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Beskæftigelsesudvalget har i brev af 22. december 2017 stillet følgende spørgsmål 
nr. 3 (L 117), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Finn Sø-
rensen (EL). 
 
Spørgsmål nr. 3: 

”Ministeren bedes redegøre for forrentningen af de tilgodehavende feriepenge ud 
fra eksempler på lønmodtagere, hvis man antager, at de tilgodehavende feriepenge 
forrentes med LDs afkast, gennemsnitlig rente på 4,5 % og lønudvikling på 3 %. 
Det bedes opgjort årligt og løbende akkumuleret i perioden 2020-2078. Der forud-
sættes følgende eksempler på lønmodtagere: En 20 årig (i 2020) med en årsind-
komst på 230.000 kr., En 20 årig (i 2020) lønmodtager med en årsindkomst på 
378.000 kr., En 20 årig (i 2020) med en årsindkomst på 407.000 kr., En 30 årig (i 
2020) med en årsindkomst på 540.000 kr. ” 
 
Svar: 

I nedenstående tabel 1 fremgår beregninger for de fire eksempler af lønmodtagere, 
der spørges til. 
 
Det er i eksemplerne forudsat, at den opsparede feriebetaling udgør 5 uger ud af 
den angivne årsindkomst. Det forudsættes tillige, at personerne ophører på ar-
bejdsmarkedet som 70-årige, ligesom det forudsættes, at et normalt gennemsnitligt 
bruttoafkast i lønmodtagernes Dyrtidsfond vil være 6,5 pct.  
 
I beregningerne er der desuden forudsat et konstant lønniveau, svarende til 2020-
niveauet over hele perioden således, at en forrentning med lønudviklingen betyder, 
at de feriemidler, der udbetales ved ophør på arbejdsmarkedet som 70-årig, i 2020-
niveau svarer til de midler, der blev indbetalt. 
 
Der er skønnet over værdien af de opsparede feriemidler i 2020-niveau, der forud-
sættes udbetalt når lønmodtagerne fylder 70 år. Der er foretaget en beregning ved 
forrentning med lønudviklingen, en rente på 4,5 pct. og 6,5 pct.  
 
Det bemærkes, at der er tale om forsimplede regneeksempler, idet der i beregnin-
gerne fx ikke er taget hensyn til kapitalafkastbeskatning og administrationsmidler 
til fonden, der bestyrer udbetalingerne af overskydende feriemidler. 
 
 
 

Beskæftigelsesudvalget 2017-18
L 117 endeligt svar på spørgsmål 3
Offentligt

mailto:lov@ft.dk
mailto:finn.s@ft.dk


2 
 

Tabel 1. Beregningseksempler for fire lønmodtagere af udbetalingen af over-
skydende feriemidler ved 70 år, ved rente på 3, 4,5 og 6,5 pct. kr. (2020-
niveau).  
Årsindkomst 230.000 378.000 407.000 540.000 
5 ugers feriebetaling 22.120 36.350 39.140 51.920 
År til pensione-
ring/udbetaling 

50 50 50 40 

Udbetaling v. lønudvikling, 3 
pct. 

22.120 36.350 39.140 51.920 

Udbetaling v. 4,5 pct. 47.260 77.670 82.620 95.600 
Udbetaling v. 6,5 pct. 127.840 210.100 226.210 212.770 
Kilde: Egne beregninger. 
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