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Forord 
I 2014 fejrede Arbejdsmarkedets Feriefond sit 40 års jubilæum. Det blev et 

skelsættende år for fonden, der markerede sin profil som Danmarks største 

bidragsyder til feriehjælp, med et historisk højt uddelingsniveau på kr. 43,5 mio. 

til ferieophold for 22.000 vanskeligt stillede familier og børn i 2014, samt kr. 53,3 

mio. til ferieophold for op til 27.000 vanskeligt stillede familier og børn i 2015. 

Ferien er noget de fleste ser frem til med positive forventninger om at kunne 

slappe af og have gode oplevelser, i familiens eller venners selskab. De familier 

og børn, som Arbejdsmarkedets Feriefond hjælper, har brug for en håndsrækning 

for at gøre ferien til en god oplevelse. 

Resultatet af 10 års målrettet indsats i Arbejdsmarkedets Feriefond er et 

velfungerende feriehjælpsprogram, der omfatter hele landet.  

Fondens midler er uddelt via frivillige organisationer med sociale eller 

humanitære formål. Her yder ansatte og frivillige en stor indsats for at skabe 

positive forandringer i socialt udsatte familier og børns livssituation. Ferieophold 

udgør en integreret del af denne indsats. Deltagerne oplever restitution og glæde, 

mange får nyt netværk, og for nogle bliver ferieopholdet vejen til arbejde, 

uddannelse eller øget omsorg for børnene. Arbejdsmarkedets Feriefond arbejder 

for, at deltagerne får størst muligt udbytte af ferieopholdene. 

Ved at støtte det frivillige sociale arbejde, understøtter fonden samtidig en 

demokratisk udvikling i samfundet, som er motiveret af mellemmenneskelig 

forståelse, inklusion og brobygning. Derfor ønsker fonden også fremadrettet at 

formidle feriehjælpen i samarbejde med frivillige organisationer.  

 

Jytte Andersen, Formand    Nina Löwe Krarup, Direktør 
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Ledelsesberetning  
 

Baggrund og formål 

Arbejdsmarkedets Feriefond er en selvejende institution under den statslige 

forvaltning, der er oprettet i henhold til ferieloven. Fondens vedtægter bliver 

fastsat af Beskæftigelsesministeren, der ligeledes udpeger fondens bestyrelse.  

Fondens midler består af renter og andet afkast af kapitalen samt beløb, der i 

medfør af ferieloven tilfalder fonden.  

Arbejdsmarkedets Feriefond har som formål 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 kulturelt sigte. 

Fondens midler er i 2014 anvendt til et landsdækkende program for ferieophold 

til vanskeligt stillede familier og børn. 

Bestyrelsens sammensætning  

Arbejdsmarkedets Feriefonds bestyrelse består af formand og 6 

bestyrelsesmedlemmer, som beskæftigelsesministeren udpeger efter indstilling af 

de respektive myndigheder og organisationer. Beskæftigelsesministeren udpeger 

fondens formand. Bestyrelsen er udpeget frem til 30. juni 2016. 

Fondenes Hus 

I december 2014 flyttede Arbejdsmarkedets Feriefond til nye lokaler i Fondenes 

Hus med henblik på at fremme erfaringsudveksling samt vidensdeling og 

samarbejde på tværs af fonde.  
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Aktiviteter 2014 

 

Arbejdsmarkedets Feriefonds Feriehjælpsprogram 2014 

 

Uddeling til feriehjælp 

Arbejdsmarkedets Feriefond har siden 2003 arbejdet på at skabe feriemuligheder 

for vanskeligt stillede familier og børn, og er den største bidragsyder til 

ferieophold i Danmark.  

I 2014 har fonden bevilget kr. 43,5 mio. til ferieophold i 2014 og kr. 53,3 mio. til 

ferieophold i 2015.  

I figuren herunder gøres der status på uddelinger til ferieophold for vanskeligt 

stillede familier og børn. 

 

Uddelinger til ferieophold for vanskeligt stillede familier og børn fordelt pr. år (mio. kr.) 
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Mere end 22.000 vanskeligt stillede børn og familier var på ferieophold med 

støtte fra Arbejdsmarkedets Feriefond i 2014, og fonden har skabt mulighed for, 

at 27.000 vanskeligt stillede børn og familier kan deltage i ferieophold i 2015. 

 

I figuren herunder gøres der status på deltagere i ferieophold fordelt pr. år. 

 

Deltagere i ferieophold fordelt pr. år. 
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Feriehjælpsprogrammet er landsdækkende 

Arbejdsmarkedets Feriefond har i 10 år arbejdet for, at vanskeligt stillede familier 

og børn i hele landet kunne få tilbud om feriehjælp. Målet er nu realiseret.  I 

figuren herunder gøres der status på deltagere i ferieophold fordelt på 

bopælsregion. 

Socialt udsatte modtagere af ferieophold fordelt på bopælsregion (pct.) sammenholdt med 

befolkningen ifølge Danmarks Statistik (pct.). 
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Deltagernes livssituation 

Arbejdsmarkedets Feriefonds Feriehjælpsprogram omfatter mennesker, der 

midlertidigt er ude af stand til at forsørge sig selv eller sin familie, og som 

befinder sig i en socialt udsat livssituation.  

Nedenfor er de forskellige målgrupper oplistet, som fondens samarbejdspartnere 

formidler feriehjælpen til. 

