
4.  Orientering om opfølgning på forhold rejst i relation
til model for feriepengebetaling

Sagsnr.: 2020-0000873

I forbindelse med bestyrelsens behandling af model for feriepengebetaling på

bestyrelsesmødet den 30. september 2020, udestod en afklaring af de to forhold, der

blev rejst af kommunaldirektørkredsen på deres møde den 14. august 2020. PwC har

undersøgt de rejste forhold og bestyrelsen forelægges, med nærværende punkt,

konklusionerne til orientering.

Punktet har været drøftet i Arbejdsudvalget på udvalgets møde den 21. oktober 2020.

Arbejdsudvalget anbefaler indstillingen overfor bestyrelsen.

Indstilling

Det indstilles:

• at bestyrelsen tager PwCs notat til efterretning.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen behandlede på sit møde den 30. september 2020 model for

interessentskabets indbetaling af de indefrosne feriepenge til den særlige fond ifm.

indførelsen af samtidighedsferie pr. 1. september 2020.

I den forbindelse udestod en afklaring af de to forhold, som Hovedstadens Beredskab,

på kommunaldirektørmødet den 14. august 2020, blev anmodet om at undersøge

nærmere: (i) påvirkning af timelønnede samt fratrådte medarbejdere i

indefrysningsperioden; (ii) mulig driftsbesparelse som følge af eventuel lønforskel

mellem fratrædende og tiltrædende medarbejdere. PwC har nu undersøgt de to

forhold. Konklusionerne fremgår af vedlagte notat (bilag 1) og forelægges bestyrelsen til

orientering.

Vedrørende spørgsmål (i) vurderer PwC, at Hovedstadens Beredskab ved indefrysningen

af feriepenge med feriekort til fratrådte medarbejdere som følge af ændringen i

ferieoptjeningen over regnskabsårene 2019-2021 vil have et driftsøkonomisk tab på

2.032.208 kr. Da Hovedstadens Beredskab ikke har overskydende likviditet, vil en

betaling af denne udgift, uden at Hovedstadens Beredskab tilføres tilsvarende

økonomiske midler, alene kunne tilvejebringes gennem en besparelse på øvrige

driftsudgifter. Med andre ord vurderer PwC, at der ikke bør reduceres i

ejerkommunernes indbetaling af feriemidler i relation til dette spørgsmål, medmindre

man vil pålægge selskabet en besparelse. 
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Vedrørende spørgsmål (ii), hvorvidt der over tid alene gennem udskiftninger i

personalegruppen fra dyrere medarbejdere til billigere medarbejdere vil kunne opnås

en besparelse på lønsummen - og dermed i udgiften til ferieafholdelse - vurderer PwC

ikke som værende realistisk.

På baggrund af PwC's konklusioner er det dermed Hovedstadens Beredskabs vurdering,

at der ikke er grundlag for yderligere justeringer i relation til ejerkommunernes

indbetaling af feriemidler samt i forhold til feriepengesagens indvirkning på

ejerkommunernes driftsbidrag.

Beslutning i bestyrelsen den 4. november 2020

Til efterretning.

Fraværende: Anne Tønnes, Jesper Christensen, Mikkel Dencker, Ninna Hedeager Olsen

Bilag

• Bilag 1 - PwC's feriepengenotat
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