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FORORD 

Arbejdsmarkedets Feriefonds Feriehjælpsprogram 2018 omfatter 18.885 vanskeligt stillede 
familier og børn samt 2.114 frivillige, fordelt i hele landet. Hele 63 pct. af deltagerne er børn  
og unge.

Feriehjælpsprogrammet udmøntes gennem samarbejde med 27 sociale civilsamfundsorga-
nisationer. Organisationerne vælges bl.a. ud fra deres evne til at etablere og udvikle sociale 
netværk samt understøtte social mobilitet for familier, børn og unge, hvis livssituation er 
karakteriseret ved arbejdsledighed, gæld, psykisk og fysisk sygdom, social isolation og et lavt 
uddannelsesniveau i forhold til den øvrige befolkning.

”Det er massive problemer, der karakteriserer hverdagen for de mennesker, der får en hånds-
rækning gennem fondens feriehjælpsprogram”, siger Jens Vibjerg, formand for Arbejdsmarke-
dets Feriefond.

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

Feriehjælpens potentiale foldes bl.a. ud i de to innovationsprojekter, fonden har iværksat i 2018.

Det ene innovationsprojekt er et partnerskab mellem Erhvervsskolen ZBC og Arbejdsmarkedets 
Feriefond. Her deltager elever fra erhvervsskolen, som af forskellige grunde er i skolepraktik, i 
stedet for praktik hos arbejdsgiverne. ”Det var fantastisk at være vidne til, hvordan de enkelte 
elever udviklede sig hen over dagene og ikke mindst refleksionen i deres øjne i løbet af dagen”, 
fortæller Enor Servé Mujkanovic, områdeleder på ZBC. Han mener, at ”konceptet med ferie- 
camp er en enestående god platform læringsaktiviteter, der udvikler eleverne relationelt og 
personligt”.

Også i det boligsociale felt har Arbejdsmarkedets Feriefond støttet en innovativ beboerferie, 
arrangeret af Albertslund Boligsociale Center. Projektet er karakteriseret ved et mobilitetsfrem-
mende fokus i programfladen for ferieopholdet. Resultaterne viser bl.a., at af de 8 deltagende 
familier, hvor arbejdsledighed udgjorde et problem, er 5 blevet en del af boligselskabets net-
værk for ledige, og 1 havde på afrapporteringstidspunktet fået ordinært arbejde. 2 af de unge, 
der deltog, har desuden været forbi fritidsvejledningen for at få fritidsjob.

”De to innovationsprojekter er udtryk for, at Arbejdsmarkedets Feriefond går i den helt rigtige 
retning med sit fokus på sociale netværk og social mobilitet” udtaler Jens Vibjerg, formand for 
Arbejdsmarkedets Feriefond, der rækker hånden ud for at styrke samarbejdet med erhvervs- 
skolerne.

Arbejdsmarkedets Feriefond har i 2018 bevilget 40,8 mio. kr. til ferieophold, der finder sted i 
2019.

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 nydelse af fritiden, 
hvile og rekreation samt fornyelse af mentale 
og fysiske kræfter, der er feriens formål.
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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) 

(nu: Fagbevægelsens Hovedorganisation 

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

bevægelsens Hovedorganisation (FH)) og 2 

medlemmer indstillet af Dansk Arbejds giver-

for ening (DA). Beskæftigelsesministeren 

udpeger efter drøftelse med de i bestyrelsen 

repræsenterede organisa tioner bestyrelsens 

formand.

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



Arbejdsmarkedets 
Feriefonds 
Feriehjælpsprogram 

Arbejdsmarkedets Feriefond støtter 

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

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

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

Ansøger

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

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

Enkeltpersoner.

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

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

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

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

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

Helhedsvurdering

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

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

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

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

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

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

hovedorganisationen står for indsamling af 
børneattester

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

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

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

Arbejdsmarkedets Feriefond støtter som 
hovedregel ikke:

Éndagsudflugter 

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

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

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

Vilkår 

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

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

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

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

Arbejdsmarkedets 
Feriefonds 
Innovationsprogram

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

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

Arbejdsmarkedets 
Feriefonds Program for 
Socialt-Kulturelle Aktiviteter 

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

Bemærk: Programmet sættes i værk ved  
fondens egen drift, og er ikke åbent for 
ansøgninger.
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5Arbejdsmarkedets 
Feriefonds Program for 
Udvikling & Vidensdeling 

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

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

Arbejdsmarkedets 
Feriefonds strategi for 2018

Arbejdsmarkedets Feriefond arbejder for, at:

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

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

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

Indsamle viden om metoder og effekter af 
ferieophold.

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

Arbejdsmarkedets Feriefonds støttepolitik 
2019-2020 træder i kraft den 11. september 
2018 og erstatter tidligere versioner.
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I det følgende berettes om Arbejdsmarkedets 
Feriefonds finansielle forhold, opfølgning på 
de primære målsæt ninger i fondens støtte-
politik og strategi, samt relevante forhold om 
fremtiden, som fonden har kendskab til.

Efter selve ledelsesberetningen og årsregn- 
skabet indgår afsnittet ”Program for Udvik-
ling & Vidensdeling”. Her beskrives den meto-
diske tilgang til de data, der præsenteres i de 
tre efterfølgende afsnit.

Arbejdsmarkedets Feriefonds støttepolitiske  
retning og undersøgelsesdesign er netværks- 
teoretisk inspireret. Arbejdsmarkedets Ferie-
fond offentliggjorde i Årsrapport 2017 en 
nærmere præsentation af den netværksteo- 
retiske tilgang. Der henvises hertil.

Under afsnittet ”Feriehjælpsprogram 2018” 
foretages en udførlig afrapportering af de 
evalueringsdata, fonden har indsamlet ved- 
rørende ferieophold gennemført i 2018.

Under afsnittet ”Innovationspulje” afrap-
porteres to innovationsprojekter, der fremmer 
social mobilitet.

Under afsnittet ”Årets uddelinger” præsen-
teres et overblik over den samlede bevillings-
ramme, Arbejds markedets Feriefond har 
uddelt i bevillingsåret 2018, som støtte til 
ferieophold der finder sted i 2019.

L E D E L S E N S  B E R E T N I N G  2 0 1 8
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FINANSIELLE 
FORHOLD

Resultat

Årets resultat udgør 46.841 tkr. (2017: 27.384 
tkr.). Den primære forklaring på differencen 
er ekstraordinært bortfald af tidligere tiders 
tilskud til kultur- og naturformidling.

Indtægter

Indtægten i 2018 fra FerieKonto udgør 12.612 
tkr., hvilket er et markant fald fra sidste år 
(2017: 49.510 tkr.). Indtægtstabet på 37 mio. 
kr. er i 2018 udlignet med 31.881 tkr. som er 
frigjort fra balanceposten ”Periodiseret ferie-
godtgørelse i medfør af ferielovens § 35”. Der 
er tale om indtægter hidrørende fra tidligere 
år, som først er frigjort i indeværende regn-
skabsår, fordi de tilknyttede lønmodtagerkrav 
først nu er forældet.

Årets indtægt fra feriekortordningerne udgør 
efter refusion til staten 34.277 tkr., og er på 
niveau med sidste år (2017: 32.601 tkr.).

Udgifter

Lønmodtagerne har i 2018 hævet -10.397 tkr. 
af de ’gamle’ feriepenge, hvilket er en stigning 
i forhold til sidste år (2017: -8.938 tkr.). Staten 
har refunderet 3.447 tkr. (2017: 3.543 tkr.).

Årets bevillinger til feriehjælp udgør 40.815 
tkr., hvilket er på niveau med sidste år (2017: 
40.474 tkr.), som er ydet til humanitære 
og sociale civilsamfundsorganisationer, der 
udmønter Arbejds markedets Feriefonds Ferie-
hjælpsprogram.

Arbejdsmarkedets Feriefond har ikke i 2018 
bevilget midler til andre ferieformål end ferie-
ophold til vanskeligt stillede familier og børn.

Fondens administrationsomkostninger 
beløber sig i 2018 til 7.244 tkr., ekskl. omkost-
ninger til revisor erklæringer i forbindelse med 
stikprøvekontrol samt inkassoomkostninger. 
Dette er på niveau med sidste år (2017: 7.402 
tkr.).

Balance

Arbejdsmarkedets Feriefonds aktiver og pas-
siver balancerer pr. ultimo 2018 med 495.653 
tkr. (2017: 509.933 tkr.). 

Aktiver

Fondens aktiver udgør obligationsbeholdning 
på 144.099 tkr. (2017: 74.105 tkr.) og likvid 
beholdning på 243.908 tkr. (2017: 329.500 
tkr.). Den likvide beholdning er ikke disponible 
midler. Fondens disponible midler fremgår 
nedenfor under egenkapital.

