
 

 

Aktuelle problemstillinger knyttet til ferie 

Informasjon fra Spekter – 16. mars 2020 

 

I forbindelse med situasjonen rundt koronaviruset, oppstår det en del problemstillinger knyttet 

til ferie. Her finner du svar på noen av dem. 
 

Hvilken rett har arbeidsgiver til å endre fastsatt ferie?  
 

Arbeidsgiver kan endre fastsatt ferie på grunn av «uforutsette hendinger», dersom ferieavviklingen vil 

skape vesentlige driftsproblemer og det ikke kan skaffes stedfortreder (Ferieloven § 6 nr. 3).  

 

Spekter vurderer at den aktuelle situasjonen rundt koronaviruset er en uforutsett hendelse som gir 

arbeidsgiver anledning til å endre fastsatt ferie, forutsatt at de andre vilkårene er oppfylt. Det er i 

denne forbindelse viktig å huske på at arbeidsgiver på forhånd skal drøfte spørsmål om endring med 

arbeidstaker.  

 

Ferielovens bestemmelser om feriefastsetting, endring av ferie og erstatning kan fravikes ved 

inngåelse av tariffavtale eller annen avtale, jf siste ledd i ferieloven § 6 (feriefastsetting, endring og 

erstatning) og ferieloven § 7 (tiden for ferie).  

 

Det innebærer blant annet at dersom arbeidsgiver har behov for forutsigbarhet med bakgrunn i 

effektene av koronaviruset, kan det om mulig inngås individuell eller kollektiv avtale som kan sikre 

mer tilpassede løsninger for ferieavvikling enn det som følger direkte av ferielovens bestemmelser. 

Det er ikke et vilkår for å inngå individuell eller kollektiv avtale at det foreligger vesentlige 

driftsproblemer, at det ikke kan skaffes stedfortreder etc. 

 

Hvilke kostnader må arbeidsgiver dekke når ferien endres?  
 

Endring av fastsatt ferie kan medføre merutgifter for arbeidstaker i form av tap av verdien av reisen, 

avbestillingsgebyrer osv. Arbeidstaker kan kreve erstatning fra arbeidsgiver for dokumenterte 

merutgifter som følger av en omlegging av ferien, jf. ferieloven § 6 nr. 3. Merutgiftene som kreves 

dekket må skyldes at ferien blir endret.  

 

I forbindelse med situasjonen rundt koronaviruset, har en rekke reise- og flyselskap, samt 

reiseforsikringsaktører tilbudt refusjon av allerede bestilte billetter og reiser. På denne bakgrunn må 

arbeidstaker som får sin ferie endret, først søke refusjon via disse kanalene. Dersom det ikke lykkes, 

eller at bare deler av beløpet dekkes, anbefaler Spekter at arbeidsgivere som endrer eller inndrar ferie 

refunderer arbeidstakers merutgifter knyttet til at ferien blir endret. 

 

Har arbeidstaker krav på å få endret fastsatt ferie?  
 

Dersom ferien er fastsatt i tråd med reglene i ferieloven, har i utgangspunktet ikke arbeidstaker krav på 

å få endret ferien. Dersom arbeidsgiver og arbeidstaker blir enig om en endring, er dette helt i orden. 

Basert på myndighetenes råd per i dag om å unngå reiser som ikke er strengt nødvendige, mener 

Spekter det er grunn til å utvise skjønn knyttet til dette spørsmålet, hvis det er driftsmessig mulig.  

 

Arbeidstaker over 60 år bestemmer selv tiden for avvikling av ekstraferien, med mindre annet er 

avtalt. Dersom arbeidstaker har varslet denne ferien minst 2 uker i forveien, anses ferien som fastsatt. 

Spekter mener imidlertid det er grunn til å utvise skjønn også for denne gruppen, dersom 

driftssituasjonen tillater det. 

 

Kan man nekte noen å reise på ferie slik som situasjonen er nå?  
 

Regjeringen anbefaler å unngå reiser, både innenlands og utenlands, som ikke er strengt nødvendig. I 

tillegg er det fra myndighetene lagt ned forbud mot utenlandsreiser for helsepersonell som jobber med 
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pasientbehandling ut april 2020, med mulighet til forlengelser.  

 

Når situasjonen er slik at myndighetene pålegger karantene ved hjemkomst, mener Spekters at 

arbeidsgiver kan pålegge arbeidstaker ikke å reise.  

 

Helsedirektoratet har fra 17. mars 2020 innført karanteneplikt i 14 dager for alle som kommer til 

Norge fra utlandet. Spekter mener arbeidsgiver med bakgrunn i den ulovfestede lojalitetsplikten vil 

kunne pålegge arbeidstakere ikke å reise til områder som etter myndighetens råd utløser karantene og 

som setter arbeidstaker ute av stand til å gjennomføre arbeid for virksomheten etter reisen.  

 

Myndighetenes til enhver tid gjeldende vurderinger er her sentrale å følge med på. Dersom 

arbeidstaker har saklige grunner for reisen, kan dette stille seg annerledes. Det oppfordres til en god 

dialog med de ansatte før beslutning tas. 

 

Når må ferien avvikles?  

 

Koronaviruset innebærer endring i ferieplanene til mange arbeidstakere. Dette kan få innvirkning på 

både hovedferien og restferien. Arbeidstaker kan i ifølge ferieloven kreve at hovedferien, som 

omfatter 18 virkedager, gis i hovedferieperioden 1. juni – 30. september. Videre sier ferieloven at 

restferien, som omfatter 7 virkedager, kan gis samlet innenfor ferieåret. 

 

Det er imidlertid viktig å være klar over at man gjennom skriftlig avtale kan fravike reglene om 

avvikling av hovedferie og restferie. Slik skriftlig avtale kan enten inngås med tillitsvalgte eller med 

den enkelte arbeidstaker. 

 

Hvilke rettigheter har arbeidstaker dersom vedkommende blir syk før ferien eller syk i ferien?  
 

Dersom en arbeidstaker blir helt arbeidsufør før ferien, kan vedkommende kreve at ferien utsettes til 

senere i ferieåret. Arbeidstaker som blir syk i løpet av ferien, kan kreve at et tilsvarende antall dager 

ferie blir utsatt til senere i ferieåret. I begge situasjoner må sykdommen dokumenteres med 

legeerklæring og fremlegges så raskt som mulig for arbeidsgiver. Det er per i dag ingen endringer i 

dette knyttet til koronasituasjonen. 

 

https://one-lnk.com/x1eKkC1lKD4bHWEXArgirL2Jt0Vs-TShqCMZ2lyCe-faMU-RnWUbB9VU3a3MqEka7eKmOetkk3cFYFnReAVfVJOOg/x1ep8cDJsOr67oo1o2IvBrbIf_h5Z5RrLAvIeOC9ZptiWmKkuv8Wt9GtSc2og27yKU_oIxf98GzBLvKshH4k9Q20oRwUU_74CND--bbKPNX1dZpvu-zA-1PUPgJhckmKpzlAWuZi2UXX2J5_P2Xjo5b9aAZTYxvfPIp-r-oO_54vxP3diyFu2DOoLAcTlEcxXb-LHqmelaYkxVhroGPjF9s5dB1mhw-6O4aiko_eTmuZPj-VW2nACOGzFkANnnk-pFSlb4_VOG6AO1Gbtu8nFvv38xqIzpsgeZMi90WBNQFXZskRJ1sUATaV2bjD8DMYycUdPO3GXtswjMCaTI7i1ZChg/x1e4yan9PGUA3jeYe61QVSaZQ/

