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Målsetting 

Profesjonalisere arbeidet som styret og daglig leder i 
idrettslag gjør som arbeidsgiver 

• Styringsretten utøves på best mulig måte  

• Større trygghet i arbeidsforholdet 

• Større grad av tilfredshet 

• Bedre arbeidsplass 



Dagen i dag 

 Arbeidsgiver - arbeidstakerbegrepet 

 Arbeidsgivers styringsrett  

 Ansettelsesprosessen 

 Arbeidstid 

 Oppfølging av ansatte 

 Tariffavtaler 

 Permitteringer 

 Avvikling av arbeidsforhold 



Arbeidsgiver- og  

arbeidstakerbegrepet, 

samt andre i 

idrettslaget 
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Idrettslag kontra bedrift 

Idrettslagets medlemmer velger på årsmøtet styre  

 kontrollkomité og valgkomité 

 

Det valgte styret har arbeidsgiveransvaret, utøver 
styringsrett, og vanlig styreansvar  

 

Skille mellom tillitsvalgt/frivillig og ansatte 

 Ansatte - arbeidstakere i lovens forstand 

 Frivillige/tillitsvalgte – ikke arbeidstakere 



Styret i idrettslag 

Bevissthet i forhold til styreansvaret 

 

Totalansvaret 

 Økonomi 

 Organisasjonsmessige forhold – tillitsvalgte 

 Sportslige aktiviteter (produksjon) 

 Arbeidsgiveransvaret for alle ansatte (arbeidstakerne) 



Arbeidsgiveransvaret i idrettslag 

Styret har formelt arbeidsgiveransvar 

 Styringsrett 

 Ansetter daglig leder   

 Arbeidsgiveransvaret  i daglig drift – utøves av daglig leder i 
større idrettslag 

 Delegere myndighet – ikke ansvar 

 

Tydelig klargjøres  

 hva er styrets oppgaver  

 hva er daglig leders oppgaver 



Arbeidsgiver - arbeidsmiljøloven 

Arbeidsgiver er enhver som har ansatt arbeidstaker for å 
utføre arbeid i sin tjeneste   AML §1-8 

 

 Arbeidsgiver og  virksomhet benyttes om hverandre 

 

 Idrettslag eller idrettsklubb som selvstendig enhet er 
arbeidsgiver - driver med forskjellige typer idretter 

 

 Foretas en konkret vurdering 



Arbeidstaker - arbeidsmiljøloven 

Arbeidstaker er enhver som utfører arbeid i annens 
tjeneste   AML §1-8 

Momenter 

 Personlig arbeidsplikt 

 Kontroll- og instruksjons-myndighet 

 Arbeids-resultatet 

 Arbeidslokaler, maskiner, utstyr til rådighet 

 Vederlag - form for lønn 

 Tilknytnings-forholdet mellom partene 

Ikke definert som arbeidstaker, likevel utfører arbeid - 
oppdragstaker 

 

 



Bruk av næringsdrivende 

Idrettslaget kan benytte utenforstående virksomheter 
eller selvstendig næringsdrivende 

 Regnskapsbyrå eller reklamebyrå 

 Faktura for jobben 

 Hvis bruk av selvstendig næringsdrivende - må sjekke 
godkjennelse av skatteetaten 



Gruppene tillitsvalgte og frivillige 

Tillitsvalgte - Valgt på idrettslagets årsmøte 

 

Frivillige - ikke valgt på årsmøtet men hjelper til 

 Arrangement/turneringer,  

 Organiserer og deltar på dugnader 

 Frivillig utfører oppgaver for å hjelpe «klubben sin» 

 Faller utenfor arbeidstakerbegrepet 



Rammene for  

arbeidsgivers 

styringsrett 
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Arbeidsgivers styringsrett  

Arbeidsgiver bestemmer! 