Ferieopholdsdeltagernes livssituation ifølge Arbejdsmarkedets Feriefonds 

samarbejdspartnere: 

 Såkaldte "små voksne", børn og unge fra alkoholramte hjem m.v. 

 Beboere i socialt belastede områder, ofte med stor problemkompleksitet: dårlig økonomi, 

manglende tilknytning til arbejdsmarked, fysisk og/eller psykisk sygdom, 

posttraumatisk stress, misbrug mv, netværk som også har det svært eller social isolation.  

 Enlige forsørgere.  

 Unge flygtninge - mange unge flygtninge kommer alene til Danmark og oplever efter at 

have fået opholdstilladelse stor isolation, fordi de ingen familie, venner eller netværk har 

i Danmark.  

 Børn og unge med fysisk, psykisk eller sociale handicap (fx hjem med misbrug og 

overgreb).  

 Børn og unge der er anbragt uden for hjemmet - enten på en døgninstitution eller i 

plejefamilie. Forsømmelse og vanrøgt er blandt de hyppigste årsager til, at børn bliver 

anbragt uden for hjemmet. Andre grunde til anbringelserne er forældres misbrug af 

alkohol og/eller stoffer, forældres psykiske problemer/sindslidelser, barnets adfærds- 

eller skoleproblemer.  

 Særligt udsatte familier, som ikke selv har mulighed for at tage på ferie - dels pga. 

manglende økonomisk overskud og dels pga. manglende psykisk overskud til selv at 

arrangere et ferieophold.  

 Anbragte børn. Det kan være fysisk eller psykisk handicappede børn, adfærdsvanskelige 

børn, omsorgssvigtede børn, børn med indlærings-problemer, børn af forældre med stof- 

eller alkoholmisbrug, mishandlede eller misbrugte børn, børn fra dysfunktionelle eller 

meget fattige familier.  

 Familier og personer, der er nært pårørende og/eller lever med et andet menneske, som 

har et alkohol/medicin- eller stofmisbrug, samt er økonomisk ressourcesvage/ 

kontanthjælpsmodtagere. Denne målgruppe er i høj grad kendetegnet ved sin store 

sociale og økonomiske udsathed, i lyset af, at de oftest har den svære støttende rolle i 

dagligdagen i misbrugerens liv, både voksne, såvel som børn. 
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 Enlige forældre med børn, der er udsatte pga. bolignød, gæld, samværs- eller 

forældremyndighedskonflikter, vold i hjemmet, sygdom, ringe netværk, problemer med 

børns trivsel, arbejdsløshed, manglende uddannelse m.v. 

 Enlige forsørgere på overførselsindkomst. Ud over manglende beskæftigelse kæmper de 

for en stor dels vedkommende med andre svære økonomiske, misbrugsrelaterede, 

sociale, psykiske problemer eller andre belastninger, der går ud over børnene.  

 Beboere i udsatte og særligt udsatte boligområder, mange beboere uden tilknytning til 

arbejdsmarkedet, mange indvandrere fra ikke-vestlige lande og en stor andel børn og 

unge, der ikke benytter de etablerede klub- og foreningstilbud, er marginaliserede og 

ikke har særligt mange kontakter uden for boligområdet - deres muligheder for at 

udvide kendskabet til, hvad det danske samfund har at byde på, er derfor begrænsede.  

 Udsatte familier.  

 Primært FN kvoteflygtninge gennem 8 år og deres børn, der ofte er født i Danmark. De 

bor spredt i Danmark og langt fra 'dem de kender'.  

 Socialt udsatte borgere med psykiske problemstillinger.  

 Udsatte mennesker, primært brugere af landets væresteder.  

 Børnefamilier der er ramt af autisme.  

 Kvinder og børn på landets krisecentre, som ikke selv har mulighed for at afholde ferie.  

 Socialt udsatte børn med dansk eller etnisk minoritetsbaggrund – forstået som børn der 

på grund af afsavn og belastninger i barndommen er i risiko for ikke at kunne udvikle 

sine ressourcer som ung og voksen. Konkret er der tale om børn der: ikke har mulighed 

for at komme på ferie og få fælles oplevelser i familien; mærker en trang økonomi, hvor 

der bl.a. spares på (sund) mad og fritidsaktiviteter; lever i en konfliktfyldt hverdag, fx 

pga. forældres skilsmisse; lider under, eller har været vidne til, vold i hjemmet; har 

forældre med manglende overskud, pga. fx kronisk sygdom eller depression; er hjemme 

en stor del af tiden og er uden megen voksenkontakt; har ingen eller få kammerater. Ofte 

er der tale om længerevarende og dermed meget belastende livssituationer, der øger 

børnenes risiko for ikke at kunne udvikle sig positivt og trives.  

 Udsatte flygtninge og indvandrere; kvinder, der for nyligt har afsluttet et ophold på 

krisecenter; udsatte familier; enlige unge flygtningemænd med anden baggrund end 

dansk.  

 Børnefamilier; uledsagede mindreårige asylansøgere; børn på asylcentre eller 

børnecentre.  

