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Høringom endringeri ferieloven

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) viser til
Arbeidsdepartementets brev av 9. oktober 2012. Vi har følgende merknader til saken:

Hørin sbrevets kt. 3.1 omtaler sykdom under fastsatt ferie. Forslaget i høringsbrevet
går ut på at ferieloven § 9 (1) andre ledd endres, slik at kravet om at arbeidstakeren må
ha vært arbeidsufør i minst seks virkedager, fiernes. Vi gjør oppmerksom på at for
statens del har dette minimumskravet ikke vært praktisert. Som kjent var staten ikke
omfattet av tidligere ferielov av 1947, men hadde egne regler. Staten er imidlertid
omfattet av ferieloven av 1988. Også før dette tidspunktet praktiserte staten den
ordningen at dersom arbeidstakeren hadde vært helt arbeidsufør på grunn av sykdom
under ferien, kunne vedkommende kreve ferien utsatt til senere i ferieåret. Dette gjaldt
selv om arbeidsuførheten bare gjaldt én dag, men det var også den gang et krav om
legeattest. Det ble også krevet at arbeidsgiver ble underrettet snarest mulig ved
sykdommens inntreden. Da staten ble omfattet av ferieloven av 1988, ble statens
tidligere ordning videreført ved særavtaler, se nå sentral særavtale om ferie for
statstjenestemenn i Statens personalhåndbok pkt. 9.16 (pkt. 2).

Ihørin sbrevets kt. 3.2 reises det følgende spørsmål: Bør det for lovbestemt ferie som
går ut over kravene i arbeidstidsdirektivets minimumskrav, fortsatt gis adgang til
utbetaling av feriepenger for ferie som ikke er avviklet på grunn av sykdom eller
foreldrepermisjon?

Vi vil her gjøre oppmerksom på at for statens del gjelder sentral særavtale om ferie for
statstjenestemenn, se Statens personalhåndbok pkt. 9.16. I denne avtalen (pkt. 8) er det
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sagtat den avtalefestedeferienskalbehandlesliktmedlovfestetferie,medhensyntil
overføringavferiedagertildet påfølgendeferieårog eventuellutbetalingavferiepenger
(lønn).En årsaktilat dennebestemmelsener tatt inni særavtalen,er at en annen
ordningvillemedføreen komplisertogtungvintbehandlingavsaker omferiei den
enkeltestatligevirksomhet.Ferieloveninneholdermangebestemmelsersomut fravår
erfaringer kompliserteogvanskeligeå praktisere.Somen følgeavinnføringav
avtalefestetferie (forstatensdelhovedtariffavtalenspkt.6) med egne regler,er
bestemmelseromferieblittendamer kompliserte.Meddette somutgangspunkt,er
vårt standpunktat ferielovensbestemmelserikkebør gjøresvanskeligereå praktisere,
vedat det innføreset skillemellomlovbestemtminimumsferieog lovbestemt
ekstraferieetter ferieloven,når det gjelderadgangentilutbetalingavferiepenger.

I tilknytningtilhørin sbrevets kt. 4 omadministrativeog økonomiskekonsekvenser,
viservitilvår omtaleovenfortilpkt.3.1.Enfølgeavdette er at en eventuellendringav
ferieloven§ 9 (1)andreleddikkevilmedføreendringeravstatenspraksis,og derfor
hellerikkevilmedføreadministrativeellerøkonomiskekonsekvenseri staten.

FADvili tilleggpåpekeat tidligereendringi ferieloven 7 3 andreleddtred'e
nunktum(se Ot.prp.nr. 65 (2007-2008))har medførtat bestemmelsenhar fåttet noe
upresistinnhold.Slikbestemmelsennå lyder,og slikden etter forslagetvilbli
videreførtsom §7 (3)andreleddandrepunktum,kan det se ut til at arbeidstakerenkan
kreveoverføringi tilleggtilerstatningetter § 14.Dettestår i motstridtilbestemmelsens
førstepunktum,hvordet fremgårat feriesomi stridmedlovensbestemmelserikkeer
avvikletvedferieåretsutløpskaloverførestilpåfølgendeferieår.Viber derforomat
Arbeidsdepartementetvurdereren presiseringavbestemmelsen.Et muligalternativ
kunnevære at bestemmelsengis følgendeordlyd:"Hvismanglendeferieavvikling
skyldesarbeidsgiverkan arbeidstakerdessutenkreveerstatningetter § 14".

FADslutterseg ellerstilde forslagtilendringersomfremgåravhøringsbrevet.
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