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Vedlegg 2 Spørreskjema Feriepenger
Nå har vi noen spørsmål om utbetaling av feriepenger
1.

I fjor vår meldte en del bedrifter at de på grunn av pandemien kunne få problemer med
utbetaling av feriepenger. Var din bedrift bekymret for om dere skulle klare å utbetale
feriepenger på grunn av inntektssvikt som resultat av pandemien. Vil du si dere var…
LES OPP 1-5
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Svært bekymret
Ganske bekymret
Hverken bekymret eller ubekymret
Ganske ubekymret
Ikke bekymret i det hele tatt
Ikke sikker

HVIS 1-3 PÅ SPØRSMÅL 1
2.

Gjorde du noe av det følgende for å sikre at feriepengene ble utbetalt i tide
FLERE SVAR MULIG
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

3.

Økte likviditeten gjennom bankkreditt
Fikk utsatt utbetalingsfristen for feriepenger
Utsatte andre fordringer som var til forfall
Reduserte kostnader ved bruk av permitteringer, oppsigelser eller redusert bemanning
Reduserte kostnadene på andre måter
Annet___NOTÉR
Nei NMUL

Fikk dere utbetalt feriepenger i tide i 2020?
1. Ja
2. Nei
3. Ikke sikker

4.

I hvilken grad er din bedrift bekymret for om dere i år skal klare å utbetale feriepenger på
grunn av inntektssvikt som resultat av pandemien. Vil du si dere er…
LES OPP 1-5
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Svært bekymret
Ganske bekymret
Hverken bekymret eller ubekymret
Ganske ubekymret
Ikke bekymret i det hele tatt
Ikke sikker

HVIS 1-3 PÅ SPØRSMÅL 4
5.

Har dere gjort noe av det følgende for å sikre at feriepengene skal bli utbetalt i tide
FLERE SVAR MULIG
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

6.

Økte likviditeten gjennom bankkreditt
Fått utsatt utbetalingsfristen for feriepenger
Planlegger å utsette andre fordringer som var til forfall
Reduserte kostnader ved bruk av permitteringer, oppsigelser eller redusert bemanning
Reduserte kostnadene på andre måter
Annet___NOTÉR
Nei NMUL

Om du nå tenker på de siste 5 årene før pandemien, har det vært situasjoner der dere har
vært bekymret for om dere skulle klare å utbetale feriepenger i tide?
1.
2.
3.
4.

Aldri
Har skjedd enkelte år
Skjer omtrent hvert år
Ikke sikker

HVIS 2 ELLER 3 PÅ SPØRSMÅL 6
7.

Gjorde du noe av det følgende for å sikre at feriepengene ble utbetalt i tide
FLERE SVAR MULIG
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Økte likviditeten gjennom bankkreditt
Fikk utsatt utbetalingsfristen for feriepenger
Utsatte andre fordringer som var til forfall
Reduserte kostnader ved bruk av permitteringer, oppsigelser eller redusert bemanning
Reduserte kostnadene på andre måter
Annet___NOTÉR
Nei NMUL

I løpet av de siste 5 årene før pandemien, har det skjedd at dere ikke har klart å utbetale
feriepengene i tide?
1. Ja
2. Nei
3. Ikke sikker

9.

Har dere et fast tidspunkt for utbetaling av feriepenger eller utbetales det i sammenheng
med når den enkelte ansatte starter ferien?
1. Fast tidspunkt
2. Utbetales i sammenheng med den enkeltes ferie
3. Ikke sikker

10.

Avsetter dere kostnaden til feriepenger på en egen bankkonto, for eksempel hver måned,
eller avsettes det ikke på en bankkonto
1. Avsetter kostnadene på egen bankkonto
2. Avsettes ikke på en bankkonto
3. Ikke sikker

11.

Er din bedrift dekket av en tariffavtale?
1. Ja
2. Nei
3. Ikke sikker