 Vanskeligt stillede børnefamilier – nogle familier har en meget trist hverdag med 

forskellige problemstillinger, såsom fysiske elle psykiske lidelser, ledighed og oveni 

gæld, som de umiddelbart ikke har mulighed for at betale tilbage. Fattige børn er ofte 

børn af enlige forsørgere. Det er børn af forældre uden kompetencegivende uddannelse, 

børn af arbejdsløse og børn af indvandrere og flygtninge. Nogle af disse børn lever 

socialt isoleret, dels fordi forældrene ikke har råd til at betale for deres deltagelse i 

fritidsaktiviteter eller børnefødselsdage og dels fordi børnene heller ikke møder nye 

mennesker igennem ferier eller andre aktiviteter. De er fattige i forhold til deres  
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kammerater og derfor bærer flere af børnene også rundt på en følelse af at være 

anderledes. Målgruppen omfatter også tidligere indsatte og indsatte fra fængslerne, som 

har beslutter sig for "at starte på en frisk"; samt brugere af tværkulturelle samarbejder.   

 Forsørgere, hvis familie er ramt af sklerose. Sklerose er en uhelbredelig og ofte 

invaliderende sygdom, der rykvis angriber og ødelægger hjernen. Symptomerne kan 

være lammelser, smerter og svære kognitive problemer. Forældrene ender ofte med at 

blive skilt, og børnene bliver alt for hurtigt til 'små voksne' der skal passe deres syge mor 

eller far.  

 Sårbare enlige forsørgere og deres børn.   

 Udsatte børn og unge. 
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Fonden prioriterer ferieophold til udsatte børn og unge højt 

Arbejdsmarkedets Feriefond prioriterer at yde feriehjælp til udsatte børn og 

unge, sammen med familien eller på særlige ferieophold. 

Den gruppering, fonden har anvendt, er en anden end Danmarks Statistik 

anvender. Der er dog grundlag for at antage, at børn og unge er 

overrepræsenteret i fondens målgruppe for ferieophold, sammenholdt med 

befolkningen som helhed. 

Deltagere i ferieophold fordelt på alder 
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Til sammenligning oplyser Danmarks Statistik følgende alderssammensætningen 

for befolkningen som helhed (4. kvartal 2014): 0-9 år (12 pct.), 10-19 år (12 pct.), 

20-69 år (64 pct.), 70-år (12 pct.) 

 

Feriehjælpen når ud til mennesker med anden etnisk baggrund end dansk 

Arbejdsmarkedets Feriefond arbejder for, at feriehjælpen når ud til mennesker 

med anden etnisk baggrund end dansk. Nedenstående fordeling er baseret på 

skøn, foretaget af fondens samarbejdspartnere:  

I tabellen herunder gøres der status på ferieophold fordelt på etnicitet. 

Ferieophold fordelt på etnicitet
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Partnerskaber med frivillige organisationer 

Arbejdsmarkedets Feriefond samarbejder med en række civile humanitære og 

almennyttige organisationer om at formidle feriehjælpen. Disse organisationer er 

oftest karakteriseret ved at være helt eller delvist er baseret på frivillig 

arbejdskraft, og er motiveret af at skabe social værdi baseret på 

mellemmenneskelig forståelse, inklusion og brobygning.  

 

De fleste af disse organisationer arrangerer ferieopholdene som led i en bredere 

indsats for at skabe positiv forandring for mennesker, der befinder sig i 

vanskelige livssituationer. De frivillige organisationer anvender bl.a. 

ferieopholdene til at opnå kontakt til udsatte børn og familier, ligesom 

ferieopholdene bruges til at skabe relationer imellem mennesker. Der findes 

endvidere indikationer på, at ferieophold, ud over at være til glæde for stort set 

alle deltagere, tillige kan have en gavnlig effekt for nogle af deltagerne, som 

direkte afsæt til at skabe positive og varige forandringer i deres livssituation i 

form af arbejde, uddannelse og udøvelse af omsorg for børnene.   

 

Arbejdsmarkedets Feriefond arbejder for at styrke samarbejdsfladen med 

frivillige organisationer, som fonden anser for at være vigtige medspillere i den 

fortsatte udvikling af feriehjælpsprogrammet.  
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I figuren herunder gøres der status på de organisationer, der formidler 

feriehjælpen i samarbejde med Arbejdsmarkedets Feriefond. 

 

Antal frivillige organisationer, der formidler ferieophold  

 

Arbejdsmarkedets Feriefond bevilgede i 2014 kr. 43,5 mio. til ferieophold i 2014 

og kr. 53,3 mio. til ferieophold i 2015.  

I tabellen nedenfor fremgår fondens uddelinger fordelt på de organisationer, der 

samarbejder med Arbejdsmarkedets Feriefond om formidling af feriehjælpen.   
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t.kr. Ferie 2014 Ferie 2015 

