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Retningslinjene for forvaltning av ferie er utarbeidet med bakgrunn i at ledere skal få en 
bedre forståelse av ferielovens bestemmelser og at en får en tilnærmet lik oppfølging overfor 
sine medarbeidere.

Fra 01.01.09 av er det innført nye regler i Ferieloven som stenger for adgangen til å få utbetalt
feriepenger for ikke avviklet ferie etter årets slutt. Kun dersom foreldrepermisjon eller 
sykdom er begrunnelsen for at ikke ferie er tatt ut, kan man få utbetalt feriepengene.

Følgende bestemmelser skal følges i Dønna kommune vedr ferie:

 Har alle ansatte rett på ferie?

Ja. Rett til full ferie dersom en tiltrer senest 30.09. Tiltrer en etter denne dato har en rett på
6 virkedager.
Det kan kreves dokumentasjon på om du har avviklet ferie hos tidligere arbeidsgiver, jfr  
Ferielovens § 5. 1-3. 

 Hvor mange feriedager har en som arbeidstaker?

25 virkedager.
Fyller du 60 år i feireåret har du rett til 6 virkedager i tillegg. Virkedag = dager som ikke 
er søndager eller lovbestemte helge/høytidsdager, jfr Ferielovens § 5. 1 – 5.
I tillegg kommer 5 virkedager avtalefestet ferie. 
Avtalefestet ferie behandles på lik linje med reglene i Ferieloven, jfr HTA 7.4.1

 Hva om arbeidstaker går i deltid?

Arbeidstaker har rett til like mange fridager som heltidsansatte.  Men en del av disse 
dagene vil allerede være arbeidstakers fritid i henhold til arbeidsplan/turnus, jfr
Ferielovens § 5.4

 Hvem bestemmer når arbeidstaker skal ha feire?

Arbeidsgiver og arbeidstaker skal drøfte dette sammen. Ved uenighet kan tillitsvalgt tas 
med til drøfting. Til slutt er det arbeidsgiver som bestemmer, jfr Ferieloven § 6.
En har rett til 18 virkedager sammenhengende i tiden 01.06 – 30.09 dersom en er tiltrådt 
før 15.08 og ikke har avviklet ferie hos tidligere arbeidsgiver.
Arbeidstaker kan kreve at restferien (7 virkedager) gis samlet innenfor ferieåret, jfr 
Ferielovens § 7.
Den avtalefestede ferien kan også kreves samlet, HTA 7.4.5
Arbeidsgiver skal ha ferielister oppsatt 2 mnd. på forskudd, jfr Ferielovens § 6.2 eller 
seinest 01.05.
Arbeidstakere over 60 bestemmer selv når ekstraferien skal tas, men må melde til leder 2 
uker i forkant.
Fastsatt ferie kan i utgangspunktet ikke endres uten særlig grunn, jfr Ferielovens § 6.3

Se eget for lærere
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 Kan ferie pålegges?

Men bare i forhold til opparbeidet feriepenger – hvis ikke arbeidsstedet har 
fellesferie/stenger i ferien, jfr Ferielovens § 5.5
Arbeidsgiver har plikt å påse at ferie avvikles i ferieåret, og arbeidstaker har plikt til å 
avvikle feriefritiden hvert år, jfr Ferielovens § 5.1

Presisering:
Ved lovendringen av 1. januar 2009 blir arbeidsgivers plikt til å sørge for at alle 
arbeidstakere gis ferie hvert år og arbeidstakeres plikt til å avvikle årlig feriefritid 
presisert.
Inkludert den avtalefestede ferien har alle arbeidstakere i KS-området rett til 30 
virkedager (5 uker) feriefritid hvert år. Tariffpartene er enige om at den avtalefestede 
ferie skal behandles etter reglene i ferieloven med de unntak/presiseringer som fremgår 
av Hovedtariffavtalen § 7.
Arbeidsgiver som nekter en arbeidstaker lovbestemt ferie kan bli erstatningspliktig, se §§ 
7 nr. 3 annet ledd og 14. Arbeidsgiver kan beordre alle arbeidstakere som ikke er 100 % 
helt arbeidsuføre, ut i ferie. Unntak: Arbeidstakere uten full opptjening av feriepenger (§ 
5 nr. 5), oppsagte arbeidstakere ( § 8) og arbeidstakere i lovbestemte permisjoner (§ 9). 