Fondens låneportefølje er optaget i regnska-
bet med en værdi på 100.177 tkr. Principperne 
for værdisætning fremgår af anvendt regn-
skabspraksis. På grund af den politiske proces 
omkring afvikling af låneporteføljen har det 
dog ikke været muligt at foretage en saglig 
værdisætning i 2017 og 2018, hvorfor værdi-
sætningen pr. ultimo 2016 er bibeholdt.

Passiver

Hensat til bevilgede tilskud er 71.556 tkr. 
pr. ultimo 2018 (2017: 108.505 tkr.). Den 
primære forklaring på faldet er afslutning af 
tidligere tiders bevillinger til kultur- og natur-
formål. Der er desuden stigende tendens til 
acontoudbetalinger.

Periodiseret feriegodtgørelse i medfør af 
ferielovens § 35 indgår pr. ultimo 2018 med 
109.657 tkr. (2017: 141.128 tkr.). Forklaringen 
på udviklingen er fald i nye indtægter fra 
FerieKonto.

Arbejdsmarkedets Feriefonds egenkapital 
pr. ultimo 2018 udgør 294.369 tkr. (2017: 
247.529 tkr.).

Heraf udgør det disponible beløb 59.812 tkr., 
som danner grundlag for budgettet i 2019.

Samlet vurdering

De årlige almindelige omkostninger til drift 
af Arbejdsmarkedets Feriefond ligger nogen-
lunde stabilt på ca. 40 mio. kr. i uddelinger, 
10 mio. kr. i administration m.v. og 10 mio. kr. 
netto i udbetaling af ’gamle feriepenge’  
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til lønmodtagere, i alt ca. 60 mio. kr. årligt.
Den del af egenkapitalen, som fonden, jf. 

anvendt regnskabspraksis, kan disponere over 
pr. ultimo 2018, udgør 59.812 tkr., og danner 
grund lag for næste års budget.

Ud fra kendte faktorer er der således dæk-
ning for fondens virksomhed i 2019.

I et kort tidsperspektiv vurderes Arbejdsmar-
kedets Feriefonds økonomiske situation som 
tilfredsstillende.

Nye tilførsler af midler skal danne grundlag 
for kommende års budgetter. Derfor udgør 
niveauet for nye indtægter i 2018 fra Ferie-
Konto på 12.612 tkr. (2017: 49.510 tkr.) et 
bekymrende lavt niveau. 

På lidt længere sigt forventes indtægtstab 
som følge af den nye ferielov.

Arbejdsmarkedets Feriefond har hæftet 
sig ved enighed i den politiske aftale af 22. 
december 2017 om, at man i forbindelse 
med drøftelse af satspuljemidler, vil drøfte 
spørgsmålet om støtte til ferieophold til van-
skeligt stillede familier med børn. Samt at der 
ved stillingtagen til en lempeligere model for 
tilbage betaling af lån til fonden, skal tages 
hensyn til, at fonden får tilbagebetalt en del 
af lånet til brug for ferie aktiviteter for udsatte 
familier og børn.
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OPFØLGNING PÅ FONDENS 
STØTTEPOLITIK OG STRATEGI  

Der gives her en opsummering af de 
mest centrale resultater af Arbejdsmar-
kedets Feriefonds programmer, jf. fon-
dens støttepolitik for 2018-2020. Der 
henvises til dokumentation og uddyb-
ninger i afsnittene ”Feriehjælpspro-
gram” og ”Årets uddelinger”.

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

Arbejdsmarkedets Feriefonds data viser, at 
91 pct. af deltagerne i ferieophold har fået 
indfriet forventnin gerne om nye oplevelser og 
afbræk fra hverdagen, og 77 pct. har fået ind-
friet forventningerne om afslap ning. Feriens 
formål synes opfyldt, hvad angår nydelse af 
fritid, hvile og rekreation, jf. figur 6.

Resultatet tyder på, at feriehjælpsprogram-
met indfrier feriens formål om afslappelse og 
rekreation.

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 Arbejdsmar-
kedets Feriefond har sikret, at 18.885 van-
skeligt stillede familier og børn kom på ferie 
i 2018, hvortil kommer 2.114 frivillige, i alt 
20.999 deltagere (2017: 22.663), jf. figur 1.

3: Geografisk spredning

Arbejdsmarkedets Feriefond har også i 2018 
indfriet målsætningen om et landsdækkende 
feriehjælps program på regions niveau.

Selvom hovedstadsregionen er lidt under- 
repræsenteret, vurderes feriehjælpeprogram-
met at leve op til målsætningen om at være 
landsdækkende, jf. figur 3.

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 2018 udgør en høj andel 
på 63 pct. af deltagerne, jf. figur 2, (2017: 
64 pct.) og at børn og unge, der tilgodeses 
af fondens feriehjælpsprogram, således er 
overrepræ senteret sammen holdt med befolk-
ningen som helhed. 

5: Vanskeligt stillede familier og børn

Det er en betingelse for at deltage i Arbejds-
markedets Feriefonds Feriehjælpsprogram, at 
man er ’vanske ligt 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 foretaget et skøn over 
deltagernes bekymringsfaktorer. På baggrund 
af disse data tegnes et klart billede af, at 
feriehjælpen når ud til en gruppe af menne-
sker med multiple bekymrings faktorer, hvor 
social isolation, arbejds ledighed, gæld og 
sygdom topper listen, jf. figur 4.

Organisationerne skønner, at 70 pct. af de 
voksne deltagere (>20 år) har folkeskole/
grundskole som højeste uddannelsesniveau 
(2017: 70 pct.), jf. figur 5.

Slutbrugerne anfører også selv, at de mang-
ler sociale netværk. 54 pct. af slutbrugerne 
(>15 år) oplyser selv at deres netværk er min-
dre, meget lille eller at de intet netværk har 
(2017: 57 pct.), jf. figur 7.

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: Fremmer sociale netværk og social 
mobilitet

En række af Arbejdsmarkedets Feriefonds data 
peger i retning af, at ferieophold har betydning 
i forhold til sociale netværk og social mobilitet 
for vanskeligt stillede familier og børn.

L E D E L S E N S  B E R E T N I N G  2 0 1 8



10

L E D E L S E N S  B E R E T N I N G  2 0 1 8

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

at 81. pct. af slutbrugerne (> 15 år) svarer, 
at de har haft udbytte af ferieopholdet ved at 
møde nye mennesker, jf. figur 6,

at 68 pct. af slutbrugerne oplever, at ferien 
har givet dem mod på at indgå i nye sociale 
sammenhænge, jf. figur 8.

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

at 30 pct. af de frivillige, der arbejder med 
at arrangere ferieophold, er rekrutteret af 
organisationerne blandt deltagere i tidligere 
ferieophold (2017-tal);

at 78 pct. af organisationerne arbejder på 
at engagere deltagerne i ferieophold i frivilligt 
arbejde i regi af organisationen, jf. figur 15;

at 33 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 (2017-tal).

Resultaterne indikerer at feriehjælpsprogram-
met kan fremme inklusion i uddannelses-
systemet eller på det ordinære arbejdsmarked 
ved:

at 77 pct. af slutbrugerne oplever at de i 
nogen eller høj grad har taget læring med 
hjem fra ferieopholdet, jf. figur 10;

at 48 pct. af organisationerne anfører at 
gøre en særlig indsats for at fremme social 
mobilitet i forhold til det øvrige samfund, jf. 
figur 13;

at 48 pct. af organisationerne anfører at yde 
en uddannelsesindsats, jf. figur 15;

at 41 pct. af organisationerne anfører, at de 
yder en indsats for at fremme ordinært arbej-
de for deltagerne, jf. figur 15.

7: At arbejde tværsektorielt og 
vidensbaseret

Arbejdsmarkedets Feriefond kan konstate-
re, at 34 pct. (2017: 37 pct.) af deltagerne 
i feriehjælpsprogram met er visiteret fra 

kommuner, og 6 pct. fra boligsociale enheder, 
hvilket vidner om et samarbejde omkring ferie-
hjælp på tværs af civilsamfundssektoren og 
den offentlige sektor.

Det er en vigtig del af Arbejdsmarkedets 
Feriefonds strategi at arbejde vidensbaseret 
bl.a. ved egen ind samling af data, samt ved 
relevante 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 sociale 
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 ”Program 
for Udvikling & Videns deling”.

Det er en betingelse for udbetaling af bevillin-
gen, at civilsamfundsorganisationerne sikrer en 
svarprocent på minimum 50 pct. blandt delta-
gere på 15 år og derover.

