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Personalhåndbok Viking FK 
Avtalen gjelder til enhver tid for alle ansatte i Viking FK. 

 

Denne håndboka vil bidra til at både ansatte og arbeidsgiver, er kjent med hva som er gjeldende når 
det gjelder forventninger, rettigheter og plikter. Personalhåndboka er å anse som en avtale mellom 
ansatte og Viking FK. 

 

 

1. Styret i Viking FK 
 

Styreleder  Rune Bertelsen 

Nestleder:   Eirik Myhre 

Styremedlem:   Espen Brevik 

Styremedlem:   Grethe Simonsen 

Styremedlem:   Arne Nordhagen 

Styremedlem:   Heidi Skare 

Styremedlem:   Arild Ravndal 

Styremedlem:   Rune Jonassen 

Varamedlem:   Marit Østhus Lea 

 

2. Styrende dokumenter 
 Viking FK styres av klubbens vedtatte styrende dokumenter. Det er lover og regler som er i 
tråd med NIF og NFF regelverk og retningslinjer som drifter klubben i det daglige arbeidet. 

Viking lov og Viking statutter kan leses i årsberetningen, som ligger på klubbens hjemmeside; 
https://web.spoortz.no/kx/99/Image/Kalvig/2019/Viking%20Aarsberetning%202018-
nett_rev0103.pdf 

Følgende tre styrende dokumenter beskriver hvordan klubben driftes i praksis og benyttes som en 
rettesnor, oppslagsverk og lærebok for både klubbens ansatte, styret, utvalg og andre. 

Dokumentene ligger lett tilgjengelig på klubbens hjemmeside; www.viking-ungdom.no. 

- Vedtatt budsjett 

- Vedtatt sportsplan 

- Vedtatt laglederhåndbok 

 

https://web.spoortz.no/kx/99/Image/Kalvig/2019/Viking%20Aarsberetning%202018-nett_rev0103.pdf
https://web.spoortz.no/kx/99/Image/Kalvig/2019/Viking%20Aarsberetning%202018-nett_rev0103.pdf
http://www.viking-ungdom.no/
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Trener har sportsplan for barne- og ungdomsavdelingen som sitt oppslagsverk og lærebok. 

Sportsplan ligger under menypunkt: SPORT. 

(Utviklingsavdeling har egen sportsplan – utarbeidet av utviklingsleder sammen med trenere i 
utviklingsavdelingen). 

 

Lagleder har klubbhåndboka som sitt oppslagsverk og lærebok. 

Klubbhåndboka ligger under menypunkt: Verktøy 

 

Både sportsplan og laglederhåndboka er levende dokument og vil oppdateres jevnlig. Endringer av 
vesentlig karakter må vedtas av Viking FK Styret. 

Informasjon fra både sportsplan og laglederhåndboka vil også legges ut på klubbens hjemmeside, 
under de aktuelle menypunktene. 

 

 

 

3.  Organisasjonen vår 
 

Viking FK er både en toppklubb og breddeklubb. Klubben har sådanne flere lokasjoner; 

 Vikinghuset på Eiganes, Vikinghallen ved Tjensvollkrysset – i skolegården til St Svithun VGS og SR-
Bank Arena i Jåttåvågen. 

På SR-Bank Arena - i Jåttåvågen, er hele apparatet rundt herre A-laget, gutt junior/rekrutt og gutt 
utviklingsavdeling 16-19 år. Kommunen leier både hovedbanen og treningsbanen noen timer i uken. 
Det gjør at noen av Vikings jente og gutt utviklingslag har treningstid i Jåttåvågen. Noen lag spiller 
også sine kamper der. 

Hele klubbens breddeavdeling og jente utvikling har tilhørighet til Vikinghuset.  

I Vikinghuset sitter klubbens administrasjon og ansatte trenere. I Vikinghallen er driftsleder i Viking 
FK noen timer pr dag. Han har kontorplass både i Vikinghallen og Vikinghuset. Det er aktiviteter som 
fritidsordninger og fotballskoler både i Vikinghallen, Vikinghuset og anlegget på Eiganes. 

Noen ganger pr uke samles hele gutt utviklingsavdeling, administrasjonen i Vikinghuset og 
driftsansvarlig. Viking er en klubb. 

