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Industriens Arbejdsgivere og Industriforbundet har igennem mange år haft en sædvanlig kollektiv 

overenskomst dækkende arbejdsgiverorganisationens medlemmer. Den regulerer løn, arbejdstid, 

søgnehelligdage, personlig opsigelse mv. Siden 1990-erne har denne overenskomst også indeholdt regler 

om ret for de ansatte til særlige feriefridage i supplement til ferielovens ferieregler.  

I foråret 2011 opstod imidlertid tvist i en medlemsvirksomhed hos Industriens Arbejdsgivere, Andersen 

Industri, om, hvorvidt disse regler om feriefridage indebar, at der skulle ydes erstatnings(ferie)frihed, 

såfremt der måtte indtræde sygdom forud for og på en tidligere iht. overenskomstens 

feriefridagsbestemmelser lagt feriefridag. 

Reglerne om feriefridage blev i sin tid indført i overenskomsten på grundlag af forligsmandens 

mæglingsforslag af 31. marts 1998, der var grundlag for lov nr. 264 af 7. maj 1998 om fornyelse af visse 

kollektive overenskomster mv., som fik virkning fra den 3/1 1998, og som gjorde en feriefridagsordning til 

del af overenskomsterne. Mæglingsforslaget er vedlagt som bilag 1. Selve overenskomstfornyelseslovens § 

2 findes i bilag 2. 

I pagt hermed blev parternes overenskomst i 1998 udformet som anført i bilag 3. 

I den seneste overenskomst mellem parterne hedder det som anført i bilag 4. 

I 2003 udsendte Industriens Arbejdsgivere et cirkulære om, at der ifølge en faglig voldgiftskendelse på et 

andet overenskomstområde med tilsvarende feriefridagsregler ikke skulle gives erstatningsfridag ved 

sygdom på en feriefridag. Personalechefen i Andersen Industri har herom forklaret som angivet i bilag 5. 

Spørgsmål 1: Skriv et notat om, hvad retsstillingen må formodes at være i forhold til forbundet 
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Sagen fører til usikkerhed om, hvor langt Industriforbundets tillidsrepræsentant på arbejdspladsen tegner 

de ansatte i sager om overenskomstens anvendelse. Det er således kun de 2/3 af medarbejderne, der er 

medlemmer af forbundet. Resten er enten helt uorganiserede eller tilknyttet den kristelige fagbevægelse. 

Der må derfor laves en plan for, hvorledes man får etableret en ordning, der indebærer, at alle ansatte 

bliver omfattet af de regler, der fremgår af overenskomsten med Industriforbundet, og af de generelle 

aftaler og forlig om overenskomstens anvendelse, der indgås med forbundet eller dettes 

tillidsrepræsentant.  

Spørgsmål 2: Hvad vil du anbefale, der skal foretages – og med hvilken begrundelse - for at medarbejdere, 

der ikke er tilknyttet Industriforbundet, bliver omfattet af de for medlemmerne af dette gældende 

generelle aftaler og forlig om overenskomstens anvendelse? 
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Bilag 1. Forligsmandens mæglingsforslag af 31. marts 1998, jf. lov nr. 264 af 7. maj 1998 om fornyelse af 

visse kollektive overenskomster mv.: 

"Fridag 

Med virkning fra 1998 har lønmodtagerne pr. kalenderår ret til en fridag - regnet fra kl. 06.00 eller fra 

normal arbejdstids begyndelse og 1 døgn frem. 

Der ydes fuld løn, dog maksimalt 95 kr. pr. time. Med virkning fra 1999 forhøjes det maksimale beløb til 100 

kr. Det er en betingelse, at der er lidt et indkomsttab. 

Fridagen placeres efter forudgående drøftelse med de ansatte af arbejdsgiveren under hensyntagen til 

virksomhedens drift, fx juleaftensdag." 
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Bilag 2. lov nr. 264 af 7. maj 1998 om fornyelse af visse kollektive overenskomster mv., § 2 

"§ 2. Ansatte, der har været uafbrudt beskæftiget i den pågældende virksomhed i mindst 9 måneder, har ret 

til 1 feriefridag hvert kalenderår. 

Stk. 2. På overenskomstområder, hvor der ydes løn under sygdom, ydes der tilsvarende løn på feriefridagen. 

Stk. 3. På overenskomstområder, hvor der ikke ydes løn under sygdom, ydes der betaling på feriefridagen 

med et beløb svarende til den ansattes sygedagpenge. 

Stk. 4. Feriefridagen placeres efter aftale mellem arbejdsgiveren og den enkelte lønmodtager. 