Blå Kors Danmark     613.000 1.389.000 

Boligselskabet Lejerbo  2.124.250 2.469.768 

Børneferieselskabet  3.307.500 3.676.000 

Care4You     100.000 100.000 

Dansk Folkehjælp   8.900.000 11.497.735 

FamilieNet Danmark  1.248.387 1.531.963 

Fonden Børnehjælpsdagen 0 243.000 

Fonden Mødrehjælpen af 1983    837.104 837.104 

Foreningen Børnelejren på Langeland     250.000 250.000 

Foreningen Dansk Flygtningehjælps UngeNetværk    130.000 137.500 

Foreningen Familieferie  3.840.800 3.935.550 

Foreningen Misbrugsportalen 0 1.126.000 

Foreningen til Støtte for Mødre og Børn 0 686.000 

ForælderFonden    409.500 447.550 

Frelsens Hær  4.350.210 4.524.140 

KAB     450.000 400.000 

KAB – særligt udsatte boligområder     500.000 420.000 

Kirkens Korshær 1.754.328 1.775.880 

Kirkernes Integrations Tjeneste 1.400.000 2.075.000 

Landsfore. Af nuværende & tidligere Psykiatribrugere  0 217.200 

Landsforeningen af VæreSteder, metodeudvikling    173.250 0 

Landsforeningen af VæreSteder  3.000.000 3.840.000 

Landsforeningen Autisme     691.790 751.235 

Landsorganisationen af KvindeKrisecentre    550.000 550.000 

Red Barnet    948.569 1.593.280 

Røde Kors Asyl     766.000 870.000 

Røde Kors i Danmark    650.000 740.000 

Samvirkende Menighedsplejer 4.811.335 4.815.123 

Scleroseforeningen    131.846 134.046 

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

Ungdommens Røde Kors    850.000 1.385.003 

 43.687.869 53.318.077 
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Ferieophold  

De ferieophold, Arbejdsmarkedets Feriefond støtter, er ferielejre, kolonier eller 

andre former for feriefællesskaber, hvor der ofte er tilknyttet frivillige hjælpere.  

I figuren herunder gøres der status på udgifter fordelt på vanskeligt stillede 

familier og børn henholdsvis professionelle og frivillige hjælpere. 

 

Udgifter fordelt på vanskeligt stillede familier og børn henholdsvis hjælpere 
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Vidensindsamling 

Arbejdsmarkedets Feriefond bevilgede i 2014 kr. 173.250 til et metode-

udviklingsprojekt med henblik på at motivere og fastholde værestedsbrugernes 

deltagelse i fælles ferieophold. Projektet blev gennemført af Landsforeningen af 

VæreSteder, og har opkvalificeret 75 af værestedernes brugere til at være 

ambassadører og ledsagere for andre brugere.  

 

Uddrag af rapporten fra metodeudviklingsprojektet 

De frivillige ledsageres rolle har været at støtte op om de andre brugere, sådan 

at de får en god og indholdsrig ferie samtidig med, at disse ledsagere selv har 

været på ferie. Men de frivillige ledsageres rolle har i ligeså høj grad været at 

sikre, at den enkelte op til selve ferieforløbet er blevet understøttet og motiveret 

til at tage del i værestedets planlægning. […] Projektets store styrke har været, at 

man gennem opkvalificering af frivillige ledsagere ikke alene har været med til at 

forbedre vilkårene for nogle af de svageste brugere, idet de […] bliver 

understøttet af ledsagerne. Man har på samme tid også været med til at rykke 

den enkelte frivillige ledsager mod en større lyst til forandring, idet 

vedkommende gennem sin opkvalificering og ambassadørrolle har fået en ny 

rolle på værestedet. En rolle som de andre brugere kan se op til og som for alvor 

kan bane vejen for, at man får en større tro på sig selv og egne evner, som igen 

kan være med til at rykke den enkelte mod en mere positiv tilværelse. […] mange 

af feriegæsterne har tilkendegivet at de havde stor gavn af den støtte de fik både 

før og under ferieopholdet, hvilket har været en af hovedårsagerne til, at de 

kunne gennemføre ferieopholdet. […]

Arbejdsmarkedets Feriefond indsamler desuden egne data fra 

samarbejdspartnernes evalueringer af ferieopholdene.  
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Øvrige aktiviteter 

Fonden har i 2014 erfaret, at tidligere års bevillinger – ydet til projekter inden for 

områderne: handicaptilgængelighed, kultur og natur – nu realiseres. Herunder: 

 At første spadestik blev taget til 3. fase i Musholm Bugt Feriecenter, som 

fonden har støttet for at realisere ambitionen om at være verdens mest 

tilgængelige feriecenter. 

 At Mosede Fort, Danmark 1914-18, genåbnede med udstillingen "På kanten 

af krig, neutralitet mellem krig og velfærd", hvor fonden har bidraget til 

formidlingen af fortællingen om, hvordan Danmarks neutralitetspolitik fik 

betydning for demokratiets udvikling, og blev fundamentet for den 

velfærdsstat, vi kender i dag.   

 At det af fonden støttede M/S Museet for Søfart, tegnet af Bjarke Ingels 

Group, modtog RIBA Award 2014 til byggerier af særlig arkitektonisk 

kvalitet. I alt 56 byggerier er tildelt en RIBA Award, hvoraf 44 ligger i 

Storbritannien og 12 i det øvrige Europa. Museet har også tidligere 

modtaget flere internationale priser og anerkendelser for arkitekturen, 

blandt andet arkitektursitet Archdaily's Cultural Building of the Year, 

AIANY Design Award og Architizer A+ Award. M/S Museet for Søfart 

blev i starten af året listet på New York Times liste "52 places to go in 2014". 

 At Vadehavet, hvor fonden har støttet Vadehavscentrets kommende 

udstilling om 12 millioner trækfugle, blev anerkendt som verdensnaturarv. 

 At Danmarks Borgcenter, hvor fonden har støttet såvel 

udstillingsbygningen som den digitale formidling, har opnået 

overordentlig positive anmeldelser som attraktion. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Arbejdsmarkedets Feriefond Årsrapport 2014 
 

20 

 

Sammenfatning af Arbejdsmarkedets Feriefonds aktiviteter i 2014 

Arbejdsmarkedets Feriefond havde som primært mål med feriehjælpsprogram-

met i 2014 at bidrage landsdækkende til feriehjælp for vanskeligt stillede familier 

og børn. 

