholdet som efter endt ferieophold, hvor der 
er planlagt fremtidige aktiviteter i netværks-
gruppe-regi.

Innovative aspekter

Projektet vurderes at være fornyende i sit 
fokus på at kombinere glæde og oplevelse 
med at skabe et positivt rum for at tale om 
job og uddannelse, som kan gavne familierne 
i et langsigtet perspektiv. Der ses en stringent 
sammenhæng mellem projektets idéer om 
samspillet mellem glæde og gavn - og den 
konkrete tilrettelæggelse af ferieopholdet 
samt opfølgningen i målrettede netværk.
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Blå Kors Danmark   1.751.071  1.400.000

Boligselskabet Lejerbo   2.105.400  1.240.000

Børneferieselskabet   1.400.000  1.840.000

Care4You   -  100.000

Dansk Flygtningehjælp Ungdom (DFUNK)   209.500  140.000

Dansk Folkehjælp   10.000.000  7.600.000

DepressionsForeningen   99.000  -

FamilieNet Danmark   1.200.000  1.540.000

Ferie med Fællesskab, Netværk og Oplevelser (Husmoderferie)  720.000  720.000

Fonden Børnehjælpsdagen   161.000  250.000

Fonden Mødrehjælpen af 1983   390.000  440.000

Foreningen Familieferie  2.500.000  3.000.000

Foreningen Misbrugsportalen   875.000  570.000

Foreningen til Støtte for Mødre og Børn   -  200.000

ForælderFonden   -  100.000

Frelsens Hær   4.000.000  4.000.000

IOGT   -  100.000

Høreforeningen   100.000  -

KAB   1.200.000  610.000

Kirkens Korshær   2.024.420  830.000

Kirkernes Integrations Tjeneste   -  2.080.000

Landsforeningen af nuværende og tidligere Psykiatribrugere (LAP)  160.000  160.000

Landsforeningen af VæreSteder   4.000.000  3.300.000

Landsforeningen Autisme   1.300.980  760.000

Landsforeningen for psykisk sundhed (SIND)   100.000  100.000

Landsforeningen Lænken   300.000  -

Landsorganisationen af KvindeKrisecentre   550.000  590.000

Red Barnet   1.839.964  1.600.000

Red Barnet Ungdom   -  160.000

Røde Kors Asyl   870.000  870.000

Røde Kors i Danmark   -  370.000

Samvirkende Menighedsplejer (folkekirkens nødhjælp)   3.540.250  2.450.000

Scleroseforeningen   -  70.000

Ungdommens Røde Kors   2.500.000  1.390.000

Samlet   43.896.585  38.680.000

Arbejdsmarkedets Feriefonds Innovationspulje   2.000.000  1.500.000

I alt  45.896.585 40.180.000

TABEL 1

Liste over samarbejdspartnere, der pr. ultimo er bevilget tilskud til ferieophold. 
i kr.   Bevilget pr.  Bevilget pr. 
Bevillingshaver  31.12.2016  31.12.2015  
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FIG. 14

Udviklingen i Arbejdsmarkedets Feriefonds bevillingsramme til feriehjælp
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Arbejdsmarkedets Feriefonds samlede bevillinger til feriehjælp

Arbejdsmarkedets Feriefond har i 2016 
bevilget i alt 45.897 tkr. til feriehjælp (2015: 
40.180 tkr.).

Heraf er 43.897 tkr. bevilget til Arbejdsmar-
kedets Feriefonds Program for Feriehjælp,  
som er fondens landsdækkende feriehjælps-
program (2015: 38.680 tkr.).

Arbejdsmarkedets Feriefonds Innovationspul-
je er i 2016 tilført 2.000 tkr. (2015: 1.500 tkr.).

Fonden har i 2016 ikke tildelt støtte til 
Arbejdsmarkedets Feriefonds Program for 
Socialt-Kulturelle Aktiviteter (2015: 0 kr.).

De samarbejdspartnere, der i 2016 har fået 
tildelt en bevillingsramme til gennemførelse 
af ferieophold i 2017 fremgår af tabel 1.

Å R E T S  U D D E L I N G E R 
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Øvrige støtteområder
DANMARKS NATIONALPARKER

Ø V R I G E  S T Ø T T E O M R Å D E R

landskab med stor national og international 
betydning. Med støtte fra fonden blev et net-
værk af cykel- og vandrestier etableret med 
formålet at skabe sammenhængende natur-
områder, sikre adgangsmuligheder til og fra 
Nationalpark Thy samt fremme mulighederne 
for at bruge naturen.

Etableringen af området som nationalpark 
fik stor lokal opbakning og var med til at styr-
ke en bæredygtig udvikling i lokalsamfundet. 
Arbejdsmarkedets Feriefond udbetalte i 2015 
sidste del af de i alt op til 30 mio. kr., fonden 
i 2008 bevilgede til Skov- og Naturstyrelsen 
(nu: Naturstyrelsen) til at forbedre adgangs-
forhold samt formidling af naturområdet i Thy.

Mols Bjerge

Den 29. august 2009 blev Nationalparken 
Mols Bjerge indviet. Nationalpark Mols 
Bjerge fortæller historien om, hvordan det 
danske landskab blev skabt tilbage i istiden. 
Bosætninger fra den tidligste stenalder sæt-
ter sit præg på området. Fonden har støttet 
etablering af en række cykel og vandrestier, 

Tilgængelig natur 
og kulturhistorie

Tilgængelighed og formidling af aktiviteter og 
oplevelser inden for kultur og natur udgjorde 
tidligere et støttepolitisk fokus i Arbejdsmar-
kedets Feriefond.