Lønmodtagerens ønske bør imødekommes, medmindre hensynet til virksomhedens drift hindrer dette. 

Stk. 5. Er feriefridagen ikke afholdt inden kalenderårets udløb, betales der kompensation herfor med et 

beløb svarende til den betaling, der er nævnt i stk. 2 og 3." 
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Bilag 3. 1998-overenskomstens § 12 

 

"§ 12 - Feriefridag 

 

Anciennitetskrav 

Stk. 1. Medarbejdere, der har været uafbrudt beskæftiget i virksomheden i mindst 9 måneder har ret til 1 

feriefridag i hvert kalenderår. Ved beregning af anciennitet henvises til § 4, stk. 2. 

 

Betaling 

Stk. 2. Der ydes løn på feriefridagen svarende til bestemmelsen om løn under sygdom. 

 

Placering 

Stk. 3. Feriefridagen placeres efter aftale mellem arbejdsgiver og medarbejder. Medarbejderens ønske bør 

imødekommes, med mindre hensynet til virksomhedens drift hindrer dette. 

 

Manglende afholdelse 

Stk. 4. Er feriefridagen ikke afholdt inden kalenderårets udløb betales en kompensation herfor, svarende til 

betalingen nævnt i stk. 2." 
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Bilag 4. Seneste overenskomst 

 

"§ 11 - Feriefridage 

Med virkning fra 1. maj 2004 er følgende gældende: 

 

Stk. 1 - Optjening af feriedage 

Fastansatte medarbejdere har ret til 1 feriefridag efter 3 måneders ansættelse, 4 feriefridage efter 6 

måneders ansættelse og 5 feriefridage efter 9 måneders ansættelse. 

 

Stk. 2 - Placering 

Feriefridagene placeres efter samme regler som restferie, jfr. Ferielovens bestemmelser. 

 

Stk. 3 - Timer 

Feriefridagene omregnes til og afvikles som timer inden for ferieåret (1. maj - 30. april). For fuldtidsansatte 

regnes 1 feriefridag som 7,4 timer. Deltidsansatte ydes frihed i forhold til det antal timer, de gennemsnitligt 

er beskæftiget set over de sidste 13 uger forud for feriefridagens afholdelse. 

 

Stk. 4 - Betaling 

Feriefridagene betales med fuld løn.  

 

Stk. 5 - Kompensation 

Holdes feriefridagene ikke inden ferieårets udløb, betales medarbejderen en kompensation svarende til fuld 

løn pr. ubrugt feriefridag. 

 

Stk. 6 - Fratræden 

Ved fratræden udbetales til fastansatte medarbejdere kompensation svarende til fuld løn pr. ubrugt 

feriefridag/feriefridagstimer. 
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Stk. 7 - Jobskifte 

Der kan - uanset eventuelt jobskifte - kun holdes 5 feriefridage i hvert ferieår. 

 

Stk. 8 - Tidsbegrænset ansættelse 

Medarbejdere ansat på tidsbestemt kontrakt optjener ikke feriefridage, men kompenseres økonomisk med 

2,5 % af den personlige løn." 
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Bilag 5. Personalechefens forklaring 

Personalechefen har i ca. 20 år været personalechef i Andersen Industri. Efter indførelsen af 

feriefridagsordningen opstod der tvivl om, hvad der skulle gælde ved sygdom. Man hældede mest til, at der 

måtte forholdes som ved almindelig ferie, således at feriefridagen altså i den slags tilfælde skulle udskydes, 

såfremt sygdommen opstod inden feriefridagen. Dette blev derfor den praksis, man fulgte. Efter en faglig 

voldgiftskendelse i 2003 på et andet overenskomstområde udsendte Industriens Arbejdsgivere imidlertid et 

cirkulære om, at der efter denne kendelse ikke skulle gives erstatningsfrihed ved sygdom opstået før en af 

de særlige feriefridage. Man tog i virksomheden dette cirkulære til efterretning og praktiserede herefter 

ordningen i henhold hertil. Der kom ingen protester fra tillidsmand eller fagforening i den anledning. 

Spørgsmålet blev imidlertid rejst af forbundet i vinteren 2010-11, hvorfor han i et brev af 13. februar 2011 

skrev til dette, at man ved tidligere lejligheder havde tilkendegivet, at Andersen Industri fulgte samme 

praksis som andre, hvilket betød, at der ikke blev givet erstatningsfrihed ved sygdom opstået før en 

feriefridag. Herefter rejste forbundet formelt en fagretlig klagesag. 


