Værd at vide om

Feriepenge og
ledighedsydelse under ferie,
når du er bevilget et fleksjob
I denne pjece kan du læse om feriereglerne, hvis du
lige er startet i et fleksjob, eller er berettiget til fleksjob
og modtager ledighedsydelse, mens du er jobsøgende.

Ferieloven og samtidighedssferie
Samtidighedsferie er et nyt begreb i ferieloven, som trådte i kraft
den 1.9.2020. Loven har betydning for dig som fleksjobvisiteret enten som ledig på ledighedsydelse eller som ansat i et fleksjob.
Samtidighedsferie betyder, at man kan afholde ferien straks, man
har optjent den. Ferien holdes med fem dage om ugen.
Det gælder også, selvom du ikke arbejder fem dage om ugen.
Ferie optjenes i optjeningsåret, som går fra 1. september til
31. august det følgende år. Alle optjener 2,08 feriedag pr. måned uanset om man er ledig eller i fleksjob.
Ferieafholdelsesperioden går fra 1. september til 31. december
det følgende år = Optjeningsåret + 4 måneder.

Ledig på ledighedsydelse
Den nye ferielov medfører, at det ikke er alle, der optjener ret til at
afholde 25 dages ferie pr. ferieår. Er du ledig på ledighedsydelse,
kan du nemlig ikke holde ferie på forskud. Det betyder, at du kun
kan afholde det ferie, du har optjent på det ønskede ferietidspunkt.
Derfor bør du som ledig overveje og planlægge, hvornår din ferie
skal afholdes, idet feriens længde således afhænger af, hvor mange
dage, du har optjent på tidspunktet for den ønskede ferie.
Eks: Hvis du på tidspunktet for ønsket ferie har været ledig på
ledighedsydelse i 6 måneder har du optjent: 6 x 2,08 dag pr måned
svarende til 12,48 dages ret til ledighedsydelse under ferie.
Har du derimod kun været ledig på ledighedsydelse i 3 mdr. på
tidpunktet for ønsket ferie, vil du kun kunne afholde 3 x 2,08 dage
svarende til 6,24 dages ret til ledighedsydelse under ferie.
Det betyder også, at ved næste ferieafholdelse, skal du igen have
optjent feriedage for at kunne afholde ferie.
Har du været ledig på ledighedsydelse i hele optjeningsåret, vil du
automatisk have ret til 25 dages ledighedsydelse under ferie.
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Ansat i fleksjob
Som ansat i fleksjob, skal du ligeledes have optjent feriedage for
at kunne afholde ferie, men du vil kunne afholde ferie på forhånd
(Forskudsferie), hvis du kan aftale dette med din arbejdsgiver.
Har du været ansat i fleksjob hele optjeningsåret har du ret til at
afholde 25 dage, men hvis du har været ledig i en periode i
optjeningsåret kan du have ret til ledighedsydelse under ferie.
Eks: Har du (efter 1.9.2020) været ledig i 2 måneder, hvorefter du
kommer i job har du optjent 2 x 2,08 dage = 4,16 feriedage med
ledighedsydelse under ferie.
De dage, du har optjent som ledig lagt sammen med de dage, du
har optjent ved arbejdsgiver, vil være den periode du har ret til at
afholde ferie i. Feriedage optjent hos arbejdsgiver skal dog altid
afholdes først.
Antallet af feriedage med ret til ledighedsydelse under ferie afhænger
altså af, hvor mange måneder du har været ledig i optjeningsåret.

Feriedage fra tidligere ansættelse
Hvis du har optjent feriedage i et tidligere ansættelsesforhold
og modtager ledighedsydelse, vil udbetalingen af ledighedsydelse
stoppe i de dage, hvor du afholder feriedage.
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Hvornår skal du søge om ferie?
Er du ledig på ledighedsydelse, skal dit jobcenter godkende din
ferie inden din ferie begynder.
Hvis du først kontakter jobcentret efter ferien er startet, har du
først ret til ledighedsydelse under ferie fra og med den dag, hvor du
har kontaktet jobcentret.
Som ansat i fleksjob, skal du huske at søge om ledighedsydelse
under ferie inden din ferie begynder.
Du skal være opmærksom på, at hvis du først indgiver din ansøgning
efter ferien er startet, mister du retten til ledighedsydelse under
hele ferieperioden.
Ansøgning om ledighedsydelse gøres elektronisk via borger.dk eller
www.assens.dk/selvbetjening/ansoegning-om-ledighedsydelse-under-ferie

Hvornår udbetales ledighedsydelsen?
Ledighedsydelsen bliver udbetalt bagud og kommer ind på din bankkonto den sidste bankdag i den måned, du har holdt din ferie.
Dvs. holder du fx sammenhængende ferie i juli-august, udbetales
ledighedsydelsen for dagene i juli den sidste bankdag i juli, mens de
dage, du holder i august, udbetales sidste bankdag i august.

Har du spørgsmål?
Hvis du skulle have spørgsmål til ledighedsydelse under ferie er du
velkommen til at kontakte os på telefon:

6474 7474
Du kan læse meget mere om den nye ferielov
og betydningen af denne på borger.dk
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