8: Social investering

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 forekom-
mer det dog alligevel interessant, at omfanget 
af frivilligtimer til planlægning og afholdelse 
af ferieophold som er omfattet af Arbejds mar-
kedets Feriefonds Feriehjælpsprogram ifølge 
organisationernes skøn andrager 134.784 timer 
(2017-tal).

Hvis der var tale om arbejde til gennemsnitsløn, 
som ifølge Danmarks Statistik udgør kr. 301 pr. 
time (2014-tal), ville værdien af frivilligtimer 
beløbe sig til i alt 40.570 tkr. (2017-tal), svaren-
de til årets bevillingsniveau. Hertil kommer den 
samfundsmæssige værdi af mobilitets fremme.

Samlet vurdering

Det vurderes samlet set, at Arbejdsmarkedets 
Feriefonds støttepolitik og strategi er udmøntet 
tilfredsstillende.
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LEDELSENS SAMLEDE VURDERING 

Det vurderes, at Arbejdsmarkedets Feriefonds 
samlede finansielle situation ved udgangen 
af 2018 er tilfredsstillende og at fondens 
støttepolitik og strategi ligeledes er udmøntet 
tilfredsstillende.

Det er særligt værd at glæde sig over, at 
Arbejdsmarkedets Feriefond i 2018 har bevil-
get 40,8 mio. kr. til feriehjælpsprogrammet 
i 2019 (2017: 40,5 mio. kr. bevilget til ferie-
hjælpsprogrammet 2018), jf. tabel 1.

Årets nye indtægter fra FerieKonto udgør dog 
et bekymrende lavt niveau på 12.612 tkr. (2017: 
49.510 tkr.), hvilket er bekymrende i forhold 
til det fremtidige niveau for uddelinger til 
Arbejdsmarkedets Feriefonds Feriehjælpspro-
gram. På lidt længere sigt forventes desuden 
indtægtstab som følge af den nye ferielov.

Arbejdsmarkedets Feriefond har hæftet 
sig ved enighed i den politiske aftale af 22. 
december 2017 om, at man i forbindelse 
med drøftelse af satspuljemidler, vil drøfte 
spørgsmålet om støtte til ferieophold til van-
skeligt stillede familier med børn. Samt at der 
ved stillingtagen til en lempeligere model for 
tilbage betaling af lån til fonden skal tages 
hensyn til, at fonden får tilbagebetalt en del 
af lånet til brug for ferie aktiviteter for udsatte 
familier og børn.

Baseret på oplysninger fra de sociale og 
humanitære organisationer, fonden samar-
bejder med, fremstår et klart billede af, at de 
mennesker, der gennem Arbejdsmarkedets 
Feriefond Feriehjælpsprogram får mulighed 
for ferie, befinder sig i en vanskelig livssitua-
tion. Det fremstår desuden veldokumenteret, 
at feriehjælpsprogrammet dækker hele landet, 
og at der er en høj repræsentation af børn og 
unge blandt deltagerne.

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 sociale 
netværk og social mobilitet. 

Det igangværende innovationsprojekt for 
elever, der er i skolepraktik på erhvervsskolen 

ZBC, Zealand Business College, viser at det 
samspil mellem glæde og gavn, der karak-
teriserer ferieophold, kan udgøre en vigtig 
arena for udvikling af elevernes personlige og 
sociale kompetencer, som er en forudsætning 
for at kunne begå sig i dynamiske teams og 
skiftende kontormiljøer, der karakteriserer 
arbejdsmarkedet. 

Innovationsprojektet ”Beboerferie fremmer 
job hos Albertslund Boligsociale Center” 
viser, at ferieophold kan indgå som et vigtigt 
omdrejningspunkt i et sammenhængende 
mobilitetsfremmende forløb. Således viser 
projektets resultater bl.a. at 5 af de arbejds-
ledige deltagere efterfølgende tilmeldte sig 
boligselskabets netværk for ledige, hvor 1 har 
fået ordinært job, og at 2 af de deltagende 
unge har været forbi fritidsvejledningen for at 
få fritidsjob. 

Samlet vurdering

Det vurderes samlet set, at Arbejdsmarkedets 
Feriefonds økonomiske situation på kort sigt 
er tilfredsstillende, at fondens landsdækkende 
feriehjælpsprogram lever op til de politiske 
forventninger, samt at fondens støttepolitik 
og strategi er udmøntet tilfredsstillende.

Et lavt indtægtsniveau fra FerieKonto og et 
forventet fremtidigt indtægtstab som følge af 
den nye ferielov tegner et bekymrende billede 
for det fremtidige uddelingsniveau til ferieop-
hold for vanskeligt stillede familier og børn.

L E D E L S E N S  B E R E T N I N G  2 0 1 8
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FREMTID 

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, at der skal 
”udarbejdes en model for lempelig tilbagebe-
taling af lån, samt forslag til ny organisering 
af AFF.” Den politiske aftale er forlænget til  
1. juli 2019.

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.

Arbejdsmarkedets Feriefond ser frem til, at 
problemet omkring fondens svindende ind-
tægter, finder en god og varig løsning, sådan 
at feriehjælpsprogrammet kan opretholdes til 
glæde og gavn for vanskeligt stillede familier 
og børn.

L E D E L S E N S  B E R E T N I N G  2 0 1 8



R E G N S K A B

i tkr. Note 2018 2017 

Renteafkast af FerieKonto  - -

Uhævet feriegodtgørelse 1  90.696  89.750

Refusion til staten 1  -15.245   -15.250

Renter af obligationer   727  617 

Renter af bankindestående   -919  -637 

Morarenter   805  1.206 

Tjenesteydelser   38  101 

Kursgevinst/-tab ved udtrækning og salg af obligationer   -326   -242 

Urealiserede gevinster/tab på obligationer   -354  850 

Indtægter i alt   75.421  76.396   

   

i tkr. Note 2018 2017 

  

Årets tilsagn til ferieformål   -40.815  -40.474

Bortfaldne tidligere afgivne tilsagn   25.481  4.634

Årets værdiregulering af udlån 2  1.521  -35 

Administrationsomkostninger  3  -7.244  -7.402

Udbetalt feriegodtgørelse    -10.397  -8.938 

Refunderet fra staten   3.447  3.543

Årets afskrivninger 4  -574  -341

Omkostninger i alt   -28.580  -49.012

    

Årets resultat   46.841   27.384 

i tkr. Note 2018 2017 

Årets resultat   46.841  27.384

Overført til næste år   46.841  27.384

    

RESULTATOPGØRELSE

INDTÆGTER

UDGIFTER

RESULTATDISPONERING

Regnskab
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i tkr. Note 2018 2017 

Materielle anlægsaktiver   

IT 4  1.084   614

Inventar 4  58   35

Materielle anlægsaktiver i alt   1.142   649

Finansielle anlægsaktiver   

Udlån til ferieformål 2  100.177  101.055

Obligationer   144.099   74.105

Finansielle anlægsaktiver i alt   244.276  175.159

Omsætningsaktiver   

Tilgodehavender   6.327  4.625

Likvid beholdning   243.908  329.500

Omsætningsaktiver i alt   250.235  334.125

   

Aktiver i alt   495.653  509.933

i tkr. Note 2018 2017 

Hensættelser til bevilgede tilskud 5  71.556   108.505

Periodiseret feriegodtgørelse i mfa. ferielovens § 35   109.657   141.128 

Kreditorer, skyldige omkostninger og anden gæld 6  20.071   12.772

Gæld i alt   201.284  262.405

   

Egenkapital   294.369   247.529 

   

Passiver i alt   495.653  509.933

   

Eventualforpligtelser 7  -     -   

BALANCE

AKTIVER

PASSIVER 



i tkr.  Note 2018 2017 

Egenkapital 1. januar, jf. årsregnskab   247.529   220.145 

Årets resultat   46.841   27.384 

Egenkapital 31. december   294.369   247.529 

    

Specifikation af egenkapital   

Grundkapital   73.430   73.430

Bundet i udbetalte udlån   100.177   101.055 

Potentielle krav til snarlig forældelse   60.950   56.000

Tilbagebetaling til staten   7.240   -

Disponibelt beløb   59.812  17.044 

Egenkapital 31. december   294.369   247.529  

EGENKAPITALOPGØRELSE

R E G N S K A B

EGENKAPITALOPGØRELSE 15
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R E G N S K A B

Uhævet feriegodtgørelse i tkr.   2018 2017 

Uhævet feriegodtgørelse til Arbejdsmarkedets Feriefond   90.696  89.750 

Refusion til staten  -15.245  -15.250

Uhævet feriegodtgørelse til Arbejdsmarkedets Feriefond  75.451 74.500  

 

