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FORORD 

Arbejdsmarkedets Feriefond har gennem mange år opbygget et stærkt netværk af almennyttige 
civile organisationer samt kultur- og naturformidlende institutioner, der arbejder sammen med 
fonden om at tilvejebringe feriemuligheder, og har i kraft af dette netværk en unik adgang til 
et felt på mellem 20.000 og 25.000 voksne og børn, der befinder sig i en livssituation med  
multiple problemer.

I 2015 har 25.000 vanskeligt stillede voksne og børn har haft del i den glæde, rekreation og 
energi, som ferieoplevelser afstedkommer, og som kan medvirke til menneskers handlekraft 
i forhold til at skabe positive forandringer i en livssituation, præget af eksklusion fra arbejds-
markedet, psykisk sygdom, misbrug, mistrivsel hos børnene, manglende netværk og risiko for 
social isolation.

Arbejdsmarkedets Feriefond arbejder målrettet og innovativt sammen med netværket af part-
nere for at fremme, at mennesker i en udsat livssituation får del i feriemuligheder, med størst 
mulig effekt i form af social inklusion og social mobilitet.

På de indre linjer har Arbejdsmarkedets Feriefond i 2015 gennemført omfattende effektiviserin-
ger og strukturelle ændringer, og udgør en højtydende, videnstung og veltrimmet administrati-
on. 

Ferielovsudvalgets igangværende arbejde og de forestående politiske forhandlinger om 
feiepengesystemet og de øvrige dele af ferieloven indebærer en uafklaret situation omkring 
Arbejdsmarkedets Feriefonds fremtidige virke og organisering.

Som det er uddybet i nærværende Årsrapport 2015, forholder det sig sådan, at Arbejdsmarke-
dets Feriefond i perioden 2009-2015 samlet set har afleveret flere midler til staten, end fonden 
har fået tilført i uhævede feriepenge, og at Arbejdsmarkedets Feriefond i perioden 2009-2015 
således reelt kan siges at have finansieret sin drift og sit formål af opsparede midler samt 
løbende tilbagebetalinger af midler, som fonden har udlånt til ferieformål.

Arbejdsmarkedets Feriefond har værdiansat sine samlede udlån til 195 mio. kr., og fonden har 
ikke hjemmel til at lade midlerne forblive i udlån. Fonden skal endvidere søge udlånene afviklet 
ved førtidig indfrielse. På den baggrund er det realistisk, at Arbejdsmarkedets Feriefond fortsat 
kan finansiere sin drift og sit formål på et vist niveau og i en vis periode.

Med et positivt resultat i 2015 på 23,8 mio. kr., en effektiv administration og en portefølje af 
udlån, der giver grundlag for, at Arbejdsmarkedets Feriefond fortsat kan finansiere sin drift 
og sit formål på et vist niveau og i en vis periode, er det med positiv udsigt til fremtiden, at 
Arbejdsmarkedets Feriefond har afsluttet 2015.

Jytte Andersen, Formand 

Fhv. Arbejdsminister, bolig- og ligestillingsminister

Nina Löwe Krarup, Direktør



Formål

Arbejdsmarkedets Feriefonds formål er at yde 
støtte til ferieformål for lønmodtagere. Fon-
den yder fortrinsvis støtte til ferieophold for 
vanskeligt 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 
mulighed 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.

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 mod- 
tager SU eller anden offentlig uddannelses-
ydelse, og som ud over en økonomisk vanske-
lig situation, befinder sig i aktuel risiko for 
at frafalde studierne, på grund af væsentlige 
sociale problematikker i familien.

4. 
Ferieophold der indholdsmæssigt er tilrette-
lagt for afgrænsede grupper af familier og 
voksne, som ud over en økonomisk vanskelig 
situation, er udsatte på grund af særligt kom-
plekse sociale eller psykiske problematikker.

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.
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Pige på ferie med Ungdommens Røde Kors

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 
socialt-kulturelle aktiviteter, der inden for 
rammerne af ferieformålet, fremmer opbyg-
ningen af social og kulturel kapital hos socialt 
udsatte 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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Ungdommens Røde Kors.
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Ungdommens Røde Kors.



I 2015 deltog godt 25.000 vanskeligt stillede 
voksne, børn og unge, i Arbejds mar kedets 
Feriefonds Feriehjælpsprogram. Dertil kom de 
mange frivillige, hvoraf ca. 2.000 blev støttet 
af Arbejdsmarkedets Feriefond.

Fonden har i 2015 kortlagt på hvilken måde, 
de mennesker, der modtager feriehjælpen, er 
vanskeligt stillede. Fondens data giver belæg 
for at antage, at de mennesker, der modtager 
feriehjælp er familier, voksne, børn og unge, 
der for en stor dels vedkommende lever et 
hverdagsliv præget af ledighed, psykisk syg-
dom, familieopbrud og social isolation. Det er 
således ikke alene en belastet økonomi, der 
afholder målgruppen fra selv at holde ferie; to 
tredjedele af deltagerne vurderes at befinde 
sig i en livssituation uden personlige ressour-
cer til selv at arrangere ferie.

Arbejdsmarkedets Feriefond når med andre 
ord ud til en målgruppe, der har brug for en 
hjælpende hånd for at få del i den rekreation 
og fornyelse af fysiske og mentale kræfter, der 
er kernen i ferieformålet. Når vi dertil lægger, 
at godt 60 pct. af deltagerne, er børn og unge, 
samt en geografisk spredning, stort set sva-
rende til befolkningssammensætningen, kan 
det konkluderes, at fonden i 2015 lever op til 
de erklærede visioner og mål for Arbejdsmar-
kedets Feriefonds Program for Feriehjælp.

Arbejdsmarkedets Feriefonds nye strategi for 
2015-2017 har fokus på, at fonden gennem 
øget viden og innovativ sam produktion med 
de civile organisationer, fremmer en udvikling 
af ferieophold for vanskeligt stillede familier 
og børn, med et delt glæde- og gavnperspek-
tiv. Det vil sige ferieophold, der indgår i en 
bredere sammenhæng, med fokus på både 
den gode oplevelse og muligheden for gavnlig 
effekt på længere sigt, med særligt henblik på 
social inklusion og social mobilitet.

I 2016 vil ca. 20.000 vanskeligt stillede 
få mulighed for at komme på ferie med 
støtte fra Arbejdsmarkedets Feriefond, der i 
2015 har bevilget i alt 40,2 mio. kr. til ferie-
hjælpsprogrammet. Fonden har med dette 
års uddelinger bl.a. sikret, at 4.000 børn og 
unge, som holder ferie uden deres forældre, 
får mulighed for at deltage i et ferieophold, 
hvor frivillige yder den fornødne praktiske og 

personlige støtte til deltagerne. Derudover 
får 3.500 mennesker med komplekse sociale 
eller psykiske problemstillinger, mulig hed for 
at deltage i ferieophold, der er særligt tilret-
telagt i forhold til deltagernes behov. Det har 
også været muligt at yde støtte til ferieophold 
for 2.000 beboere fra særligt udsatte bolig-
områder. Vanskeligt stillede børnefamilier, 
hvor børn og forældre holder ferie sammen, 
udgør fortsat den største gruppe, på 13.000 
personer, der i 2016 kommer på ferie med 
støtte fra Arbejdsmarkedets Feriefond. Ende-
lig er Arbejdsmarkedets Feriefond indgået i et 
samarbejde med bl.a. Soldaterlegatet om et 
kombineret ferie- og rehabiliteringssforløb for 
veteraner i 2016.

Beretning 2015
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Fondens oplysninger om fordelingen af 

uhævet og ikke udbetalt feriegodtgørelse 

for perioden 2009-2015 viser, at Arbejdsmar-

kedets Feriefond har haft et underskud på 

ca. 310 mio. kr., imens lønmodtagerne inden 

for forældelsesfristen har hævet 51 mio. kr., 

og staten er tilført i alt 1.140 mio. kr.

Det kan på den baggrund konstateres, at 

Arbejdsmarkedets Feriefond i perioden 2009-

2015 samlet set har afleveret flere midler til 

staten, end fonden har fået tilført i uhævede 

feriepenge, og at Arbejdsmarkedets Ferie-

fond således i perioden 2009-2015 samlet 

set reelt kan siges at have finansieret sin 

drift og sit formål af opsparede midler samt 

løbende tilbagebetalinger af midler, som 

fonden har udlånt til ferieformål.

Arbejdsmarkedets Feriefond har værdiansat 

sin portefølje af udlån til 195 mio. kr., hvor 

flere udlån forventes indregnet. Arbejdsmar-

kedets Feriefond har ikke hjemmel til at lade 

midlerne forblive i udlån, og skal søge udlå-

nene afviklet ved førtidig indfrielse.

På den baggrund vurderes det, at Arbejds-

markedets Feriefond fortsat kan finansiere 

sin drift og sit formål på et vist niveau og i 

en vis periode.



Arbejdsmarkedets Feriefonds aktiviteter i 
2015 omfatter feriehjælp til vanskeligt stillede 
familier og børn, med henblik på at de får del 
i den rekreation og fornyelse af mentale og 
fysiske kræfter, det er ferielovens formål at 
sikre.

Feriehjælp

F E R I E H J Æ L P
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I 2015 var godt 25.000 vanskeligt stillede på 

ferie med støtte fra fonden, hvilket er det 

største antal nogensinde. 

Heraf var 61 pct. blandt de vanskeligt stille-

de børn og unge, der holdt ferie med eller 

uden deres forældre.  

Målet om at gennemføre et feriehjælpspro-

gram, der når ud til vanskeligt stillede fami-

lier og børn i hele Danmark, er dokumenter-

bart nået. 

