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FORORD 

Arbejdsmarkedets Feriefond har i 2017 uddelt 40,5 mio. kr. til afholdelse af ferieophold i 2018 
for vanske ligt stillede familier og børn. Der er tale om familier og børn over hele landet,  kæm-
per med multiple bekymrings faktorer, hvor social isolation, arbejdsledighed, gæld og psykisk 
sygdom topper listen.

Det er en glæde for Arbejdsmarkedets Feriefond gennem uddelinger at sikre, at trængte familier 
og børn over hele landet får del i den rekreation og fornyelse af energi, der er feriens formål.

Ud over uddelingsvirksomhed varetager Arbejdsmarkedets Feriefond en række andre opgaver 
i medfør af ferie loven. Med den nye ferielov skal Arbejdsmarkedets Feriefond, ud over de hid- 
tidige opgaver, tillige føre tilsyn med private feriefondes anvendelse af midler til ferieformål.

Med den udvidede opgaveportefølje tager Arbejdsmarkedets Feriefond positivt imod den nye 
ferielov.

Arbejdsmarkedets Feriefond har endvidere hæftet sig ved politisk enighed om, at man i forbin-
delse med satspulje forhandlingerne for 2019 vil drøfte spørgsmålet om støtte til ferieophold 
til vanskeligt stillede familier med børn, set i lyset af, at den nye ferielov fra 2019 forventes at 
reducere de uhævede feriepenge, der i dag anvendes til det formål.

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

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

 

FORMÅL, VISION, STRATEGI 
OG PROGRAMMER 2018
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Arbejdsmarkedets Feriefond er en selv-

ejende institution under den statslige for-

valtning, oprettet pr. 1. juli 1974 ved en 

ændring af ferieloven. Ferieloven og ved-

tægten, der udstedes af Beskæftigelses-

ministeren, udgør det retlige grundlag 

for Arbejdsmarkedets Feriefond. Fondens 

bestyrelse udpeges af Beskæftigelses-

ministeren og består af 1 medlem indstillet 

af Beskæftigelsesministeriet, 1 medlem 

indstillet af Erhvervs- og Vækstministeriet 

(nu: Erhvervsministeriet), 1 medlem indstil-

let af Lands organisationen i Danmark (LO), 

1 medlem indstillet af FTF og 2 medlemmer 

indstillet af Dansk Arbejds giver for ening 

(DA). Beskæftigelsesministeren udpeger 

efter drøftelse med de i bestyrelsen repræ-

senterede organisa tioner bestyrelsens 

formand.

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



Arbejdsmarkedets 
Feriefonds Program for 
Feriehjælp 2018

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 tilrettelagt 
for familier med eneforsørger, der modtager 
SU eller anden offentlig uddannelsesydelse, og 
som ud over en økonomisk vanskelig situation, 
befinder sig i aktuel risiko for at frafalde stu-
dierne, på grund af væsentlige sociale proble-
matikker 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. 
Der skal være tale om et specielt udarbejdet 
program, typisk med inddragelse af særlig  
faglighed, som særligt matcher en specifik 
(mindre) gruppe af voksne eller familier.

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 støttes stude-
rende og alderspensionister ikke.

Den generelle økonomiske betingelse er ind-
tægt på ”kontanthjælpsniveau”. Med ”kon-
tanthjælpsniveau” menes, at forældrene i en 

familie ikke tjener mere, end hvad der svarer 
til den højeste kontanthjælp, jf. Beskæftigel-
sesministeriets satser. For sørgere der modta-
ger SU eller folkepension er ikke omfattet,  
jf. dog målgruppe 3.

For målgruppe 1, 2, 3 og 4 gælder det, at 
andre kriterier end indtægtsgrundlag er pri-
mært kriterium.

Bemærk: Se nærmere Ansøgning om ferie- 
ophold samt Partnerskabsaftale på www.aff.dk

 

Arbejdsmarkedets 
Feriefonds Innovationspulje 

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

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

Arbejdsmarkedets 
Feriefonds Program for 
Udvikling & Vidensdeling 

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

 
Bemærk: Programmet sættes i værk ved 
fondens egen drift, og er ikke åbent for 
ansøgninger.
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4 Arbejdsmarkedets 
Feriefonds Program for 
Socialt-Kulturelle Aktiviteter

Arbejdsmarkedets Feriefond prioriterer so-
cialt-kulturelle aktiviteter, der inden for ram-
merne af ferieformålet, fremmer opbygningen 
af social og kulturel kompetence 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.

Ansøgere

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.
 Ansøgningen skal ske fra organisationens 
øverste niveau, typisk en landsdækkende 
hovedorganisation. Ansøgninger på lokalt 
organisatorisk niveau afvises, medmindre det 
lokale projekt udspringer af Arbejdsmarkedets 
Feriefonds Innovationspulje.

 Arbejdsmarkedets Feriefond forudsætter, at 
en bevilling til feriehjælp udmøntes i overens-
stemmelse med principperne om ligebehand-
ling, herunder med hensyn til religion eller 
tro, politisk anskuelse, seksuel orientering og 
etnisk oprindelse. 

Vilkår

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

Det skal understreges, at ansøgningsskema-
et skal indeholde fyldestgørende oplysninger 

om målgruppe, program, konkrete aktiviteter, 
evt. oplægsholdere, sted for logi og ophold, 
udgiftstyper, budget m.v.

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

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

Arbejdsmarkedets 
Feriefond støtter ikke

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

n	 Enkeltpersoner.

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

n	 Organisationer, herunder organisationer  
 med almennyttigt formål, som ejer eller  
 driver overnatningsfaciliteter, lokaler, 
 fritids-faciliteter, café, restaurant el.lign.  
 Det samme gælder organisationer, der  
 ligger under et holdingselskab, indgår i  
 en fondskonstruktion eller er medlem af 
 en forening, der ejer eller driver overnat- 
 ningsfaciliteter, lokaler, fritidsfaciliteter,  
 café, restaurant el.lign. Organisationer med  
 almennyttigt formål der ejer eller driver  
 f.eks. shelters, spejderhytter, væresteds-
 cafeer el.lign. til brug for vanskeligt stillede  
 familier og børn er ikke udelukket fra at  
 ansøge.

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

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



5Arbejdsmarkedets Feriefond støtter som 
hovedregel ikke:

n	 Éndagsudflugter.

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

n	 Ferieophold der indeholder tilbud om  
 rituelle, formidlende, forkyndende eller  
 missionerende religiøse eller politiske 
 aktiviteter, undervisning, samtaler m.v.

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

 
 

Arbejdsmarkedets 
Feriefonds strategi for 2018

 
Arbejdsmarkedets Feriefond arbejder for, at:

 
n	 Fremme en udvikling, der øger de gavnlige  
 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 (civilsamfundet),  
 den private sektor og den offentlige sektor.

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 støttepolitik 
2018 træder i kraft den 12. december 2017 og 
erstatter tidligere versioner.
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I det følgende berettes om Arbejdsmarkedets 
Feriefonds finansielle forhold, status på de  
primære målsæt ninger i fondens støttepolitik 
og strategi, samt relevante forhold om fon-
dens fremtiden.

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. I afsnittet præ-
senteres endvidere den netværksteoretiske 
inspiration, der ligger til grund for Arbejds-
markedets Feriefonds metodiske design og 
støttepolitiske udvikling.

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

Under afsnittet ”Innovationspulje” afrappor-
teres et innovationsprojekt, der er gennemført 
i et samarbejde mellem Fru K.M. Lausens 
Legat, Handicapidrættens Videnscenter, Solda-
terlegatet og Arbejdsmarkedets Ferie fond.

Under afsnittet ”Årets uddelinger” præsen-
teres et overblik over den samlede bevillings-
ramme, Arbejdsmarkedets Feriefond har 
uddelt i 2017.

L E D E L S E N S  B E R E T N I N G  2 0 1 7
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FINANSIELLE 
FORHOLD

Resultat

Arbejdsmarkedets Feriefonds resultat pr. ulti-
mo 2017 udgør 27.384 tkr. (2016: 12.853 tkr.).

Differencen beror på øgede nettoindtægter 
fra uhævede feriepenge, som følge af nedsat 
refusionsprocent til staten samt indtægter fra 
værdiregulering i forbindelse med indfrielse af 
fondens udlån.

Uddelingsvirksomhed

Årets bevillingsniveau til feriehjælp udgør i 
alt 40.474 tkr., hvilket er mindre end sidste år 
(2016: 45.897 tkr.), og på niveau med forrige 
år (2015: 40.180 tkr.).

Årets bevillinger er ydet til civile organisati-
oners udmøntning af Arbejds markedets Ferie-
fonds Feriehjælpsprogram. Fonden har i 2017 
ikke suppleret innova tions puljen, der andrager 
3.300 tkr. pr. ultimo 2017.

Administration

I 2017 beløber fondens administrationsom-
kostninger sig til 7.402 tkr. (2016: 6.738 tkr.), 
beroende på øget bemanding og konsulent-
bistand, bl.a. som følge af overgangen til nyt 
regnskabssystem.

Balance

Arbejdsmarkedets Feriefonds aktiver og pas-
siver balancerer pr. ultimo 2017 med 509.933 
tkr. (2016: 466.703 tkr.).

Hensættelser

Periodiseringen af uhævede feriepenge i  
henhold til ferielovens § 35 udgør 141.128 tkr. 
pr. ultimo 2017 (2016: 130.000 tkr.). Derud-
over skal det disponible beløb dække poten-
tielle krav i perioden 1. januar til 30. april 
2018. Hermed har Arbejdsmarkedets Feriefond 
sikret dækning af alle potentielle krav fra 
lønmod tagere fsva. den del af de uhævede 
feriepenge, der er tilfaldet fonden, frem til at 
lønmodtagerens krav efter 3 år forældes.

Arbejdsmarkedets Feriefond har desuden 
hensat 108.505 tkr. (2016: 112.314 tkr.) til 
dækning af tilskud, der er bevilget, men end-
nu ikke kommet til udbetaling. 

Egenkapital

Fondens egenkapital beløber sig pr. ultimo 
2017 til 247.529 tkr. (2016: 220.145 tkr.).

Heraf udgør 73.400 tkr. Arbejdsmarkedets 
Feriefonds grundkapital.

Af egenkapitalen er 101.055 tkr. bundet i 
udlån (2016: 137.196).

Den primære årsag til at egenkapital bundet 
i udlån er faldet, er, at udlån, der hidtil har 
været indregnet regnskabsmæssigt, er indfriet 
i 2017, og derfor ikke længere indgår i låne-
porteføljen.  Dertil kommer, at det ikke har 
været muligt for Arbejdsmarkedets Feriefond 
at foretage en konkret saglig og pålidelig 
vurdering af en række udlån, på grund af 
den debat og politiske proces der er pågået 
omkring fondens udlån. Endelig har Arbejds-
markedets Feriefond i medfør af den politiske 
aftale af 22. december 2017 vedrørende 
proces for afvikling af fondens portefølje af 
udlån, og hvor lempelse af indfrielsesbetin-
gelser omtales, fastholdt 2016-niveauet for 
udlån, der er indregnet regnskabsmæssigt, og 
som ikke var indfriet den 22. december 2017. 
Disse udlån er således ikke værdireguleret i 
2017.
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STØTTEPOLITISK STATUS 

Der gives her en opsummering af de 
mest centrale resultater af Arbejds-
markedets Feriefonds programmer,  
jf. fondens støttepolitik for 2015-2017. 
Der henvises til dokumentation og 
uddybninger i afsnittene ”Feriehjælps- 
program” og ”Årets uddelinger”.

1: Nydelse af fritid, hvile og rekreation 
samt fornyelse af fysiske og mentale 
kræfter

Arbejdsmarkedets Feriefonds data viser, at 
knapt 90 pct. af deltagerne i ferieophold har 
fået indfriet forventningerne om nye oplevel-
ser og afbræk fra hverdagen, og 76 pct. har 
fået indfriet forventningerne om afslapning. 
Feriens formål synes opfyldt, hvad angår 
nydelse af fritid, hvile og rekreation, jf. figur 7.

