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Lov om endringer i ferieloven, arbeidsmiljøloven og arbeidsmarkedsloven

Ot.prp.nr.65 (2007-2008), Innst.O.nr.7 (2008-2009) og Besl.O.nr.5 (2008-2009). Odels- og lagtingsvedtak hhv. 20. og 25.

november 2008. Fremmet av Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Endringer i følgende lover:

1 Lov 29. april 1988 nr. 21 om ferie.

2 Lov 10. desember 2004 nr. 76 om arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven).

3 Lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).

I

       I lov 29. april 1988 nr. 21 om ferie gjøres følgende endringer:

§ 2 nr. 2 andre punktum skal lyde:

       Forskriften kan fravike reglene i loven her, likevel ikke § 5 nr. 1, 2, 3 og 4 første ledd om

feriefritidens lengde og § 10 nr. 2 og 3 om prosentsatsene for feriepenger.
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§ 5 nr. 1 skal lyde:

(Den alminnelige feriefritid)

       Arbeidsgiver plikter å sørge for at arbeidstaker gis feriefritid på 25 virkedager hvert ferieår.

Arbeidstaker plikter å avvikle feriefritiden hvert år, jf. likevel denne paragraf nr. 5, § 7 nr. 3 første ledd og

§ 9 nr. 1 og 2. Som virkedager regnes alle dager som ikke er søndager eller lovbestemte helge- eller

høytidsdager. Virkedager i ferien som etter arbeidstidsordningen likevel ville vært fridager for

vedkommende arbeidstaker, regnes som feriefritid og går til fradrag i dagtallet etter første punktum, samt

nr. 2 og 3.

§ 5 nr. 2 første punktum skal lyde:

       Arbeidstaker som fyller 60 år i løpet av ferieåret, skal gis ekstraferie på 6 virkedager.

§ 5 nr. 4 oppheves. Nåværende nr. 5 til nr. 7 blir nr. 4 til nr. 6.

§ 5 nr. 6 skal lyde:

(Fravikelighet)

       Bestemmelsene i nr. 4 annet ledd kan fravikes ved tariffavtale.

§ 7 nr. 1 fjerde punktum skal lyde:

       Arbeidstaker som har avviklet permisjonstid med foreldrepenger etter folketrygdloven §§ 14-1 til

14-15, i hele hovedferieperioden, kan motsette seg å avvikle hovedferien innen ferieårets utløp.

§ 7 nr. 3 skal lyde:

(Forskuddsferie og overføring av feriedager)

       Det kan inngås skriftlig avtale om avvikling av forskuddsferie på inntil 12 virkedager og overføring av

inntil 12 virkedager ferie til det påfølgende ferieår. Forskuddsferie og overføring av ferie ut over dette kan

ikke avtales.

       Ferie som i strid med lovens bestemmelser ikke er avviklet ved ferieårets utløp skal overføres til det

påfølgende ferieår. Dersom manglende ferieavvikling skyldes forhold som nevnt i § 9 nr. 1 og 2 gjelder

likevel bestemmelsen i § 11 nr. 2 annet ledd. Hvis manglende ferieavvikling skyldes arbeidsgiver kan

arbeidstaker i tillegg til overføring kreve erstatning etter § 14.

§ 7 nytt nr. 4 skal lyde:

(Fravikelighet)

       Reglene i denne paragraf om tiden for ferie innen ferieåret kan fravikes ved tariffavtale eller annen

avtale.

§ 9 nr. 2 skal lyde:
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(Ferieavvikling under foreldrepermisjon mv.)

       Arbeidsgiver kan ikke uten arbeidstakers samtykke legge ferie til permisjonstid hvor det ytes

foreldrepenger etter folketrygdloven §§ 14-1 til 14-15. Det samme gjelder under permisjon som fedre og

andre omsorgspersoner har i tilknytning til fødsel i medhold av arbeidsmiljøloven § 12-3 første ledd.

       Arbeidstaker kan kreve å avvikle lovbestemt ferie i løpet av permisjonstid hvor det ytes

foreldrepenger etter folketrygdloven §§ 14-9 og 14-16.

       Faller permisjonstid som nevnt i første ledd sammen med allerede fastsatt ferie, kan arbeidstaker

kreve utsettelse av de virkedager ferie som er blitt omfattet av permisjonstiden.

       På de vilkår som følger av §§ 6 og 7 kan arbeidsgiver legge ferie til den tid da arbeidstaker har utvidet

foreldrepermisjon etter arbeidsmiljøloven § 12-5.

Overskriften i § 10 nr. 4 skal lyde:

(Opptjening av feriepenger under sykdom, foreldrepermisjon mv.)

§ 11 nr. 2 annet ledd skal lyde:

       Feriepenger for ferie som på grunn av forhold som er nevnt i § 9 nr. 1 og 2 verken er avviklet i løpet

av ferieåret eller overført til det påfølgende ferieår, utbetales første vanlige lønningsdag etter ferieårets

utløp.

II

       I lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. gjøres følgende endringer:

§ 4-5 nytt syvende ledd skal lyde:

       Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om bruk, registrering, vurdering,

godkjennelse, rapportering, informasjon, begrensning og annen behandling av kjemikalier.

§ 5-4 nytt fjerde ledd skal lyde:

       Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om fremstilling, import, registrering,

vurdering, godkjennelse, rapportering, informasjon, begrensning og annen behandling av kjemikalier.

III

       I lov 10. desember 2004 nr. 76 om arbeidsmarkedstjenester gjøres følgende endringer:

§ 27 andre ledd skal lyde:

       Departementet kan i forskrift fastsette nærmere vilkår for melding, rapportering, tilsyn, organisering

og drift av utleievirksomheten. Departementet kan i forskrift fastsette vilkår for innleie av arbeidstaker fra

utleievirksomhet og for tilsyn med slik innleie.

§ 27 nytt tredje ledd skal lyde:
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       Departementet kan i forskrift fastsette særlige regler for virksomheter som driver utleie av sjøfolk.

IV

       Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

Dokumentet er hentet fra Norsk Lovtidend og er ikke ajourført med eventuelle endringer.
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