KAB. 
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P Å  V E J  U D  A F  D E N  S O C I A L E  A R V

BLÅ KORS RIDELEJR 

Klokken nærmer sig 13.30 
søndag d. 28. juni, og den første 
bil kører ned ad den lange allé, 
der omkranses af en ridebane på 
den ene side og en fold på den 
anden. Efter knap to timer er der 
ankommet 24 piger. Der hersker 
en afventende stemning, hvor 
alle ser hinanden an og endnu 
ikke føler sig helt til rette i de 
ukendte omgivelser. Størstedelen 
af pigerne er blevet afleveret af 
plejefamilier eller pædagoger fra 
institutioner, hvor pigerne har 
boet i alt fra få dage til adskille
lige måneder. Fælles for pigerne 
er, at de alle af samfundet kate
goriseres som ’omsorgssvigtede 
børn’, der kommer fra hjem med 
en misbrugsproblematik.

Af Thilde Thuren Pedersen, 

studerende og frivillig for Blå Kors, 20 år

”Sommerlejrenes usynlige børn

Hver sommer afholder Blå Kors en vifte af 
børne- og ungdomslejre, hvor formålet er 
at tilbyde børn, der overvejende kommer 
fra misbrugshjem, et tiltrængt pusterum fra 
deres udfordrende hverdag; et pusterum, 
hvor fokus er på dem alene. Denne sommer 
bliver der afholdt 9 sommerlejre med i alt 290 
deltagende børn. Lejrene finansieres primært 
af Arbejdsmarkedets Feriefond, men også 
Blå Kors Genbrugsbutikker, private fonde 
og sponsorater fra erhvervslivet er med til 
at muliggøre opholdene. Fællesnævneren 
for lejrene er, at de drives af dedikerede fri-
villige, der motiveres af at give børnene en 
uforglemmelig oplevelse, som ruster dem med 
selvværd og nære relationer. ”Vi prioriterer 
at have mange frivillige med på lejrene, så 
alle børn oplever sig set og mødt af kærlige 
og opmærksomme voksne”, fortæller Vivi 
Ravnskjær Terp, projektleder og diakonikon-
sulent ved Blå Kors. Af samme grund får hvert 
barn tildelt en kontaktperson blandt lejrleder-
ne, så der fra start er etableret en tryghed ved 
at kunne henvende sig efter behov.

Statistisk anslået sidder der gennemsnitligt 
2 børn i hver folkeskoleklasse, der hører til 
målgruppen af børn fra hjem med en mis-
brugsproblematik. ”Mange af disse børn 
bærer et uoverskueligt stort ansvar for at få 
familiens hverdag til at fungere, og de bruger 
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mange ressourcer på at bekymre sig om vok-
senproblemer; de har brug for et rum, hvor de 
kan bygge sig selv op, og det er det, vi håber 
at kunne give dem på lejren”, fortæller Vivi 
Ravnskjær Terp.

Det fælles fodslag

Hver sommerlejr har sit eget tema, og for 
ridelejren er omdrejningspunktet naturligvis 
pigernes fællesinteresse for heste. For andet 
år i træk finder Blå Kors Ridelejr sted i uge 27 
med 24 piger fra hele landet i alderen 12-16 
år, drevet af 8 frivillige lejrledere. Den fysiske 
ramme er det idylliske og velholdte ridecen-
ter, Meldgaard Heste, med sin naturskønne 
placering i Farsø tæt ved Limfjorden. 

Allerede søndag aften får hver pige sin per-
sonlige hest tilknyttet. ”For at få de bedste 
oplevelser er det vigtigt med et korrekt match 
af hest og rytters temperament”, fortæller 
Jeanette Meldgaard, indehaver af ridecen-
teret. ”Pigernes tryghed ved både os som 
personale og hestene er nødvendig for, at de 
kan slappe af og nyde turen. Man skal ikke 
underkende, hvor meget selvtillid og viljestyr-
ke det kræver at beskæftige sig med så store 
og stærke dyr”, fortsætter hun. Pigerne bliver 
taget alvorligt og lyttet til, og den positive 
effekt deraf fremstår tydeligt, når pigerne, 
som ugen skrider frem, gang på gang over-
skrider egne grænser og stråler af stolthed 
ved at lykkes i det hidtidigt antagne umulige.

Fredag falder et par tårer, da der efter lejrens 
sidste ridetur bliver taget afsked med heste-
ne. Der bliver udnævnt ikke så få af ’verdens 
bedste hest’ og adskillelige selfies bliver taget 
for at forevige minderne. ”Pigerne forbinder 
direkte hestene med de gode oplevelser, 
hvilket formentlig er årsagen til deres stærke 
tilknytning til hestene. I hestens selskab finder 
pigerne en tiltrængt relation, der tavst og 
betingelsesløst accepterer dem, som de er”, 
fortæller Jeanette Meldgaard.  

Venskaber for livet

Mørket falder på torsdag aften. Det er lejrens 
sidste dag, der er ved at nå sin afslutning, og 
efter en lang uge står trætheden malet i alles 
ansigter. Piger og lejrledere sidder tæt samlet 
om bålet, hvor der bages snobrød og synges 
sange. Stemningen er præget af hygge, og 
der hersker en indforstået fælles konsensus 
om de gode oplevelser, der fylder hvert sind 
og hjerte. 

En undersøgelse fra 2014 udarbejdet af 
cand. negot i turisme, Linda Nyholm, har 
undersøgt og kortlagt de positive effekter af 
Blå Kors’ sommerlejre. Undersøgelsen viser, 
hvordan lejrene fungerer som et forudsigeligt 
og trygt frirum til at være barn i; et sted, hvor 
børnene giver slip på bekymringer og nyder 
de gode oplevelser. Hun påpeger, hvordan  
lejrene synes at hæve børnenes humør og  
forsyne dem med ny adfærd tillært gennem 
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den tætte interaktion mellem børn og lejr-
ledere. Endda fremhæver hendes undersø-
gelse, at børnene tager adfærden med sig 
videre og anvender den i deres dagligdag, 
hvilket bl.a. er med til at forbedre familie-
relationerne. 

Børnene har en oplagt mulighed for at 
spejle sig i hinanden, når de på lejrene 
møder ligesindede, og erfaringer viser, at 
mange af børnene er gengangere år efter 
år. På det fælles grundlag dannes solide og 
nære venskaber, der tit ses at have livslang 
varighed trods afstande og tid. De gode 
minder og tætte relationer bliver børnenes 
ballast, styrker deres resiliens og udvikler 
selvværdet. 

Omtrent 40% af alle alkoholikere er selv 
voksne børn af alkoholikere og er dermed 
underlagt den sociale arv. På baggrund af 
undersøgelsen foretaget af Linda Nyholm 
anslås det langsigtede resultat af sommerlej-
rene at være et gunstigt bidrag til mønster-
brydning. Selvom lejrenes positive effekter 
er overvejende, kan børnenes fremtid ikke 
befries for social arv på en uge. Hyppige skift 
af omsorgspersoner modarbejder børnenes 
naturlige behov for tilknytning, og derfor er 
det essentielt for målgruppen, at de møder 
kærlige og gode mennesker, der vil dem det 
bedste. Alle bærer vi det sociale ansvar at 
hjælpe børnene godt videre, for den afgø-
rende indsats finder sted i nærmiljøet – i 
hverdagen.

Alle fotos 

er fra 

Blå Kors Ridelejr.
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Ungdommens Røde Kors.
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ANTAL DELTAGERE

FIG. 1

Deltagere på ferieophold inklusiv frivillige, støttet af Arbejdsmarkedets Feriefond 
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Antallet af voksne, unge, børn og frivillige, 
der deltog i Arbejdsmarkedets Feriefonds 
Feriehjælpsprogram 2015 udgjorde i alt 
godt 27.000 personer. Heraf var godt 25.000 
vanskeligt stillede deltagere i målgruppen 
og dertil kom små 2.000 frivillige deltagere. 
Antallet af deltagere på ferieophold 2015, er 
det højeste antal deltagere fonden hidtil har 
ydet støtte til. Udviklingen fremgår af figur 1.

Fondens vision om at sikre, at ferie er til-
gængelig også for familier og børn, der befin-
der sig i en vanskelig livssituation, vurderes at 
være realiseret på et tilfredsstillende niveau.

Ungdommens Røde Kors.
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FIG. 2

Andel børn og unge på ferieophold 2015 (pct.)
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”Hvis man har været genert hele sit liv, så forsvinder det bare når man 
er her. Jeg har været mega utroligt genert, over at danse overfor andre, 
men her har jeg bare danset. Jeg har været rigtig genert, men her går 
det bare væk fordi der er så meget sammenhold.
Dreng på ferie med Ungdommens Røde Kors

Da jeg var mindre var jeg virke
lig genert, jeg talte ikke med no
gen og var lidt uden for, men jeg 
synes faktisk Solskinslejren har 
forandret mig virkelig meget, for 
nu er jeg en pige som er meget 
social og sammen med andre. Jeg 
har lavet en aftale med en pige 
om at gå sammen i Bonbonland, 
fordi hun ikke havde nogen at gå 
sammen med, så jeg tænkte ej du 
kan da bare gå sammen med os. 
Pige på ferie med Ungdommens Røde Kors

Som det fremgår af figur 2 udgør popula-
tionen af børn og unge op til 19. år i 2015 
hele 61 pct. af det samlede antal deltagere i 
målgruppen, svarende til at 15.000 børn og 
unge har deltaget i ferieophold med støtte fra 
fonden. Det er relativt væsentligt højere end 
befolkningen som helhed, der aldersmæssigt 
er sammensat som følger: 0-14 år (19 pct.), 
15-19 år (7 pct.), 20- år (74 pct.). 

