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Ferieloven – hovedtrekk 

Ferieloven av 29.04.1988 

Retten til feriefritid Retten til feriepenger 

Kap II Kap III 

Arbeidsgiver plikter å sørge for at 
arbeidstaker avvikler ferie – retten til 
feriefritid er uavhengig av opptjente 
feriepenger 

Arbeidsgiver plikter å sørge for at 
arbeidstaker har feriepenger som skal 
erstatte lønnsbortfallet i feriefritiden 

Ofte stilte spørsmål om feriefritid/feriepenger 

Problem Løsning 

Ledelsen har bestemt at de ansatte skal få 
bonus i forhold til salget og at dette ikke skal 
inngå i grunnlaget for feriepenger. Er det ok? 

§ 10.1 – arbeidsvederlag. Kan ikke avtale seg 
vekk fra feriepenger 

Hvor står det i ferieloven om trekk i lønn? Ingen steder  

AML §14-15 om hva du kan trekke i lønn og 
feriepenger 

Alle her jobber 5-dagers uke, hvorfor brukes 
6-dager i forbindelse med ferie? 

§ 5.1 Virkedager – mandag tom lørdag 

Hva er forskjellen på 22 og 26-deler? Månedslønn = 26.000 

6 dager pr uke: 4/26 = 4.000 

5 dager pr uke: 3/22 = 3.545 

NB! Ved utbetaling av 26-deler alltid hele 
ferieuker 

Per ønsker feriepengene utbetalt i januar 
fordi han er blakk, hva sier jeg til det? 

Nei - § 1 og § 11 

Alternativet er at arbeidsgiver yter et 
kortsiktig lån med skriftlig avtale om forfall 
når feriepengene skal utbetales. Ingen 
renteberegning under 3/5 G. 

Pål har jobbet her i flere år, men nå har han 
kjøpt seg nytt hus og har ikke råd til å ta 

Ferieloven er gitt for å sikre at 
arbeidstakerne virkelig får ferie, og 
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sommerferie. Han vil ha feriepengene 
utbetalt så fort som mulig. Hvordan 
registrerer jeg dette i systemet? 

arbeidsgiver plikter å sørge for at så skjer. 
Men retten til ferie er samtidig en plikt for 
arbeidstaker til å gjennomføre den ferien.  
Unntaket er dersom en arbeidstaker ikke har 
opptjent tilstrekkelig med feriepenger, slik at 
feriepengene ikke dekker bortfallet av lønn 
under fraværet. I slike tilfeller kan den 
ansatte la være å ta ferie, med mindre den 
ansatte jobber i en virksomhet hvor driften 
innstilles i forbindelse med ferieavviklingen 
(fellesferie). Da må ferien avvikles uansett. 

Kari har hatt foreldrepermisjon siden i fjor 
sommer og begynte å jobbe i igjen 1. mai. 
Hun overførte 12 virkedager ferie fra i fjor 
og skal ha kun 2 uker ferie i sommer. 
Behøver jeg å trekke henne for ferie? 

Hvis hun ble trukket for ferien i fjor, så skal 
hun ikke trekkes på nytt i år. Ble hun ikke 
trukket for disse dagene i fjor så skal hun 
trekkes i år. 

Nils har søkt om redusert stilling fra 100 % til 
80 % fra 01.09. Hva skal jeg trekke for 
feriefritiden hans? 

Riktig beregning av trekk for ferie er 
avhengig av når ferien er avviklet. 

Guro har vært mye sykmeldt i 2015 og fikk 
ikke avviklet ferien. Hun har overført 4 uker 
ferie til 2016. Nå har hun sagt opp stillingen 
sin og fratrer 30.06. Hva skal hun ha i 
sluttoppgjør? 

Ble hun trukket for full feriefritid i 2015? 
Hvis hun ble det, så skal hun ha lønn for 
disse dagene. Er det avviklet ferie i 2015 må 
det trekkes for denne.  

Øyvind klager på junilønnen sin, for han er 
trukket for 2 uker ferie, men skjønner ikke 
hvorfor han er beregnet prosenttrekk på 
lønnen han får? 