 

Organisering Viking Fotball; Viking AS og Viking FK 
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4. Arbeids og tjenesteforhold 
 

4.1 Arbeidstid 
Stillingen er å anse som arbeid av særlig selvstendig art og er dermed unntatt fra arbeidsmiljølovens 
bestemmelser om arbeidstid, jfr. § 10-12. Ansettelsesforholdets karakter tilsier at arbeidstaker må 
påregne ubekvem arbeidstid, herunder arbeid på kveldstid og i helger/på helligdager”. Det vises 
ellers til arbeidsmiljølovens kapittel 10 hva gjelder arbeidstid. 

Ferie: 

Ferie gis i samsvar med Ferieloven. Ferie tas når det er mest hensiktsmessig mtp klubbens drift. For 
klubbens administrasjon og ansatte som jobber inn mot aktiviteter som følger skoleruta, så vil det 
være styrende for når ferie avvikles. Ferie tas i perioder med lav aktivitet. For administrasjon er det i 
skoleferier.  

Ansatte inn mot utviklingslag tar ferie som er passende i henhold til lagets terminlister og årsplaner. 

Arbeidstakere som ønsker det, skal få fastsatt sin ferie 2 måneder før ferien tar til.  Ref. Ferieloven § 
6.2 
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4.2 Ferie og utbetaling av feriepenger 
Ferie avtales med daglig leder to måneder i forkant. Alle ansatte i Viking FK får utbetalt feriepenger i 
juni. Denne måneden betales ikke ut lønn. 

Dette utgjør pr. i dag 12 % av bruttolønn.  Opptjeningsåret går fra 01.01. til 31.12.   

Feriepenger ved full opptjening skal dekke 5 ukers ferie (6 uker etter fylte 60 år). 

Arbeidsgiver og arbeidstaker kan inngå skriftlig avtale om å overføre inntil to uker av ferien til det 
påfølgende ferieår. 

 

4.3 Permisjon 
Med permisjon menes at arbeidstakeren etter egen søknad innvilges fri, med eller uten     

lønn.  

Permisjonssøknaden leveres skriftlig til nærmeste overordnede i god tid før permisjonen. 

 

4.3.1 Permisjon uten lønn 
Permisjonssøknad, med angivelse av årsak, innleveres senest 14 dager før periodens begynnelse.  
Ved vurderingen legges vekt på årsak, samt bemannings- og arbeidssituasjonen i bedriften.  

4.3.2 Tilvenning i barnehage og barns første skoledag 
Permisjon med lønn gis for 1 dag ved tilvenning for barn i barnehage og ved barns første skoledag. 

 

4.3.3 Permisjon ved flytting 
Permisjon uten lønn gis for 1 dag pr. år ved flytting.  

Flyttingen må gjelde eget husvære. 

 

4.3.4 Kort velferdspermisjon med lønn 
Med” kort velferdspermisjon” menes permisjon i arbeidstiden i inntil 1 dag.  Velferdspermisjoner 
utover denne ramme er ikke å regne som kort velferdspermisjon, og skal bare rent unntaksvis 
innvilges.  Korte velferdspermisjoner skal ellers begrenses til det absolutt minimum av tid som er 
nødvendig i hvert enkelt tilfelle.  Korte velferdspermisjoner med lønn innvilges etter følgende 
retningslinjer.  

 

4.3.4.1 Permisjon ved dødsfall og begravelse 
Kort velferdspermisjon innvilges ved dødsfall og begravelse i den ansattes nærmeste   

familie.   

Med nærmeste familie menes ektefelle, barn, søsken, foreldre, svigerforeldre, besteforeldre og 
barnebarn. 

 



7 
 

4.3.4.2 Permisjoner på grunn av akutte sykdomstilfeller i hjemmet 
Ved akutte sykdomstilfeller i hjemmet, som gjør at den ansatte må være til stede, kan kort 
velferdspermisjon innvilges slik at den ansatte kan få ordnet seg på annen måte. 

 

4.3.4.3 Permisjon for undersøkelse, behandling og kontroll hos tannlegespesialist og lege 
Dersom det ikke er mulig å få time hos tannlegespesialist eller lege (allmennpraktiserende lege eller 
spesialist) utenfor arbeidstiden, kan kort velferdspermisjon inntil 1 ½ time innvilges for 
undersøkelse, behandling og kontroll hos disse.   

Kort velferdspermisjon innvilges kun for tiden som går til behandling, og for reise til/fra, når det 
dreier seg om korte, lokale reiser.    