Derudover oplever 75 pct. at have fået for-
nyet energi som følge af ferieopholdet, hvor-
ved feriens formål synes opfyldt, hvad angår 
fornyelse af fysiske og mentale kræfter (2016: 
80 pct.), jf. figur 9.

2: Antal deltagere

Det er fondens vision, at ferie skal være til-
gængelig for mennesker, der befinder sig i en 
vanskelig livs situa tion.

Det er derfor tilfredsstillende, at Arbejds-
markedets Feriefond i 2017 har sikret 22.663 
vanskeligt stillede familier og børn del i den 
nydelse af fritid, afslapning og rekreation 
samt fornyelse af fysiske og mentale kræf-
ter, der er feriens formål, jf. figur 2. (2016: 
21.964).

3: Geografisk spredning

Arbejdsmarkedets Feriefond har også i 2017 
indfriet målsætningen om et landsdækkende 
feriehjælps program på regions niveau, jf. figur 
4. Hovedstadsregionen er dog lidt underre-
præsenteret.

4: Særligt fokus på børn og unge

Det er en målsætning for Arbejdsmarkedets 
Feriefond, at feriehjælpsprogrammet når ud til 
de familier og børn, der er vanskeligt stillede, 
med særligt fokus på børn og unge.

Det er derfor tilfredsstillende, at andelen af 
børn og unge igen i 2017 ligger på 64 pct. af 
deltagerne (2016: 64 pct.) og at børn og unge, 
der tilgodeses af fondens feriehjælpsprogram, 
således er overrepræ senteret sammen holdt 
med befolkningen som helhed. 

5: Vanskeligt stillede familier og børn

Det er en betingelse for at deltage i Arbejds-
markedets Feriefonds Feriehjælpsprogram, at 
man er ’vanskeligt stillet’, som familie eller 
barn. For familier er det en betingelse, at ind-
tægtsniveauet ikke overstiger kontanthjælp, 
imens børn og unge, der holder ferie uden for-
ældre, visiteres på baggrund af udsathed vur-
deret af organisationerne eller kommunerne.

Organisationerne har desuden foretaget et 
skøn over multiple bekymringsfaktorer, hvor 
social isolation/manglende netværk, arbejds-
ledighed, gæld og psykisk sygdom topper 
listen.

I relation til de vanskeligt stillede familier 
og børn skønner organisationerne desuden, 
at 70 pct. af de voksne deltagere (>20 år) har 
folkeskole/grundskole som højeste uddan nel-
sesniveau, jf. figur 8.

Arbejdsmarkedets Feriefond anser på det 
grundlag, at feriehjælpsprogrammet når ud 
til den målgruppe, hjælpen er ment til, nemlig 
familier og børn, der befinder sig i en vanske-
lig livssituation.

6: Fremme sociale netværk og social 
mobilitet

Samtidig med, at feriehjælpen utvivlsomt 
skaber glæde, ses gavnlige effekter af ferie-
hjælpen. Om sammenhænge mellem sociale 
netværk, social kapital og social mobilitet, se 
nærmere ”Netværks teoretisk perspektivering” 
under ”Program for udvikling & vidensde-
ling.”

L E D E L S E N S  B E R E T N I N G  2 0 1 7
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En række af Arbejdsmarkedets Feriefonds data 
peger i retning af, at ferieophold har betyd-
ning i forhold til sociale netværk og social 
mobilitet for målgruppen af familier og børn, 
hvis livssituation er karakteriseret ved social 
isolation og eksklusion fra arbejdsmarkedet.

Følgende resultater peger på, at feriehjælps- 
programmet fremmer sociale netværk ved:

at 78 pct. af slutbrugerne har mødt nye 
mennesker, jf. figur 9; og

at 63 pct. af slutbrugerne oplever, at ferien 
har givet dem mod på at indgå i nye sociale 
sammenhænge, jf. figur 11.

Andre resultater peger på, at feriehjælpspro-
grammet fremmer deltagernes engagement i 
frivilligt arbejde ved:

at 30 pct. af de frivillige, der arbejder med 
at arrangere ferieophold, er rekrutteret blandt 
deltagere i tidligere ferieophold;

at 72 pct. af organisationerne arbejder på at 
engagere deltagerne i frivilligt arbejde i regi 
af organisationen, jf. figur 15;

at 44 pct. af organisationerne anfører at 
gøre en indsats for, at deltagerne efter endt 
ferieophold tilegner sig specifikke kompeten-
cer gennem frivillig indsats, f.eks. butiksmed-
hjælp, administration, omsorgsarbejde, café- 
arbejde, service eller andet.

Resultaterne indikerer endvidere at ferie-
hjælpsprogrammet kan fremme inklusion i 
uddannelses systemet eller på det ordinære 
arbejdsmarked ved:

at 73 pct. af slutbrugerne oplever at de i 
nogen eller i høj grad har taget læring med 
hjem fra ferieopholdet, jf. figur 12;

at 20 pct. af organisationerne anfører at 
gøre en særlig indsats for at fremme social 
mobilitet i forhold til det øvrige samfund;

at 40 pct. af organisationerne anfører at yde 
en uddannelsesindsats, jf. figur 15; og

at 36 pct. af organisationerne anfører, at de 
yder en indsats for at fremme ordinært arbej-
de for deltagerne, jf. figur 15.
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STRATEGISK STATUS 

Dette afsnit indeholder et resumé af 
den måde, fonden har udmøntet sin 
strategi på i 2017. 

1: At arbejde tværsektorielt

Arbejdsmarkedets Feriefond kan konstatere, at 
37 pct. af deltagerne i feriehjælpsprogrammet 
er visiteret fra kommuner, hvilket vidner om 
et samarbejde omkring feriehjælp på tværs af 
den tredje sektor og den offentlige sektor.

Der henvises desuden til afsnittet ”Innova-
tionspulje” hvor et ferieophold er gennemført 
i en ny samarbejdskonstellation mellem 
Arbejdsmarkedets Feriefond, Soldaterlegatet 
og Handicapidrættens Videnscenter, med 
bistand fra Klinik for PTSD og Transkulturel 
Psykiatri i Århus. Projektet er finansieret af Fru 
K.M. Lausens Legat.

2: At arbejde vidensbaseret

Det er en vigtig del af Arbejdsmarkedets Ferie-
fonds strategi at arbejde vidensbaseret bl.a. 
ved egen ind samling af data, samt ved rele-
vante litteraturstudier. Formålet er at skabe 
det bedst mulige grundlag for at fremme en 
udvikling af ferie hjælps program mer, der, ud 
over at sprede glæde, tillige bidrager til socia-
le netværk og social mobilitet, for mennesker 
der befinder sig i en van skelig 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 & Videns deling”.
Arbejdsmarkedets Feriefond har gennemført 
en kvantitativ undersøgelse målrettet alle 
unge på 15 år eller derover samt alle voksne, 
der har deltaget i et ferieophold i 2017, med 
støtte fra fonden. Undersøgelsen er gennem-
ført ved anonym besvarelse af et elektronisk 
spørgeskema som linker direkte til Arbejds-
markedets Feriefond. I alt 3.531 respondenter 
(2016: 2.927) har deltaget i undersøgelsen, 
udgørende en svarprocent på 54 (2016: 50). 
Heraf har godt halvdelen givet tilladelse til, 
at fonden kan rette henvendelse med henblik 
på et opfølgende interview. Det vurderes, at 

svarprocenten er høj for målgruppen, hvilket 
formentlig kan tilskrives et godt motivations-
arbejde fra fondens samarbejdspartnere. Fon-
den har ikke kendskab til andre kvantitative 
under søgelser, baseret på slutbrugerdata, af 
den størrelsesorden på feriehjælps området.

De redskaber, der ligger til grund for 
Arbejdsmarkedets Feriefonds systematiske 
dataindsamling – ansøgningsskemaet, den 
kvantitative organisationsevaluering, den 
kvantitative slutbrugerevaluering samt de 
kvalitative semistrukturerede brugerinter- 
views – er i vidt omfang tematiseret med 
inspiration i netværksteori.

I litteraturen ses sammenhæng mellem 
sociale netværk, social kapital og social 
mobilitet, som Arbejds markedets Feriefond i 
kort form folder ud under afsnittet ”Program 
for Udvikling & Vidensdeling”, hvor fonden 
tillige foretager en perspektivering af ferie-
hjælpsprogrammets resultater.

3: At arbejde innovativt

Med baggrund i en samlet solid viden om 
målgruppen henholdsvis ferieophold er 
Arbejdsmarkedets Feriefond, Soldaterlegatet 
og Handicapidrættens Videnscenter gået sam-
men om at udvikle et ferieophold til familier, 
der har en PTSD-ramt krigsveteran som med-
lem. Arbejdsmarkedets Feriefond har sammen 
med Soldaterlegatet projekteret, faciliteret 
og evalueret ferieopholdet. Klinik for PTSD og 
Transkulturel Psykiatri i Århus har stået for 
rekrutteringen, og projektet er finansieret af 
Fru K.M. Lausens Legat.
Det innovative element er projektets særlige 
fokus på familien, frem for på krigsveteranen. 
Ferieopholdet er særligt tilrettelagt med fokus 
på målgruppens (kendte) behov og problema-
tikker, men fokus er rettet på rekreation og 
fornyet energi for hele familien, hvor andre 
indsatser typisk retter sig mod veteranen. 
Projektet understøtter tanken om ’et godt 
hverdagsliv’, hvor normalisering i forhold til 
familiens samliv såvel som socialt samvær 
og interaktion med det omgivende samfund 
er omdrejningspunktet. Jf. nærmere afsnittet 
”Innovationspulje”.
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SAMMENFATNING

Det vurderes, at Arbejdsmarkedets Feriefonds 
samlede finansielle situation ved udgangen 
af 2017 er tilfredsstillende. Det er særligt 
værd at glæde sig over, at Arbejdsmarkedets 
Feriefond i 2017 har bevilget 40,5 mio. kr. til 
udmøntning af feriehjælpsprogrammet for 
2018.

Baseret på oplysninger fra de civile organi-
sationer fonden samarbejder 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 
feriehjælpsprogrammet dækker hele landet.

Det fremgår af deltagerevalueringerne, at 
slutbrugerne i høj grad oplever den afslapning 
og rekreation samt fornyelse af fysiske og 
mentale kræfter, der er feriens formål. På bag-
grund af indsamlede data vurderes der end-
videre at være vel underbyggede indikationer 
af, at feriehjælp udgør en medvirkende faktor 
i den samlede indsats for at fremme såvel bin-
dende som brobyggende sociale netværk og 
social mobilitet.

Samtidig vidner data fra de civile organisa-
tioner, der udmønter fondens feriehjælpspro-
gram, om, at der blandt deltagerne i ferie-
ophold, rekrutteres 30 pct. til at tage del i 
frivilligt arbejde på kommende ferieophold.

Det gennemførte innovations projekt for 
veteraner understreger i lighed med tidligere 
projekter, at det samspil mellem glæde og 
gavn, der karakteriserer ferieophold, kan 
udgøre en vigtig arena for positiv udvikling 
af sociale netværk og social mobilitet, for 
mennesker der befinder sig i en livssituation, 
karakteriseret ved psykisk sygdom, social iso-
lation og eksklusion fra arbejdsmarkedet.

Det vurderes samlet set, at Arbejdsmarke-
dets Feriefonds støttepolitik og strategi for 
2017 er udmøntet tilfredsstillende.

Arbejdsmarkedets Feriefond vedtog i slutnin-
gen af året sin støttepolitik for 2018, der fort-
sætter fondens fokus på såvel glædelige som 
gavnlige effekter af feriehjælpsprogrammet.

L E D E L S E N S  B E R E T N I N G  2 0 1 7
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FREMTID 

i arbejdet med en balanceret afvikling af 
Arbejdsmarkedets Feriefonds låneportefølje:
 
n	 Der indledes en dialog med Kommissionen,  
 så der kommer en endelig afklaring for de  
 lån, hvor Kammeradvokaten vurderer, at  
 låntagerne vil være konkurrenceudsatte,  
 og hvor der skal tages højde for EU’s stats- 
 støtteregler. 

n	 På den baggrund er aftalepartierne enige  
 om at udsætte tilbagebetalingen og før-
 tidsindfrielse af alle lån til den 1. juli 2018. 

n	 Der udarbejdes en model for lempelig 
 tilbagebetaling af lån, samt forslag til ny  
 organisering af AFF, som drøftes med 
 aftalepartierne i foråret 2018.”

