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Bogen gennemgår grundigt og systematisk ferieloven, emne for emne.

Bogen indeholder udførlige beskrivelser af den righoldige administrative praksis, der findes på området,
ligesom domme i vidt omfang er omtalt. Forarbejderne til ferieloven er indarbejdet, ligesom forholdet til
internationale forpligtelser, herunder EU-Domstolens praksis, er beskrevet i bogen. Bogen indeholder

udførlige beskrivelser af bl.a.:

· Ferielovens lønmodtagerbegreb, illustreret af navnlig administrative afgørelser.

· Reglerne om optjening og afholdelse af ferie.

· Sygdoms betydning for den ferieretlige stilling, herunder de nye regler om karensdage og
erstatningsferie for sygdom opstået under ferien.

· Den ferieretlige stilling ved opsigelse og fritstilling.

· Den ferieretlige stilling, når et ansættelsesforhold har tilknytning til flere lande.

Målgruppe:
Bogen henvender sig til alle, der har brug for viden om ferieloven i almindelighed, både jurister og ikke-
jurister, praktikere og teoretikere. Omfanget taget i betragtning vil bogen dog formentlig navnlig have

interesse for personer, der som rådgivere eller i personalefunktioner har brug for en mere indgående viden om
ferieloven. Det gælder f.eks. advokater, personalejurister, medarbejdere i arbejdsgiverorganisationer og

fagforeninger, medarbejdere i Jobcentre og a-kasser, ansatte ved uddannelsesinstitutioner samt ansatte ved
domstolene.

Om forfatterne:
Tina Eggert Thomsen er chefkonsulent i Ballerup Kommune, og var i perioden 2001-2008 ansat i

Feriekontoret i Arbejdsdirektoratet som specialkonsulent.

Jan Vinge Rasmussen er specialkonsulent i Feriekontoret, hvor han har været ansat i perioden 2003-2008 og
igen fra 2010.
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