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Feriepenger og likviditetsutfordringer 

Jeg viser til kontakt om mulige likviditetsutfordringer i arbeidslivet i forbindelse med utbetaling 

av feriepenger for årets ferie, og behov for tiltak for å håndtere dette. NHO har konkret bedt 

om at kompensasjonsordningen for næringslivet (for faste, uunngåelige kostnader) utvides til 

også å omfatte dekning av feriepenger. Videre er den statlige lønnsgarantiordningen, som i 

dag dekker krav på lønn og feriepenger ved arbeidsgivers konkurs, pekt på som en mulig 

løsning.  

 

For ordens skyld vil jeg først vise til den generelle adgangen som arbeidsgiver og 

arbeidstaker har etter ferieloven til å avtale at ferien legges senere på året enn vanlig, slik at 

også utbetaling av feriepengene kan utsettes tilsvarende. Ferieloven åpner også for at 

halvparten av den lovfestede ferien kan avtales overført til neste år, slik at også deler av 

feriepengeutbetalingen kan forskyves til da. Jeg antar at slike løsninger innenfor ferieloven 

etter omstendighetene vil kunne lette likviditetsutfordringer i denne forbindelse.  

 

Regjeringen har allerede gjennomført en rekke midlertidige tiltak for å styrke bedriftenes 

likviditetssituasjon i forbindelse med utbruddet av Covid-19. Dette omfatter blant annet 

kompensasjonsordningen, redusert sats og utsatt betaling av merverdiavgift, redusert 

arbeidsgiveravgift og lettere tilgang på lån gjennom statlig garanti for lån fra finansforetak. I 

tillegg er bedriftenes kostnader knyttet til permitteringer, sykdom og omsorgspenger redusert 

samt at arbeidskraftkostnaden dekkes gjennom dagpenger under permittering.  

 

Departementet ser det ikke som hensiktsmessig at det nå etableres noen ny ordning, eller at 

kompensasjonsordningen utvides, for å dekke feriepenger for de virksomhetene som har 

likviditetsutfordringer. Virksomheter som har behov for det, henvises isteden til å søke lån 

gjennom den statlige garantiordningen for lån fra finansforetak, der staten garanterer for 90 
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prosent av lånebeløpet, og som er etablert til hjelp for virksomheter med likviditetsproblemer 

som følge av Covid-19. Finansdepartemenet bekrefter at ordningen gir rom for at banker gir 

garanterte lån for helt eller delvis å finansiere utbetaling av feriepenger.  

 

Jeg er klar over at partene er opptatt av at opptjente feriepenger må komme frem til 

arbeidstakerne. Lånebeløp under garantiordningen utbetales til bedriftene. Jeg forutsetter 

imidlertid at bedrifter som søker og får innvilget et statsgarantert lån for å dekke bedriftens 

feriepengeutbetalinger faktisk bruker pengene til dette formålet, og at de utbetaler 

feriepenger til sine ansatte. Dersom noen mot formodning skulle unnlate dette, vil 

arbeidstakerne kunne begjære virksomheten konkurs, og dermed få dekket sine 

feriepengekrav gjennom lønnsgarantiordningen. Som kjent vil arbeidstakerne i en slik 

situasjon være fritatt fra å stille sikkerhet for omkostninger ved bobehandlingen 

(rekvirentansvaret).  

 

Avslutningsvis ber jeg om at dere holder oss oppdatert dersom det skulle dukke opp nye 

momenter knyttet til denne problemstillingen. 

 

 

Med hilsen 

 

 
Vegard Einan 
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