Aftale om proces for afvikling af Arbejdsmarkedets Feriefonds låneportefølje
Regeringen (V, LA, K) og aftalepartierne S, RV og SF er enige om følgende i arbejdet med en balanceret afvikling af Arbejdsmarkedets Feriefonds låneportefølje:
Der indledes en dialog med Kommissionen, så der kommer en endelig afklaring
for de lån, hvor Kammeradvokaten vurderer, at låntagerne vil være konkurrenceudsatte, og hvor der skal tages højde for EU’s statsstøtteregler.
 På den baggrund er aftalepartierne enige om at udsætte tilbagebetalingen og førtidsindfrielse af alle lån til den 1. juli 2018.
 Der udarbejdes en model for lempelig tilbagebetaling af lån, samt forslag til ny
organisering af AFF, som drøftes med aftalepartierne i foråret 2018.


Aftalepartierne bemærker i den anledning, at der er enighed om, at der skal findes
en løsning, så de enkelte institutioner med hensyn til deres økonomiske situation
får mulighed for en afvikling af lån hos AFF på en måde, der understøtter, at institutionerne vil kunne fortsætte. Aftalepartierne vil undersøge mulighederne for en
eventuel delvis eftergivelse af lån.
Der vil i udformning af en endelig model for afvikling af AFFs låneportefølje blive
lagt vægt på, at institutionernes behov for lempelige vilkår skal tilgodeses sammen
med ønsket om, at AFF får tilbagebetalt en del af lånet til brug for ferieaktiviteter
for udsatte familier og børn.
Der er i den forbindelse også brug for at se på, hvordan AFF fremover skal være
organiseret i forhold til at sikre den mest hensigtsmæssige administration af afvikling af låneportefølje, samt tildeling af tilskud fra AFF. Det vil her også være relevant at inddrage de konsekvenser, som en ny ferieordning med samtidighed, forventes at have for AFF. Der vil fortsat være en dialog med AFF’s bestyrelse herom.
Baggrund
AFF har siden 1974 udlånt midler til institutioner og museers med henblik på bygningsinvesteringer med relation til ferieformål.
Der er med skiftende politiske flertal siden 2009 overført midler fra AFF til statskassen. I 2009 blev der overført 450 mio. kr. (VK-regering med S, R og DF). I
2013 og 2014 overførtes i hvert af årene 40 mio. kr. (S, SF, R-regering med EL og
DF). I 2014 blev der aftalt en overførsel på 280 mio. kr. Det skete som led i finanslovsaftalen for 2014 mellem S, SF og R-regering med V og K.
I 2014 besluttede den daværende regering (S, SF, RV) sammen med aftalepartierne
V og K at prioritere midler fra AFF til andre formål. Dette betød desuden en ændring af ferielovens regler om AFF og AFF’s vedtægter. Det følger heraf, at AFF
fra 2014 alene kan give tilskud til ferieformål. Der er således ikke i den gældende
lovgivning mulighed for at AFF kan yde nye lån. Dertil kommer, at AFF vil skulle
inddrive de udestående lån senest ved forfaldstid. Det bemærkes, at AFF har givet
lån til kulturelle institutioner, handicapcentre mv. som vil have vanskeligt ved at
kunne tilbagebetale lån eller få lån på markedsvilkår.