Gennem støtte til etablering af stisystemer, 
bænke og anden infrastruktur for ’bløde 
trafikanter’, samt formidling af den natur og 
kultur, der udspiller sig, har Arbejdsmarkedets 
Feriefond medvirket til at tilgængeliggøre og 
motivere aktiv brug af naturen i alle dele af 
Danmark, på tværs af indkomstforhold og 
inkluderende for mennesker med bevægelses-
handicap.

Med udgangen af 2016 kan Arbejdsmarke-
dets Feriefond med tilfredshed konstatere, at 
fire af de natur områder, fonden har støttet, 
har fået status som nationalpark i medfør af 
lov om nationalparker af 24. maj 2007, og at 
endnu et område kandiderer til denne status.

Thy

Thy Nationalpark blev den 29. juni 2007 udpe-
get som første danske nationalpark. Klitterne 
og klithederne har skabt et helt særligt natur-
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udbygning og fornyelse af de tre eksisterende 
formidlingscentre samt etablering af støtte-
punkter ved kysten. Arbejdsmarkedets Ferie-
fond udbetalte i 2016 sidste del af de i alt op 
til 29,4 mio. kr., fonden i 2008 bevilgede til 
Skov- og Naturstyrelsen (nu: Naturstyrelsen) 
til forbedring af adgangsforholdene samt for-
midling af naturområdet i Mols Bjerge.

Vadehavet

Nationalpark Vadehavet blev indviet 16. 
oktober 2010. Nationalparken formidler den 
danske del af Vadehavet, som i juni 2014 kom 
på UNESCO’s liste over verdensarv. Vadehavet 
er et af verdens største tidevandsområder. Det 
består af øer, tidevandskanaler, løb, mudder-
flader og kyst, som hele tiden ændrer form og 
nogle gange endda sted. UNESCO’s udpeg-
ning af den danske del af Vadehavet som 
verdensnaturarv er en global anerkendelse af 
det arbejde, som i årtier er blevet gjort for at 
beskytte området, og det betyder flere fordele 
og muligheder for regionen (Reference: www.
nationalparkvadehavet.dk). Arbejdsmarkedets 
Feriefond har i perioden 1995-2010 ydet støt-
te i form af lån og tilskud til Vadehavscentret 
med i alt op til 22,8 mio. kr.

Skjoldungernes Land

Nationalpark Skjoldungernes Land blev indvi-
et den 21. marts 2015. Nationalpark Skjoldun-
gernes Land byder på et mangfoldigt og vari-
eret landskab - rigt på natur, kulturhistorie og 
oplevelser. Nationalparken er præget af fjord-
landskabet i og omkring Roskilde Fjord, samt 
Gamle Lejres kulturhistorie. Ifølge sagnene var 
det her Skjoldungerne, sagnhistoriens første 

danske kongeslægt, regerede og samlede 
Danmark. Med støtte fra Arbejdsmarkedets 
Feriefond er etableret et ’landsskabsstrøg’ 
gennem området med forbedring og synlig- 
gørelse af natur- og kulturhistoriske attrak- 
tioner, etablering af bl.a. handicapsti samt en 
række initiativer inden for formidling og net-
værk. Arbejdsmarkedets Feriefond udbetalte 
i 2012 sidste del af de i alt op til 9,5 mio. kr., 
fonden i 2008 bevilgede til Roskilde Museum 
til natur- og kulturområdet i Sagnlandet Lejre.

Kongernes Nordsjælland

Nationalpark Kongernes Nordsjælland 
kandiderer til indvielse som nationalpark i 
2017. Landskabet består af landbrugsarealer, 
store skove og søer, samt klitkyst og brede 
sandstrande og her finder vi de tre smukke 
slotte; Fredensborg Slot, Frederiksborg Slot 
og Kronborg Slot. Området er mange steder 
præget af minder fra en tid, hvor Nordsjæl-
land var jagtterræn for de danske konger. Med 
støtte fra Arbejdsmarkedets Feriefond er der i 
området bl.a. etableret stisystemer, indretning 
af ankomststeder og fugletårne. Desuden har 
Arbejdsmarkedets Feriefond støttet formidling 
i landskabet i form af tre ’fortællehuse’ med 
formålet at skabe overblik og sammenhæng 
mellem områdets natur- og kulturhistorie. 
Arbejdsmarkedets Feriefond forventer i 2017 
at udbetale sidste del af de i alt op til 13,9 
mio. kr., fonden i 2007 bevilgede til Skov- og 
Naturstyrelsen (Nu: Naturstyrelsen) til Konger-
nes Nordsjælland.

Nærværende artikel er delvist baseret på 

www.danmarksnationalparker.dk samt www.friluftsraadet.dk.

Friluftsliv er vigtigt for danskerne. Det 

er sundhedsfremmende, både mentalt og 

fysisk. Det fremmer sociale relationer, frem-

mer indlæring hos skoleelever og er i det 

hele taget et centralt element i vores natio-

nale identitet. Reference: Fakta om Frilufts-

livet i Danmark, Friluftsrådet 2013.

De fleste danskere tager ud i naturen med det formål at opleve naturen, og mere end 80 % af befolknin-

gen mener, at naturoplevelser er vigtige for livskvaliteten. Mere end hver anden tager i naturen for  

at reducere stress og slappe af. Besøg i naturen sker altså primært med henblik på naturoplevelser,  

motion og afstresning. Referencer: Jensen, 2013; Kaae & Madsen, 2003; Stigsdotter et al., 2011 i: Fakta 

om Friluftslivet i Danmark, Friluftsrådet 2013.



 
§ 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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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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