
  

Afvikling af ferie/frihed i forbindelse med hjemsendelse i henhold 
til trepartsaftale 

På pressemøde den 27. marts præsenterede regeringen sammen med det 
offentlige arbejdsmarkeds parter en trepartsaftale, der skal medvirke til at 
hjemsendte medarbejdere afvikler ferie/frihed i perioden indtil den 14. april.  
  
Aftalen er indgået på baggrund af statsministerens opfordring til, at også 
offentligt ansatte afvikler frihed i hjemsendelsesperiode. Formålet er, at sikre 
at kommunerne står bedre rustet i forhold til håndtering af opgaveefterslæb, 
når der vendes tilbage til normalsituation. 
 
I henhold til trepartsaftalen skal den forlængede hjemsendelsesperiode – 
under hensyn til fortsat drift på kritiske områder – anvendes til at afvikle 
meste mulig frihed hos medarbejderne i op til fem dage.  
 
Aftalen gælder for de medarbejdere, som er hjemsendt og ikke ”nødvendige” 
for at opretholde sikker drift igennem coronakrisen, og heller ikke kan løse 
opgaver, der er nødvendige at videreføre af hensyn til kommunens servicering 
af virksomheder og driften efter nedlukningsperioden.   
 
I Randers Kommune medfører dette at ledere i dialog med de medarbejdere, 
der skal afvikle ferie/frihed tager stilling til, hvordan dette skal ske. Afholdelse 
af frihed/ferie kan gennemføres ved afholdelse af restferie, afspadsering 
og/eller flextid og 6. ferieuge. Omsorgsdage og seniordage kan også anvendes 
efter ønske fra medarbejderen. Dialogen er vigtig og skal sikre, at afviklingen 
af friheden sker, så det er til mindst mulig ulempe for medarbejderen. Såfremt 
der ikke kan opnås enighed om afholdelsen af frihed, er det ledelsen, der 
beslutter.  
 

Friheden planlægges ud fra følgende principper fra treparts-aftalen: 
 

 Frihed allerede afholdt fra den 13. marts til og med den 27 marts 
indgår i opgørelsen af de fem fridage.  

  

 Hvis det bliver nødvendigt for at opnå fem fridage kan det ske ved 
inddragelse af allerede indgåede aftaler om overførsel/udbetaling af 
ferie/6.ferieuge. Det kan desuden aftales at ferie allerede aftalt til 
afholdelse i perioden 14.-30. april fremrykkes med forkortet varsel til 
perioden før den 14. april.  

 

 Placering af afholdelsen besluttes af arbejdsgiver efter dialog med den 
ansatte. Der opfordres til, at leder tager stilling til om friheden med 



fordel kan afholdes med tre dage i perioden 6-8 april og med to 
sammenhængende dag i uge 16. 
 

 Afviklingen af frihed kan pålægges med dags varsel. Der opfordres dog 
til at afviklingen sker efter dialog med medarbejderen og med så tidlig 
udmelding som muligt.  
  

Der henvises i øvrigt til trepartsaftalen som fremgår på KL’s hjemmeside: 
https://www.kl.dk/tema/covid-19-coronavirus/informationer-fra-kl-om-covid-
19/ 
 
 
Aftalen kan få betydning for din planlagte ferie i miniferieåret  
 
Hvis din restferie/6. ferieuge afholdes ifølge ovenstående aftale, kan de ikke 
også overføres til ”miniferieåret” (1. maj til 31. august 2020) eller gemmes til 
de nye ferieaftaler træder i kraft (den 1. september 2020). Dermed vil du som 
udgangspunkt have følgende ferie pr. 1. maj 2020- 31 august 2020: 16,64 
feriedag med løn (hvis du har været ansat siden 1. januar 2019). 6. ferieuge 
der er optjent i 2019 kan bruges fra 1. maj 2020 og frem til 30. april 2021.  
 
 
 

https://www.kl.dk/tema/covid-19-coronavirus/informationer-fra-kl-om-covid-19/
https://www.kl.dk/tema/covid-19-coronavirus/informationer-fra-kl-om-covid-19/

