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Innledning

• Hva må vurderes før avtalen inngås?

– Valg av avtale (oppdrag/ansettelse/midlertidig/fast)

– Innholdet i avtalen

• Ulike utfordringer og problemstillinger i avtaleperioden

– Særlig om arbeidsgivers styringsrett 

• Avslutning av ansettelsesforholdet 

– Særlig om oppsigelse  



Før avtalen inngås

• Lønnskostnader utgjør en stor utgiftspost – viktig å 

innrette seg best mulig

• Valg av avtale:

– Fast/midlertidig/timebasert/utgiftsgodtgjørelse  

– Oppdragsavtale?

• Innhold i avtalene 

• Stor potensiell besparelse ved korrekt avtaleinnretning: 

– I tillegg: færre rettssaker, goodwill, lettere å omstrukturere mv



Valg av riktig avtale
• Forhold som ikke omfattes av arbeidsmiljøloven:

– Om arbeidstakerbegrepet i aml 1-8: «Med arbeidstaker menes i denne 

lov enhver som utfører arbeid i annens tjeneste.»

– Om han i sitt arbeid er underordnet en annens ledelse og kontroll (ikke 

nødvendig å få betalt – helhetsvurdering)

– Oppdragsavtale (oppdrag som går ut på å prestere et bestemt arbeidsresultat uten at 

det oppstår noe personlig underordningsforhold - den som har påtatt seg arbeidet, bærer 

risikoen for at arbeidsresultatet er i samsvar med avtalen)

• Fast ansettelse:

– Typisk administrative oppgaver (daglig leder, økonomi osv)

• Midlertidig ansettelse:

– ihht aml 14-9 e) = trenere og andre tilknyttet sport 

– vikar, engasjement, «12-månedersregelen» 



Ansettelsesavtale/oppdragsavtale

• Midlertidig ansettelse, jf. aml. § 14-9 e):
• Underlagt arbeidsmiljølovens bestemmelser:

– Stillingsvern

– Arbeidsgiveravgift

– Øvrige forhold 

• Oppdragsavtale:
• Kjøper konsulenttjenester fra et foretak

• Aml. gjelder ikke – oppdragsavtalen gjelder fullt ut

• Ikke arbeidsgiveravgift – kan være unntatt moms



Ansettelsesavtale/oppdragsavtale

• Står klubbene fritt til å velge?

• Nei, realiteten i avtalen er avgjørende

• Domstolene kan skjære igjennom 



Ansettelsesavtale/oppdragsavtale

• Forholdet er beskrevet slik i forarbeidene til aml:

• ”En person skal regnes som arbeidstaker i lovens forstand hvis 
tilknytningen til arbeidsgiver reelt sett har karakter av et 
ansettelsesforhold. Det skal foretas en helhetsvurdering av samtlige 
omstendigheter i avtaleforholdet. Følgende kriterier kan etter 
rettspraksis tale for at det foreligger et arbeidstakerforhold:

• Arbeidstakeren har plikt til å stille sin personlige arbeidskraft til 
rådighet og kan ikke bruke medhjelpere for egen regning

• Arbeidstakeren har plikt til å underordne seg arbeidsgiverens 

ledelse og kontroll av arbeidet



Ansettelsesavtale/oppdragsavtale

• Arbeidsgiveren stiller til rådighet arbeidsrom, maskiner, redskap, 
arbeidsmaterialer eller andre hjelpemidler som er nødvendige for 
arbeidets utførelse

• Arbeidsgiveren bærer risikoen for arbeidsresultatet 

• Arbeidstakeren får vederlag i en eller annen form for lønn

• Tilknytningsforholdet mellom partene har en noenlunde stabil 
karakter, og er oppsigelig med bestemte frister

• Det arbeides hovedsakelig for én oppdragsgiver

• Listen er ikke utømmende med hensyn til hvilke momenter som kan 
være relevante. Dette er ikke absolutte holdepunkter, men en 
rettesnor for vurderingen av om det foreligger et 
arbeidstakerforhold.[...]”



Innhold i ansettelsesavtalene

• Krav til innhold følger av Aml.

• Klubbene bør i tillegg vurdere:
– Oppsigelsesfrister – Lengde (Estimert tap = Oppsigelse av 5 ansatte med snittlønn på 

350’ + aga og sosiale kostnader = 500’ : 12 = ca. 41,6’ x 2 = ca. 83.333’ tapt pr ansatt = totalt kr. 416.666’ 
for 5 ansatte.) 

– Prøvetid

– Fastlønn og bonus

– Full lønn under sykdom

– Avtalt sluttpakke for daglig leder

– En utfyllende stillingsbeskrivelse

– Avtaleperiode ved midlertidige avtaler

– Gjensidig oppsigelsesrett i avtaleperioden – Gyldig? 



