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Skal du jobbe på røde dager? 
Jobber du i turnus, må du regne med å jobbe på helligdager. Når du jobber 
på helligdager eller såkalte «røde dager», skal du ha ekstra tillegg i lønnen. 

Hvor stort tillegg du skal ha og når på døgnet tilleggene trer i kraft, kommer 
an på hvem som er arbeidsgiveren din og hva slags tariffavtale som gjelder 
for deg. 

Denne tabellen gir oversikt over: 
 Hvilke dager som er røde i kalenderen. 
 Hvilke tidspunkt som er røde ifølge arbeidsmiljøloven  

(Arbeidsmiljøloven § 10-10 Søndagsarbeid. 
 Hvilke tidspunkt som utløser tariffbestemte tillegg i lønn. 

 

Røde dager Arbeidsmiljølovens definisjon  
av ulike røde dager 

Tid for tillegg i tariffavtaler  
(KS, Spekter m fl) 

Søndager Lør. Kl. 18.00 - søn. kl. 22.00 Lør. kl. 00.00 - søn. kl. 24.00 

1. nyttårsdag 31.12 kl. 18.00 - 1.1 kl. 22.00 31.12 kl. 12.00 - 1.1. kl. 24.00 

Skjærtorsdag Ons. kl. 18.00 - tors. kl 22.00 Ons. Kl. 12.00 - tors. kl 24.00 
(gjelder ikke Oslo kommune) 

Langfredag Tors. Kl. 22.00 - fre. kl. 22.00 Fre. kl. 00.00 - 24.00 

1. påskedag Lør. kl. 15.00 - søn. kl. 22.00 Lør. kl. 00.00 - søn. kl. 24.00 

2. påskedag Søn. kl. 22.00 - man. kl. 22.00 Man. kl. 00.00 - 24.00 

1. mai 30.4 kl. 22.00 - 1.5 kl. 22.00 1.5. kl. 00.00 - 24.00 

Kristi 
Himmelfartsdag 

Ons. kl. 18.00 - tors. kl. 22.00 Tors. kl. 00.00 - 24.00 

17. mai 16.5 kl. 22.00 - 17.5 kl. 22.00 17.5 kl. 00.00 - 24.00 

1. pinsedag Lør. kl. 15.00 - søn. Kl. 22.00 Lør. kl. 12.00 - søn. kl. 24.00 

2. pinsedag søn.kl. 22.00 - man. kl. 22.00 Man. kl. 00.00 - 24.00 

1. juledag 24.12. kl. 15.00 - 25.12. kl 22.00 24.12 kl. 12.00 - 25.12 kl. 24.00 

2. juledag 25.12. kl. 22.00 - 26.12. kl. 22.00 26.12 kl. 00.00 - 24.00 
 