 

Beskriver forhold der arbeidsgiver har rett til å 

 Lede arbeidet 

 Fordele arbeidet 

 Kontrollere arbeidet 

 Ansatte arbeidstakere 

 Si opp arbeidstakere 



Tilretteleggings- og medvirkningsplikt 

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt/omsorgsansvar 

 Plikt til opplæring, oppfølging, tilrettelegging, 
involvering/medbestemmelse 

 

Arbeidstakers medvirkningsplikt 

 arbeidstakers medvirkningsplikt, lojalitetsplikt, lydighetsplikt, 
resignasjonsplikt 

 

Arbeidsgivers fullmakter – grenser 

 Hvem kan bestemme hva (ensidig beslutning) og hvordan 
(fremgangsmåte) 



Arbeidsgivers styringsrett - begrensninger 

 

Lover 

Forskrifter 

Tariffavtale 

Arbeidsavtale 

Idrettens 

regelverk 

Rest 

styringsrett 



Arbeidsavtalen 

 Oppgaver arbeidstaker kan utføre? 

 Sette begrensninger ift hva man kan pålegge 

 Arbeidsgiver har innenfor arbeidsavtalen overordnet ansvar, 
derfor også en overordnet styringsrett/styringsansvar 

 

Vesentlig endring av arbeidsforholdet 

 Grunnpregstandarden 

 Sentrale spørsmål  - endrer stillingen sitt grunnpreg? 

 

 Der stillingen endrer sitt grunnpreg, utenfor styringsretten. 
Skal det likevel foretas endringer, veien om 
endringsoppsigelse 

 

 



Hvordan ta mot nyansatt 

Oppstartsamtalen 

Oppgaver 

Rutiner og prosedyrer 

Spesielle forhold i stillingen 

Informasjon om opplæring og oppfølging 

HMS rutinene i idrettslaget 

Informasjon om forsikrings- og pensjonsordninger 

Avklar forventninger 



Særlig om endringsoppsigelse 

 Endringer utenfor styringsretten 

 Ikke direkte nevnt i lovteksten 

 Samme prosedyre som ved vanlig oppsigelse 

 Forskjellen mellom endringsoppsigelse og vanlig oppsigelse 

 Vanlig oppsigelse skal vedkommende slutte 

 Endringsoppsigelse skal vedkommende fortsette, men 

   andre arbeidsoppgaver eller stillingsbrøk 



Ansettelsesprosesser 

(administrasjon, 

trenere, utøvere) 
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Analyse behov, målsetting og konsekvenser 

Har klubben et reelt behov 

 Hvilken kompetanse? 

 Kompetanse i forhold til de som allerede er i klubben 

 Vurdering - hva slags person kan passe inn i klubben, 
administrativt,  trenersiden,  utøver eller drift av anlegg 

 Målsettingen med ansettelsen 

 Ved ansettelse - arbeidsgiveransvar på godt og vondt – 
påtar seg forpliktelser, herunder økte kostnader 



Kvalitetssikring 

Gode rutiner 
som sikrer 
prosessen? 

Hvem skal 
delta i 

prosessen? 

Ansettelsen 
må oftest 
forankres i 

styret 

Hvordan få 
tak i de rette 
personene 

Politiattest 
der man skal 
arbeide med 

barn og 
ungdom 



Kvalitetssikring 

Utenlandsk arbeidstaker, se www.UDI.no 

 Forskjeller om man kommer fra: 

 

 

Norden  
EU/EØS/EFTA 

og Sveits 
Øvrige land 



Arbeidsavtalen 

Arbeidsavtalens innhold, se www.nho.no 

 Rettslig dokument 

 Det lovmessige innholdet, se  AML §14-16 

 Beskrive arbeidsoppgavene for å ha størst mulig fleksibilitet 

 Henvise til funksjonsbeskrivelse og arbeidsreglement 

 NIF/særforbund har også avtaler for trenere, utøvere og 
administrative stillingen, se www.idrett.no 

 



Midlertidig ansettelse -  AML §14-9 
 

Hovedregelen er fast ansettelse 

 Midlertidig ansettelse kan foretas unntaksvis  

 

Arbeidsforholdet opphører ved  

avtalens utløp uten oppsigelse 

 

Begrenser langvarige midlertidige ansettelsesforhold 

 4 år sammenhengende midlertidig tilsetting – fast ansatt 



Adgangen til midlertidig ansettelse i idretten 

  AML §14-9 
Idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere 
innen den organiserte idretten 

 

For andre ansatte i idrettslag 

 Arbeidets karakter tilsier det - adskiller seg 

 Arbeid i stedet for en annen/andre (vikariat) 

