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Blir frivillige å anse som arbeidstakere?

Arbeidsgiveransvar og HMS for idrettslag
arbeidstaker eller frivillig?
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Frivillig arbeid er arbeid der en ikke er i et ordinært 
tilsettingsforhold og en ikke mottar ordinær lønn 

Frivillig arbeid er gjerne knyttet til organisasjoner med et 
samfunnsnyttig formål som for eksempel Norges Røde Kors 

eller et idrettslag 

Eksempel på frivillig arbeid er arbeid på festivaler, stevne, 
arrangement i regi av idrettslag eller ideelle og kulturelle 

organisasjoner

Hva er frivillig arbeid?
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En arrangør kan bli sett på som arbeidsgiver for frivillige når det 
gjelder bestemmelser i arbeidsmiljøloven som skal verne om 

helsen,- miljøet og sikkerheten til arbeidstakerne 

Kan arrangøren bli pålagt dette ansvaret?
Ja, om en ser at det aktuelle arbeidet innebærer risiko (liten 

eller stor)

Hovedregelen for alle typer frivillig arbeid er at arbeidsgiveren 
har ansvaret for å forebygge at ulykker skjer

Blir frivillige å anse som arbeidstakere?
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Arbeidsmiljøloven

§ 1-1 formålsparagrafen 

§ 1-8 definisjon av arbeidstaker og arbeidsgiver

§ 2-2 plikter overfor andre enn egne arbeidstakere 
(samordningsansvar)

§ 3-1 systematisk HMS-arbeid 
(risikovurdere forholdene og iverksette tiltak)

Regelverk og bestemmelser
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Unge frivillige, har alder og erfaring betydning?
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Personer under 13 år kan som hovedregel ikke ta arbeid

Hvis du har fylt 13 år kan du utføre "lett" arbeid

Ungdom over 15 år kan ha arbeid som ikke er til skade for deres 
sikkerhet, helse, utvikling eller skolegang

Når du har fylt 18 kan du ta de aller fleste jobber

Unge frivillige, har alder og erfaring betydning?
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Arbeidsmiljøet for frivillige skal være fullt forsvarlig slik at de ikke 
påføres sikkerhetsrisiko

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljøplan (SHA) plan i forbindelse med 
arbeid som kan medføre risiko

Kartlegging av arbeidsoperasjonene, risikovurdering og eventuell 
iverksettelse av tiltak

Vurdering av hvilken opplæring som er nødvendig, og iverksettelse 
av opplæring

Generelle HMS krav
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Det finnes flere domsavgjørelser der arbeidstaker-
arbeidsgiverbegrepet kan gis ulikt innhold avhengig av hvilke 

bestemmelser i arbeidsmiljøloven som er aktuelle

Høyesterettsdom Rt 1990/149 dugnadsarbeid for 
musikkorpsmedlemmer

Høyesterett vektla mellom annet særlige faremomenter, og at de frivillige var uten 
særlig kunnskap og erfaring, og at de heller ikke var klar over risiko

Kort oppsummert
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Regelverk med kommentarer på nettsidene
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Arbeidstilsynet.no

- 2,8 besøkende i 2017
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www.arbeidstilsynet.no/hms/arbeidsmiljoguiden/
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Arbeidstilsynets svartjeneste: 73 19 97 00
www.arbeidstilsynet.no

svartjenesten@arbeidstilsynet.no
facebook

twitter

Kontakt oss!

http://www.arbeidstilsynet.no/
mailto:svartjenesten@arbeidstilsynet.no


Takk for oppmerksomheten!
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