Tilfeller hvor det er tale om lange reiser med eventuell erstatning for tapt arbeidsfortjeneste fra det 
offentlige, eller hvor vedkommende er sykemeldt, faller utenom bestemmelsene om korte 
velferdspermisjoner. 

 

4.3.4.4 Andre permisjoner 
Andre permisjoner i arbeidstiden enn de som er nevnt over, som faller utenfor de normale regler 
for” kort velferdspermisjon” vil bare kunne innvilges i helt spesielle tilfeller. 

 

4.3.5 Permisjon i forbindelse med svangerskap og fødsel 
 

4.3.5.1 Svangerskapspermisjon 
Retten til permisjon i forbindelse med svangerskap og fødsel reguleres av AML § 12. 

Foreldrene har rett til sammenlagt ett års permisjon evt. så lenge det ytes fødselspenger fra 
folketrygden. (54 uker med 80 % lønn og 44 uker med 100 % lønn) 

Arbeidstakere som har permisjon i forbindelse med svangerskap/fødsel og adopsjon, opparbeider 
lønnsansiennitet i inntil ett år, så lenge arbeidstaker oppebærer rett til fødselspenger eller 
adopsjonspenger etter folketrygdloven. 

Retten til evt. betaling under permisjonen reguleres av folketrygdloven. 

For at mor skal ha rett til fødselspenger, må hun ha vært yrkesaktiv med pensjonsgivende inntekt i 
minst seks av de siste ti måneder før stønadsperioden tar til.  Stønadsperioden kan starte opptil 12 
uker før fødselen, men senest tre uker før.  

 

Utbetaling av stønad går direkte fra NAV til den enkelte. 

 

4.3.5.2 Omsorgspermisjon 
Etter AML § 12 nr. 3 gis faren rett til 2 ukers permisjon (omsorgspermisjon) i forbindelse med 
fødselen. Hvis foreldrene ikke bor sammen, kan retten til permisjon utøves av en annen som bistår 
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moren. Adoptivforeldre og fosterforeldre har rett til to ukers permisjon i forbindelse med at 
omsorgen for barnet overtas. 

Permisjonen kan tas ut før eller i tilknytning til selve fødselen, evt. deles opp etter avtale med 
arbeidsgiver. Fedrekvoten følger AMLs og Folketrygdlovens bestemmelser.  

Utbetaling av stønad går direkte fra NAV til den enkelte. 

 

4.3.6 Permisjon i forbindelse med repetisjonsøvelse 
Den ansatte gis permisjon med lønn i forbindelse med repetisjonsøvelse i inntil 1 uke. 

Betingelsen for lønn under repetisjonsøvelsen, er at Viking FK får refundert det den enkelte mottar 
fra forsvaret. 

Repetisjonsøvelser i Forsvaret eller pålagt tjeneste i Heimevernet og Sivilforsvaret medfører ingen 
avkortning i lønn og godskrives som lønnsansiennitet. 

 

 4.4    Adgang til verv og annet arbeid  
Arbeidsgiver ser positivt på at arbeidstaker engasjerer seg og påtar seg verv innen frivillig sektor, 
herunder også innen idretten. Arbeidstaker skal informere arbeidsgiver om slike verv.  

Dersom arbeidstakeren har eller påtar seg annet lønnet arbeid, skal arbeidsgiver godkjenne dette.  

Arbeidstakers verv, arbeid eller oppdrag etter denne bestemmelsen skal ikke ha negativ innvirkning 
på arbeidstakerens oppfyllelse av arbeidsplikten eller være i strid med arbeidsgivers interesser, 
herunder også interesser av idrettslig art. 

 

 

5. Lønn og lønnsutbetalinger 
 

5.1 Lønnsutbetalingstidspunkt 
Fastlønn: 20. i hver måned i 11 måneder + feriepengeutbetaling den 12.måneden. Feriepenger 
utbetales i juni. 

Timelønn: 20. i hver måned i 11 måneder + feriepengeutbetaling den 12.måneden. Feriepenger 
utbetales i juni 

Timeføringen vil gå fra den 11. den ene måneden til og med den 10. i neste måned. 

 
5.2 Lønnsregulering 
Lønnsvurdering skal foretas hvert år pr. 01.04.for fast ansatte. For ansatte med midlertidige 
arbeidsavtaler over to år, skal lønnsvurdering foretas på lik linje som fast ansatte.  