 Deltakere i arbeidsmarkedstiltak i regi/i samarbeid med NAV 

 Inngås tariffavtale om midlertidige ansettelser innen idretten 



Midlertidig ansatt over ett år 

 En måneds skriftlig varsel om tidspunkt for fratreden unntatt 
deltaker i arbeidsmarkedstiltak 

 

 Varslet skal anses for gitt når det er kommet til arbeidstaker 

 

 Varslingsfristen ikke overholdt, fratredelse ikke kreves før en 
måned etter varsel er gitt 



Arbeidstid 
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Definisjon av arbeidstid  AML §10-1 

Arbeidstid 

 Den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver    
(og kan utføre arbeid) 

Arbeidsfri 

 Den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for arbeidsgiver 

 



Definisjon av arbeidstid  AML §10-1 

Ot.prp. nr. 49 2004-2005 

«Reise til og fra arbeidet vil som i dag falle utenfor 
definisjonen av arbeidstid. Dersom arbeidstakeren i løpet 

av arbeidsdagen blir sendt til et arbeidssted utenfor 
virksomheten, men kommer tilbake før arbeidsdagen er 
avsluttet, vil normalt slike reiser regnes som arbeidstid. 

Annen reisetid i forbindelse med arbeid lengre unna 
arbeidsstedet hvor for eksempel overnatting er 

nødvendig, vil ikke være arbeidstid, med mindre 
arbeidstakeren blir pålagt plikter slik at vedkommende 

likevel må sies å stå til arbeidsgivers disposisjon.» 
 



Virksomhetene kan videreføre referanseperiodene 
som døgn og uke, i tråd med gammel arbeidsmiljølov 

Alminnelig arbeidstid  AML §10-4 

Etter loven 

 9 timer pr 24 timer  

 40 timer pr 7 dager 
 

Etter tariff 

 7,5 timer pr 24 timer  

 37,5 timer pr 7 dager 
 

 

 



Gjennomsnittsberegning – arbeidstid  
AML §10-5 

Avtale mellom bedriften og den ansatte 

 9 timer pr dag - 48 timer pr uke 

 

Avtale mellom tariffbundet bedrift og tillitsvalgt 

 10 timer pr dag - 48 timer pr uke 

 48 timer kan snittberegnes over 8 uker, ikke utover 54 timer 

 

Tillatelse fra Arbeidstilsynet 

 Inntil 13 timer pr dag - 48 timer pr uke 

 48 timer kan snittberegnes over en periode på 8 uker 



Overtid etter loven 

Overtid er arbeidstid som går utover lovens grense for 
alminnelig arbeidstid 

Overtid etter loven når arbeidstiden går utover 9 timer pr 
dag og/eller 40 timer pr uke 

Arbeid utover det som er avtalt, men innenfor lovens 
alminnelige arbeidstid, regnes som merarbeid 

Tariffavtaler - overtidsbetaling på tidligere tidspunkt 

Overtidskvoten regnes når man passerer lovens regler 



Grensene for overtid  AML §10-6 

Pålegges 

 Inntil 10 t i løpet av 7 dager, 25 t over 4 sammenhengende 
uker og 200 t innenfor en periode på 52 uker  

 

Avtale med tillitsvalgte i tariffbundet bedrift 

 Inntil 15 t i løpet av 7 dager, 40 t over 4 sammenhengende 
uker og 300 t innenfor en periode på 52 uker 

 

Tillatelse fra Arbeidstilsynet 

 Inntil 20 t i løpet av 7 dager og inntil 200 t innenfor en 
periode på 26 uker (to 26 ukers perioder kan gi 400 t) 

 



Unntak fra arbeidstidsbestemmelsene 

Hjemmel  AML §10-12 

 

Ledende stilling 

-Særlig uavhengig stilling 

 Overordnede og ansvarsfulle stillinger ikke ledende stilling 

 Tydelig og åpenbar selvstendighet/ uavhengighet  

 Konkret vurdering 



Oppfølging av arbeidstakere –  

innenfor og utenfor prøvetid 

Foto: Øivind Haug 



Hvorfor prøvetid 

Oppsigelsesvern i prøvetiden  AML §15-6 

 

Prøvetiden er ment å avklare tre hovedforhold 

 Tilpasningen til arbeidet 

 Faglig dyktighet 

 Pålitelighet 

 

