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9. februar 2021 • CB 

Høringssvar vedrørende forslag om førtidig udbetaling af resterende 
tilgodehavende feriemidler 
 
Forslaget er en udmøntning af den aftale, der blev indgået 2. december 2020 om bl.a. 
udbetaling af resterende to ugers indefrosne feriemidler. 
 
Ved udbetalingen skal de indfrosne feriemidler – ligesom ved udbetalingen i 2020 – holdes 
uden for modregning i sociale ydelser, og det gælder også mht. opgørelse af formuen i de 
tilfælde, hvor en ydelse både afhænger af indkomst og formue som fx ældrechecken. 
 
Ældre Sagens bemærkninger knytter sig til muligheden for at holde udbetalte feriemidler 
ude af opgørelsen af formue.  
 
Efter vores opfattelse er det uklart, hvordan udbetalte feriemidler skal holdes uden for 
formuen. Det er problematisk, både for de pensionister, der ikke ved, hvordan de skal 
forholde sig for at undgå, at udbetalte feriemidler indgår i formuen, fx ved beregning af 
ældrecheck, og for Udbetaling Danmarks administration, fordi det ikke er muligt at sikre, at 
udbetalte feriemidler automatisk holdes uden for formue ved modregningen. 
 
Vi har tidligere rejst denne problemstilling overfor beskæftigelsesministeren, fordi 
Udbetaling Danmark skriver, at ”Ubrugte beløb fra engangstilskuddet og de tre ugers 
indefrosne feriepenge skal holdes ude af formuen til og med 2022. I forhold til 
ældrechecken for 2022 skal du selv oplyse om det, hvis du har penge tilbage fra 
engangstilskud og indefrosne feriepenge udbetalt i 2020.” 
 
Det er efter Ældre Sagens opfattelse i strid med bemærkningerne til lovforslaget om 
udbetaling af de første tre ugers indefrosne feriepenge, der blev vedtaget i august 2020. I 
bemærkningerne står der, at ”det vil ikke være et krav, at borgeren godtgør, at 
feriemidlerne ikke er forbrugt”.  
 
Beskæftigelsesministeren svarede, at ”hvis feriemidlerne bliver brugt, vil det være 
uhensigtsmæssigt, at et beløb svarende til udbetalingen, men som ikke skyldes 
udbetalingen, vil være beskyttet fra fradrag indtil 2022.”  
 
Det er imidlertid fortsat uklart, hvad det vil sige, at ”man har penge tilbage”, og at 
”feriemidlerne er brugt”. Der har ikke været noget krav om, at feriemidlerne blev holdt 
adskilt fra andre penge. Dermed kan man heller ikke redegøre for, hvornår har man brugt 
feriemiderne, og hvornår er det andre penge, man har brugt 
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Det uafklarede problem bliver lidt større med lovforslaget, fordi perioden, hvor feriemidler 
ikke skal indgå i modregningen, forlænges fra udgangen af 2022 til udgangen af 2023, dvs. 
der er lidt flere, der har fået indefrosset feriepenge i perioden 2019-20 som lønmodtagere, 
der bliver pensionister og dermed kan blive modregnet i fx ældrechecken. 
 
Ældre Sagen foreslår, at der i lovforslaget indsættes en bestemmelse om, at den formue, der 
anvendes ved beregning af sociale ydelser frem til udgangen af 2023, nedsættes med det 
beløb, der er udbetalt i 2020 og 2021 af indefrosne feriemidler (og det skattefri 
engangstilskud til modtagere af forsørgelsesydelser). 
 
Det vil gøre det muligt for Udbetaling Danmark automatisk at holde indefrosne feriemidler 
ude af modregningen.  
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