Det kan konstateres, at Arbejdsmarkedets 
Feriefonds fokus på at prioritere børn og unge 
som særlig målgruppe i feriehjælpsprogram-
met er opfyldt.

”



GEOGRAFISK SPREDNING
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Ferieophold 2015

Befolkning 2015

FIG. 3
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Som det fremgår af figur 3, svarer sammen-
sætningen af deltagere stort set til befolk-
ningssammensætningen på regionsniveau.

Det kan konstateres, at fondens mål om 
et landsdækkende feriehjælpsprogram er 
opfyldt.

Det er Arbejdsmarkedets Feriefonds vision 
og mål at sikre et landsdækkende tilbud om 
feriehjælp til familier og børn, der befinder sig 
i en vanskelig livssituation. Særligt har fonden 
lagt vægt på også at nå ud til andre dele af 
landet, end hovedstadsområdet.

KAB.



Dansk FolkeFerie Fonden (FFF) er en nyere 
almennyttig fond, der alene skal skabe ferie-
oplevelser på ikke-kommerciel basis. Arbejds-
markedets Feriefond besluttede i 2009 at 
bevilge støtte på 2,1 mio. kr. til et udviklings-
projekt for forandringsskabende ferieophold 
for mennesker, som har behov for støttede 
ferieophold. 

Arbejdsmarkedets Feriefond fik i 2013 udar-
bejdet en midtvejsevaluering af projektet og 
senest ’Slutevaluering Vinter 2015’, der sam-
ler op på hele projektet og lå færdig primo 
2016. De to evalueringsrapporter er udarbej-
det af Rådgivende Sociologer.

Langsigtede effekter af ferieophold

Formålet med metodeudviklingsprojektet 
er at udvikle et koncept for Feriebyen, hvor 
familierne får noget ’mere’ med sig hjem end 
ferieoplevelsen i sig selv. Om ferieopholdene 
udtrykker frivillige og medarbejdere forvent-
ninger om gode oplevelser og et tiltrængt 
pusterum, samt forhåbninger om at ferie-
oplevelsen kan være med til at skabe varige 
forandringer. 

Midtvejsevalueringen viser i den forbindelse 
to særligt interessante resultater: 

n Deltagernes faktiske udbytte af ferieophol- 
 dene overstiger deres forventninger

n Ferieopholdene er potentielt forandrings- 
 skabende 

Rådgivende sociologer konkluderer: ”Kigger 
man på udbytte i et lidt længerevarende 
perspektiv, svarer godt halvdelen af famili-
erne, at de som følge af ferieoplevelsen har 
fået lyst til at ændre nogle ting i deres liv. På 
baggrund af disse resultater er det rimeligt at 
antage, at ferien har været med til at sætte 
varige spor hos flere af familierne.”

Den forskel medarbejderne primært mener  
at ferieopholdene bidrager til er jf. midtvejs- 
evalueringen:

n At styrke familiernes selvtillid

n At styrke familiernes interne relationer

n At styrke familiernes netværk

n At øge familiernes tillid

n At give familierne inspiration og mod til at  
 prøve nye ting og få oplevelser sammen

En 34-årig kvindelig deltager udtrykker føl-
gende i midtvejsevalueringen: 

METODEUDVIKLING 
I HELSINGØR FERIEBY
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”Jeg tager det med mig, at det 
kunne jeg godt det her. Vi kun
ne sagtens tage på ferie og jeg 
kunne også snakke med andre 
mennesker og andre familier, 
som vi mødte i Feriebyen. Og 
jeg kunne også løse de proble
mer vi ramlede ind i i Feriebyen 
selv… For først var jeg sådan 
lidt i panik og tænkte ’åh nej’ 
og ’hvad nu’…så jeg synes jeg 
lærte rigtig meget at tage den 
med ro. Det er nok noget jeg 
mere kan bruge personligt tror 
jeg. I forhold til børnene og til 
dagligdagen herhjemme.”



Tre punkter medarbejderne tillægger stor 
betydning for ferieoplevelsen og målgruppens 
udbytte, er:

n Naturen som ramme

n Mødet med mennesket

n De udbudte aktiviteter

I slutevalueringen følges op på opmærksom-
hedspunkterne fra midtvejsevalueringen og 
de langsigtede effekter af ferieopholdene 
bekræftes. Evalueringen finder bl.a., at 67 
pct. af deltagerne har lært nye sider af deres 
børn at kende, samt at 71 pct. er meget enige 
eller enige i, at ferieopholdet har givet dem 
inspiration til at bruge naturen mere. Af lang-
sigtede effekter giver familierne bl.a. udtryk 
for, at de i dag har mere mod på at lære nye 
mennesker at kende.

Dokumentation og evaluering

Midtvejsevalueringen pegede endvidere på en 
manglende systematisk vidensopsamling og 
dokumentation om deltagere og effekter af 
ferieopholdene. 

Metodeudviklingsprojektet, der nu med 
slutevalueringen anses for afsluttet, under-
støtter de strategiske spor, fonden har 
vedtaget, herunder fondens anskuelse af 
feriehjælp i sammenhæng med øvrige net-
værksskabende aktiviteter. Resultater og 
erfaringer i forbindelse med projektet indgår 
i Arbejdsmarkedets Feriefonds videre arbejde 
med vidensindsamling og udvikling af ferie-
hjælpsområdet. 

15
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Indtil fondens vedtægter blev ændret med 
virkning fra 1. juli 2014 har Arbejdsmarkedets 
Feriefond, ud over til feriehjælp, tillige tildelt 
midler til at udvikle ferieformål inden for kul-
tur og natur. 

Inden for dette felt, har fonden gennem 
tiderne bl.a. haft gennemgående fokus på at 
gøre ferieoplevelser tilgængelige for menne-
sker med funktionsnedsættelser.

Fondens aktiviteter i 2015 omfatter opfølg-
ning på tidligere igangsatte projekter.

Blandt andet havde fonden den 1. oktober 
2015 fornøjelsen af at deltagelse i indvielsen 

af sidste etape af ”Musholm – Ferie, Sport 
og Konference”. Musholm er et feriecenter, 
der er indrettet til, at mennesker, som befin-
der sig i en livssituation karakteriseret ved 
omfattende funktionsnedsættelser – og deres 
pårørende – kan få del i ferielivet.

Støtte til andre ferieformål

16

Musholm – Ferie, Sport og Konference.
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500 feststemte gæster fejrede den 1. oktober 
2015 åbningen af de mange nye faciliteter, 
der gør Musholm Ferie, Sport og Konference 
til et af verdens mest tilgængelige centre for 
mennesker med handicap.

Feriecentret udgør en smuk arkitektonisk 
helhed, og indeholder en rigdom af detaljer, 
der gør centret tilgængeligt for mennesker 
med handicap. Tilgængeligheden er så vel 
indarbejdet i husets design og arkitektur, at 
det knapt synes.

Det universelle bygningsdesign gør det 
muligt for mennesker med handicap at hol-

de ferie på – så vidt muligt – lige fod med 
mennesker uden handicap. Her er den type af 
oplevelser gjort tilgængelige, som mange af 
os forbinder med at holde ferie; sport, natur, 
kultur, samvær med familien, god mad og 
mulighed for aktiviteter i fællesskab med 
andre.

Muskelsvindfondens direktør, Henrik Ib 
Jørgensen, italesatte visionen for bygningsde-
signet med følgende opfordring: ”Musholms 
løsninger inden for tilgængelighed skal inspi-
rere. God tilgængelighed behøver ikke være 
dyrt og grimt. God tilgængelighed hjælper 

17
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Å B N E D E  M E D  E T  B R A G  A F  E N  F E S T  
MUSHOLM FERIE, SPORT OG KONFERENCE 

Musholm – Ferie, Sport og Konference. Fotos: Søren Holm, Chilifoto.
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Arbejdsmarkedets Feriefond har investeret knapt 80 mio. kr. i opførelsen af multi hallen og 24 nye ferieboliger.

”Og nu står vi så her. Omgi
vet af folk, der har troet på os. 
Arbejdsmarkedets Feriefond 
har troet på os. Realdania har 
troet på os. Slagelse Kommune 
har troet på os. A.P. Møller & 
Hustru Chastine McKinney 
Møllers Fond til Almene For
maal har troet på os. Dette er et 
stort skridt ind i fremtiden for 
mennesker med handicap, og 
vi håber resten af Danmark vil 
følge med.”

”Jeg glæder mig over at befinde 
mig i en bygning, der på bedste 
vis forener smuk beliggenhed og 
smuk arkitektur med et men
neskesyn om lige værd og lige 
behandling, som jeg fuldt ud 
deler. Denne mulitihal udgør 
en sejr over nogle af de forhin
dringer, som mennesker med et 
handicap møder i et samfund. 
Det er en sejr over traditio nelle 
forestillinger om, hvad men
nesker kan og ikke kan. Klatre
væggen, svævebanen og den 
runde kørestolsracerbane står 
som stærke sym boler på denne 
sejr.”

alle – ikke bare mennesker med handicap, 
men også de lave, de høje, børnene, dem med 
barnevogne og den ældre, der ikke går godt 
længere. Den tankegang bør alle tage til sig.”