Poenget er å få arbeidstaker til å: «Fungere best mulig 
raskest mulig» 



Bruken av prøvetid 

 Kravet til skriftlig avtale 

 Lengden av prøvetid (6 måneder) 

 Opplæring 

 Evaluering/oppfølging 

 Dokumentasjon 

 Utløp av prøvetiden 



Personalledelse 

Oppfølgingssamtaler 

 Jevnlig (gjerne 3 eller flere, etter 2, 4 og 5 måneder) 

 Oppsummering av ansettelsesforholdet så langt 

 Status i forhold til forventninger 

 Aktiviteter fremover 

 Avklare eventuelle nye opplæringsbehov 

 

Husk: skriftlig referat fra samtalene 

 



Kontinuerlig oppfølging 

 Levere over tid 

 Nye oppgaver 

 Ny teknologi 

 Endrede rutiner 

 Medarbeidersamtaler 

 

Dokumentasjon 

 Referat fra møter 

 Advarsler 

 



Kommunikasjonen i personalledelse 

 Tydelighet i tilbakemeldinger 

 Avklare forventinger 

 Være i stand til å lytte – ta innspill på alvor 

 Få arbeidstaker og arbeidsgiver til å spille på lag 

 Gjøre hverandre gode 



Tariffavtaler 
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Tariffbundne idrettslag 

Viktig å sette seg inn i den aktuelle tariffavtalen 

 Hovedavtalen LO-HK-FLT/NHO 

 Standardoverenskomst NHO og LO-HK 

 Overenskomst NHO-Idrett og LO-NISO 

 

Gå gjennom tariffavtalen med tillitsvalgte 

 Hovedavtalen Kap. 9 

 Ryddige og strukturerte samarbeidsforhold 

 

Alltid henvende seg til NHO-Idrett 

 

 



Permitteringer 
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Permitteringer 

 Midlertidig ordning 

 

 Arbeidsgiver fritar seg fra lønnsplikten 

 

 Arbeidstaker blir fritatt fra arbeidsplikten  

 



Grunnlaget for permittering 

Bygger på tariffavtale/rettspraksis 

 Hovedavtalen Kap. VIII om permittering 

Må ha et saklig grunnlag 

 Ordremangel 

 Fulle lagre 

 Råstoffmangel 

 Ulykker eller andre praktiske arbeidshindringer 

 Arbeidskonflikter (streik/lockout) 

 Høyst tvilsomt om dårlig økonomi er permitteringsgrunn 

http://tariffavtaler.nho.no/filer/Historisk_tariffavtaler_2008/2 Hovedavtalen_HK-FLT_2010-2013.pdf
http://tariffavtaler.nho.no/filer/Historisk_tariffavtaler_2008/2 Hovedavtalen_HK-FLT_2010-2013.pdf
http://tariffavtaler.nho.no/filer/Historisk_tariffavtaler_2008/2 Hovedavtalen_HK-FLT_2010-2013.pdf


Permittering generelt 

Tre regelsett 

-Adgangen til å permittere i arbeidsforhold 

 Tariffavtale (LO/HK/FLT - NHO Kap. VIII) eller praksis 

 

Økonomiske regler mellom  

bedriften og den ansatte 

 Lov om lønnsplikt under permittering  

 

Regler om dagpenger – mellom den ansatte og NAV 

 Folketrygdloven kapittel 4 – samt dagpengeforskriften  

http://tariffavtaler.nho.no/filer/Historisk_tariffavtaler_2008/2 Hovedavtalen_HK-FLT_2010-2013.pdf
http://tariffavtaler.nho.no/filer/Historisk_tariffavtaler_2008/2 Hovedavtalen_HK-FLT_2010-2013.pdf
http://tariffavtaler.nho.no/filer/Historisk_tariffavtaler_2008/2 Hovedavtalen_HK-FLT_2010-2013.pdf
http://tariffavtaler.nho.no/filer/Historisk_tariffavtaler_2008/2 Hovedavtalen_HK-FLT_2010-2013.pdf
http://tariffavtaler.nho.no/filer/Historisk_tariffavtaler_2008/2 Hovedavtalen_HK-FLT_2010-2013.pdf
http://tariffavtaler.nho.no/filer/Historisk_tariffavtaler_2008/2 Hovedavtalen_HK-FLT_2010-2013.pdf
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1988-05-06-22
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1988-05-06-22
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-02-28-19/KAPITTEL_4-1#KAPITTEL_4-1
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-02-28-19/KAPITTEL_4-1#KAPITTEL_4-1
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1998-09-16-890


