NOTAT

Indefrosne feriepenge og kommunale hverv og vederlag

Dato: 1. oktober 2020

KL har modtaget spørgsmål fra en række kommunalbestyrelsesmedlemmer,
om hvilken betydning den nye ferielov og muligheden for udbetaling af indefrosne feriepenge har for borgmestre, næstformænd og udvalgsformænd,
der modtager feriegodtgørelse for hvervet.

E-mail: KAK@kl.dk
Direkte: 3370 3566

Baggrunden for den nye ferielov (lønmodtagere)
Årsagen til indførelsen af den nye ferielov, der gælder for lønmodtagere, er
et direktiv fra EU, som har pålagt Danmark at indføre ferieregler, der tager
bedre hensyn til nye lønmodtagere på arbejdsmarkedet.
Ift. borgmestre og udvalgsformænd er der ingen EU-regulering af vederlag
og feriegodtgørelse.
Som en del af overgangsperioden frem mod, at den nye ferielov trådte i kraft
den 1. september 2020, har det været meningen, at alle lønmodtageres optjente feriepenge i perioden den 1. september 2019 til den 31. august 2020,
skulle indefryses.
Som et forsøg på at sætte gang i den danske økonomi er det nu muligt at få
udbetalt en del af de feriepenge, som ellers skulle indefryses.
Borgmestres, næstformænds og udvalgsformænds feriepenge
Borgmestre, næstformænd i kommunalbestyrelsen og udvalgsformænd optjener udover vederlagene feriegodtgørelse på 1,5 % af de ydede vederlag.
Feriegodtgørelsen udbetales den 1. maj det følgende år for de vederlag, der
er optjent i det foregående kalenderår (jf. § 31 i vederlagsbekendtgørelsen).
De nye ferieregler, der gælder for lønmodtagere, har ingen indflydelse på
ovenstående, der således ikke er ændret.
Der er således ikke indefrosne feriepenge fra hvervene som borgmester,
næstformand og udvalgsformand, der kan komme til udbetaling.
Menige kommunalbestyrelsesmedlemmer optjener ikke feriegodtgørelse af
vederlag i kommunalbestyrelsen.
For poster i tilknytning til kommunalbestyrelsen (fx bestyrelsesposter i forsyningsselskaber) ydes typisk ikke feriegodtgørelse, men det afhænger af vedtægterne for det enkelte selskab og beror derfor på en konkret vurdering fra
post til post.
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Hvilken indflydelse har udbetaling af indefrosne feriepenge fra civilt arbejde
på vederlag fra kommunalpolitiske hverv?
Udbetaling af vederlag og optjening af feriegodtgørelse efter den kommunale vederlagsbekendtgørelse sker uafhængigt af løn og feriepenge fra civilt
arbejde.
Dette gælder også for vederlag til poster i KL, hvor der ligeledes optjenes
1,5 % feriegodtgørelse.
Afkrydsning af borgerligt ombud ved udbetaling af indefrosne feriepenge
Når man som lønmodtager anmoder om at få udbetalt indefrosne feriepenge
på www.borger.dk, er det vigtigt at markere om man i indefrysningsperioden
har varetaget borgerligt ombud, herunder kommunalpolitiske hverv. Ellers er
der risiko for, at der udbetales for meget, som efterfølgende skal betales tilbage.
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