Resultatet af 10 års målrettet indsats fra Arbejdsmarkedets Feriefond er et 

veldokumenteret feriehjælpsprogram, hvor fonden i samarbejde med de frivillige 

organisationer giver en håndsrækning til familier og børn, der befinder sig i en 

vanskelig livssituation, i hele landet.  

 

Økonomiske forhold 

Arbejdsmarkedets Feriefond får sine midler fra feriepenge, der er indbetalt af 

arbejdsgiverne, men ikke hævet af lønmodtagerne. Fonden får dels midler 

overført fra FerieKonto, dels opkræver fonden selv feriepenge efter 

feriekortordningen, som ikke er kommet til udbetaling. Endelig inddriver fonden 

eventuelt tilgodehavende feriepenge, typisk hidrørende fra funktionærer, der har 

ferie med løn, men ikke har holdt ferie i et omfang svarende hertil.  

99 pct. af den feriegodtgørelse, som arbejdsgiverne indbetaler til FerieKonto, 

bliver udbetalt til lønmodtagerne i forbindelse med, at de afholder deres ferie.  

I 2013 var 943.000 lønmodtagere omfattet af FerieKonto, der i samme år 

opkrævede kr. 8.600 mio. fra arbejdsgiverne. Det beløb, som ikke blev hævet, 

udgjorde i 2014 ifølge fondens beregninger ca. kr. 90,5 mio., svarende til 1,05 pct. 

af det opkrævede beløb i 2013. Arbejdsmarkedets Feriefond fik i 2014 overført kr. 

19,4 mio. Det svarer til 0,2 pct. af den samlede indbetalte feriegodtgørelse til 

FerieKonto i 2013 eller kr. 20,57 fra hver lønmodtager, der er omfattet af 

FerieKonto.  
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Driftsresultat 

Fondens samlede driftsresultat udgør kr. -265 mio. i 2014. Resultatet er bedre end 

ventet. 

Fondens samlede indtægter udgør kr. 65 mio. i 2014, hvilket er et fald på kr. 23 

mio. i forhold til 2013.  

Indtægtstabet beror på reducerede indtægter fra FerieKonto. Dette skyldes dels 

en øgning fra 34 til 42 procent af den sats, som staten kompenseres med for 

udgifter til forsørgelse, i det omfang ferie skulle være afholdt. Den øgede 

procentsats skyldes, at flere målgrupper end tidligere er medtaget i beregningen. 

Dels skyldes indtægtstabet, at der går midler fra de uhævede feriepenge til 

udvikling af Feriepenge.dk i regi af FerieKonto. Dette indtægtstab har fonden 

beregnet til ca. kr. 33,1 mio. i 2014. Fonden har øget sine indtægter fra 

feriekortordningen med kr. 23 mio., hvilket formentlig bl.a. kan tilskrives 

fondens opkrævnings- og kontrolvirksomhed.  

Fondens indtægter fra renter og afkast er reduceret med kr. 3 mio. i forhold til 

2013. Fonden er vedtægtsmæssigt bundet til at investere i obligationer, og har i 

2014 anmodet Beskæftigelsesministeriet om adgang til andre 

investeringsmuligheder.  

Fondens udgifter udgør kr. 330 mio. i 2014, primært beroende på, at Folketinget 

har besluttet at overføre kr. 240 mio. fra Arbejdsmarkedets Feriefond til staten. 

Fonden har i 2014 udbetalt kr. 52 mio. i henhold til bestyrelsens tidligere 

beslutninger om støttetilsagn til ferieophold og øvrige ferieformål.  
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Fonden noterer desuden en stigning i den lovbundne udbetaling af 

feriegodtgørelse, der beløber sig til kr. 8,7 mio. i 2014, mod kr. 6,8 mio. i 2013. Det 

øgede udgiftsniveau dækker over en stigning i antallet af henvendelser fra 

lønmodtagere, der har dokumenteret afholdt ferie inden for ferielovens 3-årige 

forældelsesfrist. 

Administrationsomkostningerne er reduceret fra kr. 10,5 mio. i 2013 til kr. 7,3 

mio. i 2014. Besparelsen skyldes dels et ventet mindre forbrug fra afsluttede 

aktiviteter i 2013, dels at fonden har hjemtaget opgaver samt omlagt 

forretningsgange med henblik på optimering.  

 

Egenkapital 

Med reduktionen i fondens egenkapital på kr. 265 mio., som direkte følger af 

driftsresultatet, udgør fondens egenkapital kr. 425 mio. pr. ultimo 2014. 

Af egenkapitalen udgør kr. 73,4 mio. fondens grundkapital, som er urørlig, imens 

kr. 303,2 mio. er bundet i bevilgede tilsagn. 

Fondens disponible midler pr. ultimo 2014 udgør således kr. 49 mio., hvoraf 

bestyrelsen har reserveret kr. 44 mio. til ferieophold, som forventes bevilget i 

2015 med henblik på afholdelse af ferieophold i 2016. 