Viking FK styreleder tar initiativ til denne vurderingen. 
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Bedriften fastsetter den enkelte arbeidstakers lønn individuelt og etter en saklig vurdering av 
vedkommende kompetanse, dvs etter en så god skjønnsmessig eller systematisk stillings- og 
ytelsesvurdering som mulig. 

 

5.3 Lønn utover ordinær arbeidstid 
Bruk av overtid og kompensering av for det, skal avtales med overordnet. For ansatte som er 
timebetalt vil påbegynt time regnes som halvtime. Arbeidstaker har rett til å bli fritatt for 
overtidsarbeid ved helsemessige eller vektige sosiale grunner. 

 

5.4 Overtid under reiser, representasjon, kurs og møter etc. 
Bruk av overtid skal avtales med overordnet. 

5.4.1 Reiser 
Reiser som er en naturlig del av stillingen, kompenseres ikke økonomisk for. Dette gjelder 
treningsleirer, reise ifm. kamp, trenerseminar og lignende. 

5.4.2 Representasjon 
Representasjon skal alltid være avtalt med nærmeste overordnede. Med representasjon menes 
arrangementer i regi av Viking FK og/eller invitasjoner fra kunder og forbindelser. Alle invitasjoner 
som mottas skal forelegges overordnet for godkjennelse før en gir svar.   

Timer som går utover ordinær arbeidsdag, i forbindelse med representasjon, kompenseres ikke. 
Arbeidstaker har rett til å bli fritatt for overtidsarbeid ved helsemessige eller vektige sosiale grunner. 

 

5.4.3 Interne samlinger (Kick off, trenermøter og sosiale arrangement) 
Timer som går utover ordinær arbeidsdag, i forbindelse med dette, kompenseres ikke for ansatte 
med fast lønn. Ansatte på timelønn vil av sin overordnende få informasjon når samlinger vil bli betalt 
for. Det skjer i de tilfeller der samlingen har faglig innhold og eller inneholder viktig informasjon som 
gjelder arbeidet.  

 

5.5 Lønn under sykdom 
For å få rett til sykepenger fra arbeidsgiver må arbeidstaker gi melding om arbeidsuførheten til 
nærmeste leder så fort som mulig, og senest innen arbeidstidens slutt første fraværsdag. Dette 
gjelder både når fraværet dokumenteres ved egenmelding og ved legeerklæring. 

 

5.5.1 Egenmelding 
Egenmelding kan først benyttes etter at arbeidstakeren har vært ansatt i 2 måneder. 

Ved sykefravær kan egenmelding benyttes for inntil 8 dager (kalender dager) pr fraværstilfelle og 
inntil 24 dager i løpet av de siste 12 måneder.  

Egenmeldingen skal underskrives av arbeidstaker straks denne kommer tilbake, dersom sykemelding 
ikke foreligger. 
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5.5.2 Sykemelding 
Retten til sykepenger fra arbeidsgiver i” arbeidsgiverperioden” – 16 dager -, inntrer først ved 
arbeidsuførhet som oppstår etter at arbeidsforholdet har vart i minst 4 uker. 

Viking FK utbetaler lønn (sykepenger) i 3 måneder, i tillegg til den mnd.-arbeidstaker blir sykemeldt, 
deretter vil sykepenger til den enkelte bli utbetalt direkte fra NAV. 

 

 

 

6. Bruk av firmabil, godtgjørelse for reiser, bil, overtidsmat, 
mobiltlf., etc. 
 

6.1 Reiser og refusjonsordning 
Viking FK er miljøbevisst. Den enkelte medarbeider plikter derfor å nøye vurdere nødvendigheten av 
tjenestereise. 

Bedriften vil oppfordre til at den enkelte vurderer mulighetene for å gjennomføre møter ved 
telefonmøte, videokonferanse eller skjermdeling.  

Reisen skal alltid så langt mulig skje med den eller de transportmidler som er minst miljøbelastede. 
Eksempelvis skal flybuss og flytog benyttes dersom  

praktisk mulig, og generelt skal kollektiv transport prioriteres der dette lar seg gjøre. Lokalt skal man 
forsøke å kjøre sammen. Reiseutgifter refunderes etter regning. Den enkelte betaler normalt utlegg 
under reise og sender inn reiseregnskap der kvitteringer legges ved og formålet med reisen 
beskrives. Refusjon skjer etter prosedyre beskrevet under. 

Billetten skal være vedlagt ved innlevering av reiseregning etter endt reise. Reiseregningen skal være 
utfylt i norske kroner. 

