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Utgangspunkter om fastsettelse av ferie

2

Hovedregel: 
• Arbeidsgiver bestemmer

• Begrenset av: 
• Arbeidstaker kan kreve 18 

virkedager/3 uker i tidsrommet 
1. juni – 30. september

• Restferien kan kreves samlet

Noen særspørsmål: 

• Må de ansatte ta ferie dersom de 
ikke kan reise dit de ønsker?

• Kan arbeidsgiver kreve at alle jobber 
i høysesongen i sommer? 

Ferieloven §§ 6 og 7
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• Unntak ved «særlige grunner»

• «Etter departementets vurdering vil 
den driftsmessige usikkerhet mange 
virksomheter opplever som følge av 
Covid-19, for eksempel knyttet til 
etterspørsel, tilgang på råvarer, 
bemanning mv., kvalifisere som særlig 
grunn etter ferieloven § 6 nr. 2.»

Uttalelse fra Arbeids- og Sosialdepartementet 21.04.20

Hovedregel: 

Varslingsfrist 2 måneder før 
ferien tar til

Frist for underretning 
om ferien

Ferieloven § 6 (2) 



Vilkår for endring av allerede fastsatt ferie – før feriens start
Er Covid-19 slike forhold som gir adgang for arbeidsgiver til å endre ferien?
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• Departementet legger til grunn at det som følge av 
Covid-19-situasjonen vil kunne oppstå hendelser 
som ikke kan forutses på fastsettelsestidspunktet, 
og som derfor vil kunne gi grunnlag for å endre 
fastsatt ferie. Departementet antar at dette for 
eksempel kan være aktuelt ved plutselig høyt 
sykefravær, ansatte som må i 
isolasjon/karantene eller at endrede smitteråd 
gir grunnlag for gjenopptagelse av drift. 

Uttalelse fra Arbeids- og Sosialdepartementet 21.04.20

Ferieloven § 6 (3)

uforutsette hendinger

vesentlige driftsproblemer

må ikke kunne skaffes 
stedfortreder

drøftes på forhånd
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• Smittekarantene

• Vaksine

• Reiserestriksjoner/smittefare 
i planlagt ferieland

• Kan arbeidstaker kreve 
endret/utsatt ferie på 
grunn av forhold 
knyttet til Covid-19?
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Grunnleggende skille i norsk 
rett:

Ubetinget rett til ferie

Betinget rett til feriepenger

Skillet mellom ferie 
og feriepenger
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FERIEÅR FØLGER 
KALENDERÅRET

2021

Ferieloven § 4

OPPTJENINGSÅR FOR 

FERIEPENGER ER

FORUTGÅENDE KALENDERÅR

2020



Kan arbeidstaker nekte å ta ferie pga permittering i 
fjor?
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• Utgangspunkt: arbeidstakers plikt å 
avvikle ferie

• Unntak: Ikke opptjent tilstrekkelige 
feriepenger

Ferieloven § 5 (5)



Rett til feriepenger av dagpenger
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«Medlemmer som har 
mottatt dagpenger i 2020, 
får utbetalt feriepenger 
som utgjør 10,2 prosent av 
brutto dagpengeutbetaling 
i 2020.»

• Arbeidstakere som ikke 
mottar dagpenger 7. juni 
2021 vil få utbetalt 
feriepengene innen 
utgangen av juni 

Midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien § 2-10



Hva gjør dere når dere har ansatte som kan nekte å ta ferie på 
grunn av manglende opptjening? 
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Praktiske råd: 

Avklare om arbeidstaker ønsker å avvikle ferie som ikke dekkes av feriepengene

Tydelig informere om konsekvensen av å nekte å avvikle ferie; at ferien går tapt

Sørge for riktig registrering/dokumentasjon



Kan arbeidsgiver bestemme hvor ferien legges?
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Det globale reiserådet forlenges til 1. juli

Pressemelding | Dato: 21.05.2021 | Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet forlenger reiserådet som fraråder alle 
reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land til 1. juli. 

– Regjeringens gradvise gjenåpningsplan er i gang, men 
helsemyndighetene tilråder å unngå utenlandsreiser til en 
større andel nordmenn er vaksinert. Derfor forlenger vi det 
globale reiserådet til 1. juli. Vi ønsker ikke å ha reiserådet 
lenger enn nødvendig, men slik situasjonen er nå er det mest 
forutsigbart å planlegge Norgesferie i sommer, sier 
utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/forlenges_juli/id2850361/
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“smittekartet” per 31.05



Karanteneregler per 27.05.2021
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.

Land Karantene Karantenehotell

Alle land utenfor EØS/Schengen/UK Ja, i 10 dager Ja, også etter nødvendige reiser (til negativ test døgn 7)

EØS/Schengen/UK
Røde land/områder
med høyt smittepress (>150 per 100 000 innbyggere)

Ja, i 10 dager
(til negativ test døgn 7)

Ja, også etter nødvendige reiser. Man kan teste seg ut av 
karantenehotell tidligst på døgn 3 eller døgn 7, avhengig av 
smittepresset i landet man kommer fra.

EØS/Schengen/UK
Røde land/områder
med lavt smittepress (<150 per 100 000 innbyggere)

Ja, i 10 dager
(til negativ test døgn 7)

Nei

EØS/Schengen/UK
Gule land/områder
<25 per 100 000 innbyggere og i gjennomsnitt mindre enn 4 
% positive prøver de siste to ukene

Nei Nei



Kan arbeidsgiver pålegge at innreisekarantene tas i 
ferien?
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• Ola Nordmann vil ha sol og 
sommer i Spania

• Arbeidstaker med familie i 
utlandet vil hjem til familien i 
ferien

• Pålagt arbeidsreise til utlandet 
i forkant av ferien
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• Konkret vurdering:
• Hva har arbeidsgiver formidlet i 

forkant av ferien?
• Har arbeidstaker uaktsomt eller 

bevisst satt seg i denne 
situasjonen?

• Konsekvens for arbeidet at 
arbeidstaker ikke stiller på 
arbeidsplassen? 

Hva kan arbeidsgiver
gjøre dersom
arbeidstaker ikke stiller 
på jobb etter ferien på
grunn av karantene? 
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Takk for meg – og god ferie!