Folketinget har besluttet at fratrække yderligere kr. 40 mio. i fondens fremtidige 

indtægter i både 2015 og 2016, i alt kr. 80 mio. Udgiften forventes dækket af 

fondens indtægter i 2015, henholdsvis 2016, og er optaget som 

eventualforpligtelse i regnskabet. Eventualforpligtelsen går forud for den af 

bestyrelsen foretagne reservation på kr. 44 mio. til ferieopholdsbevillinger. 
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Forventninger til 2015 

Fonden forventer at vedtage en ny støttepolitik, der viderefører det omfattende 

landsdækkende feriehjælpsprogram, med øget fokus på at skabe både glæde og 

positiv forandring. 

Ved ændringsbekendtgørelsen vedrørende fondens vedtægter, der trådte i kraft 

1. juli 2014, fik fonden til opgave at afvikle sine eksisterende lånebevillinger, 

medmindre konkrete forhold taler imod. Fonden forventer i 2015 at påbegynde 

opgaven. 

Udviklingen af Feriepenge.dk i regi af FerieKonto, indebærer øget 

gennemsigtighed i feriepengesystemet. Det er usikkert, i hvilken retning og 

omfang den øgede gennemsigtighed i feriepengesystemet vil påvirke fondens 

indtægtsgrundlag og opgaveportefølje.   
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Anvendt regnskabspraksis 
 

Arbejdsmarkedets Feriefond er ikke omfattet af lov om fonde og visse foreninger 

eller årsregnskabsloven. 

Med henblik på at følge udviklingen i god regnskabsskik er årsrapporten for 2014 

aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens regler for klasse B 

virksomheder tilpasset fondens aktiviteter.  

Resultatopgørelsen 

Indtægter 

Fondens indtægter stammer fra renteindtægter fra indestående på FerieKonto 

fratrukket administrationsomkostninger for administrationen af FerieKonto. 

Endvidere består indtægterne af uhævede feriepenge efter ferieårets udløb den 1. 

maj samt renteindtægter fra egen obligationsbeholdning og bankindestående. 

Administrationsomkostninger 

Administrationsomkostninger indeholder omkostninger til det administrative 

personale, ledelse, kontorlokaler, kontoromkostninger m.v. 

Udlån til ferieformål 

Udlån til ferieformål er optaget til lånenes markedsværdi. Markedsværdien 

fastsættes ud fra en generel risikovurdering og det forhold, at lånene som 

hovedregel er rente- og afdragsfri og løber i 25 år. Med udgangspunkt i lånenes 

markedsværdi foretages en værdiregulering med årets udbetalte beløb med 

fradrag af betalte afdrag og indfrielser, hvilket beløb udgiftsføres i 

resultatbalancen. Den samlede nedskrivning til markedsværdi svarer til fondens 

nominelle udlån. 
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Balancen 

Materielle anlægsaktiver 

Materielle anlægsaktiver optages til anskaffelsespris 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 markedsværdi. Realiserede og urealiserede 

kursgevinster/-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 obligationer. 

 

Moms 

Arbejdsmarkedets Feriefond er ikke momspligtig og kan derfor ikke afløfte 

moms af afholdte omkostninger. Momsen indgår derfor som en del af de afholdte 

omkostninger. 
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Resultatopgørelse 
 

Note 

 

tkr 

 

2014 

 

2013 

 Indtægter   

 Renteafkast af FerieKonto 0 0 

1 Uhævet feriegodtgørelse 83867 93124 

2 Refusion til staten -25453 -14884 

 Renter af obligationer 7910 12402 

 Renter af bankindestående 1433 4011 

 Morarenter 1789 406 

 Kursgevinst/-tab ved udtrækning og salg af obligationer -3169 -4231 

 Urealiserede gevinster/tab på obligationer -1456 -2461 

  64922 88367 

 Udgifter   

 Tilskud til ferieformål -52085 -95175 

3 Værdiregulering af udlån til ferieformål -23198 -46129 

4 Administrationsomkostninger -7227 -10518 

 Feriegodtgørelse, udbetalt efter ferieårets udløb -8684 -6865 

 Refunderet fra staten 3015 2305 

5 Årets afskrivninger -1454 -1196 

 Ekstraordinære overførsel til staten -240000 -40000 

  -329634 -197578 

 Årets resultat -264713 -109211 

 Resultatdisponering   

 Årets resultat -264713 -109211 

 Overført til næste år 264713 109211 

  0 0 
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Balance 

Note tkr 2014 2013 

 AKTIVER   

 Materielle anlægsaktiver   

 IT 1.269 2.479 

 Inventar 20 41 

 Materielle anlægsaktiver i alt 1.289 2.520 

 Finansielle anlægsaktiver   

 Obligationer 178.748 288.506 

 Finansielle anlægsaktiver i alt 178.748 288.506 

 Anlægsaktiver i alt 180.037 291.026 

 Omsætningsaktiver   

 Udlån til ferieformål 0 0 

 Tilgodehavender 2.147 3.913 

 Likvid beholdning 245.989 397.418 

 Omsætningsaktiver i alt 248.136 401.331 

 Aktiver i alt 428.174 692.357 

    
 PASSIVER   

Note tkr 2014 2013 

 Egenkapital 425.485 690.197 

 Kreditorer og skyldige omkostninger 2.689 2.160 

 Passiver i alt 428.174 692.357 

    
 EVENTUALFORPLIGTELSER   

6 Overførsel til staten i henhold til særlov 80.000  
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Egenkapitalopgørelse 

 