Og endnu et lag dybere. Bag byggestenene. 
Endda bag visionen om tilgængelighed. Her 
ligger en drøm. En drøm om lige menneskers 
lige behandling. Efter fantastiske musikop-
levelser fra Chris Minh Doky, Christopher og 
Burhan G., satte Muskelsvindsfondens for-
mand, Evald Krogh, følgende ord på hvordan 
det er at se sin drøm blive til virkelighed:

Også Arbejdsmarkedets Feriefonds formand, 
fhv. Arbejdsminister, bolig- og ligestillings- 
minister Jytte Andersen, holdt en tale, båret 
af et stort personligt engagement:
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U D V I K L I N G  &  V I D E N S D E L I N G
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Udvikling & Vidensdeling

Formålet med det Program for Udvikling & 
Vidensdeling bestyrelsen har vedtaget er at 
understøtte fondens strategi og dokumentere 
og videreudvikle fondens feriehjælpsprogram.  

Fonden har i 2015 
n	 gennemført pilottest af et nyt evalue- 
 ringsdesign, der er under udvikling 
 (Evaluering2015) samt 
n	 udviklet og implementeret et nyt ansøg- 
 ningsskema (Ansøgninger2016)

Redskaberne er metodisk designet for at sikre, 
at den viden, fonden præsenterer, er baseret 
på systematisk indsamlede data.

Redskaberne er i 2015 anvendt med sær-
ligt henblik på at kortlægge målgruppen for 
feriehjælpen, samt undersøge udbuddet af og 
sammenhængen med øvrige netværksskaben-
de aktiviteter i de civile organisationer. For-

målet er at tilvejebringe et fælles fundament 
for fonden og de civile organisationer, som 
kan danne grundlag for videre udvikling af 
ferieophold og andre netværksaktiviteter, der 
samlet set øger glæden og de gavnlige effek-
ter for deltagerne.

Fonden har desuden
n		udviklet nyt design for partnerskabsaftaler 

Kernen i partnerskabsaftalen er et tættere 
samarbejde mellem fonden og de civile orga-
nisationer omkring udmøntning, dokumenta-
tion og vidensdeling. 

Aftalen kæder desuden bevillingsøkonomi-
en til frivillige sammen med de målgrupper, 
fonden yder feriehjælp til, sådan at antallet af 
frivillige, der finansieres af fonden, er størst 
på ferieophold for børn og unge, der holder 
ferie uden deres forældre.

En ferie kan gøre forskellen” Care4You

Ungdommens Røde Kors.
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20 Resultat

Arbejdsmarkedets Feriefonds resultat i 2015 
udgør 23,8 mio. kr. (2014: -53,7 mio. kr.).

Resultatet skal ses i lyset af, at Arbejdsmar-
kedets Feriefond i 2015 har udbetalt 107,8 
mio. kr. i bevilgede tilskud til feriehjælp og 
andre ferieformål, hvortil kommer, at fonden 
ekstraordinært har overført 40 mio. kr. til sta-
ten i henhold til finansloven 2014. 

Uddelingsniveau

Arbejdsmarkedets Feriefond har i 2015 uddelt 
40,2 mio. kr. i nye bevillinger vedrørende 
ferieophold i 2016 (2014: 97,0 mio. kr. vedrø-
rende ferieophold i 2014 og 2015). 

Af de bevilgede 40,2 mio. kr., har Arbejds-
markedets Feriefond reserveret 1,5 mio. kr. i 
en innovationspulje (2014: 0 kr.).

Administrationsomkostninger

Arbejdsmarkedets Feriefond har i 2015 redu-
ceret administrationsomkostningerne til 6 
mio. kr. (2014: 7,2 mio. kr.). 

Reduktionen ligger i forlængelse af reduk-
tionen i niveauet fra 2013 (10,5 mio. kr.).

Egenkapital

Fondens egenkapital beløber sig pr. ultimo 
2015 til 344,7 mio. kr. (2014: 320,9 mio. kr.). 

Arbejdsmarkedets Feriefonds 
portefølje af udlån

Siden Arbejdsmarkedets Feriefond blev opret-
tet i sin nuværende form den 1. juli 1974, 
med hjemmel i ferieloven, har fonden både 
uddelt og udlånt midler til ferieformål, frem 
til 30. juni 2014. I 2014 blev hjemlen til at 
Arbejdsmarkedets Feriefond kunne foretage 
nye udlån afskaffet, og erstattet med en 
aktiv forpligtelse til, på markedsvilkår og 
med afsæt i den nominelle værdi, at afvikle 
fondens nuværende portefølje af udlån og 
således søge lånene (førtidigt) indfriet. 

Arbejdsmarkedets Feriefond har pr. ultimo 

2015 værdiansat pant i ejendomme vedrøren-
de udlån for 937.982 tkr. (2014: 943.736 tkr.), 
til i alt 195 mio. kr. 

De foretagne reguleringer omfatter følgende: 

n	 Regulering til 0 af udlån som forfalder 
 senere end 3 år fra regnskabsårets afslut- 
 ning under hensyn til et forsigtighedsprin- 
 cip, med mindre konkrete forhold muliggør  
 en pålidelig opgørelse af udlånets værdi.
n	 Værdireguleringer af indregnede udlån  
 foretaget på baggrund af en individuel 
 vurdering af de pågældende låntageres 
 solvensforhold og indfrielsesmuligheder. 
n	 Effekten af tilbagediskonteringer af ind- 
 regnede udlån.

I takt med at Arbejdsmarkedets Feriefond 
søger udlånene (før)indfriet, og i takt med at 
restløbetiden reduceres, forventer fonden, at 
en større andel af de samlede udlån vil kunne 
opgøres pålideligt, og dermed indregnes med 
værdier.

Af tidligere bevilgede udlån til konkrete 
ferieprojekter, andrager restudbetalinger pr. 
ultimo 2015 et samlet beløb på 44,5 mio. kr., 
der er indregnet i regnskabet for 2015. 

Indregningen af den aktuelle udlånsportefølje 
henholdsvis restbevillinger til udlån er specifi-
ceret på egenkapitalen som følger:  

1. Bundet af bevilgede udlån
2. Bundet af udbetalte udlån

Hvor:
”Bundet af bevilgede udlån” er udtryk for at 
fonden har disponeret en del af sin kapital til 
lån og skal tjene til sikkerhed for at fonden 
kan opfylde sin udlånsforpligtelse.

”Bundet af udbetalte udlån” er udtryk for 
at fonden nu har indregnet en værdi, som for 
nuværende ikke er likvidt til stede og hvor 
der er en vis usikkerhed om størrelsen af de 
likvider, der vil tilgå fonden samt tidspunktet 
herfor. For en del af den indregnede værdi må 
det tillige påregnes at den likvide indbetaling 
ligger et godt stykke ude i fremtiden.
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Feriegodtgørelse, der ikke er hævet af eller 
udbetalt til lønmodtageren tilfalder statskas-
sen og Arbejdsmarkedets Feriefond, jf. ferie- 
lovens § 36, stk. 1.

Ifølge Arbejdsmarkedets Feriefonds oplys-
ninger udgør det samlede bruttobeløb for 
ikke-udbetalt feriegodtgørelse, herunder 
feriepenge, der er indbetalt men ikke hævet, 
totalt set ca. 880 mio. kr., dvs. de ”nye” ikke 
udbetalte feriepenge i perioden 2009-2015.

Lønmodtagerne har i perioden 2009-2015 
hævet ca. 51 mio. kr. indenfor 3-års fristen.

Staten har i perioden 2009-2015 ifølge 
fondens oplysninger fået tilført ca. 1.140 
mio. kr., hvor ca. 290 mio. kr. er fordelt til 
staten som kompensation for merudgifter til 
offentlig forsørgelse, imens Folketinget har 
reguleret fordelingsforholdet eller vedtaget 
særover førsler for ca. 850 mio. kr. Arbejds-
markedets Feriefond har i perioden 2009-
2015 haft et samlet underskud på ca. 310 
mio. kr.

Hvad angår renteafkast fra indestående i 
FerieKonto, jf. ferielovens § 32, stk. 2, har 
Arbejdsmarkedets Feriefond i perioden 2009-
2015 fået tildelt 0 kr.

Staten

Lønmodtagere

Arbejdsmarkedets Feriefond

FIG. 4

Opgørelse over fordelingen mellem staten, lønmodtagerne og Arbejdsmarkedets Ferie-
fond af et bruttobeløb på ca. 880 mio. kr. i uhævet samt ikke udbetalt feriegodtgørelse 
i perioden 2009-2015.
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SAMMENFATNING 
AF FINANSIELLE FORHOLD

Fondens oplysninger om fordelingen af uhæ-
vet og ikke godtgjort feriegodtgørelse for 
perioden 2009-2015 viser, at Arbejdsmarke-
dets Feriefond har haft et underskud på ca. 
310 mio. kr., imens lønmodtagerne inden for 
forældelsesfristen har hævet 51 mio. kr., og 
staten er tilført i alt 1.140 mio. kr.

Det kan på den baggrund konstateres, at 
Arbejdsmarkedets Feriefond i perioden 2009-
2015 samlet set har afleveret flere midler til 
staten, end fonden har fået tilført i uhævede 
feriepenge, og at Arbejdsmarkedets Feriefond 
således i perioden 2009-2015 samlet set reelt 
kan siges at have finansieret sin drift og sit 

formål af opsparede midler samt løbende 
tilbagebetalinger af midler, som fonden har 
udlånt til ferieformål.

Arbejdsmarkedets Feriefond har værdiansat 
sin portefølje af udlån pr. ultimo 2015 til 195 
mio. kr., hvor flere udlån forventes indregnet.

På den baggrund vurderes det, at Arbejds-
markedets Feriefond fortsat har reel mulighed 
for at finansiere sin drift og sit formål på et 
vist niveau og i en vis periode.