Arbejdsmarkedets Feriefond har hæftet sig 
ved enighed i den politiske aftale om, at der i 
udformning af en endelig model for afvikling 
af fondens låneportefølje, ud over hensynet 
til institutionernes behov for lempelige vilkår, 
skal tilgodeses hensyn til, at Arbejdsmarke-
dets Feriefond får tilbagebetalt en del af lånet 
til brug for ferieaktiviteter for udsatte familier 
og børn.

Konklusion

Arbejdsmarkedets Feriefond er tilfreds med 
opgaveporteføljen i den ny ferielov og ser 
frem til, at problemet omkring fondens 
svindende indtægter, finder en god og varig 
løsning, sådan at feriehjælpsprogrammet kan 
opretholdes til glæde og gavn for vanskeligt 
stillede familier og børn.

Imens den politiske aftale om en ny ferielov i 
2017 skabte klarhed omkring Arbejdsmarke-
dets Feriefonds fremtidige opgaver, udestår 
fortsat en afklaring omkring fondens økono-
miske grundlag fra 2020.

Politisk aftale om ny ferielov

Et bredt flertal af partier indgik i oktober 2017 
politisk aftale om en ny ferielov med ikraft-
træden 1. september 2020.

Det fremgår af aftalen, at den nye ferieord-
ning indebærer, at flere borgere fremover får 
deres op tjente ferie udbetalt med fuld samti-
dighedsferie, og at dette isoleret set betyder, 
at Arbejds markedets Feriefond frem over vil 
få betydeligt færre indtægter fra uhævede 
feriemidler.

Hertil kommer, at forældelsesfristen for løn-
modtagernes krav på feriepenge forlænges fra 
gæl dende 3 år, til fremtidige 5 år.

Arbejdsmarkedets Feriefond har hæftet sig 
ved enighed i den politiske aftale om, at man 
i forbindelse med satspuljeforhandlingerne 
for 2019 vil drøfte spørgsmålet om støtte til 
ferieophold til vanskeligt stillede familier med 
børn i lyset af, at den nye ferielov fra 2019 
forventes at reducere de uhævede feriepenge, 
der i dag anvendes til det formål.

Den nye ferielov indbefatter at Arbejdsmar-
kedets Feriefond beholder den nuværende 
opgaveportefølje. Inden for områder, hvor en 
kollektiv overenskomst med en garantiordning 
giver mulighed herfor, kan uhævet feriebeta-
ling anvendes til en privat feriefond, der har 
til formål at anvende sine midler til feriefor-
mål, i stedet for at tilfalde Arbejdsmarkedets 
Feriefond. Arbejdsmarkedets Feriefond vil i 
medfør af den nye ferielov føre tilsyn med 
anvendelsen af sådanne midler.

Politisk aftale om proces for afvikling 
af Arbejdsmarkedets Feriefonds låne-
portefølje

Den 22. december 2017 indgik et bredt flertal 
af partier aftale om proces for afvikling af 
Arbejdsmarkedets Feriefonds låneportefølje. 
Aftalepartierne er bl.a. ”enige om følgende 

L E D E L S E N S  B E R E T N I N G  2 0 1 7



R E G N S K A B

i tkr. Note 2017 2016 

Renteafkast af FerieKonto  0 0

Uhævet feriegodtgørelse 1  89.750   91.515 

Refusion til staten 1  -15.250 -22.126

Renter af obligationer   617  2.290 

Renter af bankindestående   -637   68 

Morarenter   1.206  1.351 

Tjenesteydelser   101  101 

Kursgevinst/-tab ved udtrækning og salg af obligationer   -242  -2.397 

Urealiserede gevinster/tab på obligationer   850  296 

Indtægter i alt   76.396   71.098  

   

i tkr. Note 2017 2016 

  

Årets tilsagn til ferieformål   -40.474  -51.329 

Bortfaldne tidligere afgivne tilsagn   4.634  8.366 

Årets værdiregulering 2  -35  -5.163 

Administrationsomkostninger 3  -7.402  -6.738 

Feriegodtgørelse udbetalt efter ferieårets udløb   -8.938  -7.336 

Refunderet fra staten   3.543  4.391 

Årets afskrivninger 4  -341  -437 

Omkostninger i alt   -49.012  -58.245  

    

Årets resultat   27.384  12.853 

i tkr. Note 2017 2016 

Årets resultat   27.384  12.853 

Overført til næste år   27.384  12.853

    

RESULTATOPGØRELSE

INDTÆGTER

UDGIFTER

RESULTATDISPONERING

Regnskab
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i tkr. Note 2017 2016 

Materielle anlægsaktiver  

IT 4  614   545 

Inventar 4  35   15 

Materielle anlægsaktiver i alt   649   560 

Finansielle anlægsaktiver

Obligationer   74.105   82.986 

Finansielle anlægsaktiver i alt   74.105   82.986 

Omsætningsaktiver

Udlån til ferieformål 2  101.055   137.196 

Tilgodehavender   4.625   3.271 

Likvid beholdning   329.500   242.689 

Omsætningsaktiver i alt   435.180   383.156 

 

Aktiver i alt   509.933   466.703 

 

i tkr. Note 2017 2016 

Hensættelser 5  108.505   112.314 

Periodiseret feriegodtgørelse i mfa. ferielovens § 35   141.128   130.000 

Kreditorer og skyldige omkostninger   12.772   4.244 

Gæld i alt   262.405   246.558

Egenkapital   247.529   220.145 

Passiver i alt   509.933   466.703 

 

Eventualforpligtelser 6 - -

BALANCE

AKTIVER

PASSIVER 



i tkr.  Note 2017 2016 

Egenkapital 1. januar, jf. årsregnskab   220.145   207.291 

Årets resultat   27.384  12.853 

Egenkapital 31. december   247.529  220.145 

 

Specifikation af egenkapital 

Grundkapital   73.430  73.430 

Bundet af bevilgede udlån   -     7.576 

Bundet i udbetalte udlån   101.055   137.196 

Disponibelt beløb*   73.044   1.943 

Egenkapital 31. december   247.529   220.145 

EGENKAPITALOPGØRELSE

R E G N S K A B

EGENKAPITALOPGØRELSE 17

 

* Det er en forudsætning for at indregne udlån regnskabsmæssigt, at der er foretaget en saglig og pålidelig  

vurdering af lånets værdi. Som følge af den politiske proces vedrørende Arbejdsmarkedets Feriefonds portefølje 

af udlån har det ikke været muligt at foretage en konkret vurdering af en række udlån, der efter anvendt  

regnskabspraksis stod for vurdering. Disse udlån har følgelig ikke kunnet indregnes regnskabsmæssigt. 

Arbejdsmarkedets Feriefond har endvidere, i medfør af politisk aftale af 22. december 2017, hvori lempelse  

af indfrielsesbetingelser omtales, fastholdt vurderingsniveauet pr. UL2016 for de allerede indregnede udlån,  

som ikke var indfriet den 22. december 2017.

* I det disponible beløb indgår potentielle krav fra lønmodtagere til snarlig forældelse for i alt 56 mio. kr.  

(2016: 75 mio. kr.). Disse potentielle krav forældes 30. april 2018.
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R E G N S K A B

Uhævet feriegodtgørelse i tkr.   2017 2016 

Indbetaling af uhævet feriegodtgørelse til Arbejdsmarkedets Feriefond  89.750   91.515 

Refusion til staten   -15.250  -22.126

Uhævet feriegodtgørelse til Arbejdsmarkedets Feriefond  74.500   69.390 

 

Beløbene fremkommer som følger:

Uhævet feriegodtgørelse hos FerieKonto pr. ultimo, brutto   138.024   114.554 

Refusion til staten, beregnet   -41.407  -48.112

Forlods til administration af FerieKonto, beregnet   -47.107  -22.911

Overført til Arbejdsmarkedets Feriefond    49.510  43.530 

Specifikation af indbetaling fra FerieKonto til Arbejdsmarkedets Feriefond: 

Overført til Arbejdsmarkedets Feriefond vedr. indeværende år   41.224  32.059 

Efterregulering vedr. forrige år   8.286  11.471 

Overført til Arbejdsmarkedets Feriefond fra FerieKonto    49.510  43.530 

Ikke-udbetalt feriegodtgørelse afregnet til Arbejdsmarkedets Feriefond,

feriekortordninger og stikprøvekontrol, brutto   47.619  49.960

Refusion til staten   -15.250  -22.126

Tidligere indeholdte og modregnede udgifter til stikprøvekontrol   -     - 

  32.369   27.834  

Totale udgifter til stikprøvekontrol    231   -2.526

Afregnet til Arbejdsmarkedets Feriefond fra feriekortordninger 

og stikprøvekontrol, netto    32.601   25.308 

Inddrivelse af krav ved uberettiget udbetaling, brutto   3.656  3.866 

Advokatomkostninger til inddrivelse af krav (inkasso)   -157  -314

Årets regulering af periodisering til potentielle krav fra lønmodtagere  -11.110  -3.000

Inddrivelse af krav mod lønmodtagere, netto   -7.610  552 

Uhævet feriegodtgørelse til Arbejdsmarkedets Feriefond i alt  74.500   69.390 

NOTER

NOTE 1



Udlån i tkr.   2017 2016 
 

Nominel værdi udlån   818.240   861.216 

Reguleringer i mfa. værdiansættelsesprincipper   -717.185  -724.020

Værdi af udlån   101.055   137.196 

Specifikation af udvikling i lån   

 

Specifikation af udvikling i nominel værdi:

Udlån til ferieformål 1.1   861.216  937.982 

Årets anviste udlån   7.576   36.932 

Årets nomielle indfrielser   -50.552  -103.698

Regulering af merværdiaftaler   -     -10.000

Udlån og tilsagn til ferieformål nominel værdi 31.12   818.240  861.216 

 

Specifikation af udvikling i værdiregulering

Værdireguleringer i henhold til regnskabspraksis pr. 1.1   -724.020  -743.016

Årets anviste udlån   -7.576  -36.932

Regulering på indfriede lån   14.410   14.159 

Værdireguleringer på eksisterende lån   -     31.769 

Regulering af merværdiaftaler   -     10.000 

Værdireguleringer af udlån iht. regnskabspraksis 31.12   -717.185  -724.020

Indregnet værdi af udlån 31.12   101.055  137.196 

 

Specifikation af resultatpåvirkning af udlånsaktivitet 

Årets anviste udlån   -7.576  -36.932

Årets værdireguleringer   7.541  31.769

Årets resultatpåvirkning af udlånsaktivitet   -35  -5.163
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R E G N S K A B

Administration i tkr.   2017 2016 

Honorar, løn, pension og social sikring   4.244   3.760 

Øvrige   3.157  2.978 

I alt   7.402  6.738 

Heraf:

Løn og pension til direktionen*   1.151   1.119 

Honorar til formanden**   75  60 

Løn og pension til medarbejdere*   2.977  2.542 

Udgifter til social sikring   42   39 

I alt   4.244  3.760 

 

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 2017 beskæftiget i gennemsnit 7,5 medarbejdere (2016: 6,9).    

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

*Som følge af omlægning af periodiseringen af ferietillæg indeholder løn til henholdsvis direktion og  

medarbejdere i 2017 ferietillæg for både 2017 og 2018. Lønniveauerne fremstår derfor af regnskabstekniske  

grunde i 2017 lidt højere end det faktiske niveau, og kan endvidere ikke sammenlignes med 2016.    

