14. januar 2021

Aftale om forlængelse af trepartsaftalen om genindførsel af lønkompensation
og genindførsel af krav om afholdelse af feriedage m.v.
Danmark er fortsat hårdt ramt af Covid-19 pandemien med høje smittetal samt udbredelsen af den særligt smitsomme mutation af coronavirus fra England. Regeringen har derfor på baggrund af anbefalinger fra sundhedsmyndighederne forlænget
perioden med skærpede restriktioner.
Regeringen og arbejdsmarkedets parter har med Trepartsaftale om genindførsel af
lønkompensationsordningen i 38 kommuner som følge af indførsel af restriktioner
og tilhørende tillægsaftale af den 10. december 2020 været enige om, at lønkompensationsordningen vil gælde frem til, at de skærpede restriktioner ophører.
Parterne er enige om, at der med forlængelsen af lønkompensationsordningen gives
mulighed for at arbejdsgivere kan varsle, at den enkelte lønmodtager, som virksomheden søger lønkompensation for, skal bidrage med 1 feriedag optjent efter ferieloven eller 1 afspadseringsdag med løn eller – hvis medarbejderen ikke har tilstrækkelig ferie eller afspadsering svarende til 1 dag – afholde tjenestefri i 1 dag
uden løn pr. lønkompenserende måned (svarende til 28 kalenderdage). Der afholdes dog 1 feriedag m.v. i løbet af de første 21 fulde kalenderdage lønmodtageren er
hjemsendt med lønkompensation, dvs. hjemsendes man under 21 dage afholdes der
ikke feriedage m.v. Dette vil gælde indtil de nuværende skærpede restriktioner ophører, dog kan lønmodtageren maksimalt pålægges at bidrage med fem feriedage
m.v. i perioden omfattet af denne aftale.
Arbejder lønmodtageren deltid eller er lønmodtagerens arbejdstid fordelt på en
måde, hvor der ikke arbejdes 5 dage om ugen, skal lønmodtageren bidrage forholdsmæssigt.
Det forudsættes, at allerede varslet eller aftalt ferie m.v., som er fastlagt forud for
den 17. januar, afholdes som planlagt og indgår i de dage, som lønmodtageren efter
denne aftale er forpligtet til at afholde.
Medarbejdere med aftalt lønnedgang som en konsekvens af covid-19 fratrækkes
ikke feriedage m.v. i den lønkompenserende periode.
Virksomhederne modtager lønkompensation for de dage, hvor medarbejderen afholder ferie med løn på samme vis som i ordningen, der fulgte trepartsaftalen af
den 15. marts 2020.
Elever, lærlinge og praktikanter fritages for kravet om at afholde feriedage m.v.
Regeringen og arbejdsmarkedets parter er samtidig enige om, at samme krav om
afholdelse af feriedage m.v. også indføres i lønkompensationsordningen for
tvangslukkede virksomheder.
Øvrige betingelser følger den tidligere aftalte generelle lønkompensationsordning.
Derudover finder ferielovens øvrige bestemmelser fortsat anvendelse. Ordningen
administreres af Erhvervsstyrelsen.
Når de skærpede restriktioner ophører, vil der være en omstillingsperiode på syv
kalenderdage, hvor virksomheden fortsat kan søge om lønkompensation. Virksom-

hederne kan fortsat vælge at benytte sig af arbejdsfordelingsordningen. Tvangslukkede virksomheder kan fortsat benytte sig af lønkompensationsordningen for
tvangslukkede virksomheder, så længe de har forbud mod at holde åbent.
Parterne er enige om at mødes og gøre status for ordningen primo februar.