F I N A N S I E L L E  F O R H O L D 



i tkr. Note 2015 2014 

Renteafkast af FerieKonto  0 0

Uhævet feriegodtgørelse 1 105.123 83.867

Refusion til staten 2 -25.835 -25.453

Renter af obligationer  4.704 7.910

Renter af bankindestående  8 1.433

Morarenter  2.310 1.789

Tjenesteydelser  117 0

Kursgevinst/-tab ved udtrækning og salg af obligationer  -3.110 -3.169

Urealiserede gevinster/tab på obligationer  -876 -1.456

   82.441 64.921 

   

i tkr. Note 2015 2014 

Afgivne tilsagn til ferieformål 3 -40.180 -97.006

Bortfaldne tidligere afgivne tilsagn  23.419 15.147

Resultat af udlånsaktivitet 4 -30.124 -22.460

Administrationsomkostninger 5 -6.001 -7.227

Feriegodtgørelse, udbetalt efter ferieårets udløb  -7.880 -8.684

Refunderet fra staten  3.172 3.015

Årets afskrivninger 6 -1.034 -1.454

  -58.628 -118.669 

    

Årets resultat  23.813 -53.748 

i tkr. Note 2015 2014 

Årets resultat  23.813 -53.748 

Overført til næste år  23.813 -53.748

    

RESULTATOPGØRELSE

R E G N S K A B

INDTÆGTER

UDGIFTER

RESULTATDISPONERING
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Regnskab
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i tkr. Note 2015 2014 

Materielle anlægsaktiver: 6

IT  426 1.269

Inventar  10 20

Materielle anlægsaktiver i alt  436 1.289

Finansielle anlægsaktiver:

Obligationer  97.244 178.748

Finansielle anlægsaktiver i alt  97.244 178.748

Omsætningsaktiver:

Udlån til ferieformål  194.966 195.034

Tilgodehavender  12.652 2.147

Likvid beholdning  213.204 245.989

Omsætningsaktiver i alt  420.822 443.170

 

Aktiver i alt  518.502 623.207

 

Egenkapital  344.701 320.888

Hensættelser 7 168.638 299.630

Kreditorer og skyldige omkostninger  5.163 2.689

Passiver i alt  518.502 623.207

 

Eventualforpligtelser 8 2.260 2.713

BALANCE

AKTIVER

PASSIVER 



i tkr. Note 2015 2014 

Egenkapital 1. januar, jfr. årsregnskab  320.888 690.197

Ændring af regnskabspraksis  0 -315.561

Årets resultat  23.813 -53.748

Egenkapital 31. december  344.701 320.888

 

Specifikation af egenkapital:

Grundkapital  73.430 73.430

Bundet af bevilgede udlån  44.508 83.466

Bundet i udbetalte udlån  194.966 195.034

Disponibelt beløb  31.797 -31.042

Egenkapital 31. december  344.701 320.888

 

EGENKAPITALOPGØRELSE

R E G N S K A B

EGENKAPITALOPGØRELSE 25
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i tkr.   2015 2014 

Indbetalt uhævet feriegodtgørelse til Arbejdsmarkedets Feriefond 105.123 83.867

Refusion til staten  -25.835 -25.453

Uhævet feriegodtgørelse til Arbejdsmarkedets Feriefond 79.288 58.414

 

Beløbene fremkommer som følger:

Uhævet feriegodtgørelse hos FerieKonto pr. ultimo 2015, beregnet 87.500 90.500

Refusion til staten, beregnet  -36.738 -38.000

Forlods til udvikling af feriepenge.dk  -26.778 -33.100

Efterreguleringer af beløb modtaget fra Feriekonto for 2014 og 2015 20.971 0

Afrundinger  0 12

Overført til Arbejdsmarkedets Feriefond fra FerieKonto   44.955 19.412

Indbetalt ikke-udbetalt feriegodtgør. til Arbejdsmarkedets Feriefond 59.873 64.912

Refusion til staten  -20.490 -25.453

Tidligere indeholdt og modregnet andel udgifter til stikprøve-    

kontroller efter ferielovens § 43, stk. 2 for perioden 2012-2015  -5.345 0

Totale udgifter til stikprøvekontrol jf. ferielovens § 43, stk. 2  -2.346 -1.721

    31.692 37.738

Inddrivelse af krav mod lønmodtagere, nt.  2.641 1.264

Indbetalt til Arbejdsmarkedets Feriefond fra feriekortordninger m.v. 34.333 39.002

Uhævet feriegodtgørelse til Arbejdsmarkedets Feriefond 79.288 58.414

Afgivne tilsagn til ferieformål

NOTER

NOTE 1-2

NOTE 3

Forklaringen på udsvinget i nye bevillinger er, at der i 2014 indgår bevilgede tilskud til ferieop-
hold i både 2014 og 2015, imens der i 2015 kun indgår bevilgede tilsagn til ferieophold i 2016.
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Udlån i tkr.   2015 2014 
 

Nominel værdi udlån  937.982 943.736

Reguleringer*  -743.016 -748.701

Indregnet værdi af udlån  194.966 195.034

Specifikation af udvikling i lån  2015 2014

 

Specifikation af udvikling i nominel værdi:

Udlån til ferieformål 1.1  943.736 955.407

Årets anviste udlån  38.958 32.648

Årets nomielle indfrielser  -44.712 -44.320

Udlån og tilsagn til ferieformål nominel værdi 31.12  937.982 943.736

 

Specifikation af udvikling i værdiregulering

Værdireguleringer i henhold til regnskabspraksis pr. 1.1  -748.701 -761.011

Årets anviste udlån  -38.958 -32.648

Regulering på indfriede lån  35.810 34.770

Årets værdireguleringer  8.833 10.188

Værdireguleringer af udlån iht. regnskabspraksis 31.12 -743.016 -748.701

Indregnet værdi af udlån 31.12  194.966 195.034

 

Specifikation af resultatpåvirkning af udlånsaktivitet 2015 2014

Årets anviste udlån  -38.958 -32.648

Årets værdireguleringer  8.833 10.188

Årets resultatpåvirkning af udlånsaktivitet  -30.124 -22.460

NOTE 4

*
 

Reguleringer omfatter følgende: 
-  Regulering til 0 kr. af udlån som forfalder senere end 3 år fra regnskabsårets afslutning under hensyn til et 

 forsigtighedsprincip, med mindre konkrete forhold muliggør en pålidelig opgørelse af udlånets værdi.

-  Værdireguleringer af indregnede udlån foretaget på baggrund af en individuel vurdering af de pågældende  

 låntageres solvensforhold og indfrielsesmuligheder. 

-  Effekten af tilbagediskonteringer af indregnede udlån

-  Fonden har ikke mulighed for at eftergive udlån og har ultimo 2015 pant i ejendomme vedrørende udlån for  

 937.982 tkr. (2014: 943.736 tkr.). 

-  I takt med at fonden søger udlånene (før)indfriet og i takt med at restløbetiden reduceres, forventes værdien 

 af en større andel af de samlede udlån at kunne opgøres pålideligt og dermed indregnes med værdier.

R E G N S K A BR E G N S K A B
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i tkr.   2015 2014 

Løn og pensionsbidrag til direktionen  1.123 1.095

Honorar til formanden  75 62

Løn og pension til medarbejdere  2.161 2.280

Udgifter til social sikring  31 12

I alt  3.390 3.449

 

NOTE 5

Udgifter til social sikring indeholder i 2015 indbetalinger til: ATP, AUB, AES, Barsel.dk samt Finansieringsbidrag 

(2014 korrigeret: 28). Fonden har i 2015 gennemsnitligt beskæftiget 6,5 medarbejdere (2014: 5,5).

i tkr. Indretning af IT Inventar Ialt 

 lejede lokaler

Kostpris 1. januar 2015 640 4.866 462 5.968

Årets tilgang 0 114 14 128

Årets afgang -640 -735 -400 -1.775

Kostpris 31. december 2015 0 4.425 76 4.321

Afskrivninger 1. januar 2015 640 3.597 441 4.678

Årets afgang -640 -787 -400 -1.827

Årets afskrivninger 0 1.009 25 1.034

Afskrivninger 31. december 2015 0 3.819 66 3.885

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015 0 426 10 436

NOTE 6



Hensættelser i tkr.   2015 2014 
 

Årets udvikling kan specificeres således:     

Hensættelser pr. 1.1  299.630 509.857

Årets hensættelser til tilskud  40.180 97.006

Udbetalinger af tilskud  -107.752 -52.085

Udbetalte særoverførsler*  -40.000 -240.000

Bortfald  -23.419 -15.147

Hensættelser pr. 31.12  168.638 299.630

 

Hensættelserne kan specificeres således pr. 31. december:     

Hensat til tilskud til ferieophold  60.524 74.533

Hensat til øvrige tilskud  68.114 145.097

Hensat i henhold til særlov  40.000 80.000

Hensættelser i alt  168.638 299.630

NOTE 7

R E G N S K A B
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Fonden har pr. 1. december 2014 indgået et 5-årigt lejemål i Otto Mønsteds Gade 5, 1571 
København V til en årlig leje på 454 tkr. (2014:452 tkr.), hvortil kommer 12 måneders opsigelse, 
til rest ca. 2.200 tkr. (2014: 2.700 tkr.). 

NOTE 8

Eventualforpligtelser



Arbejdsmarkedets Feriefond er ikke omfattet 
af årsregnskabsloven. Med henblik på at 
følge god regnskabsskik er årsrapporten for 
2015 aflagt i overensstemmelse med årsregn-
skabslovens regler for klasse B virksomheder, 
tilpasset fondens aktiviteter. 