**Differencen følger af, at næstformanden i en periode i 2016 var konstitueret som formand,

og ikke oppebar særskilt honorar herfor. Formandshonoraret er uændret årligt kr. 75.000. 
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R E G N S K A B

Hensættelser i tkr.   2017 2016 

 

Hensættelse til bevilligede tilskud   108.505   112.314 

Hensættelse til særlov   -     - 

Hensættelse i alt   108.505   112.314

NOTE 5

Afskrivninger i tkr. Lejede lokaler IT Inventar Ialt 

  2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

 

Kostpris 1. januar - -  4.805  4.255 88 76  4.893  4.331

Årets tilgang - -  399  550 32 12  431  562

Årets afgang - - -4.112 - -61 - -4.173 -

Kostpris 31. december - -  1.092  4.805 59 88  1.151  4.893

Afskrivninger 1. januar - -  4.260  3.829 73 66  4.333  3.896

Årets afskrivninger - -  329    431 12 7  341  437

Årets afgang - - -4.111 - -61 - -4.172 -

Afskrivninger 31. december - -  478   4.260 23 73  502  4.333

Regnskabsmæssig værdi 

31. december - -  614  545  35  15  649  560

NOTE 4 21

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 414 tkr. (2016: 414 tkr.). 
Til rest 1.241 tkr. (2016: 1.655 tkr.).
    

NOTE 6



Arbejdsmarkedets Feriefond er ikke omfattet 
af årsregnskabs loven. Med henblik på at følge 
god regnskabs skik er årsrapporten for 2017 
aflagt i overensstemmelse med årsregnskabs-
lovens regler for klasse B virk som heder, tilpas-
set fondens aktiviteter.

Resultatopgørelsen

Indtægter

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

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

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger indeholder 
omkostninger til det administrative personale, 
ledelse, 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. 

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
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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 2017 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 25. april 2018

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Arbejdsmarkeds Feriefond for regnskabsåret 1. januar – 31. 
december 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, her-
under anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven tilpasset 
fondens aktiviteter.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver 
og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regn-
skabsåret 1. januar – 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven tilpasset 
fondens aktiviteter.

Direktion

Nina Löwe Krarup, Direktør

Søren Balslev, Næstformand 

Områdechef, STAR, Beskæftigelsesministeriet

  

Helle Hjorth Bentz

Konsulent/advokat, FTF

Pia E. Voss

Juridisk direktør, HORESTA

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelse

Jens Vibjerg, Formand 

Tidl. MF 

Ejner K. Holst 

Næstformand, LO

Flemming Dreesen

Ansættelsesretschef, DA

Eva Thybo 

Projekt- og udviklingschef, Erhvervsministeriet

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

R E G N S K A B



Grundlag for konklusion 

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nær-
mere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. 
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for 
vores konklusion.

Uafhængighed 

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.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

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

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig 
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en 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 til- 
sidesættelse af intern kontrol.
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ERNST & YOUNG    

Godkendt Revisionspartnerselskab

CVR-nr.: 30 70 02 28   

 
Torben Kristensen

Statsautoriseret revisor 

MNE-nr.: mne10003   

BEIERHOLM

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr.: 32 89 54 68

Anders Ladegaard

Statsautoriseret revisor

MNE-nr.: mne18830   

 

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 fondens ikke 
længere kan fortsætte driften.

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

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

Udtalelse om ledelsesberetningen 

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

København, den 25. april 2018
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Program

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

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

FOR UDVIKLING & VIDENSDELING

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

Høreforeningen.



Arbejdsmarkedets Feriefond er ikke selv udfø-
rende i forhold til at arrangere ferieophold, 
men samarbejder på årlig basis med omkring 
30 civile 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 struk turerede evalueringsskemaer, 
med det formål at evaluere feriehjælpspro-
grammet i forhold til fondens centrale støtte-
politiske målsætninger. Der refereres i det føl-
gende til denne kilde som ”Historiske data”.

I 2012 udkom rapporten ”Effekter af ferie-
hjælp til udsatte børnefamilier – Analyse 
af kort- og langtids effekter af feriehjælp”, 
udarbejdet af konsulentfirmaet Rådgivende 
Sociologer for Egmont Fonden og Ministeriet 

for By, Bolig og Landdistrikter. I 2013 udkom 
”Evaluering af FolkeFerieFondens aktiviteter i 
Helsingør Ferieby (2013, slutevaluering 2016), 
udarbejdet af Rådgivende Sociologer for 
Helsingør Ferieby, som led i et metodeudvik-
lingsprojekt finansieret af Arbejdsmarkedets 
Feriefond. De to undersøgelser identificerer en 
række konkret oplevede virkninger af ferieop-
hold blandt deltagerne, som videreføres i en 
del af Arbejdsmarkedets Feriefonds slutbruger 
survey, jf. nedenfor. Der refereres i det følgen-
de 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. Ansøg nings-
skemaet, som hvert år er videreudviklet, har 

EMPIRISK TILGANG
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stigende fokus på kortlægning af organisatio-
nernes sociale tilbud samt arbejdsmetoder, 
med særligt fokus på hvordan ferieophold 
indgår i aktiviteterne på et strategisk og 
operativt niveau. Siden 2015 har fonden 
intensiveret fokus omkring sociale netværk, 
der siden er udbygget med andre forhold til 
afdækning af arbejdet med social mobilitet. 
Dette fokus er indarbejdet i ansøgningspro-
cessens forudgående samtaler med de civile 
organisationer omkring kommende ferieop-
hold og opfølgning og implementeret i ansøg-
ningsskemaet til ferieophold. Der refereres 
i det følgende til denne kilde som ”Organi-
sationernes ansøgninger til 2018”.

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 
2017”.

Det har været en central overvejelse i 
etableringen af et metodisk fundament for 
dataindsamling, at der ligger et kvantitativt 
baseret datamateriale til grund for yderlige-
re fordybelse i form af semi-strukturerede 
kvalita tive interviews. På den måde mener 
Arbejdsmarkedets Feriefond bedst at kunne 
løfte den mulighed der følger af – gennem 
samarbejde med de civile organisationer –    
at have adgang til et felt på årligt 20-25.000 
børn, unge og voksne, der befinder sig i en 
vanskelig livssituation.

I tråd hermed har Arbejdsmarkedets Ferie-
fond siden 2016 gennemført en omfattende 
slutbruger survey. Den kvantitative slutbruge-
rundersøgelse er gennemført blandt samtlige 
voksne og unge på 15 år eller derover, der 
har deltaget i ferieophold med støtte fra 
Arbejdsmarkedets Feriefond. Undersøgelsen 
er gennemført ved anonym besvarelse af et 
elektronisk spørgeskema som linker direkte 
til Arbejdsmarkedets Feriefond. I 2017 deltog 
i alt 3.531 (i 2016: 2.927) respondenter i 
undersøgelsen, udgørende en svarprocent på 
54 (i 2016: 50 pct.) af deltagerne på ferieop-
hold (éndagsudflugter fraregnet). Heraf har 

godt halvdelen givet tilladelse til, at fonden 
kan rette henven delse med henblik på et 
opfølgende interview. Fonden vurderer, at 
svarprocenten er høj for målgruppen, hvilket 
formentlig kan tilskrives et godt motivations-
arbejde fra fondens samarbejdspartnere. Fon-
den har ikke kendskab til andre kvantitative 
under søgelser af denne størrelsesorden på 
feriehjælps området. Der refereres i det føl-
gende til denne kilde som ”Slutbruger survey 
2017”.

Samarbejdet omkring dataindsamling udgør 
et centralt element i dialogen mellem fonden 
og partnerne, samt den partnerskabsaftale, 
der indgås imellem Arbejdsmarkedets Ferie-
fond og de organisationer, der bevilges midler 
til at arrangere ferieophold for mennesker, der 
befinder sig i en vanskelig livssituation.
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Arbejdsmarkedets Feriefond er inspireret af 
en netværksteoretisk tilgang i sin forståelse 
af ferieophold, som et tiltag, der ud over at 
skabe glæde, samtidig kan fremme social 
mobilitet. 

Social mobilitet

Der foreligger ikke nogen éntydig definition 
af ”social mobilitet”, men begrebet handler 
om individers og gruppers bevægelser mellem 
forskellige positioner i samfundsstrukturen. 

Der kan skelnes mellem opadgående eller 
nedadgående social mobilitet, og forskellige 
tiltag indvirker på disse mekanismer (Hansen 
2015, s. 11).  Arbejdsmarkedets Feriefond har 
afgrænset sit fokus til opadgående social 
mobilitet.

Ved opadgående social mobilitet, kan skel-
nes mellem intergenerationsmobilitet, som 
er personers sociale placering som voksne 
sammenholdt med deres forældres placering 
i sin tid, og intragenerationsmobilitet, som er 
mobilitet i løbet af voksenlivet, også kaldet 

karrieremobilitet (Hansen & Andersen 2009, 
s. 220).

Inddelingen af befolkningen i socialgrupper 
er velkendt fra levevilkårsundersøgelserne. 
Socialgruppeinddelingen har fem kategorier. 
Socialgruppe I er topfunktionærer og store 
selvstændige, socialgruppe II er højere funkti-
onærer og større selvstændige, socialgruppe 
III er mellemfunktionærer og mindre selv-
stændige, socialgruppe IV er underordnede 
funktionærer og faglærte arbejdere mens 
socialgruppe V er ikke-faglærte arbejdere 
(Ploug, 2014). Opadgående ændringer i inter-
generationsmobilitet kan skyldes ændringer i 
socialgruppernes relative størrelse, og er i så 
fald strukturelt betinget.

Af relevans for karrieremobilitet foretager 
Arbejdernes Erhvervsråd i 2014 en ny indde-
ling af befolkningen. Baseret på registerdata 
fra Danmarks Statistik vedrørende uddannel-
se, arbejdsstilling og indkomst, inddeles den 
18-59 årige befolkning i fem grupper. Den 
mindst privilegerede gruppe består af ”perso-
ner, der er uden for arbejdsmarkedet mere end 

NETVÆRKSTEORETISK TILGANG
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4/5 af året”, og udgør 20 pct. af befolknings-
gruppen (2009-tal). (Hansen 2015, s. 37 ref. 
Olsen et al. 2012). Bevægelse fra eksklusion 
til inklusion på arbejdsmarkedet er således et 
eksempel på opadgående intragenerations-
mobilitet.

Social kapital

De faktorer, der fremmer opadgående social 
mobilitet er: hvor man kommer fra (social   
afstamning), hvem man kender (social 
kapital), passende fremtræden og livsstil, 
uddannelse og færdigheder (kulturel kapital). 
(Hansen 2015, s. 13 og s. 28).

Ud fra en anskuelse af ferieophold som 
en arena for mødet mellem mennesker, har 
Arbejdsmarkedets Feriefond fokus på social 
kapital.

Der foreligger ikke nogen éntydig definitio-
nen af ”social kapital”, men den centrale  
idé om social kapital er, at sociale netværk  
har en værdi og at sociale kontakter påvirker  
produktiviteten hos enkeltpersoner og grup-
per. 

Det er dog ifølge Putnam ikke alle sociale 
netværk og kontakter, der genererer social 
kapital (s. 18). Social kapital anses således  
for at udgå fra sociale netværk, hvor man 
hjælper ved at gøre noget med nogen, imens 
det at hjælpe ved at gøre noget for nogen 
ikke udgør social kapital (Ref. John Dewey,  
her ifølge Putnam, s. 116-117). 

Af alle de dimensioner, hvorigennem for-
merne for social kapital varierer, er den måske 
vigtigste, ifølge Putnam, sondringen mellem 
brobyggende og bindende social kapital. Nog-
le former for social kapital er således ved valg 
eller nødvendighed indadvendte og har ten-
dens til at styrke ekskluderende identiteter og 
homogene grupper (bindende), imens andre 
genererer inkluderende identiteter og gensi-
dighed (brobyggende). Bindende social kapital 
er god til specifik gensidighed og mobilisering 
af solidaritet, imens brobyggende netværk er 
bedre til eksterne forbindelser og til informati-
onsdiffusion (Putnam, s. 23).

Sociologisk set udgør bindende social kapi-
tal en slags ”superlim”, imens brobyggende 
social kapital udgør ”smørelse”. Ikke desto 
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mindre kan både brobyggende og bindende 
social kapital under mange omstændigheder 
have stærkt positive sociale virkninger; og 
mange grupper er tæt bundet af nogle sociale 
dimensioner, samtidig med at de bygger bro 
over andre. Bindende og brobyggende social 
kapital er kort sagt ikke ”enten”-”eller” kate-
gorier, hvor sociale netværk kan være pænt 
opdelt, men ”mere eller mindre” dimensioner, 
hvorigennem vi kan sammenligne forskellige 
former for social kapital (Putnam, s. 23).

