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     Bilag til overenskomstens Del II 

 

 

 

G O D T G J Ø R E L S E   F O R 

H E L L I G D A G E R   O G  1.  O G   17. M A I 

 

 

A-ordningen 

 

Endret siste gang 1978 

 

 

Til erstatning for arbeidsfortjeneste utbetales uke-, dag-, time eller akkordlønnede arbeidere som 

ikke er i ordinært arbeid på de nedenfor nevnte dager, en godtgjørelse etter disse regler: 

 

 

I 

 

Godtgjørelsen. 

 

1.  Godtgjørelsen betales for nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, 2.påskedag, Kristi 

himmelfartsdag, 2. pinsedag samt 1. og 2. juledag når disse dager faller på en ukedag som 

etter fast arbeidsordning i bedriften ellers ville vært vanlig virkedag. 

 

2.  Under henvisning til § 3 i Lov om 1. og 17. mai av 26. april 1947 er organisasjonene enige 

om at satsenes for 1. og 17. mai skal samordnes med satsene for de bevegelige helligdager. 

 

 

Godtgjørelsen for bevegelige helligdager og betaling for 1. og 17. mai skal innenfor den 

enkelte bedrift for voksene arbeidere fastsettes etter en gruppevis beregningsmåte såfremt 

partene ikke blir enige om å fastsette den tilsvarende bedriftens gjennomsnittlige 

timefortjeneste for samtlige arbeidere. 

Disse bestemmelsene er ikke til hinder for at partene på bedriften kan bli enige om en 

annen betalingsordning. 

 

 

 

3.  For de bevegelige helligdager i julen og nyttårshelgen benyttes foregående 3. kvartal som 

beregningsperiode; for de øvrige bevegelige helligdager samt for 1. og 17. mai benyttes 

foregående 4. kvartal. 

 

 

Hvis det innen overenskomstområdet gis generelle tillegg i tidsrommet etter 

beregningsperioden, skal disse tillegges ved utbetalingen av godtgjørelsen. 

 

 

Disse bestemmelsene er ikke til hinder for at partene på bedriften kan bli enige om en 

annen beregningsperiode. 
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4.  Godtgjørelsen utbetales for det antall timer som ville vært ordinær arbeidstid på 

vedkommende dag. 

 

 

Godtgjørelsen reduseres forholdsvis hvis det etter gjeldende arbeidsordning ved bedriften  

drives med innskrenket arbeidstid på vedkommende ukedag. I godtgjørelsen gjøres fradrag 

for dagpenger e.l. som arbeideren i tilfelle får utbetalt for vedkommende dag av 

arbeidsgiveren eller av trygdeinstitusjon som helt eller delvis finansieres ved pliktmessig 

bidrag 

fra arbeidsgiveren. 

 

 

5. For unge arbeidere og lærlinger, kvinnelige og mannlige, fastsettes betalingen tilsvarende 

den gjennomsnittlige timefortjeneste i bedriften for disse arbeidere under ett, med mindre 

partene blir enige om en annen beregningsmåte. 

 

 

6. For arbeidere ved bedrifter som praktiserer fastlønnssystemer, betales en godtgjørelse 

beregnet etter den enkeltes timefortjeneste i den uke høytids- eller helligdagen faller. 

 

 

7. For ukelønnede arbeidere skal det være adgang til å avtale at de istedenfor godtgjørelse 

etter ovenstående regler, skal beholde sin ukelønn uavkortet også i uker med bevegelige 

helligdager eller 1. og 17. mai. 

 

Merknader: 

 

a.  I tillegg til den betaling vedkommende arbeider skal ha etter overenskomsten, utbetales 

skiftarbeidere for hvert fulle arbeidede skift på helligdager som faller på  en ordinær 

ukedag kr. 30,-. 

 

Det regnes inntil 3 skift pr. helligdag. Som regel regnes tiden fra kl. 2200 får 

vedkommende helligdag til kl. 2200 på helligdagen, eventuelt siste helligdag. Ovennevnte 

bestemmelser gjelder i den utstrekning følgende dager faller på en ordinær ukedag: 

 

 

Nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, 2. påskedag, Kristi himmelfartsdag, 2.pinsedag samt 

1. og  2.juledag.  

 

 

Feriegodtgjørelse beregnes av ovennevnte kr. 30,-, derimot ikke skift eller 

overtidsprosenter. 

 

 

b. Skiftarbeidere som mister skift foran helligdager på grunn av arbeidstidsbestemmelsene i 

Arbeidsmiljøloven, skal ha godtgjørelse for disse skift som for en helligdag. Hvis det tapes 

en del av skiftet på disse dager, skal godtgjørelsen være forholdsvis etter den tid de taper. 
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II 

 

Opptjeningsregler. 

 

Rett til godtgjørelse har arbeider som har hatt sammenhengende ansettelse ved samme bedrift i 

minst 30 dager forut for helligdagen eller er ansatt senere når arbeidet er av minst 30 dagers 

varighet. Når det gjelder denne opptjening, regnes de 3 helligdager i påsken som en enhet og de 

2 helligdager i julen sammen med nyttårsdag som en enhet. 

For 1. og 17. mai gjelder reglene i § 3 om 1. og 17. mai, av 26.april 1947. 

 

 

III 

 

Tapsregler. 

 

1. Retten til godtgjørelse tapes hvis arbeideren er fraværende både virkedagen før og 

virkedagen etter helligdagen. 

 

 

Retten til godtgjørelse tapes ikke hvis det er avtalt fri dagen får og dagen etter helligdagen 

med arbeidsgiverens samtykke. 

 

 

 

2. Retten tapes også hvis arbeideren forsømmer sitt arbeid enten virkedagen før  eller 

virkedagen etter helligdagen , med mindre fraværet skyldes tjenestefrihet med 

arbeidsgiverens samtykke, ferie, legitimert sykdom, varetakelse av offentlig ombudsplikt 

eller annen uforskyldt fraværsgrunn. 

 

 

3. Retten til godtgjørelse tapes ikke for helligdager og 1. og 17. mai som faller innenfor 

tidsrom hvor arbeideren har ferie eller er permittert på  grunn av driftsstans, men reglene 

ovenfor følges dog forsåvidt angår fravær siste virkedag før og første virkedag etter slik 

ferie- eller permisjonstid. 

 

 

4. Dersom en arbeider med minst 5 års sammenhengende ansettelse i bedriften blir oppsagt 

uten at det skyldes eget forhold, og oppsigelsesfristen utløper siste virkedag i april eller 

desember måned, skal arbeidsgiveren betale han godtgjørelse for henholdsvis 1. mai og 1. 

januar. 

 

 

 

 

IV 

 

Utbetaling. 

 

Godtgjørelsen betales senest 2. lønningsdag etter helligdagen. For de helligdager som regnes 

som en enhet betales den senest 2. lønningsdag etter henholdsvis 2. påskedag og nyttårsdag. 

Opphører tjenesteforholdet får dette tidspunkt, utbetales godtgjørelsen sammen med 

sluttoppgjøret. 
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V 

 

Godtgjørelsen regnes som en del av arbeidsfortjenesten og tas med ved beregningen av 

feriegodtgjørelsen. Den regnes ikke med ved beregningen av tillegg for overtidsarbeid.   

  

 

...ooo000ooo... 