 

Prosedyre for refusjon: 

• Kvitteringer scannes og gjøres til PDF fil.  På samme arket føres på hva refusjonen gjelder, 
mottaker navn, lagtilhørighet og kontonummer. 

• NB ALT MÅ PÅ ETT og SAMME VEDLEGG, som er en PDF-fil, og i en og samme epost. 

• Utgifter som skal dekkes av Viking FK sendes til epost: mb.15915@xledger.net 

• Utgifter som skal dekkes av Vikinghallen AS sendes til epost: mb.15917@xledger.net 

 

 

mailto:mb.15915@xledger.net
mailto:mb.15917@xledger.net
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6.2 Kurs 
Kursdeltagelse som vil få konsekvenser for det daglige arbeidet, må avtales med overordnede.  

Viking FK dekker kurs, reise og oppholdsutgifter etter avtale med overordnede. Dette gjelder også 
der ansatte har via sin arbeidsavtale avtale om kurs og dekning av utgifter. 

Hvis kursavgiften inneholder dekning for måltider, reduseres kostgodtgjørelsen som i henhold til 
Statens reiseregulativ.  Overordnede må sjekke hva kursavgiften inneholder før attestasjon. 
 

6.3 Representasjon 
Deltaker- og eventuelle firmanavn i forbindelse med representasjon skal være påført regningen før 
utbetaling finner sted. 

 

6.4 Bruk av Viking FK elbil og bilgodtgjørelse 
Viking FK har elbil tilgjengelig for de ansatte og den må benyttes om mulig ved transport ifm. arbeid. 
Bookinglistesystem benyttes og i utgangspunktet er det første mann til mølla prinsippet som gjelder. 
Ved kollisjon, vil den ansatte som har lengst reisevei, disponere bilen.  

Bilen skal til enhver tid stå ved Vikinghuset. 

Om ikke firmabil er tilgjengelig og privatbil må benyttes, må nærmeste overordnede informeres og 
godkjenne refusjon for bruk av privat bil. 

Ifm. reise til turnering/bortekamp/treningsleir og lignende, og felles transport er organisert, vil 
ansatt, måtte benytte seg av den. Bruk av privat bil vil ikke refunderes om man velger allikevel å 
benytte det.  

For å få bilgodtgjørelse må bilen fylles opp av andre trenere og spillere. Færrest mulig biler må være 
et mål både av miljø og økonomiske hensyn. 

 

6.4.1 Krav til reiseregning ved kilometergodtgjørelse: 
Pr januar 2019 refunderes 3,50 pr km etter reiseregning som arbeidstaker utarbeider og  som 
oppfyller klubbens kriterier. Sendes inn til dagligleder.  

 Reiseregningen må minst inneholde: 

• arbeidstakerens navn og adresse og underskrift 

• dato for avreise og hjemkomst for hver yrkes- eller tjenestereise 

• formålet med reisen 

• hvilke arrangement arbeidstakeren har deltatt på 

• fremstilling av reiseruten med angivelse av utgangs- og endepunkt, lokal kjøring på 
oppdragsstedet og årsaken til eventuelle omkjøringer 

• totalt utkjørt distanse beregnet på grunnlag av bilens kilometerteller (eventuelt trippteller) 
ved begynnelsen og slutten av hver yrkes- eller tjenestereise 

• navn på passasjer det kreves passasjertillegg for  
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6.4.2 Mat 
Ansatte som jobber inn mot aktivitetene, kan forsyne seg av lunsjbordet som serveres deltagerne, 
uten å måtte betale for det. Fulltidsansatte kan ved lange dager – over 8 timer, forsyne seg av mat 
fra kjøleskapet i Vikinghuset og Vikinghallen, uten å måtte betale for det. For ansatte som har sin 
arbeidsplass i Jåttåvågen er det egen ordning om man ønsker å benytte seg av kantinen. Daglig leder 
i Viking AS, vil informere om det. 

6.4.3 Parkering 
Viking FK tilbyr fri parkering til sine ansatte ved den lokasjonen arbeidsplassen er. Det er klubben 
som avgjør hvor plasser blir tildelt.  Ansatte med arbeidsplass på Vikinghuset har ikke fri parkering 
ved SR-Bank Arena. 

 

 

6.5 Mobiltelefon og PC 
Viking FK dekker ansattes bruk av mobil i arbeid innenfor rimelighetens grenser. Dette gjelder ikke 
ansatte som er timebetalt. Summen som dekkes av Viking FK står i ansattes arbeidsavtale. Ved 
permisjon dekker bedriften abonnementsavgiften, bruk dekkes av den enkelte. Regninger som 
overstiger ovennevnte beløp, vil bli trukket i lønn. 