Teorien udtrykker det sådan, at bindende 
social kapital er godt til ”at komme igen-
nem”, men brobyggende social kapital er 
afgørende for ”at komme videre” (Ref. Xavier 
de Souza Briggs, her ifølge Putnam, s. 22-23).

Sociale netværk

I teorien, The Strength of Weak Ties (1973), 
påviser Granovetter, hvordan analysen af 
sociale netværk udgør forbindelsen mellem 
det mikrosociologiske niveau og det makro-
sociologiske niveau i sociologisk teori, the 
micro-macro bridge. 

Konkret undersøger og analyserer Granovet-
ter sociale netværks betydning for at få job, 
baseret på sociometrisk metode. Metoden går 
i korte træk ud på, at Granovetter interviewer 
alle jobskiftere inden for en bestemt branche i 
et bestemt lokalområde, og kortlægger, hvem 
den afgørende information kom fra, som førte 
til, at den enkelte kom i arbejde igen. Derefter 
klassificerer Granovetter relationen mellem 
jobskifteren og informanten i ’svage’ og ’stær-
ke’ bånd, idet et bånds styrke defineres som 
”en (formentlig lineær) kombination af: den 
tid, den følelsesmæssige intensitet, den grad 
af gensidig tillid og det omfang af gensidige 
ydelser, der kendetegner båndet.” (s. 1361). 

Granovetter når frem til, at når man søger 
job er de ’svage’ bånd, som knytter én til fjer-
ne bekendte, mere værdifulde end de ’stærke’ 
bånd, der linker én til pårørende og nære 
venner, hvis sociologisk niche er meget lig ens 
egen. 

Dermed bryder Granovetter med den umid-
delbare forestilling vi kan have om, at dem, 
man har stærke bånd til, er mere motiverede 

for at hjælpe med f.eks. joboplysninger, end 
dem man ikke har stærke bånd til. Forkla-
ringen er, at dem, vi er svagt forbundet til 
er mere tilbøjelige til at bevæge sig i cirkler, 
der er forskellige fra vores egen, og vil have 
adgang til anden indflydelse og information 
end den, vi får fra vores nærmere relationer 
(s. 1371). Den mest effektive spredning af 
indflydelse og information, f.eks. information 
der kan føre til arbejde, opnås således ifølge 
Granovetter gennem svage bånd. (s. 1366). 

Civilsamfund og frivilligt arbejde

Målestokken for social kapital er ”altruisme, 
frivilligt arbejde og filantropi”, og studier af  
social kapital må ifølge Putnam følgelig finde 
sted i civilsamfundet og dets institutioner.  
Kritikere hævder dog, at Putnams énsidige 
fokus på civilsamfundet som kilde til social 
kapital overser statens mulighed for at bidra-
ge til højnelse af social kapital (Hulgård 2002 
ref. Sommers). 

Ifølge den nationale civilsamfundsstrategi 
(2010) findes der ikke en éntydig definition 
af ”civilsamfundet”, men strategien bruger 
begrebet som ”en fællesbetegnelse for de 
aktører og grupperinger, som eksisterer imel-
lem og uafhængigt af privatsfæren, markedet 
og det offentlige i et demokratisk samfund” 
(s. 42). Civilsamfundet ses bl.a. som karakte-
riseret ved være ”bærere af grundlæggende 
samfundsværdier og kendetegnende for et 
demokrati funderet på aktivt medborgerskab” 
(s. 6). 

Civilsamfundet er også karakteriseret ved 
at være den sektor, hvor frivilligt arbejde 
finder sted. Vi ved, at ca. 35 pct. af de voksne 
danskere yder en frivillig indsats. (National 
Civilsamfundsstrategi 2010, s. 6). I den for-
bindelse er det interessant, at en amerikansk 
undersøgelse lavet i 2013 viser at dine chan-
cer for at komme i job som jobsøgende stiger 
betragteligt ved at udføre frivilligt arbejde. Er 
du (amerikansk) jobsøgende og laver frivilligt 
arbejde øger du dine chancer for at komme 
i job med 27% i forhold til en der ikke laver 
noget. […] Undersøgelsen viser også at  
ikke uddannede øgede deres chancer for  

33
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34 at komme i job med 51%, og dem der bor 
i udkants områderne er det med hele 55% 
(refereret fra Reib, 2014).

Perspektivering

Arbejdsmarkedets Feriefond er interesseret i 
at opnå en stadig dybere forståelse af, hvilken 
betydning interventionen ”feriehjælp” har for 
vanskeligt stillede familier, samt at afdække 
potentialet for videre udvikling af feriehjælps-
feltet.

Det er markant, at 92 pct. af de civile orga-
nisationer yder en netværksopbyggende 
indsats under selve ferieopholdet, med fokus 
på familiære relationer samt netværk blandt 
ligesindede deltagere i opholdet, jf. figur 13. 
Forstået i et netværksteoretisk perspektiv 
peger dette i retning af et grundlæggende 
fokus på bindende sociale netværk og ’stær-
ke’ bånd. Set i et netværksteoretisk perspektiv 
kan de civile organisationers grundlæggende 
fokus på nære, bindende netværk, forstås som 
et match til en livssituation, hvor fokus er på 
at ”komme igennem” en presset hverdag. 
Således er deltagerne i Arbejdsmarkedets 
Feriefonds Feriehjælpsprogram karakterise-
ret ved, ud over lavindkomst som følge af 
arbejdsledighed, at befinde sig i en livssitu-
ation med multiple bekymringsfaktorer, hvor 
social isolation/manglende netværk, gæld og 
psykisk sygdom topper listen, jf. figur 6. 

I målgruppen for feriehjælpsprogrammet 
anfører 57 pct. af slutbrugerne at have et 
”mindre”, ”meget lille” eller ”slet intet” net-
værk, jf. figur 10. Det er bemærkelsesværdigt, 
at hele 78 pct. af slutbrugerne oplever det 
som et udbytte af ferien, at de har mødt nye 
mennesker, jf. figur 9, samt at 63 pct. anfører 
at ferien ”i høj grad” eller ”i nogen grad” har 
givet mod på at indgå i nye sociale sammen-
hænge, efter hjemkomst fra ferien, jf. figur 11 
(vores fremhævelser). Resultaterne peger på, 
at feriehjælpsprogrammet har en motiverende 
effekt for social netværksdannelse, der rækker 
ud over de helt nære (familie)relationer. 

Dette billede forstærkes af flere andre 
resultater, der peger i samme retning. Således 
skønner de civile organisationer, at 30 pct. 

”

Ferieopholdene er med til at 
give deltagerne nye og positi-
ve oplevelser. Det gør en stor 
forskel for de kvinder og børn, 
der har levet et isoleret liv 
med vold, og supplerer  
arbejdet på krisecentrene  
og andre tilbud […]

Landsorganisationen af KvindeKrisecentre

Ferieopholdene ser vi primært 
som det sted, hvor vi rekrutterer 
nye familier til at få udbytte af 
organisationens samlede sociale 
indsats for denne målgruppe. 
[…] Ferieopholdene bliver så 
det sted, hvor rammerne og 
mulighederne er til stede for at 
etablere noget mere værdifuldt: 
For det første rekreation for de 
enkelte deltagere som individer 
og som familie, og for det andet 
en frugtbar relation mellem 
familierne og de frivillige, samt 
mellem familierne indbyrdes. 
[…]

Samvirkende Menighedsplejer 

”

”
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af de frivillige, der arrangerer ferieophold, 
er rekrutteret blandt deltagere i tidligere 
ferieophold. Det betyder for det første, at 
mennesker der befinder sig i en vanskelig 
livssituation deltager næsten lige så meget 
i frivilligt arbejde, som den gennemsnitlige 
voksne befolkning, hvor 35 pct. deltager 
(National Civilsamfundsstrategi 2010, s. 6). 
Det indebærer også, at 30 pct. af deltagerne i 
ferieophold efterfølgende kommer til at indgå 
i sammenhænge, hvor de arbejder sammen 
med andre frivillige, og dermed får adgang til 
information fra andre mennesker, der bevæger 
sig i andre cirkler. Forstået i et netværksteo-
retisk perspektiv understøtter feriehjælpspro-
grammet hermed dannelse af brobyggende 
netværk, eller ’svage’ bånd, der forekommer 
afgørende for mulighederne for at ”komme 
videre” i forhold til den livssituation, deltager-
ne befinder sig i. Resultaterne peger således 
på, at feriehjælpsprogrammet har en effekt i 
form af øget adgang til information, der i en 

netværksteoretisk perspektivering fremmer 
mobilitet og kan være afgørende for at opnå 
beskæftigelse.

I tillæg til det grundlæggende fokus på at 
styrke familierelationer og sociale netværk 
blandt ligesindede, viser data, at 72 pct. af 
organisationerne arbejder på at engagere 
ferieopholdsdeltagerne i frivilligt arbejde i 
regi af organisationen, jf. figur 15, og at 44 
pct. af organisationerne anfører at gøre en 
indsats for, at deltagerne efter endt ferieop-
hold tilegner sig specifikke kompetencer gen-
nem frivillig indsats, f.eks. butiksmedhjælp, 
administration, omsorgsarbejde, caféarbejde, 
service eller andet. Samtidig anfører 20 pct. 
af organisationerne at gøre en særlig indsats 
for at fremme social mobilitet i forhold til det 
øvrige samfund, 40 pct. af organisationerne 
anfører at yde en uddannelsesindsats og 36 
pct. af organisationerne anfører, at de yder 
en indsats for at fremme ordinært arbejde 
for deltagerne, jf. figur 15. Forstået i et net-
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værksteoretisk perspektiv arbejder de civile 
organisationer således i et varieret spektrum 
af social netværksdannelse, fra bindende til 
brobyggende sociale netværk.

Udviklingsperspektivet i forhold til ferie-
hjælp som intervention synes at kunne iden-
tificeres i balancepunktet mellem grader af 
bindende henholdsvis brobyggende sociale 
netværk, hvor øgede grader af brobyggende 
netværk og ’svage’ bånd synes at være en 
vigtig forudsætning i at øge mulighederne for 
at ”komme videre”, fra eksklusion til inklu-
sion i uddannelsessystemet eller på arbejds-
markedet.

Som det fremgår af den nationale civilsam-
fundsstrategi 2010, s. 4, er det er vanskeligt 
at opgøre værdien af civilsamfundet som 
ressource, idet værdier som medborgerskab 
og sammenhængskraft næppe kan gøres op 
i tal. Set i et socialt investeringsperspektiv 
forekommer det dog alligevel interessant, at 
omfanget af frivilligtimer til planlægning og 
afholdelse ferieophold arrangeret af Arbejds-
markedets Feriefond ifølge organisationernes 
skøn andrager 134.784 timer. Hvis der var 
tale om arbejde til gennemsnitsløn, som 
ifølge Danmarks Statistik udgør kr. 301 pr. 
time (2014-tal), ville værdien af frivilligtimer 
beløbe sig til i alt kr. 40.570.078. Godt og 
vel svarende til årets bevillingsniveau. Hertil 
kommer den samfundsmæssige værdi af 
mobilitetsfremme.
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”
Ferieopholdene er en væsentlig 
del af den samlede sociale indsats 
i boligområderne. Ferierne bru-
ges som det sted, hvor vi lærer 
beboerne at kende på en mere 
bredspektret måde end den som 
dagligdagen tillader. Derudover 
bruges ferierne til at rekruttere 
eventuelle frivillige og at skabe 
tillidsfulde relationer […]

Boligselskabet Lejerbo
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Feriehjælpsprogram 

I dette afsnit præsenteres viden, 
dokumentation og resultater af 
Arbejdsmarkedets Feriefonds 
Feriehjælpsprogram 2017.