Beløbene fremkommer som følger

     

Specifikation af indbetaling fra FerieKonto til Arbejdsmarkedets Feriefond:   

Uhævet feriegodtgørelse til Feriekonto, brutto   108.099 138.024 

Refusion til staten, beregnet   -32.430 -41.407

Forlods til administration af FerieKonto, beregnet   -70.298  -47.107

Overført til Arbejdsmarkedets Feriefond fra Feriekonto   5.372  49.510 

   

Overført til Arbejdsmarkedets Feriefond vedr. indeværende år fra FerieKonto  3.476 41.224 

Hensat tilbagebetaling af herreløse krav til STAR   -7.240 -

Overført efterregulering vedr. forrige år   9.136  8.286 

Overført til Arbejdsmarkedets Feriefond fra FerieKonto   5.372  49.510 

   

Feriegodtgørelse afregnet til Arbejdsmarkedets Feriefond 

fra feriekortordninger   50.465  47.619

Refusion til staten  -15.245  -15.250

Udgifter til stikprøvekontroller  -943  231 

Afregnet til Arbejdsmarkedets Feriefond fra feriekortordninger, netto  34.277 32.601

   

Årets regulering af periodisering til potentielle krav fra lønmodtagere  31.881  -11.110

   

Inddrivelse af krav ved uberettiget udbetaling, brutto   4.046  3.656 

Inkassoomkostninger  -125  157

Inddrivelse af krav mod lønmodtagere, netto   3.921  3.499

   

Uhævet feriegodtgørelse til Arbejdsmarkedets Feriefond i alt  75.451  74.500  

NOTER

NOTE 1



Udlån i tkr.   2018 2017 
 

Nominel værdi udlån   815.841   818.240 

Reguleringer i mfa. værdiansættelsesprincipper   -715.664 -717.185

Værdi af udlån   100.177  101.055

   

Specifikation af udvikling i lån   

Specifikation af udvikling i nominel værdi:   

Udlån til ferieformål 1.1   818.240   861.216 

Årets anviste udlån  170    7.576 

Årets nominelle indfrielser   -2.569 -50.552

Udlån og tilsagn til ferieformål nominel værdi 31.12   815.841  818.240 

Specifikation af udvikling i værdiregulering    

Værdireguleringer i henhold til regnskabspraksis pr. 1.1   -717.185  -724.020

Årets anviste udlån  -170     -7.576

Regulering på indfriede lån  -  14.410

Årets værdireguleringer   1.691  -   

Værdireguleringer af udlån iht. Regnskabspraksis 31.12  -715.664  -717.185

Indregnet værdi af udlån 31.12   100.177   101.055 

Specifikation af resultatpåvirkning af udlånsaktivitet   

Årets anviste udlån   -170    -7.576

Årets værdireguleringer   1.691 7.541 

Årets resultatpåvirkning af udlånsaktivitet   1.521  -35
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R E G N S K A B

Administration i tkr.   2018 2017 

Honorar, løn, pension og social sikring   4.085  4.244 

Øvrige   3.199 3.157 

I alt   7.284  7.402 

 

Heraf:   

Løn og pension til direktion   1.191 1.151 

Honorar til formand   75   75 

Løn og pension til medarbejdere   2.780  2.977 

Udgifter til social sikring    38 42 

I alt   4.085  4.244  

 

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 2018 beskæftiget i gennemsnit 8 medarbejdere (2017: 8).   

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

Administration i tkr.   2018 2017 

           IT   Inventar   I alt        IT Inventar I alt

Kostpris 1. januar   1.092   59   1.151    4.805   88   4.893 

Årets tilgang   1.027   40   1.067    399   32   431 

Årets afgang   -     -     -      -4.112  -61  -4.173

Kostpris 31. december   2.119   99   2.218    1.092   59   1.151 

       

Afskrivninger 1. januar   478   23   502    4.260   73   4.333 

Årets afskrivninger   557   17   574    329   12   341 

Årets afgang   -     -     -      -4.111  -61  -4.172

Afskrivninger 31. december   1.035   40   1.075    478   23   502 

Regnskabsmæssig værdi 

31. december  1.084 58 1.142   614  35  649  

NOTE 4
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R E G N S K A B

Hensættelser i tkr.   2018 2017 

 

Hensættelse til bevilligede tilskud   71.556  108.505 

Hensættelse i alt   71.556   108.505

NOTE 5

Hensættelser i tkr.   2018 2017 

 

Skyldige tilbagebetaling til STAR vedrørende herreløse krav   7.240  -   

Skyldig refusion til STAR   11.798  11.707

Øvrige   1.032  1.065 

Kreditorer og skyldige omkostninger   20.071   12.772 

NOTE 6

19

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.
Til rest 827 tkr. (2017: 1.214 tkr.).
    

NOTE 7



Arbejdsmarkedets Feriefond er ikke omfattet 
af årsregnskabs loven. Med henblik på at følge 
god regnskabs skik er årsrapporten for 2018 
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, kontor  lokaler, kontoromkostninger 
m.v. Administrationsomkostninger indeholder 
ikke omkostninger til lovbundne revisorerklæ-
ringer, jf. § 43 b, eller advokatomkostninger til 
inkassosager.

Moms

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

Balancen

Materielle anlægsaktiver

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

Obligationer

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

Tilgodehavender

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

Udlån til ferieformål

Reguleringer omfatter følgende: 
- Regulering til 0 af udlån som forfalder  
 senere end 3 år fra regnskabsårets afslutning  
 under hensyn til et forsigtighedsprincip,  
 med mindre konkrete forhold muliggør en  
 pålidelig opgørelse af udlånets værdi.
- Værdireguleringer af indregnede udlån 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 2018 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 29. april 2019

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Arbejdsmarkeds Feriefond for regnskabsåret 1. januar – 31. 
december 2018, 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 2018 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regn-
skabsåret 1. januar – 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven tilpasset 
fondens aktiviteter.

Direktion

Nina Löwe Krarup, Direktør

Søren Balslev, Næstformand 

Områdechef, STAR, Beskæftigelsesministeriet

  

Helle Hjorth Bentz

Afdelingschef, Fagbevægelsens Hovedorganisation

Pia E. Voss

Juridisk direktør, HORESTA

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelse

Jens Vibjerg, Formand 

Tidl. Medlem af Folketinget 

Ejner K. Holst 

Næstformand, Fagbevægelsens Hovedorganisation

Flemming Dreesen

Ansættelsesretschef, Dansk Arbejdsgiverforening

Eva Thybo 

Projekt- og udviklingschef, Erhvervsministeriet

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

R E G N S K A B



Grundlag for konklusion 

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er 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   

 
Ulrik B. Vassing

Statsautoriseret revisor 

MNE-nr.: mne10003   

BEIERHOLM

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr.: 32 89 54 68   

Anders Ladegaard

Statsautoriseret revisor

MNE-nr.: mne18830   

 

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

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

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

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

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den 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 29. april 2019
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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

Depressionsforeningen.



DFUNK.26

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

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

I 2014 udviklede fonden et struktureret og 
tematiseret ansøgningsskema, der tjener til 
systematisering af dataindsamlingen vedrø-

rende de organisationer, Arbejdsmarkedets 
Feriefond samarbejder med. Ansøg nings-
skemaet, som hvert år er videreudviklet, har 
stigende fokus på kortlægning af organisatio-
nernes sociale tilbud samt arbejdsmetoder. 
Siden 2015 har fonden intensiveret fokus 
omkring sociale netværk, samt udbygget med 
andre forhold til afdækning af arbejdet med 
social mobilitet. Dette fokus er implementeret 
i fondens ansøgningsskema. Der refereres i 
det følgende til denne kilde som ”Organi-
sationernes ansøgninger 2018”.

Arbejdsmarkedets Feriefonds samarbejds-
partnere i feriehjælpsprogrammet evaluerer 
afsluttende deres samlede ferieophold på et 
dertil udarbejdet evalueringsskema. Herunder 

EMPIRISK TILGANG
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Landsforeningen af VæreSteder.
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opgøres antallet af deltagere på alder, køn og 
region. Der refereres i det følgende til denne 
kilde som ”Organisationernes evalueringer 
2018”.

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 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 
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Helsingør Ferieby, som led i et metodeudvik-
lingsprojekt finansieret af Arbejdsmarkedets 
Feriefond.

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

Arbejdsmarkedets Feriefond har således 
siden 2016 gennemført en omfattende slut-
bruger 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. Fonden har ikke 
kendskab til andre kvantitative under søgelser 
af denne størrelsesorden på feriehjælps om-
rådet. Der refereres i det følgende til denne 
kilde som ”Slutbruger survey 2018”.