Godtgjørelse for utvidet bruk i perioder med mye prosjektarbeid, dekkes etter nærmere avtale med 
overordnet og ved gjennomgang av fakturaene. 

Ansatte som har behov for behov i sitt arbeid, vil få PC. Felles PC, som er på Vikinghuset, kan 
benyttes ved lite behov. PC kan kreves innlevert om arbeidsforholdet opphører. Daglig leder er 
ansvarlig for anskaffelse/innlevering av PC. 

 

7. Uniforms instruks 
Alle ansatte skal bære tildelt Vikingtøy. Sko dekker ansatte selv. Utstyret bæres rent og pent, så 
klubben også visuelt presenteres på en anstendig måte. 

Klær fornyes etter behov i forhold til bruk og slitasje. Forespørsel om nye klær rettes til 
overordnede. Klubbens materialforvalter sørger for at tøy skaffes. Det er kun klubbens 
materialforvalter som kan ta ut varer fra klubbens utstyrssamarbeidsparter. 

 

8.  Sosiale medier 
Sosiale medier som Facebook, LinkedIn, Snapchat og Twitter er kommet for å bli, og ytringer i disse 
mediene skjer ofte impulsivt og uten kvalitetskontroll. Hver enkelt ansatt har en forpliktelse til å 
opptre lojalt overfor medansatte og bedriften. At arbeidstakere opptrer med respekt for hverandre 
er sentralt av hensyn til arbeidsmiljøet. Både arbeidstakere og arbeidsgivere er forpliktet gjennom 
arbeidsmiljøloven og annet regelverk til å bidra til et positivt arbeidsmiljø. Viking FK verken kan eller 
vil nekte noen ansatte å ytre seg på sosiale medier, men vil understreke viktigheten av å være 
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varsom med omtale av arbeidsplass, arbeidskollegaer og arbeidsgiver på sosiale medier. Ofte kan 
ytringer bli misforstått, og kan føre til negative reaksjoner. Det oppfordres til særdeles varsomhet  

Det er kun arbeidsgiver som skal utale seg på vegne av klubben.  

Den enkelte arbeidstaker har derfor kun anledning til å formidle ytringer på egne vegne. Klubben vil 
oppfordre den enkelte til å være varsom med kommunikasjon via sosiale medier med spillere, 
elever, deltakere på aktiviteter, naboklubber og samarbeidspartnere. Bruk av sosiale medier i 
arbeidstiden er ikke tillatt.  

 

9. Rutiner ved ansettelse - fratredelse 
 

9.1 Ansettelse 
Avdelingens overordnede har ansvaret ansettelsesprosesser av stillinger med større 
stillingsprosenter og stillinger med egne ansvarsområder.  

Leder for aktiviteter har ansvar for ansettelser av timebetalte inn mot aktivitetene. Driftsansvarlig 
har ansvar for å ansette hallverter. 

Viking FK styret har ansvaret ansettelse av daglig leder.  

Ansettelsesprosess prosedyre: Viking FK via styreleder, informeres av avdelingens overordnede om 
følgende forhold; behov/stillingsbeskrivelse/lønn, for aksept for igangsettelse av ansettelsesprosess. 

Ansettelsesavtale og stillingsinstruks blir skrevet og undertegnet før tiltredelse. Ved ansettelse skal 
den ansatte gjøres kjent med denne avtalen. 

Overordnede har likeledes ansvaret for oppdatering av det samme, som følge av eventuell 
stillingsendring. 

Daglig leder har ansvaret for at den nyansatte blir registrert ift. lønn, arbeidsgiverregisteret og 
innmeldt i de forsikringsordninger som Viking FK til enhver tid har. 

Innmeldelse i pensjonsforsikring etter Lov om obligatorisk tjenestepensjon.  

Innmeldelse skjer etter prøvetiden. 

Alle ansatte må vise politiattest før ansettelse. 

 

9.1.1 Stillingsutlysning 
Alle ledige stillinger skal utlyses internt i bedriften. 

 

9.1.2 Likestilling 
Bedriften plikter å føre en aktiv likestillingspolitikk, her iblant lik lønn for likt arbeid og like 
muligheter for ansettelse, personlig utvikling og forfremmelse. 
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9.2 Fratredelse 
Daglig leder har ansvaret for at den ansatte blir utmeldt fra arbeidsgiverregisteret og 
forsikringsordninger. 