Datagrundlaget består af ”Organisationernes 
evalueringer 2017” samt ”Slutbruger survey 
2017”, der består af data relateret til de ferie-
ophold, der er afholdt i 2017. Desuden ”Histo-
riske data”, der på udvalgte områder viser en 
udvikling i fondens uddelingsvirksomhed samt 
data fra ”Organi sationernes ansøgninger til 
2018” for så vidt Arbejdsmarkedets Feriefond 
har bevilget midler til organisa tionen i 2017.

Herudover har fonden gennemført opfølgen-
de interviews med nogle af de deltagere, der 
i Slutbruger Survey 2017 har givet tilladelse 
til at blive kontaktet. Citater fra gennemførte 
opfølgende interviews indgår i afrapporterin-
gen af feriehjælpsprogrammet.

Red Barnet.
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Civilsamfundets organisationer

Arbejdsmarkedets Feriefond har i 2017 
udmøntet feriehjælpsprogrammet gennem 
partnerskaber med i alt 26 civile organisati-
oner. Hertil kommer 1 partnerskab indgået 
med en anden fond, hvor midlerne har været 
bevilget eksternt. Der er tale om formaliserede 
partnerskaber, hvor vilkår er nedfældet i en 
for parterne bindende aftale.

Det er i kraft af struktureret samarbejde med 
disse 26 organisationer, at Arbejdsmarkedets 
Feriefond er i stand til at indsamle data, der 
dels tjener til generel oplysning af feltet, og 
dels udgør et vigtigt bidrag til fondens strate-
giske 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.

Kommuner

Organisationerne skønner, at 37 pct. af alle 
ferieophold henvises via landets kommuner,  
jf. organisationernes ansøgninger til 2018 
(2017: 33 pct.).

PARTNERSKABER

FIG. 1

Gennemførte partnerskaber i 2017
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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 2017 har været i stand til at 
opretholde Danmarks mest omfattende ferie-
hjælpsprogram, der omfatter 20.640 vanske-
ligt stillede familier og børn samt 2.033 frivil-
lige, i alt 22.663 deltagere (2016: 21.964).

39

ANTAL DELTAGERE

FIG. 2

Antal deltagere i Arbejdsmarkedets Feriefonds Feriehjælpsprogram 2017. 
Tallene er inklusive frivillige, hvis deltagelse er støttet af fonden.
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Kilde: Organisationernes evalueringer 2017.
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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 2017 (2016: 64 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 16,6 
pct., unge 15-19 år 6,0 pct. og voksne 20 år 
eller derover 77,4 pct. (Danmarks Statistik, 4. 
kvartal 2017).

ALDER

Arbejdsmarkedets Feriefonds Feriehjælpsprogram 2017

Befolkningen 4. kvt. 2017

FIG. 3

Aldersfordeling blandt deltagerne i Arbejdsmarkedets Feriefonds Feriehjælps- 
program 2017 (pct.)
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Kilde: Organisationernes evalueringer 2017.
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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 2017

Befolkning 2017

FIG. 4

Geografisk spredning blandt deltagere i Arbejdsmarkedets Feriefonds Feriehjælps- 
program 2017, eksklusive frivillige (pct.)
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Kilde: Organisationernes evalueringer 2017.
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Det er en grundpræmis, at feriehjælpspro-
grammet skal nå ud til mennesker, som har 
behov for en hånds rækning 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 
omfattet af Arbejds mar kedets Feriefonds 
Feriehjælpsprogram. Imens børn og unge,  
der holder 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 gældende kontanthjælpsniveau. Dog 
kan særlige forløb tilrettelægges og visiteres 
på tværs af forsørgelsesgrundlag, med afsæt i 
særlige problematikker.

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.

VANSKELIGT STILLEDE  
FAMILIER OG BØRN

FIG. 5

Feriehjælp bevilget i 2017, fordelt på målgrupper eksklusive frivillige (pct.)

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 sitaution, 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 rådighedsnivauet for 

kontanthjælp
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Kilde: Organisationernes ansøgninger til 2018.
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43Organisationerne 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 organisa-
tioner, der har opnået bevillinger i 2017 til 
ferieophold i 2018 skønner, at for 33 pct. af 
de mennesker, der tilbydes feriehjælp, udgør 
psykisk sygdom en bekymring, og for 53 pct. 
udgør manglende netværk en bekymring.

Der tegner sig på det foreliggende grundlag 
et klart billede af, at målgruppen for den 
feriehjælp Arbejds markedets Feriefond tildeler, 
befinder sig i en livssituation karakteriseret 
ved tunge og multiple bekym ringsfaktorer, og 
således er vanskeligt stillede.

Den generelle økonomiske betingelse for at 
vurdere om en potentiel deltager i Arbejds-
mar kedets Feriefonds Feriehjælpsprogram er 
i ’en vanskelig økonomisk situation’, er en 
indtægt på ’kontanthjælpsniveau’. Med ”kon-
tanthjælpsniveau” menes, at forældrene i en 
familie ikke tjener mere, end hvad der svarer 
til den højeste kontanthjælp, jf. Beskæftigel-
sesministeriets satser.

Organisationerne vurderer at 49 pct. af 
deltagerne på ferieophold er bekymrede af 
arbejdsledighed. Fonden har gennem part-
nerskaber inden for Feriehjælpsprogrammet 
og Innovationspuljen identificeret yderligere 
sondringer inden for arbejdsledighed med 
fokus på social mobilitet, som organisationer-
ne er blevet adspurgt til, jf. figur 7.
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FIG. 6

Bekymringsfaktorer blandt deltagerne i ferieophold i 2018, ifølge de civile 
organisationers skøn (pct.)

Kilde: Organisationernes ansøgninger til 2018.
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Jf. figur 7 vurderes 19-20 pct. af deltagerne 
på kommende ferieophold i 2018, svarende til 
ca. 40 pct. af deltagerene, hvor arbejdsledig-
hed er anført som bekymringsfaktor, at være 
problematiseret af manglende viden om hhv. 
alternative indgange til arbejdsmarkedet, 
manglende positiv sparring ift. jobsituation 
og/eller manglende inspiration ift. uddannel-
sesvalg. 

Manglende viden om alternative indgange til arbejdsmarkedet 

Manglende positiv sparring i fht. jobsituation  

Manglende inspiration i fht. uddannelsesvalg 

FIG. 7

Bekymringsfaktorer omkring arbejdsledighed blandt deltagerne i ferieophold 
i 2018, ifølge de civile organisationers skøn (pct.)
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Kilde: Organisationernes ansøgninger til 2018.
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Ifølge organisationernes skøn udgør folke-
skole/grundskole jf. figur 8, endvidere højeste 
uddannelsesniveau for 50 pct. af deltagerne 
på 20 år eller derover i ferieophold i 2018. 

Folkeskole/grundskole

Ungdomsuddannelse

Kortere videregående uddannelse

Mellemlang videregående uddannelse

Længere videregående uddannelse

FIG. 8

Voksne (>20) deltageres højeste uddannelsesniveau ifølge organisationernes 
skøn (pct.)
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Kilde: Organisationernes ansøgninger til 2018.
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Arbejdsmarkedets Feriefond gennemførte i 
2016 for første gang en survey undersøgelse, 
der kortlægger deltagernes udbytte af ferie-
hjælp. Survey-undersøgelsen er videreført 
med en tilsvarende undersøgelse for ferie-
ophold 2017. Undersøgelsen bygger i nogen 
grad videre på tidligere kvalitative studier af 
feriehjælpens effekter. Rådgivende Sociologer 
(2012; 2013/2016) har identificeret 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 9 svarer en høj 
andel på knapt 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 75 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”

Har opnået fornyet
energi

Har slappet 
af

Har mødt nye 
mennesker

Har tilbragt tid sam- 
men med familien 

Har givet mit barn/mine 
børn nye oplevelser

Har fået nye 
oplevelser

Har opnået et afbræk 
fra hverdagen

FIG. 9

Hvordan er dine forventninger til ferien blevet indfriet / hvad er dit reelle udbytte 
af ferien? (pct.) (N = 3.415 voksne/unge)

Kilde: Slutbruger survey 2017
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47Som 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 57 pct. voksne og unge anfører at 
have intet, et meget lille eller et mindre net-
værk, jf. figur 10.

SOCIALE 
NETVÆRK

”Det er ikke fordi viljen ikke er 
der. Det kan bare være svært at 
vide hvordan man skal starte 
en samtale med andre. Hvis vi 
havde været alene afsted og fx 
havde lejet et sommerhus havde 
vi helt sikkert aldrig blandet os 
med de andre. – Og det er sjovt; 
det, at vi skulle afsted med an-
dre troede jeg ville blive svært. 
Men det var fantastisk. Det 
havde aldrig været det samme 
uden [frivillig på opholdet]. 
Hun var samlingspunktet. Hun 
var glad og fik det hele til at 
virke nemt. Jeg føler jeg skylder 
hende så meget.

Kvinde 27, afsted med to børn, 
opfølgende interview AFF

FIG. 10

Hvordan vil du beskrive dit netværk? (pct.) (N = 3.387) 

”Meget stort” eller ”Stort”

”Mindre” eller ”Meget lille”

”Intet netværk”

3%

44%

54%

Kilde: Slutbruger survey 2017.
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48 Af figur 9 fremgik, at 78 pct. af deltagerne 
anfører som indfriet forventning / udbytte af 
ferieopholdet, at de har mødt nye mennesker.

Hvis den præmis lægges til grund, at sociale 
netværk kan fremme social kapital, og at 
social kapital kan frem me social mobilitet, 
peger datagrundlaget på, at ferieophold kan 
have en gavnlig virkning ved at frem me 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. 11.

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

FIG. 11

Har ferien givet dig mod på at indgå nye sociale sammenhænge, når du kommer 
hjem fra ferien? (fx foreningsliv, forældrenetværk, uddannelse eller arbejde) 
(pct.) (N = 3.387) 

”I høj grad” eller ”I nogen grad”

”I mindre grad” eller ”Slet ikke”

”Ved ikke/ikke relevant”

Kilde: Slutbruger survey 2017
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63%
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Efter jeg er kommet hjem [fra 
ferieopholdet] har jeg virkelig 
tænkt meget over hvordan folk 
opfatter mig. Det gjorde jeg 
også før, hvor jeg tænkte at 
andre ikke syntes jeg var god 
nok og stemplede mig som en 
dårlig mor. Nu tænker jeg over 
hvor meget der kommer inde-
fra. Jeg prøver at smile til de 
andre forældre (på skolen) og de 
smiler tilbage og siger hej. […]
Før kiggede jeg væk og sagde 
ikke selv hej. Det hele bliver lidt 
nemmere, når man kan smile 
til ”verden” i stedet for at kigge 
væk og håbe på at andre ikke ser 
hullerne i bukserne eller mad-
pakken uden smoothie og rejer. 
Det giver energi.
Kvinde 31, afsted med mand og to børn, 
opfølgende interview AFF
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49Det fremgår af figur 12, at knapt tre fjerdedele 
af slutbrugerne svarer, at de i nogen eller 
i høj grad, har taget læring med hjem fra 
ferieopholdet, de vil kunne anvende i daglig-
dagen.

LÆRING

FIG. 12

Oplever du at have taget ny læring med dig fra ferieopholdet, du vil kunne anvende 
i din dagligdag? (Fx socialt, selvtillid, tolerance, fagligt) 
(pct) (N = 3.415 voksne/unge)

”Ja, i høj grad” eller ”I nogen grad”

”I mindre grad” eller ”Nej slet ikke”

”Ved ikke/ikke relevant”

9%

73%

18%

Kilde: Slutbruger survey 2017
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50 Arbejdsmarkedets Feriefond har i stigende 
grad fokus på at den fornyede energi, lysten til 
at indgå i sociale netværk samt de nyerhver-
vede færdigheder, som slutbrugeren synes at 
opleve som effekter af ferie opholdet, omsæt-
tes til konkrete handlinger, der kan skabe posi-
tive forandringer og fremme sociale netværk 
og social mobilitet.

