Aftale om overgang til Feriepengeinfo

I forbindelse med den nye ferielov, der træder i kraft den 1. september 2020, bliver det obligato
risk for virksomheder og lønmodtagere at anvende Feriepengeinfo til håndtering og udbetaling af
feriegodtgørelse. Der skal ikke længere anvendes feriekort, og ACF nedlægges derfor i forbindelse
hermed.
Alle virksomheder, der er omfattet af en feriekortordning, skal således have deres feriepengedata
overført til Feriepengeinfo forud for ikrafttrædelsen af den nye ferielov.
DA og LO har derfor aftalt, at alle medlemsvirksomheder overføres til håndtering af feriegodtgø
relse i Feriepengeinfo inden ikrafttræden af den nye ferielov, således at de første virksomheder
og lønmodtagere overføres i løbet af 2018. Der sigtes mod, at samtlige overførsler er tilendebragt
senest den 31. december 2018, dog senest ved ikrafttræden af den nye ferielov den 1. september
2020.

Overførslen, der varetages af Dansk Arbejdsgiverforening og ATP-Huset, indebærer, at virksom
hederne og lønmodtagerne fra tidspunktet for den enkelte overførsel ikke længere skal udstede,
have udstedt eller benytte feriekort. Når feriepengedata er overført til Feriepengeinfo skal både
medarbejdere og fratrådte medarbejdere, der har feriegodtgørelse til gode, fremover anmode om
udbetaling af feriegodtgørelse via Feriepengeinfo efter ferielovens regler. Feriepengeinfo videre
sender derefter anmodningen til virksomheden, der udbetaler feriepengene til lønmodtageren.
Der kan ikke rejses krav om overenskomstbrud på gældende aftaler om udstedelse af feriekort,
når feriedata er overgået til håndtering via Feriepengeinfo. Arbejdsgiversiden indestår for, at løn
modtageren får udbetalt sine feriepenge rettidigt, f.eks. i tilfælde af systemfejl i Feriepengeinfo.
DA og LO har tillige indgået en ny standardaftale om håndtering af feriegodtgørelse, der erstatter
gældende Standardaftale A af 30. oktober 2009 og aftale af 14. december 2010 om eFeriekort.
De gældende overenskomstaftalte garantiordninger består uanset overførslen af administrationen
til Feriepengeinfo, medmindre andet aftales.
Virksomhederne er forpligtet til at informere alle medarbejdere, herunder fratrådte medarbejdere,
bedst muligt og direkte til hver af de berørte medarbejdere (f.eks. via virksomhedens intranet
eller andet) om, at deres feriegodtgørelse fremover håndteres i Feriepengeinfo via Borger.dk i
stedet for via feriekort. Overførslen medfører, at medarbejderne i nogle dage omkring tidspunktet
for overførslen ikke vil kunne få udbetalt feriepenge.
Virksomheden informerer endvidere medarbejderrepræsentanterne bedst muligt.
Forud for overførslen og senest en uge før dette sker, skal medarbejderne ligeledes underrettes i
e-Boks om, at deres anmodninger om udbetaling af feriegodtgørelse fremover skal ske i Feriepen
geinfo via Borger.dk.
København, den 28. maj 2018
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