Oppdragsavtale – innhold

• Anbefalte klausuler:
• Arbeidsområde/ansvarsområde 

• Resultatkrav – målbare krav

• Krav til lederegenskaper, samarbeid og samhold

• Krav til medlemskap i klubben

• Henvise til idrettens bestemmelser, herunder 
doping

• Etiske/moralske standarder 

• Krav til å medvirke i markedsavtaler, media, osv



Oppdragsavtale – innhold

• Anbefalte klausuler:
• Tidsbegrensning

• Oppsigelsesadgang

• Mislighold

• Hevning 



I avtaleperioden

- Arbeidsgiver styringsrett:

– Arbeidsgivers styringsrett innebærer at denne har rett til å organisere, lede, 

kontrollere og fordele arbeidet. Styringsretten er ulovfestet, og bygger på en 

generell sedvane om at arbeidsgiver må kunne gi rimelige og nødvendige 

instrukser innenfor arbeidsforholdet, ettersom arbeidsavtalen ikke kan angi i detalj 

alt som ligger innenfor arbeidstakers plikter.

– Styringsretten er fastsatt i flere dommer, blant annet Rt. 2000 s. 1602 (Nøkk-

dommen), Rt. 2008 s. 856 (Theatercafe-dommen) og HR 2009-2181 A. 

Styringsretten er begrenset av hva som følger av lovbestemmelser, tariffavtaler og 

det individuelle arbeidsforhold.

– Ved tolkingen og utfyllingen av arbeidsavtalene må det blant annet legges vekt på 

stillingsbetegnelse, omstendighetene rundt ansettelsen, sedvaner i bransjen, 

praksis i det aktuelle arbeidsforhold og hva som finnes rimelig i lys av 

samfunnsutviklingen”.



Avslutning av ansettelsesforholdet

• Særlig om oppsigelse:
– Aml. § 15-7 - saklig begrunnet i arbeidstakers eller virksomhetens 

forhold (rasjonalisering/driftsinnskrenkninger)

– Avskjed, jf. aml. § 15-14

– Saklighetskravet ved oppsigelse er det man juridisk kaller en rettslig 

standard. Dette innebærer at hva som anses som en saklig oppsigelse 

vil kunne utvikle seg i samsvar med tiden.

– Arbeidsgiver må kunne bevise (ha bevisbyrden) at oppsigelsen er saklig 

begrunnet, og at de forhold som påberopes er reelle.

– Saklighetsvurderingen skal foretas individuelt i forhold til den enkelte 

arbeidstaker. Hva som anses som en saklig oppsigelse for en 

arbeidstaker behøver dermed ikke være det for en annen.



Avslutning av ansettelsesforholdet

• Oppsigelse begrunnet i arbeidstakers forhold

– «saklig grunn»: beror på en bred helhetsvurdering:

• I denne må det tas hensyn til om arbeidsgiver har mulighet til å reagere med andre tiltak 

og om arbeidstakeren har fått varsel eller andre beskjeder. Man må også se flere 

forhold i sammenheng. Det vil også ha betydning hvordan oppsigelsen rammer 

arbeidstakeren.

• ordrenekt, økonomiske misligheter, brudd på sikkerhetsrutiner, brudd på lojalitetsplikt, 

fravær mv.

• Mangelfulle prestasjoner fra arbeidstakers side kan være oppsigelsesgrunn. 

Prestasjonene må i så tilfelle ligge betydelig under det som kan forventes, jf. 

rettspraksis

• Videre kan arbeidstakers opptreden utenfor arbeidet etter omstendighetene gi saklig 

grunn til oppsigelse. Dette gjelder særlig for stillinger som tilsier at arbeidstakeren har et 

aktverdig omdømme, slik som for eksempel lærere, leger, ansatte som arbeider med 

barn osv.



Avslutning av ansettelsesforholdet
• Oppsigelse begrunnet i arbeidsgivers virksomhet: 

– Hovedregelen er at oppsigelser som følge av rasjonaliseringstiltak eller driftsinnskrenkninger, normalt vil 

være saklige, dersom det ikke er annet passende arbeid å tilby arbeidstakeren, jf. arbeidsmiljøloven § 15-7 

annet og tredje ledd. Eksempler på rasjonaliseringstiltak er innføring av mer effektive hjelpemidler, 

forbedring av produksjonsanlegg mv. Driftsinnskrenkninger innebærer at man reduserer driften eller den 

økonomiske aktiviteten. Ved oppsigelser på grunn av rasjonalisering, innskrenkninger mv., må det i tillegg 

foretas en avveining mellom virksomhetens behov og de ulemper oppsigelsen påfører den enkelte 

arbeidstaker, jf. arbeidsmiljøloven § 15-7 annet ledd annet punktum. Arbeidsgiver må påvise at bedriftens 

interesser i den løsning som er valgt, må tillegges større vekt enn de ulemper tiltaket medfører for den 

ansatte i følge Ot. prp. nr. 50 (1993-1994) s. 183.

