Feriepenger

En enkel forklaring til lønnsslipp for juni
For information in English – see below

Feriepenger – (Juni lønn)
Ordinære feriepenger utgjør 12 % av feriepengegrunnlaget. Ansatte som har fylt 60 år eller mer i
opptjeningsåret* har rett til en ekstra ferieuke, og denne utgjør 14,3 % av feriepengegrunnlaget.
Feriepengene vises på lønnsslippen med teksten: «Utbet. FP.ord i ferieår». Den ekstra ferieuka for
arbeidstakere over 60 år vises som «Utbet. FP 6. uke i ferieår».
Deltidsstilling
Ansatte som har deltidsstilling har rett på feriepenger sett i forhold til stillingsprosenten. Dagsatsen
for trekket på lønnsslippen vil være avhengig om den deltidsansatt jobber reduserte dager eller
enkelte dager i uka.
Ikke full ferieopptjening
Ansatte som har begynt på Kunsthøgskolen i Oslo i løpet av opptjeningsåret, har rett på feriedager
med lønn i forhold til antall måneder de har vært ansatt. Ansatte som har begynt på Kunsthøgskolen i
år har ikke feriepenger rettigheter fra fjoråret og vil derfor bli trukket i lønn for ferieavvikling i fem
uker under skolefri perioden.
*) Opptjeningsåret er kalenderåret før ferieåret. Feriepengegrunnlaget ser man på årsoppgaven for
opptjeningsåret.
For praktisk forklaring – se skisse neste side!
Spørsmål vedrørende feriepenger kan stilles til lonn@khio.no

Holiday pay - (June Salary)
Basically, holiday is leisure time without pay. The objective of holiday pay is to compensate for the
lack of pay when you take holidays. You earn holiday pay entitlement the year prior to taking
holiday, in other words in the earning year. The calendar year you take holiday is called holiday year.
If you have not worked in the earning year, you are nevertheless entitled to take holidays, however
without holiday pay. Holiday pay is calculated as 12% of the accrual basis.
In June your pay slip will show ordinary monthly amount (Bruttolønn) in addition to your holiday pay
«Utbet. FP.ord i ferieår». This is based on your salary paid during last year (ordinary 12 %, or 14,3 %
for employees over 60 years of age). At KHiO you are entitled to have five weeks holiday or six weeks
for employees over 60 years of age. The extra holiday week will show as «Utbet. FP 6. uke i ferieår».
For the employees without holiday pay entitlement, the salary will be deducted according to the
number of holiday days. 5 weeks holiday without pay will occur in the period 2nd of July – 3rd of
August.
Tax is normally not deducted from the holiday pay, but the payment is included in the final tax
calculation for the present year.
If you have any questions, please send e-mail to lonn@khio.no
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