 Som det fremgår af figur 13, yder 92 pct. af de 
organisationer, der har fået bevilget feriehjælp 
i 2017 til ferieophold i 2018, en netværksop-
byggende indsats under selve ferieopholdet, 
med fokus på familiære relationer samt net-
værk blandt ligesindede. 72 pct. af organisati-
onerne følger op på indsatsen og arbejder på 
at engagere deltagerne i andre netværk, helt 
overvejende i organisationens eget regi. 20 pct. 
af organisationerne gør en særlig indsats for at 
fremme social mobilitet i forhold til det øvrige 
samfund. Dette er en stigning på 5 pct. i forhold 
til ansøgninger vedrørende ferieophold 2017.

DEN BREDE 
SOCIALE INDSATS

Familiære netværk og netværk mellem deltagere

Ruste til brobygning/deltagelse i andre netværk

Opfølgende indsats efter endt ferieophold

Særlig indsats i eget regi/deltagere fra ferieophold

Særlig indsats for social mobilitet ift. øvrigt samfund

FIG. 13

Netværksrelateret arbejde før, under og efter ferieophold (pct.)
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40%

20%
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Kilde: Organisationernes ansøgninger til 2018.
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Jeg synes der er meget, der har 
ændret sig det sidste år […] 
Jeg har ikke fået arbejde, så 
udefra kan det måske virke som 
om det stadig bare kører i den 
samme trummerum. Men mit 
liv – vores liv - er et helt andet. 
Jeg hjælper til nede i [hallen] 
og er bare blevet meget mere 
åben over for andre menne-
sker. For mig er det en så stor 
forandring, så… Nu ved jeg at 
jeg kan få arbejde. Det er det 
med at føle sig god nok. Jeg kan 
stadig blive angst og lukke mig 
helt inde, men jeg føler mig 
meget mere ”med.

Kvinde 27, afsted med to børn, 
opfølgende interview AFF

”



51Grafen er baseret på organisationens kva-
litative svar (beskrivelser) i ansøgningerne 
til ferieophold 2018 omregnet til procentvis 
fordeling.

Viften af konkrete tilbud, fremgår af figur 
14. Det ses, at hjælp til børn og unge topper 
listen af tilbud med 84 pct. (77 pct. for 2017), 
og at ca. 60 pct. af organisationerne tilbyder 
netværksgrupper, socialrådgivning, hjælp til 
familier, kurser og foredrag. 36 pct. (42 pct.  
for 2017) tilbyder gældsrådgivning og 32 pct.  
(31 pct. for 2017) 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. 14

Netværksgrupper

Kurser

Foredrag

Andre tilbud

Hvilke tilbud ud over feriehjælp udbyder jeres organisation til brugerne? (pct.)
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60%

40%

20%

0%

Kilde: Organisationernes ansøgninger til 2018.



52 Af de organisationer der i 2017 har fået bevil-
get feriehjælp til ferieophold i 2018 anfører 
76 pct. at gøre en særlig indsats for, at delta-
gerne indgår i frivilligt arbejde på kommende 
ferieophold (69 pct. for 2017) og 72 pct. af 
organisationerne anfører at gøre en særlig 
indsats med henblik på deltagelse i frivilligt 
arbejde i regi af organisationen i øvrigt (72 
pct. for 2017). 56 pct. af organisationerne 
anfører desuden at gøre en særlig indsats for, 
at deltagerne indgår i lokale aktiviteter (58 
pct. for 2017). 

Det er bemærkelsesværdigt i forhold til 
social mobilitet, at 40 pct. (38 pct. for 2017) 

af organisationerne anfører at gøre en særlig 
uddannelsesindsats og 36 pct. (27 pct. for 
2017) anfører at gøre en indsats i retning af 
ordinært arbejde.

I tilknytning til social mobilitet er det 
desuden bemærkelsesværdigt, at 44 pct. jf. 
ansøgningerne anfører at gøre en indsats for, 
at deltagerne efter endt ferieophold tilegner 
sig specifikke kompetencer i organi sa tionen, 
gennem frivillig indsats, som fx butiksmed-
hjælp, administration, omsorgsarbejde, café-
arbej de, service eller andet.

F E R I E H J Æ L P S P R O G R A M

Frivilligt arbejde på kommende ferieophold

Frivilligt arbejde i organisationens regi i øvrigt

Frivilligt arbejde f.eks. foreningsarbejde

Organisationens aktiviteter (som deltager)

Lokale aktiviteter (som deltager)

Uddannelsesindsats

Indsats mhp. ordinært arbejde

FIG. 15

Organisationernes særlige indsats for målgruppen efter endt ferieophold (pct.)
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Kilde: Organisationernes ansøgninger til 2018.



Ferieophold for familier med PTSD-ramte veteraner.

53

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 
metode udvikling 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 vanske ligt 
stillede familier og børn.

I sommeren 2017 gennemførte Arbejdsmar-
kedets Feriefond i samarbejde med Soldater-
legatet og Handicapidrættens Videnscenter 
projektet ”Ferieophold for familier med 
PTSD-ramte veteraner”. Projektet blev finan-
sieret via eksterne midler og er således ikke et 
decideret innovationspuljeprojekt. Projektet 
er gennemført inden for de faglige rammer af 
Innovationspuljen.
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Med baggrund i en samlet solid viden om 
målgruppe og ferieophold er Arbejdsmarke-
dets Feriefond, Soldaterlegatet og Handicap- 
idrættens Videnscenter gået sammen om at 
udvikle et ferieophold til familier, der har en 
PTSD-ramt krigsveteran som medlem. Projek-
tet ”Ferieophold for familier med PTSD-ramte 
veteraner”, bliver til i kraft af en bevilling fra 
Fru K.M. Lausens Legat til et projekt, der kom-
binerer gode erfaringer fra feriehjælpen med 
gode erfaringer fra sygehjælpen.

Et projekt funderet på partnerskaber

Projektet realiseres gennem et committed 
samarbejde mellem Arbejdsmarkedets Ferie-
fond og Soldaterlegatet. De to fonde påtager 
sig at beskrive projektrammen, administrere 
bevillingen samt evaluere projektet, ligesom 
fondene forestår den overordnede styring 
af ferie- henholdsvis sygehjælpsindsatsen. 
Handicapidrættens Videncenter inddrages 
tidligt i processen som samarbejdspartner og 
udgør med deres viden om –og erfaring med 
PTSD-ramte krigsveteraner en vigtig brik både 
i planlægning og udførelse af opholdet. Klinik 
for PTSD og Transkulturel Psykiatri i Århus 
har foretaget rekrutteringen af de deltagende 
familier. 

Faglighed og erfaring med målgruppen

Det særlige fokus er på ’familien’, frem for 
på krigsveteranen. Ferieopholdet er sær-

FERIEOPHOLD FOR FAMILIER
MED PTSD-RAMTE VETERANER

Ferieophold for familier med PTSD-ramte veteraner.

ligt tilrettelagt for netop denne kategori af 
familier. Fokus er på en særligt tilrettelagt 
ferie, der tager højde for netop denne mål-
gruppes (kendte) behov og problematikker, 
men hvor fokus er på rekreation og fornyet 
energi; ikke bare for den enkelte krigsveteran, 
men for hele familien. Projektet ligger sig 
op ad tanken om ’et godt hverdagsliv’, hvor 
normalisering ift. både familiens samliv, det 
sociale samvær med andre i samme situation 
og interaktionen med samfundet i øvrigt er 
omdrejningspunktet. 

Gennem hele forløbet – både forberedelse 
og afholdelse af opholdet – har været tæt 
dialog mellem de involverede parter. Det være 
sig ift. at indkredse målgruppe, formål, mål 
mv. Projektet har været præget af åben dialog 
og lydhørhed mellem parterne over for de for-
skellige fagligheder og viden.

Nærværende artikel bygger på projektbe-
skrivelse; løbende dialog mellem parterne; 
deltagerevalueringer i dagbogsform; Opføl-
gende interviews med deltagere i familier på 
ophold (inkl. børn), foretaget af Arbejdsmar-
kedets Feriefond; observationer af aktiviteter 
på ferieopholdet; Indledende og opfølgende 
samtaler med deltagende medarbejdere på 
opholdet, samt skriftlig opsamlingsevaluering 
udarbejdet af medarbejdere.

Målgruppe

På ferieopholdet deltager 9 veteranfamilier,    
i alt 36 personer, hvor veteranen hører til i 
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Ferieophold for familier med PTSD-ramte veteraner.

den mildest ramte gruppe i PTSD-spektret.  
De deltagende familier skal kunne tage vare 
på sig selv, herunder egne børn i ferieugen. 
Familierne skal endvidere være indforstået 
med at deltage i samværet med de andre 
familier.

På ferieopholdet deltager endvidere 3 med-
arbejdere fra Handicapidrættens Videnscenter, 
samt 2 børnehjælpere.

Tilrettelæggelse af ferieophold og 
aktiviteter

En vigtig præmis for ferieopholdets gennem-
førelse er afholdelse af indledende informa- 
tionsmøder, hvor familierne kan møde de  
deltagende medarbejdere fra Videnscentret  
og blive trygge ved hvad der skal foregå.

For ferieopholdet udarbejdes et program 
med daglige (frivillige) aktiviteter, der søger 
at tilgodese alle i familien. Bl.a. kan nævnes: 
Kunstmaling i kunstatelier; STOMP musik- 
oplevelse; Klatring på klatrevæg; Linedance; 
Kørestolsrugby; Svømmehal (hele svømmeom-
rådet reserveret med egen livredder) og en tur 
i Djurs Sommerland.

Til alle aktiviteter er sørget for professionelle 
instruktører, så både kvaliteten og sikkerheden 
er i top. 

Programmet starter med dragebygning – et 
stort fælles projekt, der strækker sig over en 
hel dag, og hvor børn og voksne kan være 
sammen uanset alder. Og hvor familierne kan 
lære hinanden lidt bedre at kende.
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Under opholdet forsøges at finde en passende 
balance mellem:

n	 Aktivitet/afslapning

n	 Planlægning/spontanitet

n Alene tid/fællestid

n	 Forældre og børn sammen/hver for sig

n	 Styring/autonomi

Oplevelser som eksempelvis et tur i Djurs 
sommerland kan være et skrækscenarie for 
en veteran med PTSD. Masser af mennesker, 
støj, larm og mangel på orientering. På infor-
mationsmøderne udtrykker en del af vetera-
nerne også en vis bekymring for netop denne 
udflugt. For Videnscentrets medarbejdere lig-
ger der derfor et stort arbejde i tilrettelæggel-
sen af udflugten og arbejdet med at skabe så 
trygge og forudsigelige rammer som muligt, 
så udflugten kan lykkes.

Deltagernes oplevelse 
af ferieopholdet

Familiernes forventninger til ferie-
opholdet

Flere familier udtrykker at ferien var noget 
de havde set meget frem til. De havde ikke 
tidligere oplevet tilbud om en særlig tilret-
telagt ferie for veteranfamilier med fokus på 
hele familien. Særligt veteranernes pårørende 
udtrykker, at de havde været meget spændte. 
”Jeg var meget spændt på hvordan de andre 
havde det. Om de havde det rigtig dårligt, om 
de ville være helt anderledes end os eller jeg 
ville kunne snakke med nogen og måske for-
stå bedre. Og meget spændt på at se hvordan 
[han] ville reagere sammen med andre vete-
raner og sammen med så mange mennesker”, 
siger en kæreste til en veteran. En anden 
udtrykker: ” Det var en stor mulighed at kom-
me afsted på den her ferie – jeg kunne ikke 

sove op til vi skulle afsted. Det kunne gå man-
ge veje. Jeg vidste ikke hvad forventningerne 
skulle være – men jeg håbede…!”

Feriens betydning for de deltagende 
familier

For familierne har ’ferie’ ikke en ensartet 
betydning. Ferie er ikke ensbetydende med 
noget man deler som familie. Ofte deltager far 
(veteranen) ikke, når den øvrige familie holder 
ferie hjemme eller tager på ferie andre steder. 
Et barn udtaler: ”Far plejer ikke at være med. 
Nogen gange har vi været ude at sejle. Hvis 
han tager med bliver han i båden, når vi andre 
går i land”. Fælles er alligevel at familierne 
mener at fælles aktiviteter og det at hygge og 
være sammen med sin familie er det vigtigste, 
når de tænker på ferie. At slippe for de daglige 
bekymringer ved at tage væk fra hjemmet.

