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Idrettslag som arbeidsgiver

• Selvstendig rettssubjekt som pådrar seg arbeidsgiveransvar som alle andre 

rettssubjekt

• Normalt at idrettslag av en viss størrelse har fast ansatte, slik som daglig 

leder, sekretær, trenere etc.

• Omfattet av rettigheter og plikter etter alminnelig lovgivning, som 

arbeidsmiljøloven, trygdelovgivningen og skattelovgivningen

• Noen særregler for idretten, slik som eksempelvis utvidet adgang til 

midlertidig ansettelser



Utgangspunkt etter idrettens regelverk

Lovnorm for idrettslag § 18 Idrettslagets styre

«Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste 

myndighet mellom årsmøtene»

«Representere idrettslaget utad.»

Fotnote til bestemmelsen:

«Hovedstyret leder og forplikter laget. Dette innebærer at det er hovedstyret 

som kan foreta ansettelser og inngå evt. andre avtaler som forplikter 

idrettslaget juridisk. Hovedstyret kan imidlertid gjennom særskilt instruks eller 

vedtak gi idrettslagets gren-/gruppestyrer fullmakt til å forplikte laget innenfor 

instruksens/vedtakets rammer.»



Styret har arbeidsgiveransvaret

• Styret har formelt arbeidsgiveransvar for alle ansatte (arbeidstakere) i 

idrettslaget/klubben.

• Styret utøver arbeidsgiveransvaret i daglig drift eller delegerer myndigheten 

til å utøve dette til eksempelvis et gruppestyre eller en ansatt/daglig leder 

dersom det er flere ansatte i idrettslaget/klubben.

• NB Styret delegerer myndigheten til å utøve arbeidsgiveransvaret i daglig 

drift, men ikke totalansvaret som arbeidsgiver. Styret er fortsatt 

arbeidsgiver.



Delegering av myndighet

Rammene for myndigheten må være klare og tydelige, og fastsettes normalt 

ved følgende;

• Arbeidskontrakt

• Stillingsinstruks / funksjonsbeskrivelse (normalt dersom daglig leder skal ha 

fullmakten)

NB Klubbpakka har standard ansettelseskontrakt og stillingsinstruks

• Fullmaktsreglement (normalt dersom deler av styret eller et gruppestyre 

skal ha myndigheten 



Innhold i fullmakten

Styret kan delegere myndigheten til å utøve arbeidsgiveransvaret i den daglige 

driften, som for eksempel:

• Ledelses- og personaloppfølging av de ansatte

• Myndighet til å ansette (NB styret ansetter daglig leder)

• Annet



Særskilt om ledelses- og 

personaloppfølging 

• Daglig ledelse av de ansatte

• De ansatte forholder seg kun til den som er delegert myndigheten, ikke til 

styret

• Styret skal ikke blande seg i daglig drift

• Hva om styret allikevel blander seg inn i daglig drift?

(ta det opp med styret, kreve klarere myndighet/delegering etc.)



Særskilt om myndighet til å ansette

• Styret kan delegere oppgaven med å ansette. Rammene for ansettelsen og 

ansvaret må da være klare og tydelige. 

• Styret kan vedta et fullmaktsreglement som regulerer hvem som er gitt 

fullmakt til å ansette. 

• Dette kan for eksempel være styreleder sammen med nestleder eller et 

annet styremedlem som er gitt fullmakt til å ansette, eller for eksempel 

daglig leder alene. 

Fleridrettslag:

• Fleridrettslaget er ett rettssubjekt og har ett organisasjonsnummer.

• Det betyr at et gruppestyre eller leder i et gruppestyre ikke kan ansette uten 

skriftlig fullmakt fra hovedstyret. 



Klage direkte til styret

Hva om ansatte/medlemmer vil gå direkte til styret?

Klage på daglig leder/ansatte?

Varslingskanal?



Forening uten daglig leder

Styret er ansvarlig

Kan delegere myndighet til gruppestyre

AU?

Fullmakt til enkeltpersoner i styret



Styreansvar

Utgangspunkt: Styret er ansvarlig som et kollektiv

Men;

Styremedlemmer kan bli personlig erstatningsansvarlig ved uaktsom opptreden 

– «Styreansvar»

Med uaktsom opptreden menes at man har opptrådt i strid med det en 

alminnelig fornuftig person ville gjort i en tilsvarende situasjon.

Man kan kreve protokolltilførsel dersom man mener styret opptrer uaktsomt



Hva er varsling?

• Varsling er å si i fra om kritikkverdige forhold

• Behovet for varsling oppstår når en arbeidstaker/medlem/tillitsvalgt 

oppdager/har vært vitne til kritikkverdige forhold og varsler om dette til 

personer eller instanser som har mulighet til å endre på forholdet  

• Det er ikke nok å kun si i fra til en kollega dersom vedkommende ikke har 

makt til å endre på forholdet



Hva kan det varsles om?

Eksempler;

• Brudd på alminnelig lovgivning

• Brudd på idrettens regler og etiske normer

• Mobbing, trakassering og diskriminering

• Økonomiske misligheter

• Personvern

• Forhold som utgjør fare for liv og helse

• Arbeidsmiljø

• Rusmisbruk

• Etc.



Hva kan det varsles om? 

Minimumskrav?