Skattebetalingsloven §§ 5.6 og 5.7 

Trekkfritaket gjelder kun feriepenger, og 
systemet beregner prosent automatisk på 
alle som får utbetalt 26-deller mellom 2 og 
25 

Arne er 63 år, og på hittilverdier ser jeg at 
Feriepenger til utbetaling over 60 år har 
saldo fra 2 år tilbake. Kan jeg korrigere dette 
beløpet til beløp lik feriepenger over 60 år 
fra feriepengelisten 31.12.15? 

§ 11.2 

Nei, feriepengene skal utbetales. Eller, 
kanskje han har avviklet den ekstra 
ferieuken uten å bli trukket i lønn?  

Marte er regnskapsmedarbeider og har 
bestilt ferietur sammen med familien. Tida 
for ferien er godkjent av arbeidsgiver. To 
dager før hun skal begynne ferien, kommer 

Arbeidsgiveren kan endre allerede fastsatt 
ferie dersom avviklingen av den fastsatte 
ferien vil skape vesentlige driftsproblemer 
på grunn av uforutsette hendelser og det 
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arbeidsgiver og pålegger henne å utsette 
ferien fordi lønningssjefen er sykmeldt. 
Marte er den eneste som kan være vikar. 
Kan arbeidsgiver kreve dette? 

ikke kan skaffes stedfortreder.  

Arbeidsgiveren skal drøfte endringene med 
arbeidstaker på forhånd. Arbeidstaker kan 
kreve erstatning for dokumenterte 
merutgifter som følger av en omlegging av 
ferien. Det skal opplyses om slike krav under  
drøftingene. 

 

Petter har 1 måned oppsigelse og sier opp 
stillingen 30.06. Han har tidligere fått 
godkjent 3 uker ferie i juli, men nå sier 
arbeidsgiver at han må jobbe i stedet. 

Dersom oppsigelsen kommer fra 
arbeidsgiveren, kan ikke arbeidsgiveren 
legge ferien i oppsigelsestiden uten 
arbeidstakerens samtykke. Unntaket er der 
hvor oppsigelsesfristen er på 3 måneder 
eller lenger, da kan ferie kreves avviklet i 
oppsigelsestiden. Arbeidstaker kan motsette 
seg at allerede fastsatt ferie avvikles i 
oppsigelsestiden.  

Arbeidstaker som selv sier opp, kan kreve at 
ferie avvikles før oppsigelsesfristens utløp 
dersom det ellers ikke vil være tid til å 
avvikle ferie innenfor hovedferieperioden (1. 
juni – 30. september) eller innenfor ferieåret 
og vilkårene ellers i § 6 og 7 overholdes. 
Arbeidstaker som sier opp etter 15. august, 
kan likevel ikke kreve at ferien legges til 
tiden før 30. september. 

Mari begynte 1. oktober 2015 og lurer på 
hvor mange feriedager hun har i 2016? 

§ 5 – full feriefritid 

Regne ut hvor mange dager feriepengene 
dekker – opptjente feriepenger delt på 
daglønn eller 

1,75/2,08 pr måned opptjent 

Sjefen fyller 60 år 1. september 2016 og 
lurer på om han får 2,3 % ekstra feriepenger 
i år. 

§ 5.2 – 60 år i løpet av ferieåret  

Marit kommer hjem fra ferie i Hellas og 
første dag på jobben kommer hun med 
dokumentasjon på at hun var syk siste 
ferieuka og har sykmelding fom mandag tom 

§ 9.1 

NB! Ny bestemmelse:  

Arbeidsufør – sykdom, § 9 nr. 1 andre ledd 
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fredag. Hun krever å få erstattet disse 
dagene. Er det mulig? 

“Arbeidstaker som har vært helt arbeidsufør 
i løpet av ferien, kan kreve at et tilsvarende 
antall virkedager ferie utsettes og gis som ny 
ferie senere i ferieåret. Kravet må 
dokumenteres med legeerklæring og 
fremsettes uten ugrunnet opphold etter at 
arbeidet er gjenopptatt.” 

Lovendring fra 1. juli 2014.  

 

 


