Rammeaftale 2016

Administrativ tillægsnotat vedr. løsning på feriepengeforpligtigelsen i sager
hvor kommuner har overtaget regionale tilbud.
På baggrund af en lovfortolkning i sagen omkring feriepengeforpligtigelsen i forbindelse med
kommunale overtagelser af regionale tilbud, er der mellem de 19 midtjyske kommuner og
Region Midtjylland opnået enighed om nedenstående skitserede løsningsforslag.
Derved bliver det muligt at tilgodese følgende forhold:
- At kommuner har krav på at få de hensatte feriepenge med i overdragelsen
- At regionen har krav på at få feriepengehensættelsen indbetalt fra kommunerne
Løsningsmodellen benyttes kun denne ene gang i forhold til at få de verserende sager løst og
bygger på Region Midtjyllands salg til kommunerne i 2013. I eventuelle fremadrettede sager
benyttes den skitserede fremadrettet model for indregning af feriepengehensættelse ved
kommunale overtagelser.
For kommunerne samlet set er den skitserede løsningsmodel et nulsumsspil.
Konkret betyder løsningsmodellen en takstforøgelse på 2,0 % for Region Midtjyllands takster i
regnskabsåret 2016. Takstforøgelsen er ikke en del af den aftale takstregulering i regi af
Rammeaftale 2016, hvorfor den optræder særskilt i Rammeaftalens takstfil.
Løsningsmodel:
Differencen mellem den bogførte værdi og den offentlige ejendomsvurdering giver en regnskabsmæssig gevinst/tab i regionens regnskab. Region Midtjylland har både tjent og tabt på
dette, men summen er en fortjeneste på 16,7 mio. kr. Region Midtjylland har indvilliget i at
lade disse midler indgå i afregningen af feriepengehensættelsen.
Den overtagne kommune modtager alle feriepengene, også dem vedrørende egne borgeres
andel, for tilbud overtaget fra 2009 og frem. I de tilfælde hvor eventuelle ejendomme ikke er
overtaget til bogførte værdi fratrækkes differencen mellem bogførte værdi og den overtagne
værdi den sum af feriepengeforpligtigelser, som regionen skal opkræve ved alle købere.
Det betyder således, at værdien af feriepengeforpligtigelserne fratrækkes værdien af
tab/gevinst ved ejendomme, således kun den resterende del af feriepengeforpligtigelsen opkræves via taksterne ved alle regionens købere. Der skal således opkræves via takster (feriepenge – ejendomme) 36,9 – 16,7 = 20,2 mio. kr.
Den konkrete udmøntning er præciseret i notat ”Udmøntning af feriepengeforpligtigelsen”.
Fremadrettet model for indregning af feriepengehensættelse ved kommunale overtagelser
Hensættelsen til feriepenge indgår i den økonomiske opgørelse ved fremtidige kommunale
overtagelser. Den overtagende kommune får dermed overført hensættelsen til feriepenge, inklusiv den initiale hensættelse.
Finansieringen af hensættelsen til feriepenge ved overtagelser sker på følgende måde:
A) Den overtagende kommune modregnes en andel af hensættelsen til feriepenge svarende
til den andel af beboere kommunen havde på det overtagede tilbud i året op til overtagelsen.
Andelen udregnes efter Regionens takstindtægter fra kommunen på tilbuddet.
B) Den resterende andel af hensættelsen indregnes separat som et tillæg til Regionens takster i det følgende års takster fordelt på alle Regionens tilbageværende tilbud.