Ændring i anvendt 
regnskabspraksis

Selskabets anvendte regnskabspraksis er som 
en konsekvens af foretagne vedtægts- og lov-
ændringer samt strategi ændret på følgende 
områder:

1. Udlån
Fonden har ifølge vedtægtens § 3, stk. 5, 
en aktiv forpligtelse til at tage skridt til 
afvikling af porteføljen til udlån. Afvikling 
skal ifølge Kammeradvokaten ske på mar-
kedsvilkår, med udgangspunkt i en nominel 
inddrivelse af fordringen og Fonden har 
ikke mulighed for at eftergive udlån.

Udlånsporteføljen der tidligere har været 
værdiansat til 0 kr., optages nu med en til-
bagediskonteret regnskabsmæssig værdi på 
baggrund af en individuel vurdering af de 
pågældende låntageres solvensforhold og 
indfrielsesmuligheder. Udlån som forfalder 
senere end 3 år fra regnskabsårets afslut-
ning, og hvor der ikke er konkrete forhold, 
som muliggør en pålidelig opgørelse af 
udlånets værdi er under hensyntagen til 
usikkerheden og ud fra et forsigtighedsprin-
cip optaget til 0 kr. 

Ændringen medfører en negativ påvirk-
ning af årets resultat i 2015 på 0,1 mio. kr. 
(2014: +0,7 mio. kr.) mens egenkapitalen 
pr. 31. december 2015 forøges med 195 
mio. kr. 

2. Tilskud til ferieformål
Den nye strategi og en accelereret udbe-
talingsproces for støtte til ferieformål 
har medført at tilskud til ferieformål, der 
tidligere har været omkostningsført ved 

udbetalingstidspunktet, i stedet nu omkost-
ningsføres og hensættes på tilsagnets 
beslutningstidspunkt. 
Ændringen medfører en forbedring af 
årets resultat i 2015 på 91 mio. kr. (2014: 
-30 mio. kr.), mens egenkapitalen pr. 31. 
december 2015 samlet set reduceres med  
129 mio. kr.

3. Overførsel til staten i henhold til 
finansloven 2014
Arbejdsmarkedets Feriefond skal i henhold 
til finansloven 2014 overføre 40 mio. kr. til 
staten i 2016. Det har tidligere været lagt 
til grund at denne overførsel kun ville finde 
sted, såfremt der var midler hertil indenfor 
fondens modtagne uhævede feriepenge 
og afkast i øvrigt, og at den således var 
sekundær i forhold til forpligtelsen til at 
uddele midler til ferieophold, svarende 
til 2012-niveau, hvorfor forpligtelsen var 
oplyst som en eventualforpligtelse. Fondens 
strategi er i 2015 tilpasset den ændrede 
ordlyd af ferielovens § 42 a, fra at ferieop-
hold tidligere skulle bevilges i »mindst sam-
me omfang som hidtil« til at ferieophold 
nu skal bevilges i »videst muligt omfang«. 
Det er følgelig nu lagt til grund at denne 
overførsel til staten skal ske uanset de ikke 
kan indeholdes i indtægter fra uhævede 
feriepenge eller afkast af fondens formue i 
øvrigt. I givet fald må udbetalingen tages 
af fondens egenkapital. Som følge heraf 
indregnes krav om overførsler nu som en 
hensat forpligtelse på tidspunktet for lovens 
vedtagelse.

Ændringen medfører en forbedring af 
årets resultat i 2015 på 40 mio. kr. (2014: 
+240 mio. kr.) mens egenkapitalen pr. 31. 
december 2015 samlet set reduceres med 
40 mio. kr.

Den akkumulerede virkning af ovenstående 
ændringer af anvendt praksis medfører en for-
øgelse af årets resultat for 2015 på 131 mio. 
kr., (2014: +210 mio. kr.), mens balancesum 
og egenkapital forøges med henholdsvis 195 
mio. kr. og 26 mio. kr. pr. 31. december 2015 

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
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(2014: hhv.: +195 mio. kr. og -105 mio. kr.).
Bortset fra ovennævnte områder er årsregn-

skabet aflagt efter samme regnskabspraksis 
som sidste år.

Sammenligningstal er tilrettet i balance, 
resultatopgørelse og noter for 2014. 

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.

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 moms-
pligtig, og afløfter følgelig ikke moms af 
afholdte omkostninger. Momsen indgår der-
for 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.

Udlån til ferieformål

Reguleringer omfatter følgende: 
-  Regulering til 0 kr. 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 
 foretaget på baggrund af en individuel 
 vurdering af de pågældende låntageres 
 solvensforhold og indfrielsesmuligheder. 
-  Effekten af tilbagediskonteringer af ind- 
 regnede udlån. 

Hensættelser

Forpligtelser i form af tilskudsbevillinger ind-
regnes fra beslutningstidspunktet som hen-
sættelser. I 2015 er desuden hensat 40 mio. 
kr. som særlig overførsel til staten, i medfør af 
Finansloven 2014.
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Årets uddelinger til Feriehjælp i 2016 

UDDELINGSNIVEAU

Å R E T S  U D D E L I N G E R  T I L  F E R I E H J Æ L P  I  2 0 1 6 

32 Arbejdsmarkedets Feriefond har i 2015 bevil-
get 40,2 mio. kr. til Arbejdsmarkedets Ferie-
fonds Program for Feriehjælp i 2016. Heraf 
udgør 1,5 mio. kr. etablering af en ny innova-
tionspulje til udvikling af feriehjælpsprogram-
met.

I alt 38,7 mio. kr. er tildelt 31 civile orga-
nisationer, der i kraft af 2.300 frivillige, 
arrangerer ferieophold for 20.000 vanskeligt 
stillede voksne, unge og børn. Udviklingen i 
uddelingsniveauet er afbilledet i figur 5.

Fonden har i 2015 ikke tildelt støtte til 
Arbejdsmarkedets Feriefonds Program for 
Socialt-Kulturelle Aktiviteter.

Årets uddelinger fordelt på udgiftstyper

Som det fremgår af figur 6 dækker fonden 
udgifter til transport, kost, logi og aktiviteter 
til de vanskeligt stillede deltagere (83 pct.) 
samt en del af de frivillige (10 pct.). Fonden 
dækker desuden i et vist omfang administra-
tionsomkostninger, der er forbundet med 
ferieopholdet (7 pct.).

Ungdommens Røde Kors.



Årets uddelinger til Feriehjælp i 2016 
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33FIG. 5

Udviklingen i uddelingsniveauet for Arbejdsmarkedets Feriefonds feriehjælpsprogram

i tkr. 
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FIG. 6

Den samlede bevilling til ferieophold 2016 fordelt på udgiftstyper 
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Med ansøgningsskemaet til feriehjælp 2016 
har fonden efterspurgt nærmere viden om de 
bekymringsfaktorer og den livssituation, der 
gør sig gældende for deltagere, der modtager 
feriehjælp fra fonden.

Kortlægningen er baseret på de civile orga-
nisationers skøn, men taler et meget tydeligt 
sprog og er i de fleste tilfælde baseret på 
organisationernes mange års erfaring med 
både de givne målgrupper og afholdelse af 
ferieophold.

Kortlægningen efterlader ingen tvivl om, at 
Arbejdsmarkedets Feriefond støtter familier 
og børn, der lever med et stort personligt og 
økonomisk pres i hverdagen. 

Der er tale om deltagere, som befinder sig i 
en livssituation, der, ud over lavindkomst, er 
karakteriseret ved multiple problematikker. 
Alle voksne er i lavindkomstgruppe, dvs. at 
indtægten ikke overstiger kontanthjælps-
niveauet. De civile organisationer skønner, 
at 20-25 pct. af deltagerne desuden oplever 
gæld som en bekymringsfaktor i hverdagen.

Deltagernes situation er derudover karakte-
riseret ved i gennemsnit 4,5 sociale og sund-
hedsmæssige bekymringer, blandt følgende 

faktorer: længerevarende arbejdsløshed 
(mindst 3 år), skilsmisse, sorg, misbrug, krimi-
nalitet, social isolation, adfærdsvanskelighe-
der, omsorgssvigt, vold, bolignød, længereva-
rende sygdom, PTSD, forældreløshed, psykisk 
sygdom, fysisk sygdom, manglende netværk, 
flygtning, kulturelle aspekter.

Figur 7 oplister de 5 hyppigst fremkomne 
bekymringsfaktorer. Figuren skal læses sådan 
at 45 pct. af alle deltagere har en problematik 
i form af længerevarende arbejdsløshed, 26 
pct. af alle deltagere har en problematik i 
form af skilsmisse osv.

De bekymringsfaktorer, der ifølge organisa-
tionernes skøn, ud over lavindkomst, i højeste 
grad karakteriserer deltagernes livssituation 
er: 1:manglende netværk, 2:social isolation, 
3:længerevarende arbejdsløshed, 4:psykisk 
sygdom og 5:skilsmisse. 

Omfanget og karakteren af bekymringsfak-
torer understøtter blandt andet fondens stra-
tegiske fokus på gavnlige effekter, herunder i 
form af sociale netværk.

Tyngden i problematikkerne understreges 
yderligere af, at de civile organisationer skøn-
ner, at 66 pct. af deltagerne ikke er i stand til 

MÅLGRUPPE
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Hyppighed af bekymringsfaktorer blandt deltagerne i ferieophold i pct. 2016, 
jf. de civile organisationers skøn. 
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at tage på ferie, uden en personlig støtte. 
Dette forhold understøtter fondens strategiske 
fokus på organiserede og særligt tilrettelagte 
ferieophold.