– En dom avsagt av Hålogaland lagmannsrett om forståelsen av det tilsvarende krav etter den tidligere 

arbeidsmiljøloven kan være illustrerende for hvilke krav som stilles til avveiningen. Det nevnes i denne 

dommen at det ikke er noe vilkår at virksomhetens situasjon er prekær før oppsigelsen foretas. Dersom 

bedriften etter saklige og grundige overveielser kommer til at det er nødvendig å foreta tilpasninger av 

hensyn til virksomhetens videre drift, vil dette som hovedregel være tilstrekkelig. Poenget blir å ta stilling til 

om rasjonaliseringstiltaket virkelig er nødvendig, eller om det er mulig å løse tilpasningsspørsmålet på 

annen måte enn ved oppsigelse, jf. dom i Hålogaland lagmannsrett LH 2002 s. 652.

– Ved interesseavveiningen må det også tas hensyn til den ansattes forhold, slik som alder, familieforhold, 

tjenestetid i virksomheten som nevnt i Rt. 1986 s. 879.



Avslutning av ansettelsesforholdet
• Drøftelsesmøte og forhandlingsmøte: 

– Som utgangspunkt må arbeidsgiver før han fatter beslutning om oppsigelse, drøfte 

spørsmålet med arbeidstaker og arbeidstakers tillitsvalgte. Dette gjelder bare så langt det er 

praktisk mulig.

– Det kan etter omstendighetene tenkes å være tilfelle i situasjoner med masseoppsigelser. I 

så fall må hensynet bak drøftelsesreglene ivaretas på annen måte.

– Videre kan drøftelse unnlates dersom arbeidstakeren selv ikke ønsker det. Brudd på 

drøftelsesplikten medfører ikke at oppsigelsen blir ugyldig, som nevnt i Ot. prp. nr. 71 (1991-

1992) s. 12. Men manglende drøftelse kan være et moment i vurderingen om en oppsigelse 

er saklig, jf. dom i Frostating lagmannsrett LF 2003 s. 21015.

– En arbeidstaker som blant annet vil gjøre gjeldende at en oppsigelse eller avskjed er ulovlig 

kan kreve forhandlinger med arbeidsgiver etter arbeidsmiljøloven § 17-3. Dette må 

arbeidstakeren skriftlig underrette arbeidsgiver om innen to uker fra oppsigelsen eller 

avskjed fant sted. Dersom arbeidsgiver nekter å gå med på forhandlinger, vil fristen for å 

reise søksmål forskyves jf. arbeidsmiljøloven § 17-4 annet ledd.



Avslutning av ansettelsesforholdet
• Formkrav til oppsigelsen: 

– Oppsigelse må være skriftlig, jf. arbeidsmiljøloven § 15-4 første ledd. 

– Oppsigelsen fra arbeidsgiver skal leveres til arbeidstaker personlig eller sendes i rekommandert brev til 

arbeidstakers oppgitte adresse. Oppsigelsen anses for å ha funnet sted når den er kommet frem til 

arbeidstaker.

– Loven oppstiller visse krav til innholdet av oppsigelsen. Arbeidsgiver må i denne for det første opplyse om 

arbeidstakers rett til å kreve forhandlinger og reise søksmål. Videre må det opplyses om arbeidstakers rett 

til å fortsette i stillingen ved tvist. Det må også opplyses om de søksmålsfrister mv. som gjelder. Endelig må 

arbeidsgiver opplyse om hvem som er arbeidsgiver og rett saksøkt ved eventuell tvist.

– For det tilfelle at oppsigelsen er begrunnet i virksomhetens forhold, må arbeidsgiver i tillegg opplyse om 

arbeidstakerens fortrinnsretten til ny stilling.

– Det er viktig at arbeidsgiver overholder disse formkravene. Hvis dette ikke er tilfellet vil oppsigelsen normalt 

regnes som ugyldig, forutsatt at arbeidstakeren har gått til søksmål innen 4 måneder etter at oppsigelsen 

fant sted.

– Dersom det foreligger særlige omstendigheter som gjør det åpenbart urimelig, kan oppsigelsen likevel 

regnes som gyldig etter arbeidsmiljøloven § 15-5.

– Ugyldighet innebærer at det ikke er skjedd en lovlig oppsigelse, og at arbeidsforholdet fortsetter. Videre kan 

arbeidstakeren kreve erstatning. Slik erstatning kan også være erstatning utover rent lønnstap, jf. Ot. prp. 

nr. 50 (1993-1994) 188-190.



Avsluttende bemerkninger: 

- Bruk av advokat:
- Før avtalen inngås

- Før en eventuell oppsigelse besluttes 

- Når tvister oppstår i avtaleperioden

- Om Klubbpakka:
- Bruk av standard dokumenter 