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

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

NETVÆRKSTEORETISK TILGANG

Dansk Folkehjælp.
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Feriehjælpsprogram 

er jobsøgende, som bidrag til at se mulig- 
heder på arbejdsmarkedet.

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

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

De resultater, der præsenteres i det følgende, 
er baseret på evalueringsdata, fra”Organi-
sationernes evalueringer 2018”, ”Slutbruger 
survey 2018”, ”Historiske data” samt  
”Organisationernes ansøgninger 2019”. For 
en nærmere beskrivelse af undersøgelses- 
metoder henvises til ”Program for udvikling  
& vidensdeling”.

I dette afsnit præsenteres viden, 
dokumentation og resultater 
af Arbejdsmarkedets Feriefonds 
Ferie hjælps program fra ferieophold 
afholdt i 2018.

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

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

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

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

Dansk Folkehjælp.
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Det er Arbejdsmarkedets Feriefonds vision at 
sikre, at afslappelse og rekreation såvel som 
fornyelse af fysiske og mentale kræfter, som 
er feriens formål, er tilgængelig for familier  
og børn, der befinder sig i en vanskelig livs- 
situation. 

Det er derfor glædeligt, at Arbejdsmarkedets 
Feriefond igen i 2018 har været i stand til 
at opretholde Danmarks mest omfattende 
feriehjælpsprogram, der omfatter 18.885 
vanskeligt stillede familier og børn samt 2.114 
frivillige, i alt 20.999 deltagere.

Alder

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

Som det fremgår af figur 2 udgør andelen af 
børn og unge 63 pct. i 2018 (2017: 64 pct.) af 
det samlede antal deltagere, eksklusive frivil-
lige. Det er en væsentlig overrepræsentation 
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DELTAGERE

FIG. 1

Antal deltagere i Arbejdsmarkedets Feriefonds Feriehjælpsprogram 2018. 
Tallene er inklusive frivillige, hvis deltagelse er støttet af fonden. 
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Kilde: Organisationernes evalueringer 2018.
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i forhold til befolkningen som helhed, der er 
sammensat som følger: Børn 0-14 år 16,6 
pct., unge 15-19 år 6,0 pct. og voksne 20 år 
eller derover 77,4 pct. (Danmarks Statistik,  
4. kvartal 2017).

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

Geografisk spredning

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

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

Arbejdsmarkedets Feriefond vurderer, at 
den geografiske fordeling af deltagere i ferie-
hjælpsprogrammet er tilfreds stillende.
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Arbejdsmarkedets Feriefonds Feriehjælpsprogram 2018

Befolkningen 4. kvt. 2017

FIG. 2

Aldersfordeling blandt deltagere i Arbejdsmarkedets Feriefonds Feriehjælpsprogram 
(pct.)
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Kilde: Organisationernes evalueringer 2018.

Ferieophold 2018

Befolkning 2017

FIG. 3

Geografisk spredning blandt deltagere i Arbejdsmarkedets Feriefonds Feriehjælps-
program 2018, eksklusive frivillige. (pct.)
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34

F E R I E H J Æ L P S P R O G R A M

Vanskeligt stillede familier og børn

Det er en grundpræmis, at feriehjælpspro-
grammet skal nå ud til mennesker, som har 
behov for en hånds rækning for at få del i 
den afslappelse og rekreation samt fornyelse 
af fysiske og mentale kræfter, som er feriens 
formål.

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

Arbejdsmarkedets Feriefond har bedt de 
sociale organisationer om at oplyse hvilke 

bekymringsfaktorer, der karakteriserer livssi-
tuationen for de børn og familier, der tilbydes 
feriehjælp.

Som det fremgår af figur 4 skønner orga-
nisationerne, at 37 pct. af de mennesker, de 
samlet set visiterer til feriehjælp, er udfor-
dret af psykisk sygdom og 52 pct. af fysisk 
sygdom. For 56 pct. er arbejdsledighed en 
bekymringsfaktor, imens social isolation med 
60 pct. og gæld med 62 pct. topper listen over 
bekymrings faktorer blandt deltagerne.

Den økonomiske, sociale og sundhedsmæssi-
ge slagside forstærkes af et uddannelsesmæs-
sigt efterslæb hos deltagerne.
Som det fremgår af figur 5 skønner organi-
sationerne, at 70 pct. af de voksne over 20 
år, der deltager i feriehjælpsprogram met har 

Gæld

Skilsmisse

Sorg

Misbrug 

Kriminalitet

Social isolation

Adfærdsvanskeligheder

Omsorgssvigt

Vold

Bolignød

PTSD

Forældreløshed

Psykiske sygdomme

Fysiske sygdomme

Manglende netværk

Flygtninge

Arbejdsledighed

43%

24%

62%

FIG. 4

Bekymringsfaktorer blandt deltagerne i ferieophold i 2019, ifølge de civile 
organisationers skøn (pct.)

Kilde: Organisationernes ansøgninger 2019.
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Folkeskole/grundskole

Ungdomsuddannelse

Kortere videregående uddannelse

Mellemlang videregående uddannelse

Længere videregående uddannelse

FIG. 5

Deltagernes (voksne >20) højeste uddannelsesniveau (pct.)
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Kilde: Organisationernes ansøgninger 2019.

grundskole/folkeskole som højeste uddannel-
sesniveau. Sammenholdt med hele befolknin-
gen (15-69 år) ligger dette på 26 pct.

Baseret på de skøn organisationerne har 
foretaget, er det Arbejdsmarkedets Feriefonds 
vurdering, at det landsdækkende ferie hjælps-
program når ud til mennesker hvis livssituati-
on er karakteriseret ved multiple bekymringer.

Det er netop disse vanskeligt stillede familier 
og børn, feriehjælps pro gram met har til hen-
sigt at give en håndsrækning. Arbejdsmarke-
dets Feriefonds Feriehjælpsprogram opfylder 
dermed sit formål.
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Arbejdsmarkedets Feriefond har siden 2016 
gennemført slutbruger surveys, der anonymt 
kortlægger deltagernes udbytte af ferie-
hjælpsprogrammet.

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

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

Det skal understreges, at figur 6 er korrigeret 
for svar i kategorien ”ved ikke / ikke rele-
vant”, fordi en del af spørgsmålene relaterer 
til familieoplevelser, som ikke er relevante 
for de unge og voksne, der holder ferie uden 
resten af familien.

Rekreation

Som det fremgår af figur 6 svarer 77 pct. af 
slutbrugerne, at de har fået udbytte af ferien 
i form af afslapning og fornyet energi, og 91 
pct. svarer at de har fået nye oplevelser samt 
et afbræk fra hverdagen.

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

EFFEKTER AF FERIEOPHOLD

”Helt enig” eller ”Enig”

”Delvist enig” eller ”Hverken enig eller uenig”

”Uenig” eller ”Helt uenig”

Har opnået fornyet
energi

Har slappet 
af

Har mødt nye 
mennesker

Har tilbragt tid sam- 
men med familien 

Har givet mit barn/mine 
børn nye oplevelser

Har fået nye 
oplevelser

Har opnået et afbræk 
fra hverdagen

FIG. 6

Hvordan er dine forventninger til ferien blevet indfriet / hvad er dit reelle udbytte 
af ferien? (pct.) (N = 3.575 voksne/unge) 

Kilde: Slutbruger survey 2018
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FIG. 7

Hvordan vil du beskrive dit netværk (pct.) (N = 3.546)

”Meget stort” eller ”Stort”

”Mindre” eller ”Meget lille”

”Intet netværk”

3%

46%

51%

Kilde: Slutbruger survey 2018.

Sociale netværk

Som det fremgik af figur 3, peger organisati-
onerne på social isolation som en væsentlig 
bekymringsfaktor. Det er en tendens, der i vidt 
omfang bekræftes af slutbrugerne, hvor 51 
pct. selv anfører, at de intet netværk har  
(3 pct. ) eller at dette er mindre eller meget 
lille (51 pct.), jf. figur 7. 

I forhold til social netværksdannelse for 
mennesker med isolationsproblematik er det 
interessant, at 81 pct. af slutbrugerne, jf. figur 
6, svarer, at de har haft udbytte af ferieophol-
det ved at møde nye mennesker.

”Vi fik kontakt til en familie fra 
lokalområdet. Vi bor i samme by 
og har begge drenge på samme 
alder, men vi har aldrig mødt 
hinanden før ferien. Det er  
dejligt at få venner, som bor 
tæt på.