Tildelinger efter fondens strategi

De midler der i 2015 er bevilget til feriehjælp 
i 2016 er prioriteret i overensstemmelse med 
de målgrupper, der indgår i fondens strategi. 
Fonden prioriterer særligt børn, unge og bør-
nefamilier, men efterlader også rum for sær-
ligt tilrettelagte forløb for andre målgrupper, 
jf. nedenfor og strategien 2015-17.

Som det fremgår af figur 8, deltager 18 pct., 
svarende til 4.000 børn, unge og frivillige, i 
ferieophold i 2016 uden deltagende forældre. 

Den største målgruppe for feriehjælp er i 
2016 fortsat vanskeligt stillede familier, hvor 
børnene holder ferie sammen med en eller 
begge forældre; denne målgruppe, hvor børn 
og unge tegner sig for størstedelen, udgør 
13.000 deltagere inklusiv frivillige, svarende 
til 57 pct. 

Fonden har vedrørende ferieophold i 2016 
derudover prioriteret feriehjælp til knapt 
2.000 beboere, 8 pct., i særligt udsatte bolig-
områder samt særligt tilrettelagte forløb for 
3.500 mennesker, 16 pct., med særligt kom-
plekse sociale eller psykiske problematikker. 
Fordelingen af deltagere på målgrupper er 
inklusiv de i alt 2.300 deltagende frivillige.

Å R E T S  U D D E L I N G E R  T I L  F E R I E H J Æ L P  I  2 0 1 6 

35

FIG. 8

Feriehjælp i 2016 fordelt på prioriterede målgrupper, inklusiv frivillige 

Ferieophold for vanskeligt stillede børn og unge (uden deltagende forældre)

Ferieophold for beboere fra særligt udsatte boligområder (ghettolisten)

Ferieophold, der i samarbejde med uddannelsesinstitutioner er særligt indholdsmæssigt tilrettelagte 

for eneforsørgere på offentlige uddannelsesydelser, med væsentlige sociale problematikker i familien

Ferieophold, der er særligt indholdsmæssigt tilrettelagte for familier og voksne med komplekse

sociale eller psykiske problematikker

Ferieophold for børnefamilier, hvis indtægter ikke oversiger kontanthjælpsniveau 

(og som ikke er omfattet af målgr. 1-4)
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Arbejdsmarkedets Feriefond har et bredt 
samarbejde om feriehjælpsprogrammet, hvor 
31 civile organisationer tilrettelægger ferieop-
holdene i 2016. Det brede samarbejde mellem 
fonden og de civile organisationer er bygget 
op igennem mange år, og er resultatet af fon-
dens strategi om at sikre mangfoldighed og 
innovation på feriehjælpsområdet. 

Partnerskaberne omfatter desuden, når de 
foldes ud, en række andre aktører. Blandt 
andet skønner organisationerne, at 30 pct. af 
deltagerne er visiteret af landets kommuner, 
hvilket understøtter fondens strategiske fokus 
på tværsektorielt samarbejde.

Modstående tabel 1 viser årets uddelinger for-
delt på støttemodtagere. Som det fremgår, er 
der tale om stor variation i organisationernes 
størrelse og specialisering, samt bevillinger-
nes størrelse, hvilket er med til at understrege 
strategien om mangfoldighed i fondens ferie-
hjælpsprogram.

SAMARBEJDSPARTNERE
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Udviklingen i partnerskaber
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Blå Kors Danmark  1.400.000 1.389.000

Boligselskabet Lejerbo  1.240.000 2.469.768

Børneferieselskabet  1.840.000 3.676.000

Care4You  100.000 100.000

Dansk Folkehjælp   7.600.000 11.497.735

FamilieNet Danmark  1.540.000 1.531.963

Fonden Børnehjælpsdagen  250.000 243.000

Fonden Mødrehjælpen af 1983  440.000 837.104

Foreningen Børnelejren på Langeland  0 250.000

Foreningen Dansk Flygtningehjælps UngeNetværk  140.000 137.500

Foreningen Familieferie  3.000.000 3.935.550

Foreningen Misbrugsportalen  570.000 1.126.000

Foreningen til Støtte for Mødre og Børn  200.000 686.000

ForælderFonden  100.000 447.500

Frelsens Hær  4.000.000 4.524.140

IOGT  200.000 0

KAB  610.000 820.000

Kirkens Korshær  830.000 1.775.880

Kirkernes Integrations Tjeneste  2.080.000 2.075.000

Landsfore. Af nuværende & tidligere Psykiatribrugere  160.000 217.200

Landsforeningen af VæreSteder  3.300.000 3.840.000

Landsforeningen Autisme  760.000 751.235

Landsorganisationen af KvindeKrisecentre  590.000 550.000

Landsforeningen for psykisk sundhed (SIND)  100.000 0

Red Barnet  1.600.000 1.593.280

Red Barnet Ungdom  160.000 0

Røde Kors Asyl  870.000 870.000

Røde Kors i Danmark  370.000 740.000

Samvirkende Menighedsplejer  2.450.000 4.815.123

Scleroseforeningen  70.000 134.046

Udv. for Ferie med Fællesskab, Netværk og Oplevelser  720.000 900.000

Ungdommens Røde Kors  1.390.000 1.385.003

Innovationspulje  1.500.000 0

I alt  40.180.000 53.318.077

TABEL 1

Bevillinger til feriehjælp 2015 og 2016 fordelt på støttemodtagere

i kr.   Ferie 2016  Ferie 2015 



Med strategien for 2015-2017 ønsker Arbejds-
markedets Feriefond at fremme en udvikling, 
hvor vanskeligt stillede og isolationstruede 
familier og børn, får mulighed for at deltage 
i en type af ferieophold, der kan udgøre en 
platform for at danne sociale netværk og i 
bedste fald udgøre et springbræt til at skabe 
positive forandringer i deres liv. 

Strategien bygger på den antagelse, at ferie-
hjælp bør anskues i en bredere sammenhæng. 

Fonden har på den baggrund kortlagt for-
skellige karakteristika for den bredere indsats, 
som kan danne udgangspunkt for den videre 
innovationsproces. En af de faktorer fonden 
retter opmærksomheden på er, hvilke rådgiv-
nings- og netværkstilbud fondens samarbejds-
partnere i øvrigt udbyder.

FERIEHJÆLP I EN BREDERE 
SAMMENHÆNG

Å R E T S  U D D E L I N G E R  T I L  F E R I E H J Æ L P  I  2 0 1 6 
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Tilbuddet om ferieophold til 
udsatte familier er en hjørnesten i 
Dansk Folkehjælps sociale indsats 
overfor udsatte familier – primært 
til udsatte børn (børneferier) – 
samt enlige forsørgere på overfør
selsindkomst (familieferier). Ind
satsen er igennem de seneste år 
blevet integreret i andre af Dansk 
Folkehjælps sociale programmer 
og projekter, således at ferieophol
det indgår i en netværksopbyg
gende og livsmestringsstyrkende 
indsats, som er forankret i Dansk 
Folkehjælps lokalafdelinger eller 
frivilliggrupper.

Dansk Folkehjælp

”

Ungdommens Røde Kors.



Figur 10 skal læses sådan, at 42 pct. af de 31 
organisationer, fonden samarbejder med om 
feriehjælpsprogrammet for 2016, har svaret 
ja til, at de udbyder gældsrådgivning som en 
del af deres sociale indsats, 55 pct. udbyder 
socialrådgivning osv.

Fig 10 viser, at de civile organisationer, 
der arrangerer ferieophold med midler fra 
Arbejdsmarkedets Feriefond, tillige udbyder 
en bred vifte af rådgivnings- og netværkstil-
bud til socialt udsatte familier, voksne og/eller 
børn. Det kan ikke tolkes ud fra figuren, om 
der er tale om en sammenhængende indsats, 
eller hvorvidt deltagerne i ferieophold får til-
bud om at deltage i de øvrige aktiviteter.

Å R E T S  U D D E L I N G E R  T I L  F E R I E H J Æ L P  I  2 0 1 6 
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Gældsrådgivning

Hjælp til børn og unge

Kurser

Socialrådgivning

Psykologhjælp

Foredrag

Hjælp til familier

Netværksgrupper

Andre tilbud

FIG. 10

Hyppighed af udbudte netværkstilbud blandt fondens samarbejdspartnere 2016

80%

60%

40%

20%

0%

KAB.



Å R E T S  U D D E L I N G E R  T I L  F E R I E H J Æ L P  I  2 0 1 6 

40

Ungdommens 

Røde Kors.
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41At en del civile organisationer allerede i dag 
arbejder med en sammenhængende indsats, 
og har øje for betydningen af en opfølgende 
netværksindsats, hvor også ferieopholdene 
tænkes ind, fremgår af følgende citater:

Det forhold, at en række organisationer 
allerede arbejder med sammenhængende 
netværksaktiviteter, understøtter fondens 
strategi om at indsamle data og styrke det 
fælles vidensgrundlag på tværs af organisa-
tioner, fonde og andre aktører i feltet, med 
henblik på sammen at skabe resultater i form 
af glæde og gavn for vanskeligt stillede fami-
lier og børn.

”

” ”
”

I alle lokale aktiviteter er der 
fokus på at styrke brugernes 
sociale kompetencer og opar
bejdelse af et stærkt netværk, 
som kan være altafgørende for, 
at hverdagen for en familie i en 
udsat situation kan fungere. 
Det relationsarbejde som de 
frivillige laver øger sandsyn
ligheden for, at brugerne også 
næste gang deltager i en lokal 
aktivitet.

