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Ferieavvikling for stipendiater i siste ferieår 

 

Det vises til møtet med administrasjonssjefene 05.09.2011. 

 

Problemstillingen har vært diskutert i møter ved personalseksjonen på fakultetet og med 

POA. 

 

Det er viktig at instituttet har kontakt med stipendiaten i forkant av det siste tilsettingsåret for 

å kunne planlegge ferieavviklingen i avslutningsåret. Fakultetet er av den oppfatning at ferie, 

etter søknad, skal kunne overføres til det siste ferieåret, men da med det forbehold at de 

overførte dagene må kunne avvikles i tillegg til de ferieukene vi ellers forventer at 

stipendiatene må avvikle i løpet av det siste ferieåret. Vi minner om at stipendiatene også 

kan søke om å ta ut ferie på forskudd det nest siste året de er tilsatt. 

 

Til tross for at hovedferietiden starter 1. juni vil det likevel ikke være rimelig at stipendiatene 

skal presses til å ta ferie før den ordinære skoleferien begynner, og opphører 

tilsettingsforholdet 30. juni, vil vi ikke kreve at ferie må avvikles før arbeidsforholdet 

opphører. Arbeidsgiver kan imidlertid kreve at stipendiater som er tilsatt gjennom den tiden 

som de fleste ansatte ved universitetet tar ut sin ferie, juli måned, må avvikle tre ukers 

sommerferie. 

 

 

 

 

Referanse Dato 

2011/7852-MED 08.09.2011 
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Ovennevnte vil gi oss følgende veiledende oversikt over krav til ferieavvikling for stipendiater: 

 

- slutter før 30.juni – kan ikke kreve at de har avviklet ferie 

- slutter i perioden 31.juli til 30. september – må ha avviklet 3 ukers ferie 

- slutter i perioden 1. oktober til 15. november - må ha avviklet 4 ukers ferie 

- slutter i perioden 16. november til 31. desember – må ha avviklet 5 ukers ferie 

 

Denne praksisen skal legges til grunn for stipendiatstillinger som ennå ikke er opphørt, og 

gjelder også selv om sluttdato er forskjøvet som følge av forlengelse av stipendperioden.  

 

Dersom det i løpet av inneværende år har vært saker der instituttet mener det har vært svært 

urimelig at de har krevd at ferie skulle avvikles før sluttdato, kan sakene tas opp enkeltvis 

med fakultetet for vurdering av sluttoppgjør. 

 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Trine Moe 

fakultetsdirektør Mette Dalhaug 

 rådgiver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopi 

Ronald Worley 

Sonja Irene Dyrkorn 

 


