Afsnit F.
(Feriefonden)

NALUNAARUTIT

—

Grønlandsk Lovsamling

Serie C-II

14NOV. 2014
PROTOKOLLAT

mellem
Naalakkersuisut,

Finansministeriet

og

Sulinermik

Inuussutis

sarsiutegartut Kattuffiat om Feriefonden.

For midler tilvejebragt ved ikke udbetalt feriegodtgørelse indtjent i
henhold til de mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og S.I.K.
bestående overenskomster er der oprettet en ferief ond. Fondens midler
skal anvendes til ferieformål, herunder rejselegater og feriebesøgs
rejser for personer ansat i henhold til overenskomster mellem Naalak
kersuisut, Finansministeriet og S.I.K. Støtten ydes i form af lega
ter, der helt eller delvis skal dække transportomkostninger i forbin
delse med de ansattes feriebesøgsrejser mv.
Fonden kan understøtte de i stk. 1 nævnte ferieformål gennem
ydelse at økonomisk støtte til leje af hytter / boliger samt bygge
modning af grundarealer, opførelse, ombygning, modernisering og ind
Stk. 2.

retning af hytter
Stk.

3.

/

boliger til fremme at ferieformålet.

Disponering af beløb over kr.

200.000,- samt indgåelse af

kontrakter med en løbetid på mere end 2 år med offentlige eller pri
vace samarbejdspartnere, jf. stk. 2, forudsætter forudgående godken
delse af et flertal på mindst 4 at bestyrelsens 6 medlemmer, jf. § 7.
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Parterne er enige om at ændre overenskomsternes bestemmelse om udsky
delse at udbetalingen at feriegodtgørelse ud over ferieåret, således
at krav om tilgodehavende feriegodtgørelse skal være rejst over for
arbejdsgiveren senest 3 måneder efter ferieårets udløb.’I modsat fald
skal beløbet tilfalde Feriefonden.

§3
Overførsel af midler til Fonden vil kunne tinde sted for feriegodtgø
relse opcjent fra og med ferieåret 1977.

§4
Arbejdsgiverne bidrager til feriefonden med 0,60 øre pr. præsteret
normal arbejdstime. Arbejdsgiverbidraget indbetales pr. 14. dag hen
holdsvis månedsvis bagud. Indbetalingen sker til et at S.I.K. valgt
pengeinstitut i Grønland.

§5
De offentlige arbejdsgivere i Grønland indbetaler efter tilsvarende
regler til Feriefonden beløb svarende til eksisterende krav pà tidli
gere indtjent feriegodtgørelse. Fonden overtager samtidig forpligtel
sen til efter påkrav at indfri kravet inden for den hidtil gældende
5-årige forældelsesfrist.

De offentlige arbejdsgivere i Grønland indbetaler 3 måneder efter fe
rieårets udløb tilgodehavende, men ikke udbetalt feriegodtgørelse,
for hvilken der ikke forinden er rejst berettiget påkrav om betaling.
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§7

Fonden ledes af en bestyrelse pà 6 medlemmer, hvoraf S.I.K. udpeger 3
medlemmer og overenskomstparterne for de offentlige arbejdsgivere 3
medlemmer. Bestyrelsens formand, hvis stemme er udslagsgivende i til
fælde at stemmelighed, udpeges at S.I.K.

§8
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§9

Bestyrelsen udarbejder hvert år et årsregnskab og en årsberetning.
Regnskabet skal revideres af en statsautoriseret revisor. Revideret
og godkendt regnskab samt årsberetning for det forudgående kalenderår
fremsendes hvert år senest den 1. marts til Naalakkersuisut, Finans
ministeriet og S.I.K.

§ 10
Såfremt der ved en overenskomstfornyelse ikke opnås enighed om fort
sat overførsel at feriegodtgørelse til fonden, fortsætter denne sin
virksomhed, så længe der er midler hertil. Herefter opløses fonden,
idet bestyrelsen på sædvanlig vis aflægger regnskab og beretning.
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§ 11
Dette protokoilat har virkning fra den 1.

Nuuk,

den

april 2014.

14NOV. 2014

Sulinernik Inuussutissarsiuteqarcut
Kattuftiat

Jess G.

Naalakkersuisut
e.b.

Berthelsen

Frederik Møller

(sign.)

(sign.)

Finansministeriet
P.M.V.
e.b.

Eva Haft Sonne
(sign.)

Hermed udgår protokallat af 18.

september 2009.
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