Frivillig, ferieophold 2018, Samvirkende 
Menighedsplejere/Folkekirkens Feriehjælp
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Sociale netværk er potentielt mobilitetsfrem-
mende, og undersøgelsen går derfor et spa-
destik dybere ved at spørge til, hvorvidt ferien 
har givet deltageren mod på at indgå i nye 
sociale sammenhænge efter endt ferieophold.

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

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

FIG. 8

Har ferien givet dig mod på at indgå nye sociale sammenhænge, når du kommer 
hjem fra ferien? (fx foreningsliv, forældrenetværk, uddannelse eller arbejde) 
(pct.) (N = 3.546)

”I høj grad” eller ”I nogen grad”

”I mindre grad” eller ”Slet ikke”

”Ved ikke/ikke relevant”

Kilde: Slutbruger survey 2018

12%

68%

20%

”
Jeg er glad for at være med til 
at give børnene denne oplevelse, 
især fordi jeg kan mærke hvor 
meget de vokser på de fem dage, 
vi er afsted! 

Ferieophold 2018, Red Barnet, frivillig
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39Forskellige typer af ferieophold kan i højere 
eller mindre grad fremme netværksdannelse. 
Som udgangspunkt støtter Arbejdsmarkedets 
Feriefond organiserede ferieophold, forstået 
som ferielejre hvor flere familier er samlet 
og aktiviteter udbydes til en større gruppe. 
Der kan dog være forhold, relateret til mål-
gruppen, som begrunder individuelle ophold i 
sommerhus el.lign.

Arbejdsmarkedets Feriefond vurderer, at 
fordelingen, jf. figur 9, på 88 pct. organiserede 
ophold, og 12. pct. individuelle ophold, er 
tilfredsstillende.

FIG. 9

Organiserede og individuelle ferieophold (pct.) 

Organiserede

Individuelle

Kilde: Organisationernes ansøgninger til 2019.

88%

12%

”
Det bedste har været ven- 
skaberne, det har været sjovt 
og jeg har fået grineflip. Første 
gang jeg har grint så meget på 
en lejr som jeg har på denne. 

Ferieophold 2018, Red Barnet, barn 
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Ud over udbytte i form af sociale netværk har 
Arbejdsmarkedets Feriefond fokus på ferieop-
hold som arena for udvikling af læringsmiljøer 
ved at ferien tilrettelægges, så de understøtter 
såvel personlig og social som faglig kompe-
tenceudvikling. I øvrigt faktorer der indgår 
som en helhed.

Det fremgår af figur 10, at 77 pct. af slut-
brugerne svarer, at de i nogen grad eller i høj 
grad, har taget læring med hjem fra ferieop-
holdet, de vil kunne anvende i dagligdagen.

FIG. 10

Oplever du at have taget ny læring med dig fra ferieopholdet, du vil kunne anvende 
i din dagligdag? (Fx socialt, tillid, tolerance, fagligt) 
(pct.) (N = 3.575 voksne/unge) 

”Ja, i høj grad” eller ”I nogen grad”

”I mindre grad” eller ”Nej slet ikke”

”Ved ikke/ikke relevant”

7%

77%

16%

Kilde: Slutbruger survey 2018

DepressionsForeningen bad bl.a. kursisterne med 

deres egne ord at beskrive hvad de især tager med sig 

fra højskolen. Nedenfor ses et udvalg af besvarelserne 

på dette spørgsmål

”En følelse af at være god nok.” 
”Gode venner, livsglæde, mod.”
”GLÆDEN over at jeg kan 
fungere blandt andre, være glad 
blandt andre, være ”på” blandt 
andre, og være TRYG blandt 
andre fordi der er forståelse 
for det man (læs: jeg) kæmper 
imod.”
”Berigelse at møde andre, der 
ikke er som mig.”
”Mødet med ligesindede.”
”Inspiration til hverdagen, gode 
oplevelser og livsenergi”. 
”Det har hjulpet mig 
ENORMT på flere planer. Både 
med konkrete hverdagsproblem-
stillinger, med større/grundlæg-
gende problemstillinger og med 
et uvurderligt fællesskab.” 
Ferieophold 2018, Depressionsforeningen

”
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FIG. 11

Har ferien været medvirkende til at give jer et bedre sammenhold som familie? 
(pct.) (N = 2.730)

”I høj grad” eller ”I nogen grad”

”I mindre grad” eller ”Slet ikke”

Kilde: Slutbruger survey 2018

9%

91%

 
Familiesammenhold

Arbejdsmarkedets Feriefond sender ikke 
spørgeskemaer ud til børn under 15 år. Men 
fonden har i flere år indhentet kvalitative 
data fra organisationerne, der peger på, at 
det er vigtigt for børnene at opleve noget 
i sommerferien. Desuden at børnene har 
udbytte af at være sammen med deres familie 
og opleve deres mor eller far være afslappet 
og glad, samt at lege med andre ligesindede 
børn. Nogle børn har fået deres første ven på 
ferieophold. Det er også vigtigt for børnene at 
de kan fortælle om oplevelser på lige fod med 
kammeraterne, når de starter skole igen efter 
ferien. Samlet set peger de kvalitative udsagn 
på, at ferieopholdene understøtter børnenes 
socialisering.

Fondens undersøgelse viser, jf. figur 6, at 94 
pct. af slutbrugerne er helt enige eller enige 
i at have fået udbytte af ferieopholdet i form 
af samvær med familien og givet børnene 

oplevelser (93 pct.), korrigeret for ”ved ikke/
ikke relevant”.

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

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

Det vurderes, at styrket familiesammenhold 
og samarbejde i familierne øger trivslen 
blandt både børn og voksne, og har en positiv 
virkning på familiernes evne til at mestre 
hverdagen.
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Ferien har virkelig gjort en 
forskel for mig og børnene.  
Børnene har været helt ander-
ledes efter ferien. Min datter 
er meget mere tryg ved ver-
den, end hun var inden ferien. 
Hendes utryghed ved verden 
har hun døjet med i mange år. 
Hun er en helt anden pige efter 
ferien

Ferieophold 2018, Samvirkende 
Menighedsplejere/Folkekirkens Feriehjælp

Mor har været glad (barn).
Mine børn har prøvet sig selv 
mere af og med stor succes  
– der blevet stolte af sig selv – 
og det er jeg også (voksen).

Ferieophold 2018, HusmoderFerie

Det var så dejligt, at vi kunne 
glæde os til en ferie lige som 
alle andre og at se mine børns 
glade øjne, er det bedste, jeg har 
oplevet i lang tid

Ferieophold 2018, 
Foreningen til støtte for mødre og børn

Jeg er meget taknemmelighed! 
Mine familie har aldrig 
været på sommerferie 
– nogensinde !!! 
Jeg er så taknemmelig!

Ferieophold 2018, 
Samvirkende Menighedsplejer

” ”

”””

” ”
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Arbejdsmarkedets Feriefond udmønter ferie-
hjælpsprogrammet i partnerskaber med 
sociale civilsamfunds organi sationer, der som 
udgangspunkt er landsdækkende.

Civilsamfundets organisationer

Arbejdsmarkedets Feriefond har i 2018 ind-
gået i alt 27 partnerskaber (2017: 26), jf. figur 
12.

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

Med afsæt i partnerskaberskaber med 
sociale civilsamfundsorganisationer, lægger 
Arbejdsmarkedets Feriefond afgørende vægt 

på, at ferieophold ydes til familier og børn, 
der har behov for en håndsrækning, fordi de 
befinder sig i en vanskelig livssituation.

Andelen af deltagerne i ferieophold, der visi-
teres via landets kommuner udgør 34 pct., jf. 
organisatio ner nes ansøgninger 2019 (ansøg-
ninger vedr. 2018: 37 pct.). Når hertil lægges 
visitation via den boligsociale indsats, udgør 
den tværsektorielle behovsbestemte visitation 
i alt 40 pct.

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

PARTNERSKABER

FIG. 12

Gennemførte partnerskaber i 2018
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Kilde: Historiske data.



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

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

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

Det er markant, at 93 pct. af de sociale civil- 
samfundsorganisationer yder en netværks- 
opbyggende indsats under selve ferieopholdet, 

DEN BREDE 
SOCIALE INDSATS

Familiære netværk og netværk mellem deltagere

Ruste til brobygning/deltagelse i andre netværk

Opfølgende indsats efter endt ferieophold

Særlig indsats i eget regi/deltagere fra ferieophold

Særlig indsats for social mobilitet ift. øvrigt samfund

FIG. 13

Netværksrelateret arbejde før, under og efter ferieophold (pct.)
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Kilde: Organisationernes ansøgninger 2019.
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med fokus på familiære relationer samt net-
værk blandt ligesindede deltagere i opholdet. 
Forstået i et netværksteoretisk perspektiv 
peger dette i retning af, at bindende sociale 
netværk søges styrket under ferieopholdene. 
De civile organisa tioners fokus på nære,  
bindende netværk, under selve opholdet 
forstås som et match til en livssituation, hvor 
fokus er på at ”komme igennem” en presset 
hverdag.

