
Retningslinjer vedr. erstatningsferie ved sygdom 

 

4.1.7.1 Sygdom (§ 21) 

Sygdom før feriens begyndelse 

Hvis en ansat er syg, før ferien påbegyndes og har sygemeldt sig senest ved arbejdstidens begyndelse 

den første feriedag, har den ansatte ret til, at ferien suspenderes. I dette tilfælde aftaler den ansatte og 

arbejdsgiveren hvornår ferien skal afholdes (jf. § 21).  

 

Sygdom under ferien - Erstatningsferie 

Det er i nogle tilfælde muligt at kræve erstatningsferie, hvis man i løbet af ferieåret sammenlagt har 

været syg i mere end 5 dage. Reglerne fremgår endnu ikke af den ferieaftale, der gælder for ansatte i 

kommunerne, men gælder alligevel alle ansatte i Vejle Kommune. 

 

Erstatningsferie kan først blive aktuel fra og med 6. sygedag under ferie i et ferieår, dvs. at de første 5 

sygedage under ferie ikke kan erstattes.  

 

For at få erstatningsferie for sygdom opstået under ferie kræves for ansatte, der har optjent fuld ferie: 

· At man er blevet syg under ferien 

· At man melder sig syg efter den 5. sygedag under ferie 

· At man raskmelder sig, når man er rask igen (uanset om dette er under ferien eller efter feriens 

afslutning) 

· At man er blevet tilset af en læge og kan dokumentere dette for alle sygedagene – også de 5 første 

· At man anmoder nærmeste leder om erstatningsferie og samtidig fremsender den lægelige 

dokumentation. 

 

6. ferieuge er ikke omfattet af reglerne om erstatningsferie.  

 

Ansatte, der har optjent fuld ferie, har mulighed for at kræve erstatningsferie efter 5. sygedag, hvis de 

er blevet syge under ferien. Sygedagene kan være fordelt over flere ferieperioder.  

Ansatte der ikke har optjent fuld ferie, har mulighed for at kræve erstatningsferie efter et 

forholdsmæssigt færre antal sygedage under ferien. 

 

Det er et krav, at den ansatte kan fremvise lægelig dokumentation for alle sygedagene – altså også de 5 

første sygedage. Man skal være tilset af en læge - en telefonkonsultation er ikke tilstrækkeligt. Hvis 

man er bortrejst, må man derfor henvende sig til en lokal læge. Den ansatte skal selv afholde udgifterne 

ved at fremskaffe dokumentationen - i modsætning til reglerne for anden sygdom, hvor der kun skal 

fremvises lægeerklæring, hvis arbejdsgiveren anmoder om den, og hvor arbejdsgiveren betaler for 

denne.  

 

Det er endvidere et krav, at den ansatte har meldt sig syg på sædvanlig vis efter de 5 første sygedage. 

Vejle Kommune har af praktiske grunde valgt, at medarbejderne ikke (som krævet i ferieloven) 

behøver at sygemelde sig på 1. sygedag, men kan vente til 6. sygedag. 

 

For ansatte, der ikke har optjent fuld ferie, gælder samme retningslinier – blot fra et tidligere tidspunkt, 

som beregnes i forhold til den optjente ferie. 

 

Ledere kan kontakte personalekonsulenterne for afklaring af tvivlsspørgsmål.  

 