Ikke ethvert kritikkverdig forhold fører til en varslingssak

De fleste saker skal løses gjennom dialog før de eskalerer til å bli en 

varslingssak

For eksempel rene organisasjonssaker i idretten; 

Medlemsorganisasjon som drives av tillitsvalgte. Formelle feil eller enkle brudd 

på idrettens bestemmelser løses ved dialog og veiledning, og ikke gjennom 

formelle varslingssaker



Hvem kan varsle? 

Beror på hvilket organisasjonsledd man snakker om

Ansatte og innleid arbeidstaker (oppdragstakere) kan alltid varsle, jf. 

arbeidsmiljøloven § 2 A-1

Medlemmer i klubben

Ansatte og tillitsvalgte i særforbundetKlubber

Varsler fra andre (for eksempel foreldre) bør uansett behandles forsvarlig



Plikt til å ha rutiner for varsling?

Kun etter arbeidsmiljøloven – Organisasjonsledd med arbeidsgiveransvar 

plikter å ha rutiner for varsling (NB visse minimumskrav)

Idrettens organisasjonsledd bør allikevel vurdere å ha egne rutiner for varsling

Klubbpakka: Standard varslingsrutiner for svømmeklubber

(Gjelder for ansatte oppdragstakere og medlemmer, men klubben velger selv)



Krav etter Arbeidsmiljøloven

Kravene skjerpet i 2007

Bestemmelsene om varsling lagt til eget kapittel i loven

Fire bestemmelser

Gjelder for arbeidsgivere, men også enkelte krav til arbeidstakerne



Krav etter Arbeidsmiljøloven

§ 2 A-1 Rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten

Arbeidstaker og innleid arbeidstaker har rett til å varsle

Krav til at arbeidstakers varsling skal være forsvarlig

Arbeidsgiver har ansvaret for at varsling har skjedd i strid med denne 

bestemmelsen



Krav etter Arbeidsmiljøloven

§ 2 A-2 Vern mot gjengjeldelse ved varsling

Gjengjeldelse mot arbeidstaker som har varslet i samsvar med § 2 A-1 er 

forbudt

Den som blir gjengjeldt i strid med bestemmelsen kan kreve oppreisning uten 

hensyn til skyld hos arbeidsgiver – objektivt ansvar



Krav etter Arbeidsmiljøloven

§ 2 A-3 Plikt til å utarbeide rutiner for intern varsling

Dersom forholdene tilsier det plikter arbeidsgiver å utarbeide rutiner for intern 

varsling

Arbeidsgiver plikter alltid dersom virksomheten jevnlig sysselsetter minst fem 

arbeidstakere

Rutinene skal utarbeides i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte



Krav etter Arbeidsmiljøloven

§ 2 A-3 Plikt til å utarbeide rutiner for intern varsling

Rutinene skal være skriftlige og minst inneholde:

a) Oppfordring til å varsle om kritikkverdige forhold

b) Fremgangsmåte for varsling

c) Fremgangsmåte for mottak, behandling og oppfølging av varsling

Rutinene skal være lett tilgjengelig for alle arbeidstakere i virksomheten



Krav etter Arbeidsmiljøloven

§ 2 A-4 Taushetsplikt ved varsling til offentlig myndighet

Krav til behandling av varselet innen det offentlige



Krav i idretten
NIFs lov inneholder ingen krav til varsling, men har enkelte bestemmelser som 

regulerer/viser hva som tolereres innenfor organisasjonen og som sådan kan gi 

grunnlag for varsling ved eventuelle brudd. 

Det gjelder for eksempel brudd på:  

• Formålsbestemmelsen

• Valgbarhetsbestemmelsene

• Kjønnsfordeling

• Markedsbestemmelsene (krav til at selveiende og frittstående)

• Straffe- og dopingbestemmelser påtales som hovedregel, men 

enkeltmedlemmer kan anmeldes i form av varsling

• Etc.



Krav til varsling i idretten

Brudd på etiske retningslinjer, slik som retningslinjer mot seksuell trakassering 

og alkohol – NB en viss varslingsplikt: «Gripe inn og varsle dersom man opplever 

brudd på disse retningslinjene»

Brudd på forskrifter; slik som forskrift om idrettens organisasjons- og 

medlemsregister 

Brudd på bestemmelser om barneidrett



Kommentarer vedr varsling

• Vurdere krav/behov om å utarbeide egne rutiner for varslingssaker

• Vurdere for hvem rutinene skal gjelde – for eks. arbeidstakere, tillitsvalgte, 

enkeltmedlemmer, klubber, særkretser

• Ha et bevist forhold til hvor sakene skal behandles – varsling eller en 

organisasjonsmessig sak?

• K&K - Standard varslingsrutiner for klubber i Klubbpakka #reklame



Sykemelding

NAV



Obligatorisk tjenestepensjon

• Kravet om å ha en tjenestepensjonsordning gjelder for foretak som 

har:

• Minst to ansatte som har 75 % stilling eller mer.

• Minst én ansatt uten eierinteresser i foretaket, med 75 % stilling eller mer.

• Et antall ansatte som til sammen utfører arbeid som tilsvarer minst to 

årsverk, og som hver har minst 20 prosent stilling.

Som foretak regnes aksjeselskap, allmennaksjeselskap, ansvarlig selskap, 

enkeltpersonforetak og ethvert annet rettssubjekt som har arbeidstaker i sin 

tjeneste.



Takk for oppmerksomheten

Spørsmål?


