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Innledning

• Oversikt faste og midlertidige arbeidsavtaler og grensen 
mot oppdragsavtaler  

• Styrets lederansvar for daglig leder og andre ansatte
– Styreinstruks 

• Permitteringer 



Oversikt avtaletyper

• Hovedregel: Fast ansettelse, dvs tidsubestemte
• Unntak i definerte lovbestemte tilfeller: 

Midlertidig ansettelse – Egent unntak for den 
organiserte idretten 

• Oppdragsavtale – Typisk for konsulenter 
• Standard avtaler ligger på Klubbpakka



Ansettelsesavtale/oppdragsavtale
• Midlertidig ansettelse, jf. aml. § 14-9 e):

• Underlagt arbeidsmiljølovens bestemmelser:
– Stillingsvern
– Arbeidsgiveravgift
– Med mer 

• 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 
• Spørsmålet er således når domstolene gjør det



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.[...]”

• Et notat om dette ligger på Klubbpakka 



Styrets rolle som arbeidsleder 
• Overfor daglig leder:

– Daglig leder rapporterer normalt til styrets leder
– Styrets leder følger opp at daglig leder utfører arbeidsoppgavene, avholder 

medarbeidersamtaler mv
– Styrets leder holder styret informert

• Dersom klubben ikke har daglig leder:
– Styret må vedta en forsvarlig og hensiktsmessig måte å ivareta dets 

arbeidslederrolle:
• Oppnevne ett eller flere styremedlemmer til å ivareta oppgavene
• Gi en av de ansatte utvidede lederoppgaver slik at styrets oppnevnte kan 

forholde seg til denne ansatte
• Vedta styreinstruks:

– Styret bør hvert år (på første styremøte etter årsmøtet) vedta en styreinstruks 
som regulerer styremedlemmenes ulike ansvarsområder

– Standard styreinstruks ligger på Klubbpakka 



Permittering av ansatte
• Rettslig grunnlag:

– Tariffavtale (Hovedavtalen (LO-NHO) har detaljerte regler)
– Ikke organisert = Ulovfestet grunnlag
– Permittering er altså ikke hjemlet i arbeidsmiljøloven

• Ulovfestet grunnlag:
– Utviklet gjennom arbeidsgivers styringsrett og etablert rettspraksis
– Materielle regler for å permittere:

• Det rettslige utgangspunktet for at en klubb skal kunne permittere ansatte er 
at den har saklig grunn begrunnet i midlertidige driftsforstyrrelser som 
ligger utenfor klubbens kontroll. 

• Spørsmålet blir da når vilkårene er oppfylt når en svømmehall stenges av 
ulike grunner



Vilkår for å permittere
• Ulike situasjoner:

• Svømmehallen har brent ned – Vilkåret er oppfylt (forutsatt forsvarlig 
saksbehandling)

• Klubben skal pusse opp svømmehallen – vilkåret er normalt ikke oppfylt 
siden dette ikke er utenfor klubbens kontroll 

• Større reparasjoner som ikke skyldes dårlig vedlikehold eller normal slit og 
elde vil normalt tilfredsstille vilkåret (forutsatt forsvarlig saksbehandling)  

• Dersom kommunen er anleggseier og klubben leietaker, må det vurderes 
konkret om kommunens mangelfulle vedlikehold kan føre til at reparasjoner 
mv ligger utenfor klubbens kontroll  

• Dersom anlegget må stenges pga innsparingsbehov, må det vurderes om 
innsparingsbehovet skyldes forhold som er utenfor klubbens kontroll 

• Ved svekket økonomi bør oppsigelser (nedbemanning) vurderes, for 
eksempel dersom kravet til midlertidighet ikke er oppfylt 



Forsvarlig saksbehandling 
• Om saksbehandlingen:

– klubben skal gjennomføre en forsvarlig saksbehandling før permittering 
effektueres. Saksbehandlingen bør dokumenteres i tilfelle det senere skulle 
oppstå spørsmål om gyldigheten av permitteringen.

– Vi anbefaler således at klubbene legger prinsippene for saksbehandling ved 
oppsigelse til grunn før det besluttes permittering. Dette innebærer blant annet at 
klubbene bør avholde drøftelsesmøte, jf. arbeidsmiljølovens § 15-1

– Vurdering av hvem som må permitteres
– Konferer med tillitsvalgte om klubben har det 
– Permitteringsvarsel med minimum 14 dagers varsel:

• Innhold: årsaken til permitteringen, hvor lenge permitteringen sannsynligvis 
vil vare mv. For den ansatte vil et slikt permitteringsvarsel også være 
praktisk siden dette kan brukes som dokumentasjon når det søkes om 
dagpenger etter folketrygdloven § 4-7.



Arbeidstakers krav på lønn 
• I henhold til permitteringslønnsloven § 3 har arbeidstakeren krav på 

lønn og annet arbeidsvederlag i en arbeidsgiverperiode den første 
tiden etter at permittering er iverksatt. Arbeidsgiverperioden løper fra 
og med den første arbeidsdag permitteringen omfatter. Lengden av 
arbeidsgiverperioden avhenger av permitteringens omfang. Ved hel 
til 40 % permittering er arbeidsgiverperioden 5 dager. Ved mindre 
enn 40 % reduksjon av arbeidstiden, er arbeidsgiverperioden 15 
dager.