  Note tkr 2014 2013 

 Egenkapital 1. januar, jfr. årsregnskab 690.197 799.408 

 Årets resultat -264.713 -109.211 

 Egenkapital 31. december 425.485 690.197 

    
 Heraf:   

 Grundkapital 73.430 73.430 

 Hensat til tilsagn 303.166 315.041 

 Hensat til overførsler og lovbundne ferieophold 0 287.600 

6 Reserveret af bestyrelsen til næste års ferieophold 44.000 0 

 Til disposition __4.889 _14.126 

  425.485 690.197 
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Noter 

 

1-2 tkr. 2014 2013 

 Uhævet feriegodtgørelse FerieKonto, beregnet brutto 83.867 93.124 

 Refusion -25.453 -14.884 

 Arbejdsmarkedets Feriefond, netto 58.414 78.240 

 Beløbene fremkommer som følger:   

 Beregning af bruttobeløb, FerieKonto 90.500 88.000 

 Forlods refusion til staten (oplyst af STAR for 2014) -38.000 -29.340 

 Beregnet uhævet feriegodtgørelse FerieKonto, netto 52.500 58.660 

 Forlods udvikling af Feriepenge.dk, beregnet -33.100 -8.336 

 Refusion til AFF før 1-10-2013 og afrundinger ___12 __-345 

 Arbejdsmarkedets Feriefond, netto fra FerieKonto 19.412 49.979 

 Arbejdsmarkedets Feriefond, brutto fra feriekort 64.912 43.330 

 Refusion til staten -25.453 -14.539 

 Revisionshonorar stikprøvekontrol -1.721 -1.241 

 Sager uden afgift (inddrivelse af krav mod 

lønmodtagere) 

_1.264 __711 

 Arbejdsmarkedets Feriefond, netto fra feriekort 39.002 28.261 

 Arbejdsmarkedets Feriefond, netto i alt 58.414 78.240 
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3 tkr. 2014 2013 

 Udlån til ferieformål 1. januar 955.407 909.278 

 Regulering til 1. jan. 2013 vedr. udlån 0 0 

 Årets udlån 32.648 47.984 

 Årets afdrag -9.550 -1.855 

 Tab på udlån -34.769 0 

 Udlån til ferieformål nominel værdi 31.12  943.736 955.407 

 Nedskrivn. til vurderet markedsværdi 1. januar -955.407 -909.278 

 Regulering til 1. jan. 2013 vedr. udlån 0 0 

 Årets værdiregulering -23.098 -46.129 

 Regulering på tabte udlån _34.769 ______0 

 Nedskrivning til vurderet markedsværdi -943.736 -955.407 

 Udlån til ferieformål markedsværdi 31.12 0 0 

Markedsværdien fastsættes under hensyntagen til en generel risikovurdering, samt at 

lånene som hovedregel er rente- og afdragsfrie, og løber i 25 år. AFF har ultimo 2014 pant 

i ejendomme vedrørende udlån på 943.736 tkr. (2013: 955.407 tkr.). 

 

4 tkr. 2014 2013 

 Løn og pensionsbidrag til direktionen 1.095 1.095 

 Honorar til formanden 62 76 

 Løn og pension til medarbejdere 2.280 2.785 

 Udgifter til social sikring 12 14 

 I alt 3.449 3.970 

Fonden har i 2014 gennemsnitligt beskæftiget 5,5 medarbejdere (2013: 6,5)  
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5 tkr. Lejede  

lokaler 

          

         IT 

Inv. 

tar 

 

I alt 

 Kostpris 1. januar 2014 640    4.708 462 5.810 

 Årets tilgang      0       158 0 158 

 Årets afgang 0 0 0 0 

 Kostpris 31. december 2014 640 4.866 462 5.968 

 Afskrivninger 1. januar 2014 640 2.229 421 3.290 

 Årets afgang      0        0 0 0 

 Årets afskrivninger 0 1.368 20 1.388 

 Afskrivninger 31. december 2014 640 3.597 441 4.678 

 Regnskabsmæssig værdi 31. dec. 2014      0 1.269 21 1.290 
 

6.  I henhold til særlov fratrækker staten tkr. 40.000 i fondens indtægter i hvert af 

årene 2015 og 2016. Posten står som eventualforpligtelse for det tilfælde, at der ikke 

er indtægtsdækning, og går forud for reservationen til nye af ferieopholdsbevil-

linger. 

Fonden har indgået et 5-årigt lejemål i Otto Mønsteds Gade 5, 1571 København V 

til en årlig leje på kr. 452.087, hvortil kommer 12 måneders opsigelse, i alt kr. 2,7 

mio. 

  



 
 

 

Arbejdsmarkedets Feriefond Årsrapport 2014 
 

32 

Ledelsespåtegning  
 

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og vedtaget årsrapport for 2014 

for Arbejdsmarkedets 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 passiver, finansielle stilling samt 

resultat. 

