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Tak for muligheden for høringssvar vedr. ovenstående.
Indledningsvist vil Organisationen Danske Museer (ODM) påpege, at bekendtgørelsen,
som er i høring, rummer ændringen af Feriefondens vedtægter, der for de berørte har
ganske vidtrækkende økonomiske konsekvenser. Høringen blev igangsat d. 6. februar
d.å. med svarfrist i dag, d. 28.2. 2020
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ODM er imidlertid blevet gjort opmærksom på, at Arbejdsmarkedets Feriefond allerede
den 24. februar har bedt låntagerne, som ændringen af bekendtgørelsen vedrører,
tilkendegive om de ønsker at acceptere en nedskrivning af lån og betaling af restbeløbet,
enten kontant eller amortiseret over 25 år, eller om låntager ønsker at fastholde
betingelserne i det oprindelige lån. Låntagerne gives i samme mail en utilgivelig kort
frist for besvarelse på blot 7 arbejdsdage.
ODM skal udtrykke betydelig overraskelse over, at låntagerne bliver bedt om
stillingtagen til afvikling af gældsforholdet på et tidspunkt, hvor modellen alene er
beskrevet i et udkast til bekendtgørelse – som fortsat er i høring. I dette høringssvar vil
vi derfor indlede med at anke over denne behandling, der antyder, at fremsendelse af
indsigelser og kommentarer mod den fremsendte bekendtgørelsestekst er aldeles
ligegyldige.
At tidsfristen for høringen således ikke respekteres, forekommer yderligere paradoksalt
netop i denne sag, idet den forrige bekendtgørelse fra 2014, som den nye
bekendtgørelse i et vist omfang tænkes at erstatte, og som er baggrunden for en stor del
af hele miseren i sagen om tilbagebetaling af midler til Arbejdsmarkedets Feriefond,
aldrig blev sendt i høring blandt de berørte, med de deraf følgende store
problemstillinger.
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Vedr. udkastet til bekendtgørelse skal gøres følgende bemærkninger:
Bekendtgørelsen vil, mod alle tidligere (mundtlige) indgåede aftaler, stadig medføre
betydelig gæld for en række kulturinstitutioner, hvilket hverken er rimeligt eller sagligt
begrundet. Arbejdsmarkedets Feriefond kan således indkræve 10% - eller 20% af den
tidligere såkaldte gældspost – jfr. § 5a stk.2. Hvad er det EU-retslige grundlag (I det
låntagerne har fået at vide, at det er EU retslige forhold, der betinger den valgte
løsning) Hvorfor er netop disse tilbagebetalingssatser valgt?
Der er valgt en årlig rentetilskrivning på 2% (jfr. § 5a stk. 3 note 2) Hvorfor netop 2% og hvad er grundlaget for netop denne rentetilskrivning – i en tid hvor markedsrenten
er lavere, og hvor der i de tidligere låneforhold ikke var tilskrivning af renter?
Hvad definerer ”Rimelige årlige administrationsomkostninger”? (jfr. § 5a stk. 3 note 4).
Beløbet bør fastsættes, så der ikke kommer uforudsete udgifter fremadrettet.
Det er generelt ikke meningsfyldt med den meget korte tidsfrist, sat til d. 1. april 2020
for aftalernes indgåelse (jfr. § 5A stk. 5). I fald aftaler med Arbejdsmarkedets Feriefond
indgås, jfr. det beskrevne regelsæt, skal der måske frasælges ejendom til betalingen eller foretages andre tidskrævende økonomiske transaktioner. Hvorfor denne ultrakorte
frist, når der nu er ventet så længe på afklaring?
Samtidig er der for nogle institutioner en række skattetekniske forhold, der bør
klargøres. Det bør således fremgå af bekendtgørelsen, at der ikke vil ske beskatning af
eftergivne beløb. Det bør desuden præciseres, at der vil blive lavet individuelle aftaler
vedr. evt. skattetekniske forhold.
I de oprindelige låneforhold med Arbejdsmarkedets Feriefond var det udtrykkeligt
anført, at man ikke måtte anvende faciliteter, som der var givet lån til, til andre formål
end ferieformål. Det bør klargøres, at man efter endt låneforhold frit kan frasælge eller
anvende faciliteterne til andre formål

Med håbet om at ovenstående vil blive taget i betragtning i den videre proces.

Med venlig hilsen
Nils M. Jensen
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