Fonden Mødrehjælpen af 1983

Vi sikrer enlige forældres 
muligheder for at fastholde 
arbejde/uddannelse, for at 
børn kan fortsætte i skole og 
at forældrene finder vejen 
frem efter en svær tid præget 
af bolignød, skilsmisse, krise 
og/eller sygdom. Når enlige 
magter hverdagen, omsorg og 
forsørgelse, så er de i stand til 
at lægge planer for fremtiden.

Forælder Fonden

…Fællesaktiviteterne skulle 
inspirere til et aktivt fritidsliv 
derhjemme, hvilket vi har set 
flere eksempler på er lykkes.

DFUNK
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F    R    E    M    T    I    D

Indsats omkring indfrielse af lån

På baggrund af Ferielovsudvalgets arbejde, 
der afsluttes i efteråret 2016, samt de efter-
følgende politiske forhandlinger, kan der blive 
tale om ændringer af feriepenge systemet, der 
potentielt påvirker indtægtsgrundlaget for 
Arbejdsmarkedets Feriefond, samt fondens 
virksomhed og organisering. 

Som uddybet under “Finansielle forhold”, 
vurderer Arbejdsmarkedets Feriefond at fon-
den har reel mulig hed for at finansiere formål 
og drift på et vist niveau og i en vis periode. 
Vurderingen er baseret på, at Arbejdsmarke-
dets Feriefond har værdiansat sin portefølje 
af udlån pr. ultimo 2015 til 195 mio. kr., hvor 
flere udlån forventes indregnet.

Værdiansættelsen er aktualiseret af, at 
Arbejdsmarkedets Feriefond har pligt til at 
søge sin portefølje af udlån afviklet. Fonden 
forventer i 2016 at gå i dialog med flere lån-
tagere om muligheden for at indgå aftale om 
førtidig indfrielse.

Merværdi af partnerskaber

Arbejdsmarkedets Feriefond har gennem 
en omfattende samarbejdsflade med civile 
almen nyttige organisationer unik adgang til 
et felt på mellem 20.000 og 25.000 vanskeligt 
stillede voksne og børn – hvor undersøgelser 
peger på, at den glæde, rekreation og energi, 
som ferieoplevelser afstedkommer, kan med-
virke til menneskers handle   kraft i forhold til 
at skabe positive forandringer i en hverdag, 
karakteriseret af eks klu sion fra arbejds mar-
kedet, psykisk sygdom, misbrug, mistrivsel 
hos børnene, manglende netværk og risiko  
for social isolation.

Det omfattende samarbejde med de civile 
almennyttige organisationer samt kultur- og 
naturformidlende institutioner, som Arbejds-
markedets Feriefond har bygget op gennem 
mange år, giver mulighed for at producere et 
fælles grundlag af viden, der kan anvendes 
innovativt til at udvikle feriemuligheder med 
positive effekter på social inklusion og social 
mobilitet.

Arbejdsmarkedets Feriefonds fysiske flyt-
ning til Fondenes Hus i december 2014 
har desuden medført en mere mangfoldig 
samarbejdsflade til andre fonde og legater. 
Fondenes Hus har besluttet at gennemføre et 
seminar med overskriften ”Mer værdi af part-
nerskaber”, med Arbejdsmarkedets Feriefond, 
Bevicafonden, Børnefonden og Helsefonden 
som arrangører. Blandt flere andre oplæg for-
venter partnerskabet bag ”Ferie- og rehabili-
teringsprojekt for krigsveteraner” at præsen-
tere det fælles projekt, jf. nedenfor.

Ferie- og rehabiliteringsprojekt 
for krigsveteraner

Arbejdsmarkedets Feriefond har indledt et 
samarbejde med bl.a. Soldaterlegatet og Fru 
K.M. Lausens Legat om at gennemføre et sær-
ligt tilrettelagt ferie- og rehabiliteringsforløb 
for krigs veteraner, der kombinerer gode erfa-
ringer fra feriehjælpen med gode erfaringer 
med rehabilitering.

Grundidéen er, at deltagerne inddrages i 
planlægningen af ferieophold, hvor feriefor-
målet er glæde og restitution. På baggrund 
af fondenes erfaringer og viden er tesen, at 
ferieopholdet derudover kan være med til at 
styrke selvtillid og selvværd hos målgruppen, 
være netværksskabende og dermed være 
medvirkende til deltagernes åbenhed ift. at 
indgå i eksisterende og nye relationer, og del-
tage i aktiviteter efter endt ferieophold.

Indsatsen forventes at bestå af et eller flere 
kortere ferieophold kombineret med mulighed 
for efterfølgende hjælp til at igangsætte/
fortsætte aktiviteter, så vidt muligt i regi af 
civilsamfund eller erhvervsliv. Foruden mål-
gruppen af krigsveteraner spiller de pårørende 
en vigtig rolle mht. deltagernes fremtidige vir-
ke og velvære. Derfor inddrages og deltager 
familierne desuden i ferieopholdet. Både styr-
kelsen af de nære netværk til familie og de 
brobyggende netværk til andre med samme 
problematikker, vurderes at udgøre et vigtigt 
fundament for at kunne indgå i samfundet i 
øvrigt.

Fremtid
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REGNSKABSPÅTEGNING

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og vedtaget årsrapport for 2015 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 12. april 2016

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Arbejdsmarkedets Feriefond for regnskabsåret 1. januar – 31. 
december 2015, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, her-
under anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven tilpasset 
fondens aktiviteter.

Direktion

Nina Löwe Krarup, Direktør

Søren Balslev, Næstformand 

Områdechef, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 

(STAR), Beskæftigelsesministeriet

  

Jens Zimmer Christensen

Formand for HORESTA

Lars Erik Jønsson

Viceadministrerende direktør, VisitDenmark

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelse

Jytte Andersen, Formand 

Fhv. Arbejdsminister, bolig- og 

ligestillingsminister 

Flemming Dreesen

Ansættelsesretschef, Dansk Arbejdsgiverforening (DA)

Vakant 

Landsorganisationen i Danmark (LO)

Klaus Matthiesen

Overenskomstchef, FTF

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER



45Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, i 
overensstemmelse årsregnskabsloven tilpasset fondens aktiviteter. Ledelsen har endvidere 
ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab 
uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi 
har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderli-
gere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt plan-
lægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden 
væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og 
oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, her-
under vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyl-
des besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant 
for fondens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er 
at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtryk-
ke en konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol. En revision omfatter endvidere 
vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæs-
sige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag 
for vores konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver 
og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regn-
skabsåret 1. januar – 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven tilpasset 
fondens aktiviteter.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget 
yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne bag-
grund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med års-
regnskabet.

København, den 12. april 2016

ERNST & YOUNG    

Godkendt Revisionspartnerselskab

CVR-nr.: 30 70 02 28   

 

Torben Kristensen

Statsaut. revisor   

 

AP | Statsautoriserede Revisorer

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr.: 34 88 49 35

Anders Ladegaard

Statsaut. revisor   

 



 
§ 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 
institutioner, der driver virksomhed på almen-
nyttig basis, og som har til formål at udøve 
virksomhed, der kan karakteriseres som ferie-
formål 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 lånebevillin-
ger, medmindre konkrete forhold taler imod.

§ 4

Støtte skal altid gøres betinget af, at fonden 
har fuld indsigt i regnskabsmateriale m.v. 
vedrørende de ferieformål, der støttes.
Stk. 2. 
Fondens støtte må ikke være konkurrencefor-
vridende. Hvis der gives støtte til institutioner 
eller organisationer, der udover kerneaktivite-
ten ferieformål for lønmodtagere også udby-
der sideaktiviteter fx konference- og restaura-
tionsfaciliteter, som er tilgængelige for andre 
end kerneaktivitetens brugere, og som ikke 
er bortforpagtede på markedsmæssige vilkår, 
skal støtten gøres betinget af, at der føres 
selvstændige regnskaber for sideaktiviteterne 
i overensstemmelse med årsregnskabsloven, 
og at sideaktiviteterne drives på markeds-
vilkår, herunder markedsbestemt husleje for 
lokaler.

§ 5 

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

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 forretningsud-
valg 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 Arbejdsmar-
ked 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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BESTYRELSE OG DIREKTION

Nina Löwe Krarup, Direktør

BESTYRELSE

DIREKTION

Jytte Andersen, formand

Fhv. Arbejdsminister, bolig- og 

ligestillingsminister

Klaus Matthiesen

Overenskomstchef

FTF

Flemming Dreesen

Ansættelsesretschef

Dansk Arbejdsgiverforening

Jens Zimmer Christensen

Formand for HORESTA

Søren Balslev, næstformand

Områdechef

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Marie-Louise Knuppert                                                                 

LO-sekretær, Landsorganisationen i Danmark 

(LO) (fratrådt 9-11-2015, derefter vakant)

Lars Erik Jønsson

Viceadministrerende direktør
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Therese Bunnage, Cand.soc.PKL

Ansvarlig for ekstern kommunikation, 

dokumentation og evaluering

Le Man Tran, Cand.merc.aud.                                                                

Ansvarlig for regnskab og 

økonomi

Vita Reincke Søegaard

Servicemedarbejder

Gert Olsen, Cand.scient.pol., specialkonsulent

Overordnet driftsansvarlig, it-ansvarlig samt 

ansvarlig for arbejdsgiverservice 

Anne Oldenborg Steffensen, socialrådgiver

Fondsmedarbejder og ansvarlig for

lønmodtagerservice
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