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Hvem bestemmer tidspunktet for ferie? 
(ferieloven § 6 nr. 1)

• Det er arbeidsgiver! 
– Men må drøftes med arbeidstaker eller tillitsvalgt

• Ikke enighet? 
Arbeidsgiver bestemmer innenfor ferielovens rammer og kan bruke 
sin styringsrett

– Arbeidstaker kan kreve 3 uker i sammenheng i perioden fra 
1. juni til 30. september

– arbeidstaker kreve den fjerde ferieuken i sammenheng og 
den femte uken i sammenheng (men ikke som en 
sammenhengende to ukers periode)

– Arbeidstaker kan ikke kreve å få avvikle ferie på enkeltdager

• Ansatte over 60 år bestemmer selv tiden for den ekstra 
ferieuken



Varsle tiden for ferie (ferieloven § 6 nr. 2)

• Arbeidstaker kan kreve varsel fra arbeidsgiver 2 
måneder for ferien («bør-regel»)

• Unntak der særlige forhold er til hinder for slikt varsel:
– Driftsmessige forhold
– Lite tid igjen av året

• Arbeidstaker over 60 år skal varsle arbeidsgiver minst 
2 uker før avvikling av den ekstra ferieuken



Hva må arbeidsgiver tenke på når?

Januar:
• Antall feriedager

• Husk overførte 
dager

Mars:
• Få inn ferieønsker

• Drøfting

April:
• Fastsett tidspunkt 

hovedferie
• Varsle 

arbeidstaker





Endringer i fastsatt ferie (fl § 6 nr. 3)

• Utgangspunkt:  Når arbeidsgiver har fastsatt ferien, så skal 
arbeidstaker innrette seg etter dette. 

• Utfordring: Oppstår uventede situasjoner som gjør at 
arbeidsgiver har behov  for økt bemanning eller spesiell 
kompetanse etter at ferie er avtalt.

• Åpnet i loven for at arbeidsgiver under visse vilkår kan 
endre fastsatt ferie på grunn av behov i virksomheten.
– Nødvendig pga uforutsette hendinger som skaper vesentlige 

driftsproblemer
– Det må ikke kunne skaffes stedfortreder

• Opplyse om dokumenterte merutgifter som skal erstattes



Hva må arbeidsgiver tenke på når? Forts. 

Aug/sept:
• Hvor 

mange 
feriedager 
til gode? 
Sykdom?

• Planlegge 
restferie?

Okt./nov:
• Sjekk status 

ferieønsker
• Vurder om 

ferie må 
pålegges?

Desember
• Behov for 

overføring 
av ferie?



Overføring av ferie (fl § 7 nr. 3)

Husk hovedregel!
• Ferie skal avvikles før nyttår – arbeidstaker kan ikke kreve 

overføring

Avtale om overføring (§ 7 nr. 3 første ledd)
• Kan avtale overføring av inntil 2 uker + eventuelle 

avtalefestede feriedager

Automatisk overføring av lovfestet ferie (§ 7 nr. 3 annet 
ledd)

• Ikke avviklet lovbestemt ferie overføres automatisk 
sammen med pengene

• Ingen begrensning på antall dager
• Avtalefestet ferie – løses ut fra avtalen



Takk for meg! 

Jeg er på 

Og Infotjenester er på               og
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