Saksgangen ved permittering 

 Drøftes med tillitsvalgt (Hovedavtalen Kap. VIII § 8-2) 

 14 dagers varslingsfrist (jobber og får lønn) 

 

 Arbeidsgiverperiode fra permitteringsstart  

 20 arbeidsdager  

 

 Maks permitteringsperiode er 26 uker i en løpende 18 
måneders periode 

 Meldeplikt til NAV - permittere minst 10 arbeidstakere 

http://tariffavtaler.nho.no/filer/Historisk_tariffavtaler_2008/2 Hovedavtalen_HK-FLT_2010-2013.pdf
http://tariffavtaler.nho.no/filer/Historisk_tariffavtaler_2008/2 Hovedavtalen_HK-FLT_2010-2013.pdf
http://tariffavtaler.nho.no/filer/Historisk_tariffavtaler_2008/2 Hovedavtalen_HK-FLT_2010-2013.pdf
http://tariffavtaler.nho.no/filer/Historisk_tariffavtaler_2008/2 Hovedavtalen_HK-FLT_2010-2013.pdf
http://tariffavtaler.nho.no/filer/Historisk_tariffavtaler_2008/2 Hovedavtalen_HK-FLT_2010-2013.pdf
http://tariffavtaler.nho.no/filer/Historisk_tariffavtaler_2008/2 Hovedavtalen_HK-FLT_2010-2013.pdf


Avvikling av 

arbeidsforhold 

Foto: Øivind Haug 



Oppsigelse av arbeidsforhold 

NB! Kravet til saklig grunn –  AML §15-7 

 Skriftlig dokumentasjon 

Oppsigelse begrunnet i arbeidstakers forhold 

 Mangelfull arbeidsprestasjon, illojalitet, ulegitimert fravær, 
ordrenekt, brudd på  instrukser/rutiner, rusmisbruk 

Oppsigelse begrunnet i virksomhetens forhold 

 Arbeidsmangel, redusert behov for arbeidskraft (ny 
teknologi), omlegginger av driften, rene økonomiske 
forhold – fotballdommen Rt. 2012 side 168 



Advarsler 

 Hensikten med advarsler er å få forbedring 

 Muntlige (bekreftes skriftlig), egentlig en differensiering av 
alvorlighetsgraden 

 Skriftlige 

 Ikke lovregulert 

 Ingen formkrav 

 Avklarende samtale i forkant 

 Tjener som dokumentasjon 



Fremgangsmåte 

 Nødvendig underlagsmateriale/dokumentasjon som 
grunnlag – gjennom oppfølgingen 

 Korrekt faktum må legges til grunn 

 Innkalling til drøftingsmøte før oppsigelse besluttes  

 AML §15-1 

 Formriktig oppsigelse  AML §15-4 

 

 Her er det å anbefale, tidlig i prosessen, å ta kontakt med 
ekspertise for å få hjelp, enten NHO Idrett eller advokat 
med arbeidsrett som spesialfelt 



Viktig vurdering i sluttfasen 

Høyesterett har 
uttalt: 

En oppsigelse ikke skal 
komme overraskende på 

arbeidstaker 

Oppsigelse som reaksjon 
må stå i rimelig forhold til 
hva arbeidstaker har gjort 



Avskjed 

 Hjemmel   AML §15-4 

 

 Forhold som skyldes arbeidstaker 

 

 Alvorlige forhold 

 Grovt pliktbrudd 

 Vesentlig mislighold av arbeidsavtalen 

 

 Umiddelbart opphør av arbeidsforholdet (også lønn) 

 

 Søk hjelp - NHO Idrett/advokat 



Suspensjon 

 Arbeidstaker er skyldig til avskjed  AML §15-13 

 Fratrer mens saken undersøkes 

 Behov for dette (Ved mistanke om underslag) 

 Beholder lønn 

 Utover 3 måneder - begrunnes særskilt 

 Reglene i  AML §15-1, 15-14   

   og 15-12 gjelder så langt de passer  
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