Endnu mere karakteristisk er det, at 100 pct. 
af de sociale civilsamfundsorganisationer 
arbejder med at ruste deltagerne på ferieop-
holdene til at indgå i andre netværk. 81 pct. 
arbejder på at organisationen selv tilbyder en 
indsats, imens 48 pct. anfører, at de yder en 
særlig mobilitetsfremmende indsats i form af 
brobygning til det øvrige samfund. Dette er en 
stigning fra 20 pct. i 2017.

Resultaterne peger på et stigende andel 
organisationer, der arbejder med et mix af 



45tilbud om henholdsvis bindende og brobyg-
gende sociale netværk.

Arbejdsmarkedets Feriefond anser udviklin-
gen for at være tilfredsstillende.

Viften af konkrete tilbud, fremgår nedenfor 
af figur 14.

Det ses, at hjælp til børn og unge sammen 
med hjælp til familien topper listen af tilbud 
med et udbud blandt organisationerne på 74 
pct., 59 pct. tilbyder netværksgrupper, ca. 60 
pct. tilbyder kurser og foredrag og 41 pct. til-
byder gældsrådgivning.

En særlig parameter, Arbejdsmarkedets 
Feriefond har fokus på, er de sociale civilsam-
fundsorganisationers indsats for, at deltagerne 
i ferieophold bliver interesserede i at indgå i 
organisationens frivillige arbejde.

I den forbindelse er det interessant, at en 
amerikansk undersøgelse fra 2013 viser, at 
chancen for at komme i job som jobsøgende 
stiger betragteligt ved at udføre frivilligt arbej-
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Gældsrådgivning

Socialrådgivning

Hjælp til familier

Hjælp til børn og unge

Psykologhjælp

FIG. 14

Netværksgrupper
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Andre tilbud

Hvilke tilbud ud over feriehjælp udbyder jeres organisation til deltagerne? (pct.)
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Kilde: Organisationernes ansøgninger 2019.

de. I den forståelse udgør ferieopholdet et 
væsentligt element ved rekruttering af frivillig 
arbejdskraft som platform for social mobilitet.

De fleste familier giver ud-
tryk for, at ferien rykker deres 
verden i en positiv retning og 
giver dem mod på mere social 
kontakt. En enkelt voksen 
overvejer endda at engagere 
sig i frivilligt socialt arbejde.

Frivillig, ferieophold 2018, Samvirkende 
Menighedsplejere/Folkekirkens Feriehjælp

”



46 Organisationerne anfører at gøre en særlig 
indsats for, at deltagerne indgår i frivilligt 
arbejde på kommende ferieophold, (78 pct.) 
henholdsvis i organisationens regi i øvrigt (74 
pct.). Flere af organisationerne anfører des-
uden at gøre en særlig indsats for, at deltager-
ne indgår i lokale aktiviteter (63 pct.). 

Det er bemærkelsesværdigt i forhold til 
social mobilitet, at 48 pct. (2017: 41 pct.) af 
organisationerne anfører at gøre en særlig 
uddannelsesindsats og 41 pct. (2017: 36 pct.) 
anfører at gøre en indsats i retning af ordinært 
arbejde.

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

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

F E R I E H J Æ L P S P R O G R A M

Frivilligt arbejde på kommende ferieophold

Frivilligt arbejde i organisationens regi i øvrigt

Frivilligt arbejde f.eks. i foreningsarbejde

Organisationens aktiviteter (som deltager)

Lokale aktiviteter (som deltager)

Uddannelsesindsats

Indsats mhp. ordinært arbejde

FIG. 15

Organisationernes særlige indsats for målgruppen efter endt ferieophold (pct.)
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Kilde: Organisationernes ansøgninger 2019.
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Innovationspulje 

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

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

Innovationspuljen arbejder med en i prin-
cippet ’fri ramme’ for ferieophold, der kan 
fremme social mobilitet, inden for rammerne 
af ferieloven og fondens vedtægter.
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I N N O V A T I O N S P U L J E

Feriecampen er den første af fem, som er 
omfattet af partnerskabet mellem Erhvervs-
skolen ZBC og Arbejdsmarkedets Feriefond. 

Eleverne, der går på data- og it-linjen, 
deltager i feriecampen som en del af deres 
skolepraktik på Erhvervsskolen ZBC. ”Om den 
samlede gruppe af elever i skolepraktik ved vi, 
at mange af eleverne gerne vil udføre deres 
opgaver inden for kendte rammer, hvor de kan 
arbejde disciplineret, systematisk og nøjagtigt 
for at opnå resultater. Mange af vores elever 
kan være udfordret på at indgå i tværfaglige 
dynamiske teams samt vekslende kontormil-
jøer, som ofte er forudsætninger for at begå 
sig på en arbejdsplads. De kan bedst lide at 
arbejde i vante cirkler og trygge små grupper 
med kammerater de kender godt, og de er 
i mange tilfælde mindre gode til at skabe 
relationer eller sælge sig selv”, fortæller Enor 
Servé Mujkanovic, områdeleder på ZBC. Han 
ser dette som en af forklaringerne på, at disse 

FERIECAMP MED LÆRING BOOSTER 
SELVTILLID OG KOMPETENCER 
for eleverne på erhvervsskolen ZBC 

”At se vores elev løfte blikket, træde op på scenen og holde tale for hele forsamlingen gav et kæmpe sug i maven”, fortæller 

Enor Servé Mujkanovic, områdeleder på ZBC, om en episode under en læringssession hvor en elev med særlige udfordringer 

brød modigt sprang ud af sin comfort zone.

elever er i skolepraktik i stedet for at være i 
praktik hos arbejdsgivere.

Blandt eleverne i skolepraktik kæmper 
nogen af dem med forskellige vanskeligheder. 
Nogen er diagnosticeret med alt fra ADHD, 
ADD, Autisme til Asperger, angst, stress, mens 
andre har vanskeligheder ved at indgå i sociale 
og personlige relationer, har lavt selvværd 
og mange bekymringer/grublerier. Derudover 
er der vanskeligheder med manglende moti-
vation, proaktivitet og engagement. ”Der er 
behov for at uddanne vores skolepraktikelever 
til at møde de krav arbejdsgiverne stiller, ikke 
bare fagligt men også i forhold til personlige 
og sociale kompetencer”, forklarer Enor, der 
kalder konceptet med feriecamp for ”en ene-
stående god platform for læringsaktiviteter der 
udvikler eleverne relationelt og personligt”.

Enor har prioriteret selv at deltage under det 
meste af feriecampen og har været vidne til 
flere elever, der har taget store spring ud af 
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Camilla fra MENSK leverede 

budskabet om, at vi selv har 

indflydelse på, hvilken betyd-

ning vil tillægger en situation 

eller et udsagn. Regnestykket 

og situationsmodellen gav 

eftertanke hos elever og 

undervisere.

Det var fantastisk at være vidne 
til, hvordan de enkelte elever 
udviklede sig hen over dagene og 
ikke mindst refleksionen i deres 
øjne i løbet af dagen.

Enor Servé Mujkanovic, områdeleder på ZBC

”

49deres comfort zone. ”Det betyder meget for 
elevernes selvtillid og fremtidige muligheder, 
at de oplever, de kan håndtere situationer, 
som er uvante, og at de oplever at kunne ind-
gå i ligeværdige fællesskaber. En af eleverne 
har udtrykt det sådan, at ”før kiggede vi ned i 
skærmen, nu kigger vi op på hinanden”. ”Det 
siger faktisk det hele”, forklarer Enor.

At eleverne også selv vurderer udbyttet af 
feriecampen som højt, viser resultatet af den 
anonyme slutbrugerevaluering. Her svarer 68 
pct. af eleverne, at de i høj eller nogen grad 
har taget ny læring med sig fra ferieophol-
det, de kan anvende i deres dagligdagen. På 
seminaret har eleverne konkret arbejdet med 
personlig og relationel udvikling. De har fået 
værktøjer og input til, hvordan de kan ”sæl-
ge” sig selv bedst muligt, hvordan ens mind-
set påvirker ens tilstand samt mulighed for 
at arbejde intensivt med deres CV og Ansøg-
ningsproces. ”Det var fantastisk at være vidne 

til, hvordan de enkelte elever udviklede sig 
hen over dagene og ikke mindst refleksionen i 
deres øjne i løbet af dagen”, fortæller Enor.