Den ansatte og overordnede har ansvaret for at eventuelle eiendeler til bedriften blir innlevert, og at 
gjeld og utestående blir gjort opp. 

 

9.3 Sluttattest 
Alle arbeidstakere som fratrer etter lovlig oppsigelse, har krav på attest.” Etter lovlig oppsigelse” 
betyr at man må ha arbeidet ut den oppsigelsestid man skal ha, enten etter loven eller skriftlig 
individuell arbeidsavtale.  Skulle derimot arbeidstakeren rettsstridig fratre sin stilling vil han ikke ha 
krav på attest. 

 

Arbeidstaker som blir avskjediget eller oppsagt har også rett til attest, men arbeidsgiveren kan uten 
nærmere angivelse av grunnen anføre på attesten at arbeidstakeren er avskjediget/oppsagt. 

 

En attest skal inneholde følgende: 

• Arbeidstakerens navn. 

• Arbeidstakerens fødselsdato. 

• Hva arbeidet har bestått i. 

• Arbeidsforholdets varighet. 

 

Sluttattesten skrives av overordnede. 

 

9.4 Avtalefestet pensjon 
Alle ansatte som oppfyller kriterier for ATP, har det. Det trekkes p.t. 2 % av lønnen til dette formål 
etter gjeldende regler. 

 

10. Forsikringer 
 Alle ansatte i Viking FK har yrkesskadeforsikring. 
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11. Samarbeidsforhold 
 

11.1 Styrerepresentasjon 
Viking FK Styret er satt sammen etter klubbens lov og vedtekter. 

Se Viking lov. https://web.spoortz.no/kx/99/Image/Kalvig/2019/Viking%20Aarsberetning%202018-
nett_rev0103.pdf 

Stemmerettsregler: For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 
1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jfr. NIFs lov § 2-5. Ingen kan møte eller avgi stemme 
ved fullmakt, jfr. NIFs lov § 2-9. Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i laget, 
og som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt kan imidlertid 
ikke samtidig være arbeidstaker i laget. Spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget kan 
derimot velges som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Medlemmer 
som skylder kontingent har ikke stemmerett, er ikke valgbar og kan ikke være representant til ting 
eller møte i overordnet organisasjonsledd. Medlem som skylder kontingent for mer enn ett år, kan 
av styret strykes som medlem i idrettslaget. (7) Hvis medlemmet, ved forfall skylder 2 års kontingent, 
skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra idrettslagets side. Strykes et medlem, kan det 
ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. 

 

11.2 Arbeidsmiljø og vernearbeid 
 

11.2.1 Verneombud 
Verneombudet skal velges blant anerkjente dyktige arbeidstakere ved virksomheten, med erfaring 
og innsikt i dens arbeidsforhold. Verneombudet bør velges blant arbeidstakere som har arbeidet i 
virksomheten de siste to år. 

Med unntak av virksomhetens øverste daglige leder har alle arbeidstakere stemmerett. Ellers velges 
verneombudet ved flertallsvalg. Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.  

 

 

12. Sosiale ordninger og velferdstiltak 
 

12.1 Støtte til etter- og videreutdanning 
Viking FK ser positivt på at de ansatte investerer i egen faglig utvikling til beste for seg selv og 
klubben.  En forutsetning for å få økonomisk støtte fra klubben er at utdanningen er relevant i 
forhold til nåværende eller fremtidige kompetansebehov. 

Det må søkes om støtte til etter- og videreutdanning. Søknaden sendes til Viking FK Styret. Klubben 
forbeholder seg retten til å avslå. 

 

https://web.spoortz.no/kx/99/Image/Kalvig/2019/Viking%20Aarsberetning%202018-nett_rev0103.pdf
https://web.spoortz.no/kx/99/Image/Kalvig/2019/Viking%20Aarsberetning%202018-nett_rev0103.pdf
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Med utdanning menes dags- og kveldskurs, korrespondansekurs, studiegrupper eller studieopphold 
og lignende.  Det er en forutsetning at den ansatte har den utdanning og bakgrunn, som er 
nødvendig for å få fullt utbytte av videreutdanningen. 

Økonomisk støtte ytes til heltidsansatte og deltidsansatte med minst 50 % stilling, og normalt etter 
minimum 1 års ansettelse. 