Nogle opdager nye sider af hinanden og 
mange af familierne udtrykker at de har 
opnået en større forståelse for hinanden på 
ferieopholdet. De har lavet sjove aktiviteter 
sammen, men også givet sig tid til at snakke 
med hinanden. Flere har oplevet at være langt 
mindre uvenner end normalt og flere forældre 
udtrykker at de har oplevet en særlig ro og 
glæde hos deres børn, der naturligt har leget 
med alle andre børn med blandet alder, hvor 
de normalt ville holde sig tilbage og fx hellere 
ville sidde med deres Ipad. 

Socialt fællesskab

At være på ferie med andre familier og 
deltage i det sociale fællesskab, har været 
noget de fleste familier har været spændte og 
nogle nervøse for at indgå i. Men alle uden 
undtagelse har fået en positiv oplevelse ud af 
det. Både veteraner og pårørende har oplevet 
forståelse. Ikke bare for egen situation, men 
for hvad PTSD er. Mange af veteranerne har 
først lige erkendt at de har PTSD, selvom de 
har haft det i mange år. Flere udtrykker at 
de brugte de første dage i tavshed fordi de 
kiggede på de andre veteraner, spejlede sig i 
dem og blev ramt af at kunne genkende nogle 
handlingsmønstre hos sig selv. Flere veteraner 
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udtrykker uafhængigt, at det samtidig var 
rart at se, at de havde det så meget bedre 
end nogle af de andre og kunne se at det var 
en fase de selv havde været igennem, men 
nu var på vej væk fra. Det gav dem mod på 
fremtiden.

Et projekt der skal lykkes 
– et medarbejderperspektiv

Fysiske, psykiske og strukturelle 
rammer for ferieopholdet

For de deltagende medarbejdere er det tyde-
ligt at overskuddet er blevet større for mange 
af deltagerne i løbet af ferien. Mange familier 
giver udtryk for at ferieopholdet er den første 

Det var sjovt at se – da vi kom 
til stedet skulle alle veteranerne 
ud og sondere terrænet. Men 
det er et perfekt sted vi har 
fundet. Der er helt roligt og 
det kunne man også mærke på 
veteranerne. Det er trygt og 
nemt at være her.

Medarbejder

”

Ferieophold for familier med PTSD-ramte veteraner.
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58 ferie de har haft sammen, hvor de har kunnet 
’slappe af’ sammen. Rammerne er med til at 
sikre, at det har været ’ok’ for dem at være 
på ferieopholdet. Medarbejderne nævner selv 
det, at deltagerne eksempelvis ikke skal tæn-
ke på at lave mad, som en vigtig faktor, men 
med rammer menes hele den brede forståelse 
af fysiske, strukturelle og psykiske rammer, der 
ligger bag tilrettelæggelsen af ferieopholdet 
og dets forløb.

Program og deltagelse

Ifølge medarbejderne er det vigtigt for mål-
gruppen at blive aktiveret, hvis man vil holde 
deres opmærksomhed fokuseret. Ellers er det 
nemt at gå i stå, falde hen og eksempelvis 
bare sidde med telefonen.

Det er endvidere vigtigt med bredde i aktivi-
teterne, der både omfatter ’aktive’ aktiviteter 
og rolige aktiviteter med mulighed for at 
fordybe sig. Det er ofte nogle andre aktiviteter 
målgruppen får mest ud af end dem, de selv 
regner med. Fx var billedkunst på ferieophol-
det et stort hit hos nogle familier, der vendte 
tilbage til aktiviteten gang på gang. 

Det er vigtigt at aktiviteterne er frivillige 
med mulighed for at trække sig tilbage. Men 
der har været stor tilslutning til alle aktivite-

ter. Nogle af aktiviteterne ’samler’ deltagerne, 
hvor alle familier deltager – fx kørestolsrugby 
og Sommerland.

’Overskud’, socialt samvær og 
mobilitet

At rammerne kendes i forvejen er vigtigt. 
Punkt ét har været introduktionsmøderne, 
hvor det er afgørende at de kommende del-
tagere ser de medarbejdere de skal afsted 
med. ”Det er i princippet os, de siger ja til”, 
forklarer en medarbejder. Mange er udfordret 
på at give slip i hverdagen. Kontrol i sociale 
sammenhænge er vigtigt! I forhold til denne 
gruppe er det alfa og omega at medarbej-
derne er velforberedte. Både i forhold til det 
planlagte program, men i særdeleshed også 
når det kommer til uforudsete hændelser. 
Hvis der pludselig er en der brænder sammen, 
som skete et par gange under opholdet, er 
det meget betydningsfuldt at medarbejderne 
er i stand til at udstråle ro og tage over for 
hinanden, så andre ikke bliver påvirket af 
situationen. Og denne ro går også igen i de 
planlagte aktiviteter, hvor det er vigtigt at der 
ikke opstår unødige spændinger. 

For alle tre ’grupper’ i familierne; vetera-
nerne, konerne/kæresterne og børnene er det 
tydeligt at ferieopholdet har positiv indvirk-
ning. Både internt i familierne og socialt mel-
lem familier er det tydeligt både for familierne 
selv og for de deltagende medarbejdere, at de 
kommer hinanden nær på en anden måde end 
normalt.

Flere familier besøger i slutningen af ophol-
det hinanden i husene og kigger efter hinan-
dens børn.

 

Afsluttende vurderinger

Fremtidsaspektet

Medarbejdernes fokus i tilrettelæggelsen af 
ferieopholdet har naturligt været på vete-
ranerne, som er dem, de har haft ekspertise 
inden for. Men børnenes tilstedeværelse og Ferieophold for familier med PTSD-ramte veteraner.

I N N O V A T I O N S P U L J E
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vigtig rolle for udmøntningen af ferieophol-
det. Både børnehjælpere og medarbejdere 
fra videnscentret har oplevet, at det har givet 
noget særligt til ferieopholdet at familien 
og børnene har haft en fremtrædende rolle, 
frem for veteranerne og deres situation. Det 
har været tydeligt hvordan børnene er vokset 
i løbet af ferien, har nydt at være sammen 
med familien og at lære andre børn at kende 
i samme situation. Flere børn fremhæver end-
videre at det har været dejligt at opleve mor 
og far være sociale og sidde og snakke med 
nogle andre om aftenen rundt om bålet. 

For de nære pårørende i form af koner/kære-
ster (og en enkelt mor) har det sociale aspekt 
– at kunne være i et socialt forum med andre 
PTSD-ramte familier - haft en stor betydning. 
Flere udtaler at det har været en stor øjen-
åbner at se andre PTSD-ramte og en stor for-
løsning at møde andre pårørende, der har det 
på samme måde eller i hvert fald forstår de 
problematikker de lever med i hverdagen.

En familie skriver om den læring, de tager 
med sig fra ferieopholdet og vil kunne anven-
de i dagligdagen: 

”Vi har lært at vi skal fortælle om hvordan 
vi har det, og når der er noget man ikke vil 
er det ok, hvis man taler om det. Så forstår vi 
bedre hinanden og vores reaktioner.”

At være med til at udvikle og gennemføre et 
ferieophold med ’familien’ i centrum, frem for 
blot veteranen, har også udvidet medarbej-
dernes viden og erkendelse om arbejdet med 
veteranerne. At inddrage familierne giver en 
helt anden dynamik; lethed, liv og glæde. Det 
vigtige bliver familierne; at de holder ferie; 
ferie sammen. Det giver en rummelighed; der 
brydes med både den indre og den ydre isola-
tion. Der opstår et stort ’rum’, hvor familierne 
ikke er fastlåst i mønstre, men hvor det netop 
bliver brudt.

Deltagerne har på ferieopholdet overordnet 
arbejdet for at være en del af fællesskabet. De 
har udviklet sig.

Nogle deltagere vil måske bare falde tilbage, 
når de vender hjem til de vante rammer. Men 
for mange har ferieopholdet været en øjenåb-
ner og et skub på vejen for både familien som 

enhed, veteranerne, børnene og de pårørende, 
der alle mener at have taget læring med hjem 
og har fået positiv energi til at ændre rutiner 
i hverdagen. Mange mener med ferieopholdet 
at have skubbet til egne grænser mht. social 
interaktion og har fået mod på at prøve at 
deltage i flere sociale aktiviteter efter endt 
ferieophold.

 

Jeg har fået et tæt forhold til 
min datter. Vi har haft stor 
kvalitetstid – og jeg har lykkedes 
med tilstedeværelse, som jeg 
ikke har været god til. Jeg føler 
mig sikker på at jeg kan fortsæt-
te det og det er jeg glad for. Jeg 
har talt med andre PTSD-ramte 
og herigennem fået en forståelse 
for min egen situation og af at 
mange af ens reaktioner og følel-
ser er som andre har det”

Far

Ferieophold for familier med PTSD-ramte veteraner.
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FIG. 16

Udviklingen i Arbejdsmarkedets Feriefonds bevillingsramme til feriehjælp
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Arbejdsmarkedets Feriefonds Innovationspulje

Arbejdsmarkedets Feriefonds samlede bevillinger til feriehjælp

Arbejdsmarkedets Feriefond har i 2017 
bevilget i alt 40.474 tkr. til feriehjælp (2016: 
45.897 tkr.).

Heraf er 40.474 tkr. bevilget til Arbejdsmar-
kedets Feriefonds Program for Feriehjælp, som 
er fondens landsdækkende feriehjælpspro-
gram (2016: 43.897 tkr.).

De samarbejdspartnere, der i 2017 har fået 
tildelt en bevillingsramme til gennemførelse 
af ferieophold i 2018 fremgår af tabel 1.

Restbeløbet i Arbejdsmarkedets Feriefonds 
Innovationspulje pr. 31. december 2017 udgør 
3.300 tkr.

Å R E T S  U D D E L I N G E R 
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Årets uddelinger

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



Å R E T S  U D D E L I N G E R 

Blå Kors Danmark  0 1.751.071

Boligselskabet Lejerbo  1.754.600 2.105.400

Børneferieselskabet  1.400.000 1.400.000

Børnenes Lystfisker Akademi  600.000 -

Dansk Flygtningehjælp Ungdom (DFUNK)  251.400 209.500

Dansk Folkehjælp  12.000.000 10.000.000

DepressionsForeningen  99.000 99.000

FamilieNet Danmark  1.200.000 1.200.000

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

Fonden Børnehjælpsdagen (her kr. 83.600 relateret til 2017) 294.200 161.000

Fonden Mødrehjælpen af 1983  0 390.000

Foreningen Familieferie  2.900.000 2.500.000

Foreningen Misbrugsportalen  940.000 875.000

Foreningen til Støtte for Mødre og Børn  357.000 -

Frelsens Hær  3.000.000 4.000.000

Høreforeningen  150.000 100.000

INSP!  87.550 innovationspulje

KAB  1.097.000 1.200.000

Kirkens Korshær  0 2.024.420

Landsforeningen af nuværende og tidligere Psykiatribrugere (LAP) 0 160.000

Landsforeningen af VæreSteder  4.300.000 4.000.000

Landsforeningen Autisme  1.150.000 1.300.980

Landsforeningen for psykisk sundhed (SIND)  100.000 100.000

Landsforeningen Lænken  300.000 300.000

Landsorganisationen af KvindeKrisecentre  550.000 550.000

Red Barnet  1.815.271 1.839.964

Røde Kors Asyl  665.213 870.000

Samvirkende Menighedsplejer (folkekirkens nødhjælp)  3.199.000 3.540.250

Ungdommens Røde Kors  1.543.478 2.500.000

Samlet  40.473.712 43.896.585

Arbejdsmarkedets Feriefonds Innovationspulje   0  2.000.000

Samlet bevillingsramme  40.473.712 45.896.585 

TABEL 1

Liste over samarbejdspartnere, der pr. ultimo 2017 er bevilget tilskud til ferieophold.
i kr.   Bevilget pr.  Bevilget pr. 
Bevillingshaver  31.12.2017  31.12.2016  
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§ 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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