København, den 7. april 2015 

Direktion:  

Nina Löwe Krarup, Direktør 

 

Bestyrelse: 

 

Jytte Andersen, Formand, Tidl. Arbejdsminister- samt By-, bolig og 

ligestillingsminister  

 

Søren Balslev, Næstformand, Områdechef, 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), Beskæftigelsesministeriet 

 

Marie-Louise Knuppert, LO-sekretær, Landsorganisationen i Danmark (LO) 

 

Klaus Matthiesen, Overenskomstchef, FTF 

 

Flemming Dreesen, Ansættelsesretschef, Dansk Arbejdsgiverforening (DA) 

   

Jens Zimmer Christensen, Formand for HORESTA 

 

Lars Erik Jønsson, Viceadministrerende direktør, VisitDenmark 
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De uafhængige revisorers erklæringer 
 

Vi har revideret årsregnskabet for Arbejdsmarkedets Feriefond for regnskabsåret 

1. januar – 31. december 2014. Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, 

resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet 

udarbejdes efter årsregnskabsloven tilpasset fondens aktiviteter. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende 

billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere 

ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde 

et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes 

besvigelser eller fejl. 

Revisors ansvar 

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af 

vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale 

standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette 

kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at 

opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig 

fejlinformation. 

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis 

for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger 

af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation 

i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved 

risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for fondens 

udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed 

er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men 
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ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol. En 

revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis 

er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede 

præsentation af årsregnskabet. 

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet 

som grundlag for vores konklusion. 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

 

Konklusion 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens 

aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt at resultatet af 

fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2014 er i 

overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

 

Udtalelse om ledelsesberetningen 

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har 

ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af 

årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i 

ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. 

København den 9. april 2015 

ERNST & YOUNG    AP | Statsautoriserede Revisorer 

Godkendt Revisionspartnerselskab  Statsautoriseret 

Revisionspartnerselskab 

 

Torben Kristensen     Anders Ladegaard 

Statsaut. revisor     Statsaut. revisor 
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Bekendtgørelse om vedtægter for 

Arbejdsmarkedets Feriefond 
 

I medfør af § 46, stk. 8, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 

2013, fastsættes: 

§ 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 kulturelt 

sigte. 

Stk. 2. Det er en betingelse for tildeling af støtte efter stk. 1, at fonden har 

foretaget de nødvendige reservationer i formuen, så fonden kan overholde sine 

betalingsforpligtelser i henhold til lov og derefter andre retlige forpligtelser. 

Stk. 3. Fonden udarbejder en støttepolitik, der skal sendes til Styrelsen for 

Arbejdsmarked og Rekruttering. 

Vilkår  

§ 3. Støtte kan gives til fonde, foreninger og institutioner, der driver 

virksomhed på almennyttig basis, og som har til formål at udøve virksomhed, 

der kan karakteriseres som ferieformål efter § 2. 

Stk. 2. Støtte ydes efter ansøgning til fonden, der i det enkelte tilfælde træffer 

afgørelse om vilkårene for støtten. 

Stk. 3. Bevilget støtte kan trækkes tilbage, hvis støttemodtageren ikke indsender 

dokumentation, regnskaber m.v. i overensstemmelse med de betingelser, som 

fonden har fastsat for støtten. 

Stk. 4. Fonden yder støtte i form af tilskud. Fonden kan ikke yde støtte til 

erhvervelse af arealer, opførelse, ombygning og indretning af bygninger o.l. 
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Fonden kan dog i ganske særlige tilfælde give tilskud hertil, hvis en ikke 

uvæsentlig del af projektet samtidig støttes af andre tilskudsgivere. 

Stk. 5. Fonden skal afvikle eksisterende lånebevillinger, medmindre konkrete 

forhold taler imod. 
 

§ 4. Støtte skal altid gøres betinget af, at fonden har fuld indsigt i 

regnskabsmateriale m.v. vedrørende de ferieformål, der støttes. 

Stk. 2. Fondens støtte må ikke være konkurrenceforvridende. Hvis der gives 

støtte til institutioner 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 markedsmæssige vilkår, skal støtten 

gøres betinget af, at der føres selvstændige regnskaber for sideaktiviteterne i 

overensstemmelse med årsregnskabsloven, 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 (herunder Finansudvalget). 

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 feriepenge, 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 oprindelige kapital, jf. stk. 1, kan bruges til særlige formål, herunder bl. a. 

til opfyldelse af fondens formål efter § 2. 

Stk. 3. Fondens øvrige midler anbringes i stats- eller realkreditobligationer eller 

pengeinstitut. 
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Bestyrelse  

§ 9. Bestyrelsen for fonden udpeges af beskæftigelsesministeren og består af en 

1 formand, jf. stk. 2, og følgende medlemmer: 

1) 1 medlem indstillet af Beskæftigelsesministeriet, 

2) 1 medlem indstillet af Erhvervs- og Vækstministeriet, 

3) 1 medlem indstillet af Landsorganisationen i Danmark, 

4) 1 medlem indstillet af FTF, og 

5) 2 medlemmer indstillet af Dansk Arbejdsgiverforening. 

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren udpeger efter drøftelse med de i bestyrelsen 

repræsenterede organisationer bestyrelsens formand. 

Stk. 3. Beskæftigelsesministeriets medlem er stedfortræder 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 forretningsorden. 

§ 10. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne, 

herunder formanden, 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 forretningsudvalg til at forestå fondens 

daglige ledelse. 

Stk. 2. Formanden for bestyrelsen - eller i dennes forfald formandens 

stedfortræder - er forretningsudvalgets 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 administrationsudgifter, herunder 

sekretariatsudgifterne. 
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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. 

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 

beskæftigelsesministeren 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. Beretningen 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 Arbejdsmarkedets Feriefond. 

 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 23. juni 2014 

Morten Binder / Søren Balslev 


