Ferietillægget

Reddernes Landsklub

Du vil fortsat have ret til et ferietillæg efter
reglerne i lovgivning og overenskomst. Det
ferietillæg, der udbetales med lønnen i
slutningen af april, vil være optjent i
perioden 1. januar - 31. august 2019 og skal
dække ferieafholdelsen i sommeren 2020.

Støt dig selv og dine kollegaer - bliv
medlem af Reddernes Landsklub. Vi

Bemærk: Læg særligt mærke til, at dit
ferietillæg, der kommer til udbetaling i
slutningen af april 2020, vil være mindre,
end du er vant til.

1. september - 31. August 2020
Du optjener 12,5% af din lønindtægt,
som indefryses i en feriefond.
1. september 2020
Samtidighedsferien starter, og du
optjener løbende ferie, som kan
afholdes når den er optjent.
1. kvartal 2021
Brev til alle lønmodtagere fra den
nyoprettede feriefond med
information. Det er vigtigt, at du
kontrollerer oplysningerne i det brev.

Vigtige datoer – den nye ferielov

Du optjener 16,7 feriedage, der kan
afholdes i sommerferien 2020.

hvad - hvornår - hvordan

▶ understøtter dig og din
tillidsrepræsentant fagligt
▶ udgiver og sender fagbladet
Redderen hjem til din (og relevante
politikeres) postkasse
▶ er konstruktivt kritisk på forskellige
medieplatforme
▶ repræsenterer dig i alle
relevante udvalg og råd internt, såvel som eksternt.
▶ har ekspertisen på
pensionsområdet

1. januar - 31. August 2019

FERIELOV

▶ holder dig opdateret med valide
nyheder og oplysninger

▶ har det tætte samarbejde
med vores virksomhed
▶ udøver indflydelse på
politikere, embedsfolk og 3F
▶ underviser i overenskomsten

Meld dig ind via vores app-løsning eller på redder.dk

Vinterferien 2020/21 vil blive afviklet efter
det nye princip om samtidighedsferie, og
ferietillægget vil også blive afregnet
herefter. Falck har ikke fastlagt
principperne for denne afregning endnu,
ligesom der ikke er aftalt nogle principper
i overenskomsten omkring dette.

“At reise er at leve”

version 2, april 2020

Reddernes Landsklub

NY FERIELOV
Ny ferielov

overgangen indefryses de feriepenge,
inkl. ferietillægget, du har optjent i
perioden 1. september 2019 til 31.
august 2020.

Vi overgår pr. 1. september 2020 til
samtidighedsferie. På den nye ordning
optjener og afvikler du din ferie på
samme tid.

I første kvartal af 2021 kommer der et
brev til alle lønmodtagere fra den
nyoprettede feriefond, hvoraf det
fremgår, hvor højt et beløb der er
blevet sat til side til udbetaling ved
pension. Det er vigtigt, at du
kontrollerer oplysningerne i det brev.

Ferieåret starter fremover 1. september
og der optjenes 25 feriedage over de
efterfølgende 12 måneder. Ferien kan
afholdes fra d. 1 september samme år
og 16 måneder frem.
Overgang

Du kan selv beregne beløbet ved at
tage 12,5 procent af den lønindtægt,
som du har haft i perioden 1.
september 2019 til 31. august 2020.

De 16,7 feriedage, du optjener i
perioden 1. januar 2019 til 31. august
2019, vil du kunne afholde ferie for i
sommerperioden 2020.

Ved overgang til samtidighedsferie
bliver der ikke ændret på
varslingsreglerne. Det vil sige, at Falck
fortsat skal meddele, hvornår
hovedferien skal afholdes senest 3
måneder før den begynder, og senest 1
måned før øvrig ferie begynder.

Bemærk: På grund af Corana-krisen er
der en del opfordinger fra
lønmodtager- og arbejdsgiverorganisationer til, at de indefrosne
feriemidler udbetales for at sætte gang
i økonomien igen.Som en del af
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Når vi overgår til
samtidighedsferie
d. 1. september 2020
vil du starte med 0 dage
til afholdelse og løbede
optjene ferie.

Det kan give nogle
udfordringer i starten af
ferieperioden, da du
eksempelvis ikke kan nå at
optjene en uges ferie til afvikling i
oktober 2020.

Varsling af ferie

Indefrosne feriemidler

2018

Forskud på ferie

Denne folder er lavet
med støtte fra og for
vores medlemmer.
Støt din tillidsrepræsentant og
dine kollegaer
med et medlemsskab af RL. Se
hvordan på
redder.dk
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Overgangen til samtidighedsferie, hvor ferien kan afholdes når den er optjent.

aug sep

sep
dec

Dette kan løses på flere måder. Enten
gemmer du noget af din 16,7 dages
sommerferie til afvikling i oktober, du
bruger overenskomstens tekst om ferie/
fridage, eller Falck og 3F indgår aftale
om afholdelse af ferie på forskud.
Reddernes Landsklub arbejder for den
sidste løsning, da vi mener, den giver
mest fleksibilitet i ferieafviklingen, både
for arbejdsgiver og for arbejdstager.