Presisering vedrørende arbeidstakere som ikke har opparbeidede feriepenger. Her sier

Ferieloven § 5:Arbeidstaker uten full opptjening:
KS (kommunenes sentralforbunds) kommentar er som følger:
Som fremgår av første setning opptjenes ikke retten til feriefritid. Arbeidstaker som ikke 
har opparbeidet rett til feriepenger har således likevel full rett til feriefritid.

For arbeidstaker som motsetter seg full ferieavvikling: 
Feriepenger opptjent hos annen arbeidsgiver skal tas med i regnestykket. 
Arbeidstakeren kan bare tilpliktes å ta hele feriedager. Dersom opptjente feriepenger året
før tilsvarer lønn for 5,6 daglønner, kan arbeidstakeren m.a.o. bare tilpliktes å avvikle 5 
dager ferie. Dersom arbeidstakeren tilpliktes å ta 6 dager ferie eller mer, skal 
lønnstrekket under ferien avgrenses til lønn for 5,6 dager.

På denne bakgrunn skal følgende rutine følges i Dønna kommune ved aktuelle 
tilfeller:
Arbeidstaker som motsetter seg ferie med begrunnelse i manglende opptjente feriepenger i
Dønna kommune – må fremme skriftlig søknad om fritak for ferieavvikling.
Det skal da i søknaden fremgå om feriepenger er opptjent hos annen (forrige) 
arbeidsgiver.
Dersom leder skal innvilge arbeidstaker rett til ikke å avvikle ferie – skal event. opptjente 
feriepenger sees i sammenheng med feriepenger opptjent hos annen arbeidsgiver.

 Kan ferie overføres til neste år?

Som hovedregel SKAL ferie avvikles.
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Det kan inngås skriftlig avtale om forskuddsferie/overføring av ferie inntil 12 virkedager 
fra kommende ferieår + den avtalefestede inntil 5 virkedager, jfr Ferielovens § 7.3, HTA §
7.4.6
Overføring kan bare skje innenfor Ferieloven og HTA’s bestemmelser om overføring.
Søknaden skal begrunnes.
Utarbeidet skjema skal brukes og sendes lønningskontoret før 31.12.

 Hvilken lønn får medarbeider under ferie?

En får ikke lønn, men feriepenger.
Rent teknisk skjer følgende:
På junilønn legger vi inn feriepenger (opptjent året før) og trekker lønn tilsvarende de 
virkedagene en har rett til etter ferieloven
Dette medfører at når en avvikler ferie – er en allerede trukket i lønn – og utbetaling blir 
som vanlig.
Arbeidstaker vil med andre ord ha rett til ferieavvikling uten lønnstrekk i forhold til den 
stillingsbrøk du var trukket lønn for i juni måned.
Dersom en tar ferie før 01.06 – og så slutter, må en trekkes i lønn for den ferien som 
avvikles. Begynner en i ferieåret, har en ikke opparbeidet feriepenger hos oss som 
arbeidsgiver og må trekkes ved ferieavvikling dersom avregning ikke er gjort på juni lønn.
Derfor har leder og medarbeider ansvar å påse at ferie meldes lønningskontoret og er i 
samsvar med de rettigheter en til enhver tid har, jfr Ferielovens § 10, HTA § 7.3

 Kan en få utbetalt feriepenger for ikke avviklet ferie?

Dersom ferie er inntrukket på juni lønn, er det bare i de tilfeller langtidssykefravær eller 
fødselspermisjon er påbegynt før hovedferie og varer ut året– at ferie kan utbetales, jfr 
Ferielovens § 11.2. Må anvises av leder.
FERIE SKAL SOM HOVEDREGEL AVVIKLES

 Dersom en blir syk i ferien – har rett på ny ferie?

Arbeidstaker skal ta kontakt med sin leder – jfr. sykefraværsoppfølgingsrutiner.
Dersom arbeidstaker har legemelding, er 100 % sykemeldt i minst 5 virkedager og er 
arbeidsutfør– er svaret ja, man får tilsvarende ferie erstattet. Lærer får fra 1. virkedag 
dag. jfr HTA § 7.1
Reiser en til Syden på ferie – blir dette sett på som avviklet ferie. 

KS kommentar sier bl.a.:
Etter HTA § 7.1er det tilstrekkelig at arbeidstakeren er helt arbeidsufør i 5 virkedager. 
For undervisningspersonale er det tilstrekkelig at arbeidstakeren er helt arbeidsufør i 1 
virkedag for å få erstatningsferie.
Delvis sykemelding gir ikke rettskrav på utsatt ferie eller ny ferie.
Når arbeidstakere som er helt eller delvis sykmeldt avvikler ferie, skal vedkommende 
anses som helt arbeidsfør i ferien. 

