
Konsekvenserne af de 3 muligheder og foreløbig beregning af 
udgiften til den kommende Feriefond 

 

 

 50,8 mio.kr. skal indbetales til fonden senest 
31.12.2020 – heraf vedrører 13,9 mio. kr. 
ambulancekontrakten, der særskilt skal 
dækkes af Københavns og Frederiksberg 
Kommuner, jfr. principperne for opgørelse af 
ambulancekontrakten. 
 

 Da ejerkommunerne ikke overførte feriesaldi 
ved HBR’s dannelse, skal likviderne hentes fra 
ejer-kommunerne – enten ved et tillæg til 
bidragssatsen, eller et selvstændigt bidrag.  

 

 Den eksisterende fordelingsnøgle anvendes til 
opgørelse af bidrag pr. kommune vedr. 36,9 
mio kr.  

• Alb.lund       0,6 mio kr.  (1,79%) 
• Brøndby      0,7 mio. kr.  (1,96%) 
• Dragør         0,4 mio. kr.  (1,13%) 
• Fr.berg         3,1 mio. kr.  (8,33%) 
• Glostrup      0,5 mio. kr.  (1,32%) 
• Hvidovre      1,1 mio. kr.  (2,96%) 
• Kbh.           29,7 mio. kr.  (80,31%) 
• Rødovre      0,8 mio. kr.  (2,20%) 

 

 Ambulancedelen på 13,9 mio. kr. opgøres 
herudover mellem Københavns og 
Frederiksberg Kommuner med hhv. 80,85% 
og 19,15% på baggrund af den oprindelige 
fordeling: 

• Kbh.                11,2 mio. kr. 
• Fr.berg             2,7 mio. kr.  

         

 Efter indbetalingen vil HBR ikke have 
yderligere administration i forbindelse med 
midlerne. 
 

 Ejer-kommunerne skal ikke forestå 
forrentning af midlerne.  

 Der skal udarbejdes en prognose for den 
ønskede løbende indbetaling pr. år opgjort pr. 
lønmodtager. 
 

 Det tilbageværende beløb optages som 
gældspost og modregnes på en mellemregning 
med ejer-kommunerne i balancen.  
 

 

 Prognosen for indbetaling af tilgodehavende 
midler skal afspejles i balancen for de 
kommende år og modregnes gældsposten og 
egenkapitalen i balancen pr. år. Det skal 
bemærkes, at indbetalingerne skal indekseres. 
 

 HBR opgør bidragssatsen for hver 
ejerkommune baseret på foranstående 
fordeling, samt indkasserer midlerne fra ejer-
kommunerne hvert år der gennemføres en 
indbetaling til fonden. 
 

 

 HBR får derudover en administrativ byrde ift. 
opgørelse af tilgodehavende feriepenge pr. 
medarbejder, indeksering heraf samt 
indberetning årligt til Fonden 
 

 Ejer-kommunerne skal sikre forrentning af 
tilgodehavende feriemidler svarende til 
indekseringssatsen, der med ATP som 
administrator forventes at blive høj.  

 50,8 mio. kr. optages som gældspost og 
modregnes på en mellemregning med ejer-
kommunerne i balancen.  
 

 HBR skal udarbejde en prognose over 
afviklingen af beløbene til fonden ift. hvornår 
det forventes at lønmodtagerne forlader 
arbejdsmarkedet.  
 

 

 Et rent gennemsnit svarer til en indbetaling til 
fonden på 1,13 mio.kr. pr. år. Det skal 
bemærkes, at indbetalingerne skal indekseres. 
 

 Ejerkommunerne skal betale deres andel af 
den årlige indbetaling baseret på foranstående 
fordeling, hvilket skal opgøres af HBR hvert år 
der modtages krav fra Fonden, da det er 
fonden som administrerer om medarbejderne 
forlader arbejdsmarkedet.  
 

 

 HBR får en administrativ byrde ift. opgørelse 
pr. medarbejder af tilgodehavende feriemidler, 
indeksering heraf samt indberetning årligt til 
Fonden 
 

 Ejerkommunerne skal sikre forrentning af 
tilgodehavende feriemidler svarende til 
indekseringssatsen, der med ATP som 
administrator forventes at blive høj.  

Konsekvenser af at midler indbetales 
med det samme: 

Konsekvenser af en delvis indbetaling 
(ratebetaling): 

Konsekvenser hvis midler beholdes indtil 
lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet 