Viking FK krever eksamensbevis etter gjennomført kurs/utdanning.  Dersom sådant ikke fremlegges, 
vil eventuell støtte bli trukket i lønnen eller på annen måte krevd tilbakebetalt. 

Søknad om økonomisk støtte skal skje skriftlig til overordnede, som gir sin anbefaling før den går 
videre til vurdering og behandling.  Innstillingen skal så godkjennes av Viking FK Styret. 

Dersom søknaden blir innvilget, skal søkeren skriftlig bekrefte at tilbudet mottas og vil bli benyttet 
i.h.t. forutsetningene. 
 

Støtte kan gis på følgende måter: 

• Kursavgift, litteratur, eksamensavgift. 

• Dekning av materiell, deler av kurs-/skolepenger vurderes i hvert enkelt tilfelle.  Kvittering 
må i alle tilfeller fremvises. 

• Permisjon uten eller med lønn.  

• Permisjon for å avlegge eksamen hvorav 1 dag m/lønn. 

• Lesedager før eksamen hvorav 1 dag m/lønn. 

Eventuelle reiseutgifter og oppholdsutgifter dekkes ikke. 

Det godkjennes ikke avspasering for kurs utenom arbeidstiden.  

 

Nedskriving /bindingstid 

Støtte til slik videre-/etterutdanning vil betinge videre ansettelsesforhold i bedriften etter endt 
utdanning. Det skal lages avtale om en tidsbegrenset tilbakebetaling av deler eller hele støtten 
dersom den ansatte sier opp ansettelsesforholdet. 

  

12.2 Regler ved utlån av lokaler til ansatte 
1. Muligheten for å låne lokaler til private, ikke kommersielle formål, gjelder alle fast og 

midlertidig ansatte med over 50% stillingsprosent. 

2. Lokaler lånes ikke ut til regulær, ukentlig eller månedlig virksomhet.  Lån av lokaler er 
følgelig unntak og ikke regel.  

3. Vederlagsfriheten begrenser seg til leiekostnad.  Eventuelle andre kostnader som måtte 
komme til som for eksempel renhold, teknisk assistanse forutsettes betalt for. 

4. Den ansatte som låner lokalet står ansvarlig for eventuelt skadeverk og for at lokalene 
forlates i en stand som minst tilsvarer den som var da arrangementet tok til. 
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5. Bruk av teknisk utstyr er ikke tillatt med mindre den som låner lokalet er kyndig i bruken 
eller får hjelp til dette av en kyndig person.  Den som låner er ansvarlig for eventuelle 
skader. 

6. Utlånet må ikke komme til fortrengning for inntektsbringende aktiviteter, og i påkommende 
tilfelle kan Viking FK være tvunget il å bryte løfte om lån på grunn av kolliderende interesser. 

7. Alle henvendelser om lån skal gå gjennom daglig leder. 

 

13. Taushetsplikt mv 
Arbeidstakeren er, i den grad slike opplysninger ikke er offentlige eller allment kjent, forpliktet til å 
bevare absolutt taushet om arbeidsgiverens virksomhet og forretningsanliggender, herunder også 
forhold som gjelder utøvere, sponsorer/samarbeidspartnere eller andre forbindelser.  

 

14. Opphavsrett  
Opphavsretten til litterære, vitenskapelige eller kunstneriske verk arbeidstaker produserer i 
tjenesten skal anses å tilhøre arbeidsgiver. Arbeidsgiver skal være berettiget til å endre verket samt 
overdra opphavsretten til andre. 

Arbeidstakeren har ikke adgang til å benytte arbeidsgiverens forretnings- eller driftshemmeligheter 
til annet formål enn for å utføre sitt arbeid for arbeidsgiveren. Dette gjelder blant annet alle 
dataprogrammer, systemer, tegninger, beskrivelser, oppskrifter, modeller, notater, utredninger, 
kontrakter og andre dokumenter (herunder også standarddokumenter) som tilhører arbeidsgiveren. 
Arbeidstakeren skal levere tilbake alt slikt materiale ved ansettelsesforholdets opphør. 

Overtredelse av bestemmelsene i dette punkt vil kunne medføre straffansvar og erstatningsansvar 
for arbeidstaker. 

 

15. Tvister 

Enhver uenighet eller tvist mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om forståelsen av denne 
ansettelsesavtalen, skal søkes løst gjennom forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører frem skal 
arbeidsmiljølovens regler får anvendelse. 
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