Arbejdsmarkedets Feriefond arbejder stra-
tegisk med at fremme de gavnlige effekter af 
ferieophold og lægger bl.a. vægt på ansøgers 
arbejde med brobyggende sociale netværk, en 
aktivitetsflade der understøtter social mobili-
tet samt muligheder for opfølgende indsatser 
i ansøgers organisation. ”De to projekter er 
udtryk for, at Arbejdsmarkedets Feriefond går 
i den helt rigtige retning” udtaler Jens Vibjerg, 
formand for Arbejdsmarkedets Feriefond. 
Fondens formand åbner muligheden for et 
øget samarbejde med erhvervsskoler, ”Vi ser 
et potentiale i at styrke samarbejdsfladen 
med erhvervsskoler”, lyder opfordringen fra 
Arbejdsmarkedets Feriefonds formand.

PROJEKTET: MÅL:
Samskabe et forløb, hvor relationer og personlige 

kompetencer udvikles og efterfølgende implementeres 

i ZBC’s skolepraktik. 

At udvikle en model som støtter elevernes personlige 

udvikling og sociale kompetencer. At udvikle metoder 

som skolen og eleverne bringer med hjem og som kan 

understøtte elevernes gennemførelse og personlige 

udvikling.



BEBOERFERIE FREMMER JOB 
hos Albertslund Boligsociale Center

Målgruppen for innovationsprojektet er be- 
boere fra de fire udsatte boligområder, som 
er en del af den boligsociale helhedsplan i 
Albertslund. 

Udgangspunktet for partnerskabet mellem 
Albertslund Nord og Arbejdsmarkedets Ferie-
fond er at afprøve om beboerferie som fysisk 
platform kan gøre en forskel for ledige, som 
har været væk fra arbejdsmarkedet i en korte-
re eller længere periode.

Der deltager 17 familier, hvoraf 8 familier 
(10 beboere) er ramt af ledighed. 

De deltagere der rekrutteres, er vurderet til 
at være engagerede i deres jobsituation og 
nysgerrige på at udvikle sig som person og 
familie. Jobcentret er desuden inddraget ved 
rekruttering af familier ramt af ledighed. 

Før ferieopholdet har projektet dannet 
venskabsfamilier på tværs af tilknytning til 
arbejdsmarkedet. I dette forløb afklares den 

enkeltes ressourcer, og deltagerne introdu-
ceres før ferien bl.a. til livshjulet som reflek-
sionsmetode, og udfylder deres eget livshjul, 
som danner afsæt for et coaching forløb 
under ferieopholdet. Familierne involveres 
aktivt i forløbet og programfladen.

Ferieopholdets programflade består af både 
faglige og sociale aktiviteter. Målet med den 
sociale aktivitetsflade er at skabe varige rela-
tioner. Aktiviteterne er bl.a. motion, udflugter 
og brætspil.

Den faglige del af programmet indeholder op-
læg og work shops der har fokus på dels per-
sonlig udvikling, dels jobrelaterede aktiviteter. 

”Grundet ledighed, presset økonomi og hel-
hedsproblematikker opholder mange beboere 
sig en stor del af tiden i deres boligområde. 
Det skyldes at tryghed dér hvor man bor, bidra-
ger til personligt overskud. Beboerferien ses 
derfor som et oplagt springbræt for udvikling”, 

Resultaterne af det sammenhængende forløb, med ferieopholdet som 
omdrejningspunkt, er følgende:

11 deltagere havde før ferie et meget begrænset netværk, hvor ferieopholdet 
gjorde en særlig forskel i fht. deres deltagelse i de sociale aktiviteter,

14 beboere har efterfølgende deltaget i sociale lokale aktiviteter i boligområderne,

7 beboere fik individuel coaching,

3 af deltagerne er blevet henvist til gældsrådgivning, 

5 af de ledige beboere er blevet en del af boligselskabets Netværk for ledige, hvor  
1 har fået ordinært job og

2 af de unge har været forbi Fritidsvejledningen for at få fritidsjob.

n

n

n

n

n

n
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51oplyser Albertslund Boligsociale Center i pro-
jektevalueringen. Fokus er at arbejde med og 
bevare deltagernes motivation og engagement 
samt støtte dem i at afhjælpe andre problema-
tikker, som er en barriere i deres jobsøgning.

I den faglige flade indgår også direkte job- 
rettede aktiviteter. Der holdes inspirations-
oplæg med fokus på job, der er mulighed for 
individuel karrierecoaching, og ydes vejled-
ning i forhold til jobmuligheder og -poten- 
tialer.

”Det er positivt, at beboerferier kan indgå 
som et vigtigt element i aktiviteter, der kan 
påvirke menneskers livssituation positivt og 
give bedre adgang til arbejdsmarkedet”, udta-
ler Arbejdsmarkedets Feriefonds formand Jens 
Vibjerg. Arbejdsmarkedets Feriefond har med 
støttepolitikken 2018-2020 bl.a. prioriteret 
ferieophold, der kan understøtte boligsociale 
helhedsplaner i udsatte boligområder. 

Grundet ledighed, presset øko-
nomi og helhedsproblematikker 
opholder mange beboere sig en 
stor del af tiden i deres bolig-
område. Det skyldes at tryghed 
dér hvor man bor, bidrager 
til personligt overskud. 
Beboerferien ses derfor som 
et oplagt springbræt for 
udvikling

Albertslund Boligsociale Center

”

Lille Tårn på Christiansø, 

Ferieophold 2018, 

ABC.



FIG. 16

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

Arbejdsmarkedets Feriefond har i 2018 
bevilget i alt 40.815 tkr. til feriehjælp (2017: 
40.474 tkr.).

Innovationspuljen indgår i det samlede 
feriehjælpsprogram med 1.336 tkr., således 
at puljen er suppleret op med et tilsvarende 
beløb. 

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

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

De samarbejdspartnere, der i 2018 har fået 
tildelt en bevillingsramme til gennemførelse 
af ferieophold i 2019 fremgår af tabel 1.

Kilde: Historiske data 2018.



Å R E T S  U D D E L I N G E R 

Boligselskabet Lejerbo  1.144.780 1.754.600

Boligselskabet Nordkysten (innovationsprojekt)  51.000 0

Børneferieselskabet  0  1.400.000

Børnenes Lystfisker Akademi  600.000 600.000

Dansk Flygtningehjælp Ungdom (DFUNK)  251.400 251.400

Dansk Folkehjælp  12.000.000 12.000.000

DepressionsForeningen  144.700 99.000

DUI - LEG og VIRKE  307.500 0

FamilieNet Danmark  1.200.000 1.200.000

Ferie med Fællesskab, Netværk og Oplevelser (Husmoderferie) 800.000 720.000

Fonden Børnehjælpsdagen   170.100 294.200

Foreningen Familieferie  3.000.000 2.900.000

Foreningen Misbrugsportalen  875.000 940.000

Foreningen til Støtte for Mødre og Børn  845.000 357.000

Frelsens Hær  3.000.000 3.000.000

Høreforeningen  0  150.000

INSP!  70.040 87.550

Kalaaliaraq (innovationsprojekt)  40.000 0

KAB  1.943.294 1.097.000

Kirkens Korshær  183.750 0

Landsforeningen af VæreSteder  5.100.000 4.300.000

Landsforeningen Autisme  1.500.000 1.150.000

Landsforeningen for psykisk sundhed (SIND)  0  100.000

Landsforeningen Lænken  325.000 300.000

Landsorganisationen af KvindeKrisecentre  550.000 550.000

Red Barnet  1.304.337 1.815.271

Røde Kors Asyl  977.701 665.213

Samvirkende Menighedsplejer (Folkekirkens Nødhjælp)  2.586.500 3.199.000

SMILfonden - ferieophold 2019  600.000 -

Ungdommens Røde Kors  0  1.543.478

ZBC, Erhvervsskolen Zealand Business College (innovationsprojekt) 1.245.000 0

Samlet  40.815.102 40.473.712
 

TABEL 1

Liste over samarbejdspartnere, der pr. ultimo 2018 er bevilget tilskud til ferieophold.
i kr.   Bevilget pr.  Bevilget pr. 
Bevillingshaver  31.12.2018  31.12.2017  
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Restbeløbet i Arbejdsmarkedets Feriefonds Innovationspulje pr. 31. december 2018 udgør 3.300 tkr. 
(2017: 3.300 tkr.).



 
§ 1

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

Fondens formål 

§ 2

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

Vilkår 

§ 3

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

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

§ 4

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

§ 5 

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

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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