 Hvem bestemmer/fastsetter ferien?
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Det er enhetsleder som avtaler/fastsetter ferien. Alle ledere skal melde ferieavvikling for 
seg og sine medarbeidere til lønningskontoret for registrering. Se eget skjema.

UNDERVISNINGSPERSONALET.

 Avvikling av ferie:

Ferie for undervisningspersonale:

Undervisningspersonale avvikler hele den lovbestemte feriefritid (4 uker + 1 dag) 
sammenhengende i juli måned med avslutning siste virkedag i måneden, dersom ikke 
annet er fastsatt etter drøftinger mellom arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker.
De avtalefestede feriedagene tas ut uten at behovet for stillinger øker, og anses avviklet i 
de deler av året der det ikke er arbeidsplikt. Jfr Hovedtariffavtalen § 7.2.

 Feriepenger

HTA § 7.3:
Undervisningspersonale utbetales full lønn i ferietiden første yrkesår forutsatt at samlet 
opptjente feriepenger vil gi lavere utbetaling. Med første yrkesår menes 1. gangs 
tiltredelse i skoleverket etter fullført faglig og pedagogisk utdanning, og forutsatt at 
vedkommende er ansatt for minst ett år. Bestemmelsen omfatter også tilsatte på vilkår iht 
forskrift til Opplæringsloven § 14.5.
Undervisningspersonale som gjeninntrer i skoleverket hos samme arbeidsgiver etter 
studiepermisjon med delvis lønn eller uten lønn, får utbetalt full lønn i ferietiden første 
sommer etter gjeninntreden dersom opptjente feriepenger hos samme arbeidsgiver gir 
lavere utbetaling.

 Ferie og sykdom

HTA § 7.1: 
Arbeidstakere som godtgjør ved legeattest at vedkommende under ferie har vært 
arbeidsufør i minst 5 virkedager, får tilsvarende ferie erstattet. 

Undervisningspersonalet får erstattet ferie ved sykdom fra første virkedag.

FRIDAGER ETTER HTA § 6.3.

Fritiden skal avvikles i ferieåret.
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FERIELISTE 200.. 
Avdeling:

 Mai     Juni    Juli    August    Sept   
 NAVN UKE                     
 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

                    

                    

                     

                     

                     

                     

                   

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                 x    

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                      

Underskrift leder:

Listen sendes lønningskontoret seinest. 01.05.



AVTALE
OM

OVERFØRING AV FERIE M.V.

Arbeidstakers navn:_________________________Avdeling:_______________________
I medhold av ferieloven  § 7 og Hovedtariffavtalen § 7.4.6, samt individuelle arbeidsavtaler 
m.v. for ansatte i Dønna kommune - er det mellom arbeidstaker og arbeidsgiver avtalt slik 
overføring av ferie til neste ferieår. 

Begrunnelse for søknad om overføring av ferie: 
Langtidssykemeldt i tiden …………
Fødselspermisjon i tiden ………….
Annen årsak som gjør at ferie ønskes  overføret/tatt på forskudd
……………………………………………………………………………

Beregningsgrunnlag:
a) Overførte feriedager med feriepengedekning- fra foregående år:
b) Antall feriedager med lovfestet og avtalefestet ferie
     i inneværende år (arbeidsdager) 25 eller 30 ved fylte 60 år     :                      
c) Tilleggsfritid, Hovedtariffavtalens kap. § 6.3 etter avtale

:__________________
Sum fridager(arbeidsdager) inneværende år :

Minus avviklet feriedager (arbeidsdager) inneværende år :___________________

Til overføring/utbetaling :
Avtalt overførte dager m/feriepengedekning til neste år  
Antall arbeidsdager for ikke avviklet ferie som godtgjøres som
utbetalt grunnet langtidssykemelding/fødselsperm. :___________________

Anvises konto:_______________________

Dato: _________________

_______________________ _____________________
Arbeidstaker For arbeidsgiver

OBS: Virkedager er mandag til og med lørdag – altså  - 6 virkedager  = 1 uke!
          Ved registrering beregnes 5 dager pr. uke.  Dette skjemaet tar derfor 
           utgangspunkt i 5 dagers uke.

Kopi: Arbeidstaker,  lønn- og personal
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	Ferie for undervisningspersonale:

