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1 Innledning 

1.1 Oppgavens aktualitet 

Fotball er blitt en verdensomspennende underholdningsindustri som preger hverdagen til 

store deler av befolkningen. Fra og med tidlig på 90-tallet har også den norske delen av 

fotballverdenen hatt en stor utvikling i forhold til organisasjon og interne regler. I de senere 

år har det også siget fram en egen rettsdisiplin med fotballjus som tema.1 Blant de sentrale 

emnene innen fotballjussen er de mange problemstillinger som knytter seg til spillere og 

klubbers rettigheter i forbindelse med kjøp og salg av spillere, og også spillere og treneres 

rettsvern i forhold til oppsigelse i arbeidsforhold. Et emne som ikke har blitt viet like mye 

juridisk behandling er NFFs såkalte forbud mot overgangsklausuler.2 Det er derfor et klart 

behov for en rettslig drøftelse av de problemstillinger som forbudet reiser. 

1.2 Overgangsystemet og dets særpreg 

Et særpreg ved den moderne fotballen er at den i mye større grad enn tidligere er preget av 

økonomi. Spillere på elitenivå3 er blitt arbeidstakere med klubbene som arbeidsgivere, og 

spilleroverganger er blitt en viktig del av klubbenes inntektsgrunnlag4.  

 

Det faktum at klubbene kan tjene store penger på spillersalg kan lett oppfattes dit hen at 

spillerne er en del klubbens eiendom. Dette er imidlertid ikke riktig. Grunnen til at 

klubbene av og til kan kreve betydelige summer for å la sine spillere gå til en annen klubb 

er heller det at de mener at deres kontraktsforhold med spilleren har en slik verdi for 

klubben. For at klubben skal gå med på å  frasi seg sine rettigheter etter kontrakten må 
                                                   
1 Både Gunnar-Martin Kjenner og Kenneth André Leren har utgitt fagbøker innen 
idrettsjus. 
2 Så vidt meg bekjent er temaet kun blitt behandlet i en masteroppgave ved UiO 
høsten 2008. 
3 Først og fremst de to øverste divisjonene 
4 F. eks. Cristiano Ronaldos overgang fra Manchester United til Real Madrid i 2009 
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derfor verdien av kontrakten kompenseres. Den juridiske mekanismen ved en overgang er 

derfor at selgende klubb går med på å si opp sin kontrakt med spilleren dersom den nye 

klubb imøtekommer det kompensasjonsbeløp som nåværende klubb krever for å si opp 

kontrakten.  

 

Den praktiske siden ved hvordan overgangene gjennomføres er noe mer innviklet. Helt 

forenklet kan man si at det foregår en rettighetsovergang av spillerens spillerlisens, hvor 

både klubbene, spilleren og forbundet er involvert. 

 

I utgangspunktet er det spilleren og NFF som råder over denne lisensen. NFF er det organ 

som utsteder spillerlisensen og deres rett er begrenset til å være en råderett som i praksis 

går ut på å kunne ”gi sin tillatelse” til hvem som til en hver tid er berettiget til å råde over 

lisensen. For spilleren er lisensen en rett for han til å delta i konkurranser arrangert av NFF, 

samtidig som den også er et forhandlingskort ved inngåelse av spillerkontrakter.  

 

Ved inngåelse av spillerkontrakten overfører spilleren sin råderett over lisensen til den 

klubb han inngår sin spillerkontrakt med. På denne måten vil spillerens klubb få en 

tidsbegrenset råderett over spillerens lisens til å spille organisert fotball i 

kontraktsperioden.  

 

Når så en klubb ønsker å kjøpe en spiller er mekanismen slik at kjøpende klubb betaler det 

forlangede vederlag som selgerklubben krever for å gå med på å si opp spillerens spiller-

kontrakt før avtalt utløpsdato. Følgene av en slik enighet om oppsigelsen er at tidligere 

klubb tilbakeføre lisensen til spilleren, slik at han på sin side kan overføre den til kjøper-

klubben. Ettersom NFF også har en råderett over lisensen må overgangen og ny spiller-

kontrakt godkjennes før lisensen overføres til den nye klubb. Ved internasjonale 

overganger vil spillerens lisens for nasjonale turneringer bortfalle, slik at det bare er 

spillerens Spillerpass5 som overføres til den utenlandske klubb. 

                                                   
5 Se NFFs overgangsreglement § 13 (d) 
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1.3 Kort om forbudet 

I Norge er profesjonelle spillere forpliktet til å benytte seg av NFFs Standardkontrakt for 

profesjonelle spillere6 når de inngår arbeidsavtale med en klubb. Dette er en midlertidig 

arbeidsavtale, jfr. arbeidsmiljøloven7 § 14-9. En forutsetning for at NFF skal kunne 

godkjenne spilleravtalen slik at spilleren blir spilleberettiget, er at innholdet i avtalen må 

være i overensstemmelse med NFFs overgangsreglement8 (NFFOR), jfr. NFFs 

standardavtale, punkt 13 (overgang til annen klubb) og vedlegg 3 (Slutterklæringen), som 

begge legger dette til grunn. Emnet for denne oppgaven er en bestemmelse i NFFOR som 

forbyr avtalepartene (spiller og klubb) å avtale begrensninger i klubbens frie 

forhandlingsrett.  

 

Før jeg går noe nærmere inn å beskrive forbudets innhold er det nødvendig å se på 

rettsutviklingen som førte fram til vedtakelsen av forbudet.  

1.4 Historikk – Begrunnelse for forbudet 

Norsk fotballs utvikling hva gjelder spillerkontrakter og spilleberettigelse kan 

oppsummeres med tre ord: Amatørperioden, Non-amatørperioden og Profesjonellperioden.  

 

I 1861 ble “Centralforeningen for Udbredelse af Legemsøvelser og Vaabenbrug” stiftet. 

Dette var forgjengeren til det som i dag er mer kjent som Norges idrettsforbund og 

olympiske og paralympiske komité (NIF). Fra stiftelsen i 18619 og frem til 1984 var idrett 

først og fremst å anse som noe man drev med på hobbybasis og NIF var av den grunn 

fellesforbund og arrangør for amatøridretten. For å sikre lik konkurranse mellom amatørene 

var det nødvendig å avskjære profesjonelle fra å delta i de konkurranser som NIF og dets 

regionale kretser arrangerte. Løsningen ble å stille vilkår om at utøverne måtte være 

startberettiget til den konkurranse de ønsket å delta i. Denne startberettigelsen ble utstedt av 

NIF til de utøvere som kunne godtgjøre at de var amatører.  

                                                   
6 Tilgjengelig på www.fotball.no 
7 lov om arbeidsmiljø av 17. juni 2005 nr. 62 
8 Tilgjengelig på www.fotball.no 
9 Hentet fra http://www.idrett.no/t2.aspx?p=19117 den 04.01.2010 

http://www.fotball.no
http://www.fotball.no
http://www.idrett.no/t2.aspx?p=19117
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Etter en betydelig økning i antall særforbund ble det etter hvert overlatt til de enkelte 

særforbund å utferdige regler om startberettigelse, og i 1984 vedtok fotballtinget nye regler 

om såkalt non-amatør fotball.10 Disse reglene gikk ut på at en spiller som var registrert som 

non-amatør i NFFs registre lovlig kunne motta andre former for godtgjørelse enn hva som 

var mulig for rene amatørspillere.11 Et vilkår for at man skulle få startberettigelse som non-

amatør var at man hadde sin hovedgeskjeft utenfor fotballen. En konsekvens av dette var at 

non-amatørene måtte dokumentere at de ikke brukte mer enn 50 % av deres ukentlige 

arbeidsmengde på trening, kamp og andre fotballrelaterte aktiviteter. 

 

Bortsett fra begrensningen i den månedlige arbeidsmengde hadde partene (klubb og spiller) 

en stor grad av avtalefrihet til å avtale det de måtte ønske i spillerkontrakten. 

Lillestrømspilleren Tom Sundby hadde i sin non-amatørkontrakt en klausul som gikk ut på 

at klubben måtte akseptere bud som oversteg en sum på rundt 200 000 kroner. I 1986 kom 

den greske klubben Heracles med et bud som utløste denne klausulen og Lillestrøm måtte 

selge en av sine viktigste spillere, for en sum de mente var underspris for en så god 

spiller.12  

 

Ordningen med non-amatører varte frem til tidlig på 90-tallet da det ble åpnet for 

profesjonell fotball i Norge.  

 

I 1994 – 8 år etter Sundbys overgang til Heracles - vedtok forbundstinget i Ålesund å vedta 

regelen som skulle danne grunnlaget for dagens forbud i NFFL § 3-1 (d). Motivet for 

regelen må etter forholdene på tiden og den nå klare ordlyd, forstås å være å sikre klubbene 

mot at deres beste spillere går på billigsalg til utlandet.13 

 

                                                   
10 Woxholth. I Idrett og Jus, 1. utg. 1984, s. 93 
11 Woxholth, op cit. s. 94 
12 Bekreftet av Gunnar-Martin Kjenner i møte den 15.04.2010 
13 Se også uttalelse i Møre Forsikring, Tippeligaen 1999 økonomiske nøkkeltall, s. 39. 
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1.5 Emne for oppgaven: NFFs overgangsreglement § 3-1, bokstav d, 2. 

Punktum.  

Emnet for oppgaven er Norges Fotballforbunds Overgangsreglement (NFFOR) § 3-1, 

bokstav d, 2. Punktum. Dette er en bestemmelse som regulerer hva spiller og klubb kan 

avtale i spillerens arbeidsavtale med klubben. Det som særpreger regelen er at den stiller 

opp en negativ avgrensning av hva partene har lov til å avtale seg imellom. Bestemmelsen 

lyder som følger:  

 

”Det kan (heller) ikke avtales begrensninger i klubbens frie forhandlingsrett ved fremtidig 

overgang til ny klubb”.  
 

Med ’begrensninger’ må forstås alle avtaleklausuler som begrenser klubbens mulighet til å 

avslå eventuelle fremtidige bud på spilleren. Det som kjennetegner denne typen klausuler 

er at de har karakter av å være betingede avtalevilkår som forplikter klubben til å gå med på 

en oppsigelse av spillerkontrakten dersom bestemte vilkår oppfylles under 

kontraktsperioden. Slike klausuler har mange navn. På engelsk er det mest vanlig å kalle de 

for ”Buy out clause” eller ”Minimum fee release clause”. De tilsvarende begrepene i norsk 

terminologi er ”frigjøringsklausuler” eller ”maks overgangssum klausuler”. Etter min 

mening er begge disse begrepene for snevre, og gjenspeiler ikke hele innholdet i begrepet 

’begrensninger’, jfr ordlyden i § 3-1 (d).   

 

’Frigjøringsklausuler’ kan fort oppfattes som en form for oppsigelsesklausuler som ikke har 

direkte tilknytting til en ”fremtidig overgang”. Et illustrerende eksempel på en 

frigjøringsklausul i begrepets rette forstand er en klausul Vidar Riseth hadde i sin 

2årskontrakt med Rosenborg BK. Klausulen gikk ut på at begge partene var berettiget til å 

si opp avtalen i tiden mellom de to sesongene som kontrakten varte. Etter 2007sessongen 

valgte Riseth å benytte seg av denne klausulen, noe som førte til at han fritt kunne inngå ny 

kontrakt med rivalen Lillestrøm, uten at det ble betalt noe overgangsvederlag til 

Rosenborg. 
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Heller ikke begrepet ’Maks overgangsum klausuler’ er helt presist, da det relaterer seg kun 

til klausuler som har en avtalt sum knyttet til seg. Det kan også tenkes klausuler som er 

motivert av andre enn sportslige eller økonomiske formål. Man kan nemlig tenke seg at en 

spiller av familiære eller andre sosiale grunner ønsker å innta i kontrakten en klausul om at 

klubben må la spilleren gå dersom det kommer bud fra klubber i en bestemt geografisk 

region. Så lenge slike klausuler begrenser klubbens frie forhandlingsrett vil også slike 

klausuler omfattes av forbudet i det norske reglementet. 

 

En mer beskrivende betegnelse for ’begrensning’-begrepet i NFFOR § 3-1 (d) er 

betegnelsen ”overgangsklausul”, da dette begrepet retter seg mot alle typer klausuler som 

har til hensikt å regulere forholdene rundt en fremtidig overgang. 

  

Den mest vanlige overgangsklausulen i europeisk fotball er den allerede nevnte ”maks 

overgangssum klausulen”. Dette er avtalevilkår som går ut på at spiller og klubb ved 

kontraktsinngåelsen avtaler at klubben plikter å godta bud på spilleren, dersom budet 

overstiger en viss sum. Barcelonas Andrés Iniesta har for eksempel i sin nåværende 

kontrakt en maks overgangsklausul som utløses ved bud som overstiger 200 millioner 

euro.14 Klausulen er imidlertid ikke til hinder for at klubben også kan akseptere lavere bud 

på spilleren, men den statuerer et tak for hvor mye klubben kan forlange i 

overgangsvederlag. Dette betyr at dersom for eksempel Chelsea byr 200 millioner euro for 

spilleren, har Barcelona en plikt til å akseptere budet. På grunn av at slike klausuler griper 

inn i klubbens frie forhandlingsrett vil de være forbudt etter det norske reglementet. 

  

En annen klausul som ikke kan avtales på grunn av forbudet i NFFOR. § 3-1 (d) er såkalte 

nedrykksklausuler eller ”ikke opprykk-klausuler”. Innholdet i disse klausulene kan 

karakteriseres som betingede maks overgangssum klausuler, i og med at plikten til å godta 

bud over en viss størrelse bare vil utløses dersom klubben rykker ned en divisjon eller ikke 

klarer å kvalifisere seg for en høyere divisjon, evt Champions League. 

  
                                                   
14 Nyhetsartikkel på FC Barcelonas offisielle hjemmeside: www.fcbarcelona.com 

http://www.fcbarcelona.com
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I en noe annen stilling står såkalte tilbakekjøpsavtaler. Dette er avtaler mellom kjøpende og 

selgende klubb som går ut på at selgende klubb skal ha rett til å kjøpe tilbake spilleren for 

en bestemt pengesum. Slike avtaler er ikke i strid med NFFOR. § 3-1 (d), ettersom NFFOR 

§ 3-1 (d) kun retter seg mot kontraktsforholdene mellom klubb og spiller.  

1.6 Tilstanden for dagens profesjonelle fotballspillere 

Når NFFs overgangsreglement setter forbud mot den type klausuler som her er nevnt, 

medfører det at partene er avskåret fra å avtale kontraktsvilkår som de ellers i samfunnet 

ville kunnet inngå i kraft av deres avtalefrihet. Den fraværende mulighet for å kunne inngå 

overgangsklausuler medfører at spillere som ønsker å inngå spillerkontrakt med en klubb, 

ubetinget må overlate sin rådighetsrett over lisensen til klubben, noe som i praksis vil være 

å gi avkall på enhver rett til selv å velge ny arbeidsgiver i kontraktsperioden.  

Forbudet har i de senere år vært et hett diskutert tema og flere representanter for 

”spillersiden”, deriblant NISO15 og Gunnar-Martin Kjenner, har ved flere anledninger tatt 

til ordet for at denne særnorske regelen bør avskaffes. Kenneth André Leren har også rettet 

kritikk mot forbudet, både i sin egen bok og i tidsskriftet Idrætsjuristen.16 17 Kritikken har i 

hovedsak gått ut på at forbudet i NFFOR § 3-1 (d) strider i mot både nasjonal avtalerett og 

EØS-retten, uten at noen har gitt noen mer dyptgående juridisk begrunnelse for 

standpunktet. 

1.7 Den videre fremstilling 

Siktemålet for denne oppgaven er å vurdere forbudets legitimitet i lys av de andre regler 

som gjelder innenfor forbudets nedslagsfelt.  

  

 For ordens skyld er oppgaven delt inn i tre hoveddeler. I del 2 vil forbudets legitimitet i 

forhold til nasjonale avtalerettslige og foreningsrettslige regler bli behandlet. I del 3 vil 

forbudets legitimitet bli prøvet opp imot EØS-rettens regler, og i del 4 vil forbudet bli 

vurdert opp imot sportssektorens egne regler, i hovedsak FIFAs regler.  

                                                   
15 Norges Idrettsutøveres Sentralorganisasjon 
16 Leren, Fotballspillerens klubbskifte – Juridiske og sportslige implikasjoner, s. 58-64 
17 Idrætsjuristen (2004) s. 33 
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2 Forholdet til Avtalefrihet og Foreningsfrihet 

Som det vil fremgå av fremstillingen her, er det hensiktsmessig å diskutere avtalefrihet og 

foreningsfrihet under ett, da disse temaene overlapper hverandre en del. Når vi skal se på 

NFFs kompetanse - i form av å være tredjepart - til å forby kontraktspartene å inngå avtaler 

med et vist innhold er det foreningsrettslige regler som spiller inn. Når vi deretter ser på 

spillernes plikt til å godta slike begrensninger i sin avtalekompetanse, vil det være 

alminnelige avtalerettslige regler som er av interesse.  

2.1 Avtalefriheten generelt 

En grunnstein i norsk avtalerett er prinsippet om avtalefrihet, som går ut på at partene i et 

avtaleforhold står fritt til å bestemme hva de ønsker å inngå avtale om.18 

  

I Norge er prinsippet om avtalefriheten i utgangspunktet ulovfestet. Jo Hov mener 

imidlertid at man bør kunne se regelen i NL 5-1-219 som en lovfesting av prinsippet.20  NL 

5-1-2 sier: ”Alle Contracter som frivilligen giøris af dennem, der ere Myndige, og komne 

til deris Lavalder, være sig Kiøb, Sal, Gave, Mageskifte, Pant, Laan, Leje, Forpligter, 

Forløfter og andet ved hvad Navn det nævnis kand, som ikke er imod Loven, eller 

Ærbarhed, skulle holdis i alle deris Ord og Puncter, saasom de indgangne ere.”  

  

Bestemmelsen har både en positiv og en negativ side. På den ene side gir bestemmelsen 

utrykk for en høy grad av avtalefrihet, da kontrakter som holder seg innenfor dens rammer 

skal anerkjennes. På den annen side begrenses avtalefriheten tilsvarende av kravet om at 

avtalen ikke må stride mot lov og ærbarhet. Avtalefrihet knyttet til avtalens innhold kan 

følgelig bare begrenses av lov eller det man oppfatter som i strid med ærbarhet. 

 

                                                   
18 Woxholth, s. 27 
19 Kong Christian Den Femtis Norske Lov av 15. april 1687 
20 Hov, s. 39 
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2.1.1 Forbudets stilling i forhold til avtalefriheten 

NFFs forbud mot frigjøringsklausuler er et foreningsvedtak og kan av den grunn ikke 

likestilles med lov. Avtaler i strid med forbudet vil derfor likevel kunne være gyldige etter 

norsk rett, såfremt de ikke strider mot ærbarhet. 

 

Selv om forbudet ikke har rettslig betydning for partenes avtaler, vil det i praksis likevel 

påvirke partenes avtalekompetanse ettersom NFF har mulighet til å nekte å godkjenne 

kontrakter som ikke er i overensstemmelse med overgangsreglementet. En slik nektelse 

medfører at spilleren ikke får spilletillatelse, 21  noe som i praksis vil være den avgjørende 

faktor for at spilleren går med på avtalen, selv om han ikke har noe ønske om å frasi seg sin  

avtalefrihet. Så lenge NFFs regler faktisk begrenser partenes avtalefrihet vil de statuere et 

inngrep i avtalefriheten, som krever at regelen må være utledet fra et gyldig 

kompetansegrunnlag.  

2.1.2 Konklusjon 

I forhold til avtalefriheten er utgangspunktet i norsk avtalerett full avtalefrihet og inngrep i 

denne må begrunnes i et tilfredsstillende kompetansegrunnlag. Som jeg vil komme tilbake 

til under punkt 2.2.4.2 kan det stilles spørsmål ved om NFF har et slikt tilfredsstillende 

kompetansegrunnlag. 

2.2 Forholdet til foreningsretten 

Den norske foreningsretten er i all hovedsak basert på ulovfestede regler.22 Ettersom man 

ikke har noe lovverk å støtte seg til er det nødvendig å se til litteraturen og noen generelle 

internasjonale regler for å finne gjeldende rett. Av internasjonale regler er det EMK23 art. 

11 som er av interesse, da denne regulerer de grunnleggende foreningsrettslige rettigheter. 

Woxholths bok Foreningsrett er et nyttig hjelpemiddel for å finne svar på de mer 

dyptgående problemstillingene i den nasjonale foreningsretten i Norge. 

 
                                                   
21 Går frem av NFFOR § 11-3 
22 Woxholth (2008), s. 44 
23 Den Europeiske Menneskerettskonvensjon av 4. november 1950 
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NFFs overgangsreglement er per definisjon et generalforsamlingsvedtak, med hjemmel i 

NFFs vedtekter (NFFL) §  3-1.  I og med at NFF er en forening for norske fotballklubber,24 
25 er det i det følgende nødvendig å skille mellom klubb og spiller, da sistnevnte bare har en 

indirekte tilknytting til NFF.26 Spillernes indirekte tilknytting til NFF pålegger spillerne en 

plikt til å følge NFFs regler, samtidig som det ikke gir dem noen tilsvarende rett til å være 

med å utforme de reglene som de blir underlagt.  

 

Selv om oppgavens primære formål er å kartlegge spillernes rettstilling, er det 

hensiktsmessig først å behandle spørsmålet knyttet til NFFs kompetanse til å fatte regler 

som begrenser dets egne medlemmenes (klubbenes) avtalefrihet. Deretter vil jeg se på 

forbundets kompetanse til å vedta regler som berører tredjemann (spilleren). 

2.2.1 Forbundets kompetanse generelt 

Med utgangspunkt i EMK art. 11 Freedom of assembly and association, som Norge er 

bundet av gjennom menneskerettsloven27 § 2  kan man stille opp hovedlinjene i 

foreningsfriheten. EMK Art 11. Freedom of assembly and association, 1. ledd sier: 

“Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and to freedom of association 

with others, including the right to form and to join trade unions for the protection of his 

interests.” Av dette kan man utlede at alle har en fundamental rett til å danne og delta i 

foreninger, uten innblanding fra det offentlige. I andre ledd er rammene for foreningens 

autonomi kommet til uttrykk. Her sies det at: ”No restrictions shall be placed on the 

exercise of these rights other than such as are prescribed by law and are necessary […] for 

the protection of the rights and freedoms of others.” Av dette kan man slå fast at foreninger 

skal ha en beskyttet autonomi, men at denne kan begrenses ved lov. Ettersom foreninger er 

basert på avtaler hvor medlemmene overfører deler av sin private autonomi, er 

formuleringen i og for seg unødvendig, da den kun er en presisering av de rettigheter 

medlemmene allerede har fra før.  

                                                   
24 Norges Fotballforbunds Lov (NFFL.) § 8-1 
25 Harald Tronvik. I Kjenner (red) (1984), s. 14 
26 Se Norges fotballforbunds Lov § 8-3 
27 menneskerettsloven av 21. mai 1999, nr. 30 
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En noe generell oppsummering av foreningsfrihetens omfang kan på denne bakgrunn 

beskrives som en grunnleggende rett til å danne og delta i foreninger, innenfor de grenser 

som ellers gjelder i samfunnet. Når det gjelder foreningens kompetanse til å pålegge 

medlemmene plikter, må dette på grunn av slike tiltaks inngripende art utledes av et 

tilfredsstillende kompetansegrunnlag. 
 

2.2.2 Vedtekter  

Det naturlige utgangspunktet ved legitimitetsprøvelsen av foreningsvedtak vil være 

foreningens vedtekter. Ettersom foreningsretten ikke er lovregulert,28 er det nettopp disse 

som danner det sentrale kompetansegrunnlaget for foreningen. I vedtektene kan 

kompetansen være gitt ved at de enkelte vedtektsbestemmelser sier noe om hva som kan 

vedtas og eventuelt hvordan stemmefordelingen må være for de forskjellige vedtak.  

  

At foreningsvedtaks gyldighet er betinget av at det foreligger nødvendig hjemmel i 

foreningens vedtekter er også lagt til grunn i en kjennelse fra Borgarting, hvor 

Lagmannsretten fant det nødvendig å undersøke ”[…] om suspensjonsvedtakene har den 

nødvendige hjemmel i vedtektene”.29 

  

NFFs hjemmelsgrunnlag til å vedta overgangsreglementet finnes i NFFL. § 3-1 som sier at 

(Forbundstinget) “vedtar lover og reglementer for forbundets virksomhet, og kan instruere 

forbundsstyret og dets underliggende organer.” Etter NFFL § 2-4 kreves alminnelig flertall 

for ordinære foreningsvedtak.  

 

Spørsmålet som her må stilles er om NFFL § 3-1 etter sin ordlyd gir forbundet tilstrekkelig 

hjemmel til å vedta regler som griper inn i medlemmenes avtalefrihet. På den ene side kan 

det ikke kreves at hjemmelsgrunnlaget gir en utømmende liste over hvilke forhold som kan 

                                                   
28 Unntaket er lov om samvirkeforetak av 29. juni 2007 nr. 81 
29 LB-2000-3772, (avsnitt 13 i Lagmannsrettens begrunnelse)  
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reguleres. Vedtektene har fått en generell formulering nettopp av den grunn at man skal 

kunne gi utfyllende regler uten å måtte gå veien om vedtektsendring. På den annen side må 

det likevel kreves at de vedtak som blir gjort har en tilfredsstillende forankring i 

hjemmelsgrunnlaget, nemlig vedtektene. Det avgjørende for forbudets gyldighet må i 

denne sammenheng være om det kan sies å regulere en del av ”forbundets virksomhet”.  

  

Forbundets virksomhet består i å administrere og organisere fotballen i Norge.30 En 

forutsetning for at forbundet skal kunne utføre disse oppgavene er at alle medlemmene 

følger de samme regler, både på og utenfor fotballbanen. Overgangsreglementets funksjon i 

så måte er å forenkle NFFs organisatoriske arbeid med registreringer og utsteding av 

spillerberettigelser, samt å gjennomføre visse krav31 som FIFA har stillet opp. Av denne 

grunn må man derfor konkludere med at overgangsreglementet er en nødvendig 

forutsetning for NFFs virksomhet. 

  

Om det for å utføre dette arbeidet også er nødvendig med regler som regulerer 

medlemmenes avtalekompetanse, står for meg som noe uklart. Det er likevel klart at 

vedtektenes ordlyd isolert sett gir forbundet kompetanse til å vedta regler om hva som kan 

avtales mellom partene. 

  

Selv om en objektiv tolkning av vedtektene tilsier at forbundet har kompetanse til å vedta 

regler som griper inn i medlemmenes avtalekompetanse, bør man likevel undersøke om det 

foreligger andre momenter som skulle tilsi noe annet. Woxholth har formulert 

vedtakskompetansen i foreninger som et krav om at ”de styrende organers vedtak må ligge 

innenfor det området hvor vedkommende organ etter vedtekter, praksis og alminnelige 

foreningsrettslige prinsipper er kompetent”32. NFFs kompetanse til å vedta en slik regel 

som forbudet i NFFOR § 3-1 (d) vil dermed ikke bare være avhengig av nødvendig 

                                                   
30 se NFFL § 1-1 
31 Se f.eks. FIFA Regulation on the Status and Transfer of Players art. 1 (3.a) 
32 Woxholth (2008), s 272 
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hjemmel i vedtektene. Det må også foretas en større helhetsvurdering hvor også andre 

momenter vil kunne spille inn.  

  

2.2.3 Foreningsformålet 

I tillegg til vedtektshjemmel bør man i visse tilfeller se foreningsvedtaket i lys av 

foreningens formål33.  

At foreningens formål kan begrense foreningens kompetanse er lagt til grunn i Rt 1967 s. 

1373. I dommen ble et vedtak om å opprette en forsikringsordning for medlemmene i et 

arbeiderforbund ansett for å være forenelige med vedtektene. Likevel ble vedtaket kjent 

ugyldig ettersom det lå ”utenfor forbundets primære formål som fagforening og betegne[t] 

et vesentlig inngrep i det enkelte medlems rettsstilling som ikke kan gjennomføres i forhold 

til ankemotpartene mot deres vilje.”34 Om det var formålsstriden eller vedtakets art som var 

det avgjørende for at Høyesterett valgte å underkjenne foreningsvedtaket går ikke klart 

fram av dommen. Slik jeg forstår dommen var det nok vedtakets inngripende art som ble 

tillagt mest vekt, men når Høyesterett samtidig i sin begrunnelse viser til at vedtaket lå 

utenfor foreningens formål, må dette forstås slik at også formålsstrid kan medføre 

ugyldighet.  

  

For vedtak som faller utenom foreningsformålet vil det være nødvendig å gå veien om 

vedtektsendring for å få gjennomført vedtaket. I slike tilfeller vil det som regel være 

nødvendig med enstemmighet. 

Det neste spørsmålet er derfor om forbudet i NFFOR § 3-1 (d) er forenelig med NFFs 
formål. NFFs formål er kommet til uttrykk i NFFL § 1-1 som sier:  

 (1) NFF er en frivillig, partipolitisk nøytral og uavhengig medlemsorganisasjon 
stiftet 30. april 1902. Forbundet skal organisere, utbre og lede fotballen i Norge, og 
representere norsk fotball internasjonalt. 

                                                   
33 Woxholth (2008), s.191 flg. 
34 RT. 1967 s. 1373 (s. 1378) 
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  (2) Forbundet skal verne om medlemmenes felles interesser og ivareta prinsippene 

for Fair Play. 

 

Av dette kan man for det første slutte at NFFs primære formål er å stå for det 

organisatoriske og administrative knyttet til fotballsporten i Norge. Dette er oppgaver som i 

første rekke retter seg mot de sportslige sidene av fotballen, så som arrangering av 

ligasystemene og den nasjonale cupen.  

I 2. ledd er det i tillegg oppstilt som en del av formålet at NFF skal ”verne om 

medlemmenes felles interesser”. Begrepet ’felles interesser’ er et relativt begrep og for å 

kunne fastslå dets innhold må vi se det i lys av konteksten det står i. Sammenholder man 1. 

ledd og henvisningen til Fair Play i 2. ledd taler dette for at det er medlemmenes felles 

sportslige interesser som skal ivaretas.  

  

I følge Woxholth bør man ved vurderingen av om et vedtak er i strid med formålet, legge 

vekt på ”hvor stort avviket fra det fastlagte formål er”.35 Etter min mening er artsforskjellen 

mellom sportslige og økonomiske interesser så betydelig at det ikke, på generelt grunnlag 

kan presumeres at økonomisk motiverte vedtak er forenbare med det sportslig formål. Man 

bør derfor vurdere vedtakets virkninger opp i mot NFFs fastlagte formål. 

  

Vurderingstema blir så om forbudet i NFFOR § 3-1 (d) kan sies å være et middel for å 

ivareta klubbenes sportslige interesser. Som nevnt innledningsvis var klubbenes og NFFs 

motivasjon for forbudet at det skulle avskjære spillernes mulighet til å avtale vilkår som 

gjorde det mulig for utenlandske klubber å hente norske spillere for underpris. Dette er 

hensyn som ikke direkte kan knyttes til det sportslige formål. På den andre side kan 

virkningene av forbudet bidra til å ivareta klubbenes sportslige interesser. Det avgjørende 

vil da være om tilknyttingen mellom det økonomisk motiverte foreningsvedtaket og 

klubbenes sportslige interesser er tilstrekkelig adekvat til at man kan si at vedtaket faller 

inn under foreningens formål. 

  
                                                   
35 Woxholth (2008) s. 196 
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For det første medfører forbudet at klubbene har en bedre mulighet til å holde på sine beste 

spillere, som vil kunne være av stor betydning i klubbenes jakt på sportslig suksess. For det 

andre kan den økonomiske fordel klubbene oppnår ved sin frie forhandlingsrett kunne 

brukes til å investere i tiltak som igjen kan styrke klubbenes sportslige interesser; f.eks 

investeringer i treningsfelt, utgifter i tilknytting til treningsleirer eller re-investering i nye 

spillere. 

 

Selv om forbudet vil kunne ivareta klubbenes sportslige interesser, bør ikke denne grunn 

alene legitimere forbudet. Det særlige forhold at forbudet griper inn i partenes avtalefrihet 

taler tvert i mot for at man bør stille strengere krav til klarheten i kompetansegrunnlaget. 

Avtalefriheten er av en slik viktighet for borgerne at inngrep i denne ikke bør kunne utledes 

av en vag formålsbestemmelse, men må forankres i et mer utvetydig kompetansegrunnlag. 

2.2.4 Sensur av foreningsvedtak på ulovfestet grunnlag – avtl. § 36 

Selv om foreningsvedtaket skulle være i overensstemmelse med både vedtekter og 

foreningens formål, vil det i noen tilfeller måtte tilsidesettes fordi det strider mot andre mer 

tungtveiende hensyn. Det klare utgangspunktet er at foreninger er basert på avtaler hvor 

medlemmene i varierende grad overfører deler av sin private autonomi til foreningen. En 

naturlig følge av dette er at foreningen som et eget rettsubjekt verken tilkjennes større eller 

mindre rettigheter enn hva medlemmene har fra før, i kraft av sin private autonomi. 

Foreningens disposisjoner står følgelig ikke i noen annen stilling enn hva de enkelte 

medlemmers disposisjoner gjør.  

 

Ved sensur av avtaler er det avtaleloven36 (avtl.) § 36 som hjemler selve sensuren. 

Spørsmålet her er om avtl. § 36 også kan hjemle sensur av foreningsvedtak. 

 

I forarbeidene37 til avtl. § 36 er det uttalt at regelen bør gis en snevrere anvendelse på 

disposisjoner i selskaps- og foreningsforhold en for tradisjonelle avtaler. I teorien er det 

                                                   
36 lov av 31. mai 1918 nr. 4 
37 Ot.prp.nr 5 (1982-1983) 
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imidlertid enighet om at anvendelsesområdet for avtl. § 36 er videre enn det som ble lagt til 

grunn i forarbeidene. Både Woxholth og Skoghøy er av den oppfatning at avtl. § 36 også er 

anvendbar på foreningsvedtak, om enn med noe ulik begrunnelse.38 39  

 

For å finne ut hvilke momenter som bør tillegges vekt ved sensuren av foreningsvedtak må 

man se på foreningsrettslig rettspraksis. Høyesteretts praksis knyttet til søksmålsadgang og 

domstolenes prøvelsesrett har stilt opp noen utgangspunkter.  

 

I Rt. 1979 s. 468 kom Høyesteretts kjæremålsutvalg fram til at vedtak om eksklusjon fra en 

”forening av rent privat karakter” lå utenfor domstolenes prøvelsesområde. I to senere 

avgjørelser kom imidlertid kjæremålsutvalget frem til at saksøker hadde rettslig interesse i 

å få prøvet gyldigheten av foreningsvedtak i forholdsvis ”private” foreninger, men da med 

den begrunnelse at det i grensetilfellene er avgjørende om det er ”naturlig og rimelig” med 

en domstolsbehandling.40 I Rt. 1986 s. 308 kom Høyesterett til at medlemmer av en 

båtforening hadde rettslig interesse i å få prøvet et eksklusjonsvedtak, med den begrunnelse 

at vedtaket medførte tap av ”betydelige verdier” som innebar ”vesentlige ulemper” for 

saksøker. Og i Rt. 1992 s. 1351 fulgte Høyesterett opp med å slå fast at rettslig interesse 

forelå når vedtaket berører ”praktiske, økonomiske og ideelle fordeler”.41 

 

Det man kan slutte av disse avgjørelsene er at domstolene åpner for å prøve gyldigheten av 

foreningsvedtak som tilsynelatende griper inn i foreningsmedlemmenes grunnleggende 

rettigheter.  

 

Dette samme må også kunne legges til grunn etter en alminnelig tolkning av EMK art. 11, 

2. ledd, som sier ”No restrictions shall be placed on the exercise of these rights other than 

such as are prescribed by law and are necessary […] for the protection of the rights and 

freedoms of others” (min utheving). En naturlig forståelse av bestemmelsen må være at 
                                                   
38 Woxholt (2008), s 118 
39 Skoghøy. I LoR 1996, s. 104-113 (s. 111) 
40 Rt. 1986 s. 308 (side 310) 
41 Rt. 1992 s. 1351 (side 1353) 
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foreningsfriheten kan begrenses hvor det ut i fra mer tungtveiende hensyn er nødvendig for 

å ivareta andre rettigheter enn foreningens. 

2.2.4.1 Vern om medlemmenes grunnleggende rettigheter  

Selv om vedtaket er i overensstemmelse med både foreningens formål og vedtekter, kan det 

i visse tilfeller på grunn av sin art likevel ikke vedtas som ordinært foreningsvedtak. Det 

som særpreger forbudet i NFFOR § 3-1 (d) og som da også må kunne sies å være dets art, 

er at det griper inn i medlemmenes avtalefrihet. Woxholth nevner i en fotnote at ”inngrep i 

et medlems særlige kontraktsrettslige posisjoner” ikke kan gjennomføres, ikke engang 

gjennom vedtektsendring.42 Påstanden synes å være begrunnet ut i fra et avtalerettslig 

synspunkt:43 Avtalefriheten er en så grunnleggende rettighet for borgerne, og kompetansen 

til å gripe inn i denne friheten må av den grunn forankres i et klart kompetansegrunnlag. 

Det avgjørende for inngrepets legitimitet i slike tilfeller vil dermed være om den 

inngripende part (foreningen) har den nødvendige kompetanse.  

 

NFFs kompetansegrunnlag for å vedta overgangsregler er som nevnt NFFL. § 3-1. Dette 

betyr imidlertid ikke at de har kompetanse til å gi regler om hva som helst. Etter min 

mening må rammene for forbundets lovgivning følge av en tolkning av hvert enkelt 

medlems tilsluttingsavtale. Det er nemlig i denne avtalen at medlemmene har overført deler 

av sin autonomi til foreningen, og må derfor anses som det faktiske kompetansegrunnlaget. 

 

NFFL. § 8-1 og § 8-3 stiller opp vilkårene for medlemskap i NFF. Det er derfor naturlig å 

legge disse vilkårene til grunn når man skal forsøke å finne innholdet i tilsluttingsavtalen. 

§ 8-1 stiller som vilkår at den klubb som ønsker å melde seg inn i NFF må være medlem av 

NIF.44 I tillegg er forbundsstyret gitt kompetanse til å ”fastsette generelle vilkår for opptak 

og eksklusjon”.45 En objektiv tolkning av bestemmelsen taler for at ”generelle vilkår” må 

forstås som vilkår i forbindelse med selve innmeldingen og eventuelle eksklusjoner. Slike 

                                                   
42 Woxholth (2008), fotnote 171 på side 108 
43 Se Woxholth (2008), s. 273 
44 jfr. NFFL § 8-1, 1. ledd, 1. punktum 
45 jfr. NFFL § 8-1, 1. ledd, 2. punktum 
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vilkår kan for eksempel være krav om å fremvise regnskap, vedtekter eller andre 

dokumenter som er nødvendige for NFFs behandling av innmeldingssøknaden. Ettersom 

bestemmelsen taler om ”generelle” vilkår er det i alle fall klart at det ikke omhandler vilkår 

som skulle gi foreningen kompetanse til å gripe inn i medlemmenes avtalefrihet.  

  

NFFL. § 8-3 stiller opp de spesifikke plikter som klubbene må godta for å bli medlem. 

Dette er vilkår som går ut på at klubbene må underkaste seg de regler og bestemmelser som 

er gitt av de ulike myndighetsorganer46 innen fotballen. Når man ser denne bestemmelsen 

som et avtalevilkår i klubbenes tilslutningsavtale, vil man oppdage at vilkåret vil få en 

annen virkning for de som har meldt seg inn i NFF før forbudets ikrafttredelse enn den 

virkning det får for de som har meldt seg inn etter dette tidspunkt. 

  

For de klubbene som har meldt seg inn etter at forbudet trådte i kraft vil en 

innmeldingsavtale basert på vilkåret i § 8-3 samtidig medføre en aksept av de gjeldende 

regler, herunder forbudets inngripen i avtalefriheten. Man må derfor kunne kreve at de også 

har gjort seg kjent med de regelverk som § 8-3 henviser til, slik at aksepten av vilkåret i 

§ 8-1 medfører at klubbene godtar forbundets inngrep i avtalefriheten. I forhold til disse 

klubbene er således forbundet kompetent til å gripe inn i avtalefriheten. 

  

For de klubbene som meldte seg inn i forbundet før forbudet trådte i kraft er situasjonen 

noe annerledes. Ettersom det her omtalte forbud ikke eksisterte på innmeldingstidspunktet, 

må man gå ut ifra at disse klubbene kun aksepterte et generelt vilkår om å underkaste seg 

fotballens sportsorganisasjoners regler og bestemmelser. En slik generell aksept av å 

innrette seg etter de nevnte regelverk er fullt ut holdbar som kompetansegrunnlag for NFF i 

forhold til å pålegge klubbene plikter som man etter forholdene bør forvente. På den annen 

side vil man ikke av en slik generell aksept kunne utlede et kompetansegrunnlag som gir 

forbundet kompetanse til å gripe inn i medlemmenes avtalefrihet. til dette er vilkåret for 

vagt og uforutsigbart. Ettersom disse klubbene ikke utrykkelig har akseptert inngrep i sin 

                                                   
46 NIF, NFF, UEFA, FIFA og CAS 
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avtalefrihet vil heller ikke forbundet være kompetent til å gjennomføre vedtak av en slik art 

overfor disse klubbene. 

 

 Et spørsmål som her melder seg er om man til tross for vedtakets art bør være mer 

liberale i forhold til å godta inngrep i medlemmenes avtalefrihet i de tilfeller hvor 

medlemmene er juridiske personer. En slik forskjellsbehandling mellom juridiske og 

fysiske personer ville i så fall medføre at man ikke stilte like store krav til foreningens 

kompetansegrunnlag, slik at også aksept av generelle vilkår om underkastelse kunne 

legitimere inngrep i medlemmenes ”særlige kontraktsrettslige posisjoner” jfr. Woxholths 

formulering.47 På den ene side kan det argumenteres med et inngrep i juridiske personers 

avtalefrihet ikke vil oppleves like inngripende som det vil for fysiske personer. På den 

andre side er avtalefriheten en så fundamental rettighet som bør være like sterk for alle 

kontraktsparter, uavhengig av om rettsubjektet er en person eller en sammenslutning. 

 

Selv om NFF i sin tid ikke var kompetent til å pålegge medlemmene en begrensning i deres 

avtalefrihet, er det liten tvil om at klubbenes etterfølgende opptreden må kunne 

karakteriseres som en etterfølgende aksept. Mitt inntrykk er i alle fall at klubbene er godt 

fornøyd med regelen, og jeg kan ikke komme på å ha opplevd at noen fra klubbsiden har 

ytret seg negativt om den. Dette har vel sin naturlige forklaring i at klubbene ikke opplever 

regelen som særlig inngripende.  

 

Konklusjonen blir etter dette at NFF, på grunnlag av aksept og etterfølgende opptreden har 

kompetanse til å pålegge sine medlemmer en slik begrensning i avtalefriheten som NFFOR 

§ 3-1 (d) representerer. 

2.2.4.2 Tredjeparts stilling 

Det gjenstående spørsmålet i tilknytting til NFFs kompetanse til å vedta eller opprettholde 

forbudet er om det må settes til side fordi det griper inn i tredjemanns avtalefrihet. 

  

                                                   
47 Woxholth (2008) fotnote 171 på s. 108 
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For at forbudets inngrep i spillernes avtalefrihet skal være legitimt, må det som for 

klubbene, også her foreligge et kompetansegrunnlag som gjør inngrepet rettmessig. I denne 

sammenheng er det to mulige kompetansegrunnlag som bør undersøkes nærmere, nemlig 

spillernes innmeldelse i en klubb og spillernes inngåelse av standardkontrakten. 

 

NFFL. § 8-3 forutsetter at også klubbenes medlemmer plikter å følge de samme regler og 

bestemmelser som klubbene forplikter seg til å følge. For at klubbenes medlemmer skal 

være bundet av dette må de på en eller annen måte utrykkelig ha akseptert dette vilkåret. 

Det vanlige er at klubbens vedtekter stiller som vilkår for medlemskap at medlemmene 

godtar vilkårene i NFFL § 8-3.48 Etter min mening bør ikke denne aksepten få samme 

rettsskapende virkning som i de tilfeller hvor klubber søker medlemskap i NFF. 

Begrunnelsen for dette er at en innmeldelse i en klubb i de fleste tilfeller ikke kan anses 

som en reel aksept av vilkåret i NFFL. 8-3. I Norge er det vanlig at barn helt ned i 6-

årsalderen slutter seg til et fotballag for å spille fotball på hobbybasis, og jeg har vanskelig 

med å forestille meg at barnet eller dets foreldre i disse tilfellene har hatt til hensikt å 

overføre noe av barnets autonomi til NFF. Av denne grunn bør man ved bedømmelsen om 

spilleren har akseptert vilkåret i NFFL. § 8-3, legge forholdene på det tidspunkt spilleren 

skriver kontrakt med klubben til grunn. Det er først på dette tidspunktet at spilleren vil 

være oppfordret til å ta stilling til hvilke rettslige virkninger medlemskapet vil medføre. 

 

NFFL § 8-11 sammenholdt med NFFOR § 1-1 krever at spiller må være medlem av en 

klubb som er tilknyttet NFF for at spilleren skal få spilletillatelse. For spillere som ikke 

allerede er medlemmer av en klubb på det tidspunktet de inngår kontrakt, slik tilfellet vil 

være for utenlandske spillere som skriver sin første kontrakt med norsk klubb, vil 

innmelding i klubben og aksept av vilkårene i NFFL. § 8-3 skje samtidig med inngåelsen 

av spillerkontrakten.  Ettersom det er disse to disposisjonene som vil kunne danne det 

                                                   
48 I Lov for Rosenborg Ballklubb er det for eksempel i § 4 sagt at ”Alle som aksepterer 

klubbens og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som 

medlem”. 
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faktiske kompetansegrunnlaget for NFFs kompetanse til å gripe inn i spillernes avtale-

kompetanse, er det hensiktsmessig å behandle de samlet. 

 

Spørsmålet i det følgende blir derfor om de rettsakter som foretas ved kontraktsinngåelsen, 

uavhengig av om spilleren er medlem av ”NFF-klubb” fra før av, kan danne et tifreds-

stillende kompetansegrunnlag til å legitimere NFFs inngrep i avtalefriheten. Begge 

rettsaktene er betinget av at spilleren aksepterer vilkårene i NFFL. § 8-3, og må på grunn 

av NFFs monopolsituasjon karakteriseres som tvingende avtalevilkår. Det er derfor 

nødvendig å undersøke hva de generelle foreningsrettslige og avtalerettslige prinsipper sier 

om en slik praksis. Ettersom NFFs regler tilsynelatende får lik anvendelse overfor spillere 

som for de primære medlemmer av foreningen, taler rettferdighetshensyn for at man 

vurderer de to gruppene etter de samme regler. De regler og prinsipper som i utgangs-

punktet verner om foreningens medlemmer må derfor i det følgende få en analogisk 

anvendelse i forhold til spillerne som indirekte medlemmer.  

 

I følge Woxholth er det en forutsetning for å kunne tillegge medlemmenes tilslutning 

rettsstiftende konsekvenser at ”tilslutningen er et resultat av frivillighet”. 49   Igjen er det 

avtalerettslige synspunkter som gjør seg gjeldende: For at en part skal kunne pålegges 

plikter må han selv ha tatt et ønsket valg om å underkaste seg den annen parts 

myndighetsutøvelse.  

 

Spillernes valgfrihet består kun i at de selv bestemmer om de vil inngå standard-

avtalen med de begrensninger den har. Når NFF samtidig har monopol på den 

organiserte fotballen i Norge blir heller ikke dette et reelt valg da det kun er klubber 

som er tilknyttet NFF som er i stand til å tilby spillerne arbeid som fotballspiller.  

 

For slike tilfeller hvor tilslutning til forening er mer eller mindre tvungent på grunn av 

foreningens monopol på sitt område har Woxholth stillet opp en illustrerende formulering 

av hvordan tilslutningsakten bør bedømmes: ”I den grad foreningsmedlemskapet pålegger 
                                                   
49 Woxholth (2008), s. 273-274 
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medlemmet en tilnærmet eller reell kontraheringsplikt, bortfaller det vesentlige av 

grunnlaget for å anse vedtakskompetansen som et utslag av en avtalerettslig binding”.50  

  

Kontraheringsplikten ligger her i at spillere som ønsker å spille profesjonell fotball i Norge 

er nødt å melde seg inn i klubben for å få spilletillatelse, noe som igjen forutsetter en aksept 

av vilkåret i NFFL. § 8-3.  

  

Ettersom denne aksepten ikke er et resultat av et frivillig inngått avtalevilkår, medfører 

dette at NFFs kompetansegrunnlag faller bort.  

2.2.5 Konklusjon 

Min konklusjon er etter dette at NFF mangler et tilstrekkelig kompetansegrunnlag for å 

gripe inn i spillernes avtalekompetanse. Dette må også medføre at det heller ikke er rom for 

å operere med en tilsvarende regel som kun skulle forplikte klubbene, da også en slik regel 

vil medføre at spillernes avtalefrihet blir innskrenket.  

 

2.3 Sensur av avtalevilkår etter avtl. 36? 

I standardkontrakten er det inntatt en bestemmelse om at tvister vedrørende kontrakten skal 

avgjøres av fotballens voldgiftsdomstol.51 Spørsmålet er likevel det er adgang til å få prøvet 

gyldigheten av standardkontrakten for de alminnelige domstolene. Et moment som taler for 

en slik prøvelsesadgang er at standardavtalens funksjon er å sørge for at de avtaler som 

gjøres innen et felt følger et noe identisk mønster i forhold til hvilke plikter avtalepartene 

skal ha. Derimot regulerer ikke standardavtalene de spørsmål som knytter seg til ugyldighet 

i tradisjonell avtalerettslig forstand.52 I forhold til standardavtaler som er utformet 

hovedsakelig av den en part taler også rettsikkerhetshensyn for at man bør kunne prøve 

gyldigheten av standardkontrakten.  

 

                                                   
50 Woxholth (2008), s. 276 
51 Standardavtalen, punkt 14 c 
52 Hov, s. 57-58 
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Svaret på spørsmålet er likevel ikke avklart, og jeg vil i de neste avsnittene tillate meg å 

legge til grunn at slik domstolsprøvelse av standardavtalen er mulig. Jeg nøyer meg her 

med å oppsummere de momenter som vil kunne bli tillagt vekt ved en slik rimelighets-

vurdering etter avtl. § 36. 

  

For det første bør det tas i betraktning hvor inngripende vilkåret er for partene. 

Avtalefriheten er en grunnleggende rettighet som ikke bør begrenses mot partenes vilje. 

  

For det andre bør styrkeforholdet mellom partene være et moment. Klubbene er som regel 

den sterke part i kontraktsforholdene med spillerne, og kontraktsvilkår som begunstiger den 

sterke part på bekostning av den svakere part vil som oftest fremstå som urimelig.  

  

Selv om det i teorien vil være mulig å få en rettslig prøvelse av standardkontrakten med 

dens vilkår, er det lite trolig at en spiller vil ta seg bryet med å få en slik avgjørelse. 

Fotballspillernes yrkeskarriere er rett og slett for kort til at de vil se seg tjent med å gå 

gjennom en tidkrevende rettsprosess for å oppnå sin rett. 

2.4 Konklusjon 

I forhold til det som her er sagt om forbudets stilling i forhold til nasjonal avtalerett så vel 

som foreningsrett, er hovedkonklusjonen den at NFF mangler det nødvendige 

kompetansegrunnlaget for å pålegge spillerne en plikt til å underkaste seg et reglement som 

griper inn i deres avtalefrihet.  
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3 Forholdet til EØS 

3.1 Innledning 

EØS-avtalen, som er en avtale mellom EU og EFTA-statene, ble undertegnet 2. mai 1992, 

og trådte i kraft 1. januar 1994.53 For EFTA-statene medførte avtalen at disse ble gjort til en 

del av EUs indre marked, med reglene om fri flyt av varer, tjenester, arbeidskraft og 

kapital, samt felles konkurransevilkår for næringslivet. EU/EØS-samarbeidet har siden 

oppstarten hatt stor innvirkning på rettstilstanden innenfor samarbeidsområdet. Dette har 

også virket inn på sportssektoren, og EF-domstolen har i flere saker blitt bedt om å ta 

stilling til så vel nasjonale som internasjonale sportslige regleverk. (Walrave54, Donà55, 

Lethonen56, Bosman57) 

 

EØS rettens pliktsubjekter er i utgangspunktet medlemsstatene, og fremstår derfor som 

uanvendelig på private foreningsforhold. Som det vil fremgå av fremstillingen nedenfor er 

dette en sannhet med modifikasjoner. 

 

Den overordnede problemstillingen for denne delen av oppgaven vil være om det finnes 

EØS-rettslige skranker som er til hinder for å operere med et forbud mot 

overgangsklausuler. 

 

3.2 EØS-avtalens artikkel 28 

EØS avtalens art. 28 regulerer prinsippet om fri flyt av arbeidskraft. I bestemmelsens 1. 

ledd er dette kommet til utrykk som et generelt krav om at ”Fri bevegelighet av 

arbeidstakere skal gjennomføres mellom EFs medlemsstater og EFTA-statene”. For å sikre 

                                                   
53 EØS-rett (2004) s. 21 
54 Sml. 1974 s. 1405, Walrave og Koch mot Association Union Cycliste Internationale 
m.fl. 
55 Sml. 1976 s. 1333, Donà mot Mantero 
56 Sml. 2000 s. I-2681, Lethonen m.fl mot FRBSB 
57 Sml. 1995 s I-4921, Union royale belge des sociétés de football association ASBL m.fl. 
mot Bosman m.fl. 
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en effektiv gjennomføring av prinsippet i 1. ledd er det i 2. ledd stilt opp et forbud mot 

enhver forskjellsbehandling på grunn av nasjonalitet. Problemstillingen i det følgende er 

derfor om forbudet mot overgangsklausuler i NFFOR § 3-1, (d) er forenelig med prinsippet 

om fri bevegelighet for arbeidstakere. 

3.2.1 Pliktsubjekt 

Det første spørsmålet man må ta stilling til er om EØS-reglene om fri flyt av arbeidskraft er 

anvendbare på foreningsvedtak. EØS-retten regulerer i utgangspunktet forholdet mellom 

medlemsstatene og det man kan kalle for EU/EØS-borgerne. Dette betyr at de forbud og 

påbud som EØS-avtalen stiller opp, primært retter seg mot medlemsstatenes aktivitet. EØS-

reglene om de fire friheter må i denne sammenheng forstås som et forbud mot at 

medlemsstatene gjennomfører tiltak som er i strid med de nevnte regler, samtidig som det 

også er et pålegg om å gripe inn overfor EØS-stridig aktivitet.  

 

I Walrave-saken58, som gjaldt nasjonalitetskrav gitt av det internasjonale sykkelforbundet, 

kom Domstolen til at diskrimineringsforbudet i EFT art. 48 (EØS art. 28) ikke bare retter 

seg mot offentlige tiltak, men også mot andre (private) tiltak som har som formål å ”gi 

kollektive bestemmelser for lønnsarbeid”59.60 Dette betyr at også private rettsubjekter kan 

være pliktsubjekter etter art. 28. Selv om forbudet i NFFOR § 3-1 ikke kan sies å regulere 

det man vanligvis anser som et arbeidsvilkår i tradisjonell forstand, bør det likevel kunne 

omfattes av formuleringen, da det har nær tilknytting til spillernes arbeidsforhold. 

  

En klarere innrømmelsen av at EØS art 28 også kommer til anvendelse på 

fotballorganisasjoners overgangsreglementer kom i Bosman-dommen61 hvor dette eksplisitt 

                                                   
58 Sml. 1974, s 1405, Walrave 
59 Sitat fra Sejersted, s. 350 
60 Walrave, premiss 17 
61 Sml. 1995 s I-4921, Union royale belge des sociétés de football association ASBL m.fl. 
mot Bosman m.fl. 



 26

ble lagt til grunn.62  I samme sak ble det også lagt til grunn at ikke-diskriminerende tiltak 

rammes av art. 28, såfremt de er til hinder for utøvelsen av den frie bevegelighet.63  

 

Etter dette er konklusjonen at private rettsubjekter, herunder NFF, kan være pliktsubjekter 

etter art. 28, og vil følgelig kunne bli underlagt forbudet mot direkte, så vel som indirekte 

diskriminering. 

3.2.2 Midlertidige arbeidsavtalers stilling i forhold til bevegelsesfriheten 

Før jeg går nærmere inn på om forbudet mot overgangsklausuler utgjør en hindring i 

forhold til art. 28, er det nødvendig med en presisering av hvordan systemet med 

midlertidige ansettelsesforhold fungerer. En spiller som inngår kontrakt med en klubb 

binder seg til å holde seg i klubben ut kontraktsperioden. I dette ligger altså et løfte om å 

ikke ta arbeid annensteds, verken i inn- eller utland. En slik avtale må sies å være forenelig 

med EØS-retten, da det forutsettes at spilleren (arbeidstakeren) gjennom arbeidsavtalen har 

akseptert en tidsbestemt begrensning av sin rett til fri bevegelighet.  

Som nevnt ovenfor utgjør NFFs forbud mot frigjøringsklausuler i realiteten et avtalevilkår 

som spillerne må akseptere for å bli spilleberettiget. Dette må ikke likestilles med 

avtalevilkår som partene gjennom sin avtalekompetanse frivillig har avtalt. Forskjellen 

ligger altså i hvordan vilkåret er kommet inn i kontrakten.  

Det er ikke den frivillige avståelsen fra å benytte den frie bevegelsen under kontrakts-

perioden som her skal drøftes, men mer spesifikt mangelen på å kunne forbeholde seg hele 

eller deler av friheten på nærmere bestemte vilkår. 

3.2.3 Restriksjonskriteriet 

Det første spørsmålet i forhold til om forbudet i NFFOR § 3-1 (d) rammes art. 28 er om 

forbudet utgjør en restriksjon for den frie bevegelighet for arbeidstakere 

I formålsbestemmelsen i EØS avtalens artikkel 1 er det lagt til grunn at reglene skal bidra 

til å styrke handelen og de økonomiske forbindelsene mellom avtalepartene. For at et 

                                                   
62 Bosman, premiss 87 
63 Bosman, premiss 96 
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regelsett eller tiltak skal kunne omfattes av EØS reglene er det følgelig et vilkår at 

regelsettet berører forhold av økonomisk karakter. Rent sportslige regler omfattes ikke av 

EØS reglene.64 65 Forbudet i NFFOR § 3-1 (d) regulerer sider ved spillernes arbeids-

kontrakt og må av den grunn sies å berøre forhold av økonomisk art. 

I tillegg til å regulere borgernes rettigheter i forhold til å bli likebehandlet i den stat de 

ønsker å ta arbeid, må regelen om fri bevegelighet også forstås slik at den gir borgerne en 

rett til selv å bestemme om de skal ta arbeide i utlandet. I Bosman ble dette formulert som 

en rett til ”at forlade deres oprindelsesland og rejse ind i og tage opphold i en anden 

medlemsstat med henblikk paa dér at udoeve retten til fri bevegelighed (…)”.66 Domstolen 

utrykte deretter at ”Bestemmelser, som forhindrer en statsborger i en medlemsstat i at 

forlade sit oprindelsesland med henblikk paa at udoeve retten til fri bevegelighed, eller som 

faar ham til at afholde sig fra dette forehavende, udgoer derfor hindringer for denne frihed 

(...).67  

 

Når domstolen i Bosman kommer til at EFT art. 48 (EØS art. 28) gir medlemsstatenes 

statsborgere en rett til å benytte seg av den frie bevegelighet,68 må det etter mitt skjønn 

forstås slik at det skal være opp til den enkelte borger hvordan han ønsker å benytte seg av 

denne. Man kan her tale om en fundamental rett for borgerne, som disse skal ha full 

rådighet over. Ettersom domstolen i Bosman innrømmer borgerne en slik rett må det riktige 

utgangspunktet være at en fraskrivelse av retten bare kan skje ved avtale. Det vil da høre til 

den enkeltes avtalerettslige autonomi å kunne stille vilkår for fraskrivelsen og eventuelt 

hvor langt fraskrivelsen skal gå. En slik delvis fraskrivelse vil være tilfelle hvor en (vanlig) 

arbeidstaker inngår en tidsbestemt arbeidsavtale samtidig som han betinger seg en rett til å 

kunne si opp avtalen på nærmere bestemte vilkår, f.eks dersom han skulle bli tilbudt en 

bestemt type stilling hos en annen arbeidsgiver innenfor fellesskapsområdet. 

                                                   
64 Se Lunde. I Håkonarmål (2004) s. 41 
65 Se også Walrave, premiss 8 
66 Bosman, premiss 95 
67 Bosman, premiss 96. 
68 Bosman, premiss 95 
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Forbudet er til hinder for en slik dynamisk løsning, da det kun gir spilleren to valg. Han kan 

enten velge å akseptere kontrakten med den konsekvens at han ubetinget sier fra seg retten 

til fritt å kunne ta arbeid i felleskapsområdet under kontraktsperioden, eller han kan avstå 

fra å skrive kontrakt, noe som medfører at spilleren ikke kan jobbe som fotballspiller i 

Norge.   

 

Etter dette kan man si at si at EØS art. 28 gir EØS-borgere en ukrenkelig valgrett med 

henblikk på hvor de ønsker å utøve sitt yrke. Det neste spørsmålet man må ta stilling til er 

derfor om forbudet i NFFs overgangsreglement må sies å forhindre spillere i å utøve denne 

valgretten. 

3.2.3.1 Utgjør forbudet en hindring? 

Som det ble bemerket i Bosman, vil bestemmelser som hindrer eller i negativ forstand 

påvirker utøvelsen av bevegelsesfriheten, være i strid med forbudet i art. 28.69 Det er derfor 

nødvendig å undersøke om følgene av NFFs forbud faktisk fører til en begrensning i 

spillernes bevegelsesfrihet.  

 

Under et system hvor frigjøringsklausuler er forbudt, er det størrelsen på det forlangede 

overgangsvederlag som vil være utslagsgivende for om spilleren får realisert sitt ønske om 

å ta arbeid i et annet land. Dersom spilleren er av stor betydning for nåværende klubb, vil 

det forlangede overgangsvederlag kunne komme opp i et betydelig beløp, som i noen 

tilfeller vil føre til at den interesserte klubb mister både evne og vilje til å følge opp sin 

interesse for spilleren. I slike situasjoner er det overgangssummen som utgjør den reelle 

hindring for den frie bevegelighet.  

 

Sammenligner man situasjonen til ”norske” spillere med spillere underlagt forbund hvor 

frigjøringsklausuler er tillatt,70 vil man se at den sistnevnte gruppen spillere har en større 

mulighet til å utøve friheten etter art. 28. Spillere som er underlagt et reglement uten forbud 

                                                   
69 Bosman, premiss 96 
70 Jfr. punkt 5.1 
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mot frigjøringsklausuler har følgelig en reel mulighet til å påvirke sin egen adgang til å ta 

arbeid i en annen medlemsstat. Den eneste muligheten spillerne har for i størst mulig grad å 

beholde rådigheten over sin rett etter art. 28 vil være å inngå kontrakter med 1 års varighet 

som er den korteste lovlige kontraktslengde etter NFFOR § 3-3, b. Slike kontrakter vil 

imidlertid ikke være interessante for klubbene i og med at spillerne da vil få status som 

Bosmanspiller ved førstkommende overgangsvindu. Dette kan igjen føre til at spilleren vil 

bli tilbudt dårligere lønnsvilkår enn hva han ville fått dersom han hadde bundet seg for en 

lengre periode.  

 

Formuleringen ”har til følge” i Bosman må tolkes vidt, slik at også regler som potensielt 

kan føre til en begrensning i bevegelsesfriheten rammes av art. 28. Legger man denne 

tolkning til grunn vil NFFs forbud måtte karakteriseres som en hindring, da det har som 

følge at klubbene har en teoretisk mulighet til å forlange langt mer enn det de interesserte 

klubber evner å betale.  

 

En foreløpig konklusjon er etter dette at NFFs forbud mot frigjøringsklausuler er en forbudt 

hindring etter EØS art. 28. 

3.2.4 Kan hindringen legitimeres ut i fra økonomiske hensyn? 

Spørsmålet blir så om hindringen likevel kan legitimeres ut i fra EØS-rettslige unntak fra 

forbudet i art 28. Artikkel 28 nr. 3 åpner kun for at begrensninger kan skje ut i fra hensynet 

til den offentlige orden, sikkerhet og folkehelsen. Domstolen har imidlertid på ulovfestet 

grunnlag åpnet for at unntak kan skje dersom dette er objektivt eller saklig begrunnet.71  

 

I Donà-saken72 ble det lagt til grunn at forskjellsbehandling på grunn av nasjonalitet kan 

være legitime dersom de er begrunnet i ikke-økonomiske hensyn.73 Av dette kan man 

motsetningsvis slutte at hindringer i den frie bevegelighet ikke kan legitimeres av at det er 

økonomiske hensyn som er søkt ivaretatt ved tiltaket.  
                                                   
71 EØS-rett (2004), s. 368 
72 Sml. 1976 s. 1333, Donà mot Mantero 
73 Donà, premiss 14 
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Ordlyden i NFFs forbud mot frigjøringsklausuler forbyr som nevnt partene å avtale vilkår 

som griper inn i ”klubbens frie forhandlingsrett ved fremtidig overgang til ny klubb.”74 Det 

at regelen peker på en ”fremtidig overgang” taler for at NFF her har hatt klubbens mulighet 

til å sette en pris på spilleren i tankene, noe som igjen er en indikasjon på at regelen søker å 

ivareta klubbenes økonomisk interesser. 

 

I tillegg til at ordlyden langt på vei tilkjennegir at det er klubbenes økonomiske interesser 

som er søkt ivaretatt, taler også omstendighetene rundt innføringen av forbudet for en slik 

forståelse.75 Dette er interesser som ikke kan begrunne en begrensning av de fire friheter. 

En forutsetning for det økonomiske samarbeidet er jo nettopp at statene ikke opererer med 

regler som tilgodeser egne borgeres (de norske klubbene) økonomiske interesser på 

bekostning av den frie bevegelighet.76  

 

Det nærmeste jeg har kommet en dokumentert tilkjennegivelse av at NFFs forbud søker å 

ivareta klubbenes økonomiske interesser, er å finne i en økonomisk rapport77 utarbeidet av 

Møre Forsikring på oppdrag fra NFF. I rapporten hevdes det at ”intensjonen bak forbudet 

mot overgangstak er å sikre at kvalitetsspillere fra Norge ikke selges på billigsalg til 

utenlandske klubber”78. Her ser man for det første at regelen retter seg direkte mot salg til 

utenlandske klubber. For det andre er det nok en gang fremhevet at forbudets funksjon skal 

være å legge til rette for at klubbene skal få mulighet til å gjøre økonomisk profitt på 

spillersalg. 

 

Så lenge det ikke kan bevises at forbudet er motivert av ikke-økonomiske hensyn, og 

faktisk fører til å ivareta disse, er det en ulovlig hindring for den frie bevegelse av 

arbeidstakere etter EØS art. 28. 

                                                   
74 NFFs Overgangsreglement § 3-1, bokstav d, 2. punktum 
75 jfr. punkt 1.4 ovenfor 
76 EØS-rett (2004) s. 315 
77 Tippeligaen 1999 – Økonomiske Nøkkeltall 
78 Møre Forsikring, op. cit s. 39 
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3.2.5 Kan hindringen legitimeres ut i fra et ikke-økonomisk hensyn 

For ikke-diskriminerende begrensninger i den frie bevegelsesretten er det lagt til grunn at 

kravet til begrunnelse er mindre streng enn for tiltak som diskriminerer på grunn av 

nasjonalitet.79 Begrunnelsen for dette er at slike tiltak ikke direkte griper inn i kjerne-

formålet80 for den frie bevegelsesfriheten, og av den grunn lettere kan aksepteres.  

Skulle NFFs forbud vise seg å være begrunnet i et ikke-økonomisk hensyn, er det mest 

nærliggende å anta at det er sportslige hensyn som er søkt ivaretatt.  

 

Sportslige hensyn faller inn i den generelle gruppen av ikke-økonomiske hensyn som Donà 

åpnet for at kan legitimere hindringer i den frie bevegeligheten etter art. 28. På den annen 

side kan ikke dommen forstås slik at ethvert sportslige hensyn kan legitimere en 

diskriminerende regel. Det som ble sagt i Donà bærer nemlig preg av å være en reservasjon 

om at sportslige hensyn kan påberopes for å legitimere en diskriminerende regel, for 

eksempel krav om nasjonalitet for å kunne spille landskamper.81 Uttalelsen må forstås slik 

at sportslige hensyn kan legitimere en begrensning i bevegelsesfriheten hvor dette er 

nødvendig ut i fra særlige kampers eller konkurransers art.  

 

3.2.5.1 Kravet om legitimt mål 

I Bosman ble kravet til legitime unntak formulert slik at hindringer som i utgangpunktet var 

forbudte i forhold til art. 28 kunne være legitime ”saafremt reglerne forfulgte et legitimt 

maal, som var forenelig med traktaten, og som var begrundet i tvingende almene 

hensyn”.82  

 

Som jeg skal komme tilake til under behandlingen av FIFA-reglene kan forbudet forstås 

som en gjennomføring av FIFA Regulation on the Status and Transfer of Players art. 18bis 

som sier: ”No club shall enter into a contract which enables any other party to that 
                                                   
79 EØS-rett (2004) s. 616 
80 Forbudet mot nasjonalbestemt diskriminering 
81 Donà, premiss 14 
82 Bosman, premiss 104 
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contract or any third party to acquire the ability to influence in employment and transfer-

related matters its independence, its policies or the performance of its teams”. Etter en 

naturlig forståelse av ordlyden sammenholdt med overskriften ”Third-party influence on 

clubs” er det klart at bestemmelsen retter seg mot avtaler som har som formål å overføre 

hele eller deler av klubbens beslutningskompetanse over til tredjemann. Det er da 

tredjemenn med andre agendaer enn sportslig suksess som man her søker å holde unna 

klubbenes beslutningskompetanse.   

 

Uavhengig av hvordan man tolker bestemmelsen, er det klart at det overordnede mål er å 

sikre klubbenes uavhengighet. Isolert sett er dette et ikke-økonomisk formål som kan være 

en legitim begrunnelse for hindringen. 

 

Legger man til grunn at reglen er begrunnet med et slikt saklig og ikke-økonomisk formål 

som kan legitimere den indirekte restriksjonen av bevegelsesfriheten, vil det neste 

vurderingstema være om regelen er hensiktsmessig og proporsjonal.  

 

3.2.5.2 Hensiktsmessighetskriteriet 

Når det i Bosman stilles som vilkår at regelen må være hensiktsmessig, må det forstås som 

et krav om at regelen faktisk bidrar til å realisere målet. For at forbudet mot frigjørings-

klausuler skal kunne legitimeres må det følgelig påvises at regelen er både hensiktsmessig 

og nødvendig for å sikre klubbenes uavhengighet. 

 

Ved hensiktsmessighetsvurderingen må man for det første undersøke om tiltaket er egnet til 

å ivareta det legitime mål. Forbudet må anses som et egnet middel i den grad det forhindrer 

spillerne å kunne pålegge klubbene en akseptplikt ved fremtidige overganger. Å gå ut ifra 

at spillerne ville ha en slik makt dersom forbudet ikke hadde eksistert er imidlertid en 

overvurdering av spillernes forhandlingsevner. En ”legalisering” av overgangsklausuler 

ville ikke medføre annet enn at partene ville fått en mulighet til å avtale slike klausuler 

dersom begge partene var interessert i det. 
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Dette fører oss over til en annen side ved hensiktsmessighetsbedømmelsen som krever at 

regelen må være nødvendig for å sikre det legitime mål (klubbenes uavhengighet). I 

kontraktsforhandlinger mellom klubb og spiller er det gjerne klubben som anses å være den 

sterke part,83 og man bør av denne grunn kunne forvente at klubbene er i stand til å ivareta 

sine interesser på egen hånd. Ettersom klubbene har en mulighet til å ivareta sin 

uavhengighet på egen hånd fremstår ikke forbudet som nødvendig for å oppnå målet. 

 

Endelig må det ved hensiktsmessighetsvurderingen legges vekt på om regelen faktisk 

forhindrer at partene inngår den type avtaler som (tilsynelatende) griper inn i klubbenes 

uavhengighet. I den senere tid har det i media kommet frem at klubber og spillere har 

forsøkt ulike fremgangsmåter for å omgå forbudet.  

 

Et illustrerende eksempel er omstendighetene rundt Erik Huseklepps kontraktsforlengelse 

med Brann våren 2010. Bergens Tidene hevdet den gang at en forutsetning for en 

forlengelse av avtalen var at Huseklepp skulle få en forsikring fra Brann om at de ikke 

skulle stå i veien for en overgang dersom det kom en utenlandsk klubb på banen.84 Selv om 

verken Brann eller Huseklepp noen gang vil komme til å innrømme at så er tilfelle, taler 

omstendighetene rundt signeringen for at partene ble enige om en form for overgangs-

klausul. Huseklepp, som var en av tippeligaens heteste kjøpsobjekter i 2009-sessongen, 

hadde kun en sesong igjen av kontrakten da han ble tilbudt ny kontrakt med Brann. De 

økonomiske betingelsene i den nye kontrakten var vesentlig dårligere enn de han hadde fra 

før. Det virker da merkelig om Huseklepp skulle gå med en slik avtale uten å ha fått noen 

form for forsikringer om at han kunne forlate klubben på nærmere bestemte vilkår. 

 

Man kan etter dette konkludere med at forbudet ikke tilfredsstiller de krav til hensikts-

messighet og nødvendighet som må foreligge for å kunne legitimere dets inngrep i den frie 

bevegelighet. 

                                                   
83 Økonomiske muskler og erfaring fra tidligere forhandlingssituasjoner 
84 Artikkel publisert på www.ba.no den  

http://www.ba.no


 34

3.2.5.3 Proporsjonalitetskriteriet 

I tillegg til å stille krav til tiltakets hensiktsmessighet har EF-domstolen også lagt vekt på 

om tiltaket er proporsjonalt i forhold til den rettighet som det gripes inn i. Denne 

vurderingen går for det første ut på om det legitime formål kan oppfylles ved tiltak som er 

av mindre inngripende art i forhold til den frie bevegelighet.85 For det andre må det foretas 

en avveining mellom det mål som ønskes oppnådd og den frihet som blir innskrenket ved 

regelen.  

 

Når EF-domstolen åpner for å godta restriksjoner som i utgangspunktet er i strid med 

art. 28 må begrunnelsen være at det legitime mål som ønskes oppnådd ved tiltaket anses 

som viktigere enn hva bevegelsesfriheten er i det enkelte tilfellet. Det endelige vurderings-

tema blir derfor om hva som veier mest av retten til fri bevegelse eller klubbenes sportslige 

interesser. 

 

Som det ble fremhevet i Bosman, er bevegelsesfriheten en fundamental rettighet for 

EF/EØS-borgerne. For at et inngrep i denne friheten skal kunne godtas må følgelig det 

legitime mål fremstå som viktigere og mer nødvendig enn friheten etter art. 28.  

 

Selv om sportslige interesser er av stor betydning for klubbene, kan man ikke automatisk 

slutte at de har like stor vekt i forhold til art. 28. Klubbenes sportslige interesser knytter seg 

i all hovedsak til klubbenes suksess i de konkurranser de deltar i, men for samfunnet som 

helhet har denne suksessen ikke annen betydning en ren underholdningsverdi. Vurderer 

man så den samfunnsmessige verdien av de motstridende interessene opp i mot hverandre 

er det klart at verdien av retten til fri bevegelighet av arbeidstakere er et mer tungtveiende 

samfunnsgode enn fotballens underholdningsverdi.  

                                                   
85 EØS-rett, s. 375 
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3.2.6 Konklusjon 

Konklusjonen er etter dette at forbudet i NFFOR § 3-1 (d) griper inn i retten etter EØS art. 

28 på en slik måte at det er til hinder for den frie bevegelighet av arbeidstakere. Forbudet 

kan heller ikke legitimeres ut i fra ulovfestede unntak fra hovedregelen i art 28. 

 

3.3 Forholdet til EØS-avtalens artikkel 12 de lege ferenda 

På grunn av transfersystemets likhet med handelsmarkedet er det et interessant spørsmål 

om NFFs forbud mot frigjøringsklausuler er i strid med EØS artikkel 12 som forbyr 

”kvantitative eksportrestriksjoner og alle tiltak med tilsvarende virkning”. Problem-

stillingen reiser flere spørsmål, deriblant hvem som er pliktsubjekt, hva som ligger i 

varebegrepet og endelig hvilke tiltak som rammes av forbudet. En full drøftelse av 

problematikken i forhold til reglene om det frie varebyttet er det ikke rom for i denne 

oppgaven, men jeg ønsker likevel å komme med noen betraktninger de lege ferenda. 

 

I forhold til problematikken rundt hvem som kan være pliktsubjekt taler for det første 

hensynet til et konsekvent regelverk for at private rettsubjekter også kan være 

pliktsubjekter i forhold til varereglene i art. 11 og 12. EF domstolen har åpnet for at private 

rettsubjekter kan være pliktsubjekter i forhold til de øvrige fire friheter86,87 og man burde 

derfor også legge dette til grunn for varereglene. I tillegg kan EF-domstolens praksis på 

immaterialrettens område tale for en slik løsning. EF-domstollen har fastslått at import-

hindringer som utledes av immaterielle rettigheter omfattes av forbudet mot import-

restriksjoner.88 Denne typen importhindringer skyldes som regel at opphavsmannen (som 

privat rettsubjekt) motsetter seg import, og har dermed likhetstrekk til klubbenes opptreden 

når de avslår sjenerøse bud på sine spillere.  

 

                                                   
86 Fri flyt av tjenester, arbeid, kapital og felles konkurransevilkår for næringslivet  
87 EØS-rett (2004) s. 297 
88 EØS-rett (2004), s 296 
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Sejersted er imidlertid av den oppfatning at reglene i EFT art. 28-30 (EØS art 11-13) kun 

retter seg mot medlemsstatenes opptreden.89 Som begrunnelse for dette standpunkt trekker 

han fram at EF-domstolen i sine avgjørelser konsekvent har benyttet seg av terminologien 

”medlemsstater” og ”nasjonale” tiltak, som tilsier at kun medlemsstatenes aktivitet 

rammes.  

 

En annen problemstilling er om man bør la spillerne omfattes av varebegrepet. Det som 

skiller overgangsmarkedet fra varemarkedet er at på overgangsmarkedet er kjøpsobjektene 

fysiske personer. Dette er kjøpsobjekter som det ikke er naturlig å betegne som varer. På 

den annen side taler den faktiske likheten mellom de to markedene for en utvidet tolkning 

av varebegrepet, slik at det også omfattet idrettsutøvere når disse er gjenstand for 

grenseoverskridende ”transfer” mellom to klubber. 

4 Forholdet til FIFAs regler 

FIFA90 er fotballens øverste organ og har som formål å organisere og regulere fotballen på 

globalt plan. I denne delen vil jeg behandle legitimiteten av forbudet i NFFOR § 3-1 (d) i 

forhold til FIFAs regler. Det er da særlig FIFA Statuttene (FIFAs vedtekter) og FIFAs 

Regulation on the Status and Transfer of Players (RSTP) som er av interesse. 91 

4.1 Et ønske om harmoniserte regelverk? 

Et interessant spørsmål i forbindelse med FIFAs regler er om man kan tale om et 

harmonisert regelverk som gjelder for alle medlemsforbundene.  

 

                                                   
89 EØS-rett (2004), s. 296 
90 Fédération Internationale de Football Association 
91 FIFAs regler kan finnes på www.fifa.com 

http://www.fifa.com
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I FIFA Statuttene art. 2, som er formålsbestemmelsen for FIFAs virksomhet er det uttrykt 

at et av FIFAs formål er å stille opp regler og sørge for at de overholdes.92 I FIFA Statutes 

Art. 13, (a) og FIFA Statutes Art. 65 legges det også til grunn at medlemsforbundene er 

underlagt FIFAs regler og beslutninger generelt, herunder RSTP. I dette må det implisitt 

ligge et ønske om rettsharmoni mellom medlemsforbundenes regler. Det klare utgangs-

punktet som er lagt til grunn i FIFAs Statutter er imidlertid ikke kommet like klart frem i 

FIFAs Regulations on the Status and Transfer of Players.  

 

Spørsmålet i det følgende er derfor om RSTPs regler er å forstå som veiledende eller 

bindende for de nasjonale forbunds regler. Formålet i de neste avsnittene er altså å se om 

man kan finne holdepunkter for at FIFAs internasjonale overgangsregler har en høyere 

trinnhøyde enn de nasjonale regler, og dermed kan karakteriseres som en slags lex superior 

i forhold til de nasjonale forbunds regler. 

 

4.1.1 FIFAs reglement 

For å finne svar på dette må man se i formålsbestemmelsen i RSTP art. 1. Art. 1, 1. ledd 

sier at RSTP stiller opp ”globale og bindende regler”93 i tilknytting til spilleres status m.v. 

og internasjonale overganger. Dette betyr at FIFA anser seg kompetent til å pålegge 

medlemsforbundene å forholde seg til disse reglene, noe som i praksis vil være at de 

nasjonale forbund inntar de i sine respektive reglementer. Skulle det nasjonale forbund la 

være å vedta lignende regler i sitt reglement vil det være FIFAs regler som er avgjørende 

på overganger som går over landegrensene. I disse situasjonene vil FIFAs regler være en 

form for lex superior i forhold til de nasjonale regler. På samme måte vil FIFAs regler gå 

foran motstridene nasjonale regler, dersom det oppstår motstrid mellom de to regelsettene. 

 

På den annen side har FIFA overlatt til de nasjonale forbund å vedta egne regler om 

nasjonale overganger, jfr. RSTP art. 1, 2. ledd som sier: ”The transfer of players between 

                                                   
92 jfr. FIFA Statues art. 2 – Objectives, bokstav c. 
93 jfr. ordene ”global and binding rules” 
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clubs belonging to the same association is governed by specific regulations issued by the 

association concerned in accordance with article 1 paragraph 3 below, which must be 

approved by FIFA”. Dette betyr imidlertid ikke at de nasjonale forbund står fritt med tanke 

på hvordan disse reglene skal utformes. Som det går frem av 2. ledd kreves det at disse 

reglene utformes i samsvar med art. 1, 3. ledd, som stiller opp visse minimumskrav til de 

nasjonale reglementer. 

 

RSTP Artikkel 1, 3. ledd, bokstav a sier: ”The following provisons are binding at national 

level and must be included without modifications in the assosciations regualtions: (…)” 

(min utheving). De reglene det her er tale om er artiklene 2-8, 10, 11, 18, 18bis, 19 og 

19bis. Bestemmelsen må etter sin ordlyd forstås som et direktiv til medlemsforbundene om 

å innta disse bestemmelsene i uforandret form i sine reglementer.94 Av dette følger det at 

FIFA ikke bare forutsetter at reglene skal bli fulgt, men også at de skal implementeres som 

en del av de nasjonale regelverk. Regelen bør likevel ikke tolkes så strengt at det ikke er 

rom for å oversette den til andre språk.  

 

Selv om medlemsforbundene i utgangspunktet kun er forpliktet til å gjennomføre reglene i 

forhold til internasjonale overganger, vil harmoniseringshensynet som regel medføre at de 

samme regler blir gjeldende for nasjonale overganger. Dette er også tilfellet i Norge, 

ettersom NFFs reglementer ikke skiller mellom nasjonale og internasjonale overganger.  

Artikkel 1 3. ledd bokstav b har en mer forsiktig formulering enn 3. ledd bokstav a. 

Bestemmelsen sier bare at de nasjonale forbund ”shall include (…) appropriate means” for 

å ivareta ”contractual stability”. Hva som menes med ”contractual stability” kan belyses av 

de artikler som bestemmelsen senere lister opp. Dette er bestemmelsene i art. 13-17 som i 

hovedsak regulerer prinsippet om at avtaler skal holdes (art. 13), oppsigelsesgrunner (art. 

14 og 15), prinsippet om at kontrakter ikke kan sies opp midt i fotballsesongen (art 16) og 

prinsippet om at det ved kontraktsbrudd skal den kontraktsbrytende part betale 

kompensasjon og ilegges sportslige sanksjoner. Felles for disse bestemmelsene er at de alle 

søker å legge forholdene til rette for ryddighet i kontraktsforhold. Ut i fra sammenhengen 
                                                   
94 jfr ordene ”must be included without modifications” 
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bør man dermed kunne sidestille ”contractual stability” med det vi på norsk ville kalt 

”ordnede former”, eller ”ordnede kontraktsforhold”. Hovedinnholdet i bestemmelsen er 

altså at de nasjonale forbund er forpliktet til å innta bestemmelser som bidrar til å sikre 

slike ordnede kontraktsforhold. Etter komma i samme bestemmelse er det imidlertid stillet 

opp en reservasjon om at tvingende nasjonal lovgivning og kollektive avtaler må 

respekteres. I dette ligger det at de nasjonale forbundene må søke å utforme de nasjonale 

reglene på en slik måte at de ikke strider mot disse. 

 

Artiklene som er listet opp i 3 b må etter mitt skjønn forstås som FIFAs forslag til 

”appropriate means”, noe som medfører at ordene ”must be considered” i siste punktum må 

tolkes strengt. Den riktige forståelsen av 3. (b) må derfor være at reglene i art. 13 til 17 må 

vurderes, og benyttes, såfremt de ikke strider mot tvingende nasjonal lov eller kollektive 

avtaler. De nasjonale forbund står dermed ikke så fritt som man øyensynelig skulle tro, i 

forhold til hvordan de ønsker å gjennomføre artiklene 13 til 17.  

 

Når FIFA har valgt å utforme reglene i a og b forskjellig synes dette å være at bokstav a 

kun regulerer forhold som har praktisk betydning innen fotballen, mens bokstav b har et 

innhold som potensielt kan gripe inn i medlemsforbundenes nasjonale avtalerett. Man bør 

derfor ikke la forskjellen i utformingen av de to reglene få større betydning enn det som er 

nødvendig for å sikre at reglene er forenbare med de ellers gjeldende tvingende regler i de 

nasjonale forbunds hjemland. Utgangspunktet blir derfor at også de artikler som er nevnt i 

art. 1, 3. ledd, bokstav b, må implementeres i de nasjonale reglementer, men ettersom 

bestemmelsen ikke krever at reglene skal implementeres ”without modifications, har de 

nasjonale forbund en større frihet til å tilpasse reglene etter de regler som allerede gjelder.  

 

En foreløpig konklusjon er at FIFAs intensjon er at de nasjonale regelverk skal samsvare 

med RSTP så langt dette er forenelig med de ellers gjeldende tvingende regler i kollektive 

avtaler og den nasjonale rett.  
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4.1.2 En gjennomgang av NFFs implementering av FIFAs regler 

Utgangspunktet om at de nasjonale forbund er bundet av FIFAs beslutninger finnes som 

nevnt i FIFA Statutes art. 13 og 65, og dette må også sies å være forutsatt i NFFL. §§ 1-1 

og 8-3. I fortalen til NFFOR sies det at reglementet bygger på FIFAs internasjonale 

overgangsregler av desember 2004. Endelig er det i NFFs årsmelding til forbundstinget 

2008 uttalt at ”Fotballen er i rask endring. FIFA/UEFA gjør endringer i regler i raskere 

tempo. Disse kreves inntatt i de nasjonale lovene og reglene.”95 Man må på denne 

bakgrunn slutte at NFF i utgangspunktet anser seg bundet av FIFAs reglementer og 

avgjørelser. 

 

For å få et inntrykk av i hvilken grad NFF føler seg bundet av reglene i RSTP er det likevel 

nødvendig å se hvordan NFF har gjennomført FIFAs regler i det norske regelverket. 

RSTP art. 2-8 omhandler spilleres status og regler for registrering. Artikkel 2 er 

gjennomført i NFFOR § 2-1; art. 3 i § 17-2; art. 4 i § 18; art. 5 i § 1-1; art. 6 i 15-1; art. 7 i 

§ 13 d; og art. 8 i § 13 b og § 16. Artikkel 10 er gjennomført i § 15-3. Artikkel 18 er noe 

uoversiktlig gjennomført ved at 1. ledd finnes i NFFOR § 3-2, b; 2. ledd i § 3-3; 3. ledd i § 

15-1, b og c; 4. ledd i 3-1, b; og 5. ledd er gjennomført i NFFOR § 3-1, e. RSTP art 18bis 

er gjennomført med noen modifikasjoner i NFFL § 8-4, 3. ledd 

En gjennomgang av NFFs reglement viser at de norske reglene på ingen måte er en blåkopi 

av FIFA-reglene. Selv om de innholdsmessig stort sett harmoniserer med FIFAs regler, 

oppfatter jeg den nokså uoversiktlige implementeringen som et tegn på at NFF ikke føler 

seg alt for bundet av ordlyden i RSTP art. 1.  

4.1.3 Konklusjon: 

Etter dette er konklusjonen at selv om FIFA forutsetter en harmonisering av regelverket, 

har ikke NFF gjennomført reglene i RSTP etter det mønster som er forutsatt av FIFA. Dette 

har medført at det norske regelverket på enkelte punkter mangler tilsvarende bestemmelser 

til de som er oppstilt i RSTP. Denne manglende gjennomføringen må etter mitt syn anses 

som et brudd på plikten som påligger NFF etter RSTP art. 1. 
                                                   
95 NFF tinghefte fotballting 2008, s. 15 under overskriften ”Krav til endringer 
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4.2 Forholdet mellom NFFOR § 3-1, (d), 2. punktum og FIFA RSTP 

 I de følgende avsnitt vil jeg undersøke om forbudet er forenelig med FIFAs 

overgangsregler. 

4.2.1 Regulation on the Status and Transfer of Players (RSTP) art. 1 

Som et generelt krav til de nasjonale overgangsregler sier Art. 1, par. 3, (b), at disse ”Shall 

include (…) appropriate means to protect contractual stability”. I det følgende vil 

legitimiteten av forbudet i NFFOR § 3-1, (d), vurderes opp i mot det generelle krav som 

RSTP art. 1, par. 3, (b), stiller opp.  

 

På den ene side bidrar forbudet til å ivareta hensynet til stabile kontraktsforhold, i og med 

at klubbenes frie forhandlingsrett i mange tilfeller medfører at spillerne blir i klubben ut 

den avtalte kontraktstid. Man kan for eksempel tenke seg at spillerens klubb anser den 

økonomiske verdien av å kvalifisere seg til Champions League som høyre enn den 

økonomiske gevinst som vil kunne utledes av et salg. Forbudet kan i slike tilfeller sies å 

sikre klubbens interesse i opprettholde et stabilt kontraktsforhold, da det bidrar til partene 

respekterer kontrakten ut hele eller det meste av den avtalte kontraktstiden. I denne 

sammenheng kunne man også tenke seg at forbudet er med på å sikre prinsippet om at 

kontrakter skal holdes. NFFOR regulerer imidlertid forholdene ved kontraktsinngåelsen, og 

bør derfor ikke tillegges alt for mye vekt som middel for sikre lojal oppfyllelse av 

kontrakten. For dette formål synes heller sanksjonsbestemmelsene i NFFOR § 14-2.3 og 

§14-3 flg. å være de sentrale. 

 

Innholdet av begrepet ”contractual stability” bør som nevnt tolkes utvidende slik at det 

tilsvarer det som på norsk vil være ”ordnede former i kontraktsforhold”. Etter mitt skjønn 

må da også betydningen av forutberegnelighet i kontraktsforhold være et moment som må 

tillegges vekt når man skal vurdere om de nasjonale regler er i samsvar med det generelle 

kravet i RSTP art 1, 3. ledd, bokstav b.  
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Hensynet til forutberegnelighet er dels ivaretatt ved reglene i NFFOR § 3-3 om kontrakts-

lengder, som sier at det (for profesjonelle fotballspillere) ikke kan avtales lengre kontrakts-

perioder enn 5 år. I forhold til å ivareta partenes forutberegnelighet i kontraktsforholdet er 

bestemmelsen likevel ikke fult ut tilfredsstillende, da den kun bidrar til at partene har 

mulighet til å forutberegne hvor lenge de kan og vil være bundet av kontrakten. Det som da 

kan forutberegnes er hvor lenge partene vil ha rettigheter og plikter etter avtalen: Klubben 

på sin side vil kunne forutse hvor store kostnader kontraktsforholdet vil føre med seg, og 

spilleren vet hvordan hans inntekt vil være fram til kontraktens slutt. Det som kan 

forutberegnes er altså de fremtidige økonomiske forhold. 

 

For fotballspillere er det vel så viktig å kunne forutberegne sin sportslige situasjon. 

Problemet er at det i mange tilfeller, og da særlig for unge spillere, ikke alltid er like enkelt 

å forutse hvordan deres sportslige utvikling vil forløpe i tidsrommet fra de skriver under på 

en kontrakt og frem til kontraktsperiodens slutt. Dersom en spillers sportslige utviklings-

kurve er brattere en hva partene hadde forventet ved kontraktsinngåelsen, vil det fort kunne 

oppstå et misforhold mellom spillerens ferdigheter på den ene side, og de sportslige 

utfordringer og de økonomiske betingelser som tilbys på den andre. NFFs reglement er 

ikke til hinder for at partene ved kontraktsinngåelsen kan avtale lønnsregulerende klausuler 

som vil kunne bidra til å utjevne en eventuell uforholdsmessighet mellom spillerens lønn 

og spillerens verdi for klubben.  

 

Selv om klubben, dersom den har økonomiske muskler til det, er i stand til å betale 

spilleren en lønn som står i forhold til hans ferdigheter, er det ikke alltid den vil kunne tilby 

tilsvarende sportslige utfordringer som ligger på spillerens ferdighetsnivå. Man får dermed 

en situasjon der spilleren får tilfredsstillende økonomiske betingelser, men er sportslig 

overkvalifisert for den norske ligaen.  

 

Man ser altså her at det norske regelverket forhindrer spilleren i å kunne forutberegne sin 

fremtidige sportslige stilling, noe som harmoniserer dårlig med hensynet til 

forutberegnelighet i kontraktsforhold. 
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4.2.2 Forholdet til RSTP art. 17 

Problemstillingen i det følgende er om NFFs forbud mot frigjøringsklausuler er forenelig 

med RSTP art. 17.  

 

Etter RSTP art. 1, 3. ledd, bokstav b er de nasjonale forbund pålagt å implementere art. 17 i 

det nasjonale regelverk, såfremt det ikke strider mot tvingende nasjonale lover eller 

kollektive avtaler.96  

 

Art. 17, 1. stiller opp noen retningslinjer for utregningen av kompensasjonen den uskyldige 

part har krav på i tilfelle kontraktsbrudd uten rimelig grunn. I de tilfeller hvor spilleren 

bryter kontrakten skal kompensasjonen – med mindre noe annet er avtalt - beregnes ut i fra 

ytelsene i den gamle og/eller den nye kontrakten, samt andre utgifter klubben har hatt i 

forbindelse med spillerens ansettelsesforhold. Sistnevnte utgiftspost er i all hovedsak de 

utgifter klubben i sin tid hadde med å knytte til seg spilleren, som oftest overgangsvederlag 

med eventuelle tilleggsutbetalinger og såkalt sign on fee. RSTP Art. 17 er noe uoversiktlig 

gjennomført i NFFOR § 14-3.1, som i 4. punktum sier at ”forbundsstyret kan pålegge 

spilleren å betale en kompensasjon til klubben under hensyntagen til de ulemper 

oppsigelsen har forårsaket”.  

 

Artikkel 17, 2. regulerer forholdene på oppgjørstidspunktet. I første punktum er det stillet 

opp et forbud mot at kompensasjonen tildeles tredjemenn. Dette må sies å være en naturlig 

følge av at formålet med artikkel 17.97  

 

For det andre bestemmer reglen at dersom en profesjonell spiller bryter kontrakten og 

skriver under for en ny klubb, vil den nye klubb være solidarisk ansvarlig sammen med 

spilleren for kompensasjonsbeløpet.  
                                                   
96 Se punkt 4.1.2 
97 Bestemmelsen er en unntaksregel, designet for å gi den uskyldige part en form for 
erstatning ved avtalebrudd. Om det hadde vært anledning til å benytte urealiserte 
kompensasjonsbeløp som et (høyst usikkert) finansielt instrument, ville regelen for 
det første miste sin art av å være unntaksbestemmelse i og med 
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Endelig sies det i art. 17, 2.ledd, 3. punktum at: ”The amount may be stipulated in the 

contract or agreed between the parties”. Partene står her overfor en valgrett i forhold til 

om de ønsker å innta en avtalt sum i kontrakten, som den utbrytende parten plikter å betale 

til den uskyldige part ved et eventuelt kontraktsbrudd. 

 

Art. 17 regulerer i utgangspunktet konsekvensene av at en av partene bryter kontrakten 

uten saklig grunn. Det bør imidlertid undersøkes om det som er sagt i art. 17, 2. ledd gir 

uttrykk for en mer generell regel om at også fremtidig overgangsvederlag skal kunne 

stipuleres i kontrakten. 

 

Reelle hensyn taler for at en slik utvidet tolkning av prinsippet i art, 17, 2. ledd. 

For det første taler sterke rimelighetshensyn for at også de som er lojale mot kontrakten bør 

ha samme mulighet til å kunne stipulere et fremtidig overgangsbeløp i kontrakten. Lojalitet 

i kontraktsforhold er en fundamental forutsetning for all avtaleregulering, og det er derfor 

viktig med regler som motiverer partene til å opptre lojalt i forhold til de plikter de har 

påtatt seg. Om slike forhåndsavtalte utløsningsbeløp som er omtalt i art. 17, 2. ledd bare 

skulle kunne benyttes som en form for sanksjonsmiddel i tilfelle avtalebrudd ville det 

favorisere den kontraktsbrytende part, da vilkåret for å kunne påberope seg den avtalte sum 

i praksis ville være at spilleren bryter kontrakten. En slik premiering av illojal opptreden i 

kontraktsforhold ville nærmest motivere spillere til kontraktsbrudd, i tilfelle klubben 

forlangte mer enn hva den interesserte klubb er villig til å betale. Selv om det også er 

knyttet sportslige sanksjoner til avtalebrudd, er de ikke strengere enn at den kontrakts-

brytende part vil kunne se seg bedre tjent med å bryte nåværende kontrakt, for så å kunne 

spille for den interesserte klubb etter å ha sonet en karantenetid på 4 måneder98, enn å bli 

værende i sin gamle klubb. Det er lite trolig at dette var FIFAs intensjon med regelen. Et av 

de viktigste prinsippene i RSTP og avtaleretten generelt er jo nettopp at avtaler skal holdes. 

 

                                                   
98 Se RSTP art. 17 3. ledd og NFFOR § 14-2.3 og § 14-3.1. 
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Med samme begrunnelse som ovenfor taler også hensynet til et konsekvent regelverk for at 

man bør kunne avtale lignende klausuler som kan utløses av andre faktorer enn 

avtalebrudd.  

 

Grunnen til at FIFA ikke har inntatt en regel om at det i spilleravtalen kan avtales 

overgangsklausuler som regulerer fremtidig overgangsbeløp må etter mitt skjønn være at 

det ikke har fremstått som nødvendig. Slike klausuler forekommer i høy grad i de større 

ligaene og fremstår nærmest som en fotballjuridisk sedvanerett.99 

 

Art. 17, 2. ledd ser imidlertid ikke ut til å ha blitt implementert i det norske reglementet. 

Det er for meg uforståelig hvorfor NFF kun har implementert fragmenter av en regelen 

fremfor å implementere den fullt ut i sin opprinnelige form. 

 

4.2.3 Kan forbudet legitimeres etter RSTP art. 18bis? 

For en fullstendig drøftelse av forholdet mellom NFFs regler og FIFAs regler er det 

nødvendig å undersøke om NFFOR kan legitimeres ut i fra bestemmelser i FIFAs 

regelverk. Den FIFA-regel som da er av interesse er RSTP art. 18bis som regulerer 

klubbenes uavhengighet. Problemstillingen i det følgende er om art. 18bis kan legitimere 

forbudet i NFFOR § 3-1 (d) 

 

Artikkel 18bis sier at ”No club shall enter into a contract which enables any other party to 

that contract or any third party to acquire the ability to influence in employment and 

transfer-related matters its independence, its policies or the performance of its teams.”  

 

For det første kan man slå fast at forbudet retter seg mot avtaler som medfører en 

forskyvning av klubbens beslutningskompetanse. Dette er det samme formål som søkes 

oppnåd ved NFFOR § 3-1 (d) 

 

                                                   
99 Se mer om dette i punkt 5.1 nedenfor 
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Av sammenhengen må man imidlertid slutte at dette er et forbud som retter seg mot avtaler 

med eksterne parter.100  Dette kan være sponsorer eller finansieringsselskap som ville 

kunne ha en interesse i å influere på områder hvor klubben er forpliktet til å opptre 

selvstendig. Dette vil være tilfelle dersom en ekstern investor ”kjøper seg inn” i en spiller 

og samtidig stiller som vilkår at spilleren ikke kan selges for mindre enn en angitt sum.101  

 

En fri oversettelse av regelen i 18bis vil være: ”Klubbene kan ikke inngå kontrakter som 

medfører at andre parter til kontrakten eller tredjepersoner oppnår innflytelse på klubbens 

ansettelses- og overgangsrelaterte forhold, dens uavhengighet, dens policy eller dens 

sportslige prestasjoner.” RSTP art. 18bis er gjennomført i NFFL § 8-4, 3. ledd. NFF sin 

oversettelse er noe annerledes enn min. Den lyder: “Ingen fysisk eller juridisk person skal 

direkte eller indirekte, ha mulighet til å påvirke ledelse, administrasjon eller sportslige 

prestasjoner i to eller flere lag som deltar i samme konkurranse.”  

 

Selv om NFF sin oversettelse avviker noe fra den opprinnelige tekst i RSTP art. 18bis må 

formålet fortsatt være det samme: Forbudet retter seg mot avtaler med eksterne parter, og 

ikke spillerne og deres arbeidsavtaler. Den samme forståelse er lagt til grunn av det 

engelske fotballforbundet som i sitt reglement102 har inntatt en særskilt regulering av 

”Third party ownership” i sitt reglement. Dette er en detaljregulering av innholdet i FA rule 

C.1.(b).(iii), som igjen svarer til FIFA RSTP art. 18bis. I FA Third party ownership 

regulations A.2 går det fram at det er avtaler ”between the Club or the Player and a Third 

Party (…)” (min utheving) som er søkt regulert. 

 

Man må etter dette konkludere med at art. 18bis ikke legitimerer forbudet i NFFOR § 3-1 

(d) 

                                                   
100 jfr. overskriften ”Third-party influence on clubs” 
101 Et illustrerende eksempel på et slikt forhold er de eierinteresser som Kia 
Joorabchian hadde til Westhamspillerne Carlos Tevez' og Javier Mascheranos før disse 
ble kjøpt av henholdsvis Manchester United og Liverpool F.C. 
102 kan finnes på: http://www.thefa.com/TheFA/RulesandRegulations/ 

http://www.thefa.com/TheFA/RulesandRegulations/
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4.3 Konklusjon  

FIFAs overgangsregler går lang i å anerkjenne overgangstak som et legitimt kontrakts-

vilkår. Sammenholder man dette med FIFAs intensjon om et harmonisert regelverk mellom 

de nasjonale forbund, må man konkludere med at regelverk som klart fraviker FIFAs 

regelverk ikke kan opprettholdes, såfremt de ikke følger av tvingende nasjonale 

bestemmelser.103 Forbudet i NFFOR § 3-1 (d) har ikke grunnlag i slike tvingende 

bestemmelser og er derfor uforenelig med FIFAs regler. 

5 Forholdet til andre forbunds regler 

 

Som nevnt må man ut i fra en tolkning av FIFAs regelverk legge til grunn at det fra FIFAs 

side er et ønske om rettsharmoni mellom medlemmenes regler, slik at man på sikt vil få en 

enhetlig fotballjus. Det vil av den grunn være av interesse å undersøke hvordan de andre 

forbund i Europa har utformet sine overgangsregler.  

5.1 Andre fotballforbunds regler 

De skandinaviske landenes kulturelle og geografiske nærhet har medført at vi på en god del 

rettsområder har fått nokså like regler. Historisk sett har vi eksempler på at de nordiske 

landene har latt seg inspirere av nabolandenes regler, men i nyere tid er slike harmoniserte 

regelverk kommet til som et resultat av et mer aktivt nordisk lovsamarbeid.104 Det er derfor 

naturlig å sammenligne de norske fotballjuridiske regler med våre nabolands reglementer. 

 

I Danmark er partenes avtalekompetanseregulert i Standardaftalen.105 Forutsetningene for 

at DBU106 skal kunne godkjenne spilleravtalen er listet opp i avtalens ”afsnit 4 – 

                                                   
103 Lov og kollektive arbeidsavtaler jfr. FIFA RTSP. art. 1, 3. ledd (b) 
104 Ytterligere informasjon om det nordiske lovsamarbeidet kan finnes på 
www.norden.org 
105 Kan finnes på www.dbu.dk/data/dbu/filedb/2375.pdf 

http://www.norden.org
http://www.dbu.dk/data/dbu/filedb/2375.pdf
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Afsluttende bestemmelser” § 6. Her er først og fremst de minstekrav som tilsvarer kravene 

i RSTP art. 18 listet opp.107  I § 6.1 står det at ”kontrakten vil blive afvist, hvis de trykte 

bestemmelser er fraveket på andre punkter end dem, hvor det udtrykkelig er angivet at 

andet kan aftales.” I forhold til fremtidige overganger er det i standardaftalens afsnitt 3 gitt 

en slik ”uttrykkelig angivelse” da det her er satt av plass for å innta ”Særlige aftaler 

vedrørende klubbskifteforhold”. Når man her har valgt å benytte begrepet ”klubbskifte-

forhold” er det uomtvistelig at det er overgangsklausuler DBU har tatt høyde for. Man ser 

altså at man i Danmark har valgt den stikk motsatte løsningen enn hva vi har i Norge.  

 

Den svenske standardkontrakten108 har ikke et like klart punkt som den danske, men i § 1, 

punkt 1.2 står det ”Till avtalet hör följande bilaga/bilagor, vars innehåll är bindande för 

parterna”. Dette taler for at det skal være mulig å inngå tilleggsavtaler, herunder avtaler 

om overgangsklausuler. Heller ikke det medfølgende regleverk står i veien for en slik 

avtale. I dette regelverkets § 11 er det kun stilt opp et krav om at tilleggsavtaler må være 

lagt ved som bilag til standardavtalen for å være bindende. Selv om man i de svenske 

reglene ikke finner noen klar hjemmel for å kunne betinge seg avtalevilkår som ”griper inn 

i klubbens frie forhandlingsrett ved fremtidig overgang”,109 må man likevel gå ut i fra at de 

har en slik adgang, ettersom det heller ikke finnes noe utrykkelig forbud mot det. 

 

Man ser altså at det norske forbudet ikke harmoniserer med våre nabolands regler på dette 

punkt. Om man tar en titt på reglementene for de store fotballnasjonene i Europa, vil man 

også der se at det er mulig å avtale overgangsklausuler. I England, som må sies å være 

fotballens hjemland, er reglene for spillerkontrakter oppstilt i FA Rules C110 – Rules 

relating to players. I FA Rule C. (1.c) som stiller opp kravene til spillerkontraktene er det i 

forhold til kontraktens innhold kun krevet at ”Such contracts must clearly indicate all the 

terms and conditions of employment, be of stated duration and signed at the same time as a 
                                                                                                                                                           
106 Dansk Boldspil Union 
107 Krav til alder og kontraktsvarighet. 
108 Kan finnes på www.spelarforeningen.com/avtal/spelaravtal  
109 jfr ordlyden i NFFOR § 3-1 (d) 
110 Kan finnes på www.thefa.com/TheFA/RulesandRegulations/PlayerRegistrations 

http://www.spelarforeningen.com/avtal/spelaravtal
http://www.thefa.com/TheFA/RulesandRegulations/PlayerRegistrations
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relevant registration Form “G””, (min utheving). Man ser her at det eneste kravet til 

avtalens innhold er at den må inneholde en klar beskrivelse av alle avtalte vilkår for 

arbeidsforholdet. Ettersom det engelske regelverket ikke har noe tilsvarende forbud mot 

overgangsklausuler må man legge til grunn at det er det alminnelige kontraktsrettslige 

prinsipp om full avtalefrihet som gjelder. 

5.2 Trenerkontrakter 

Et annet sammenligningsgrunnlag er reglene for trenerkontrakter. Trenerrollen er ikke ulik 

spillernes rolle, og begge rollene stiller krav til sportslig arbeidsinnsats. I den senere tid er 

det også blitt mer og mer vanlig at trenere kan være gjenstand for transfer mellom klubber. 

Til tross for denne likheten foreligger det ikke noe overgangsreglement for trener, og 

følgelig heller intet tilsvarende forbud mot overgangsklausuler. Trenernes arbeidsavtaler er 

på sin side regulert av Standardkontrakten for trenere111. I avtalens vedlegg 9 ”overgang til 

ny klubb”, er det i siste punktum kun uttalt at ”enhver forhandling [med ny arbeidsgiver] 

før siste 6 måneder før denne kontraktens utløp krever skriftlig samtykke fra klubben”.  

På den annen side er det ikke noe krav om når dette samtykket må være gitt. Man kan 

derfor tenke seg at slikt samtykke vil kunne bli gitt allerede ved kontraktsinngåelsen, noe 

som i realiteten vil være å bedømme som en overgangsklausul. Man kan i alle fall slutte at 

kontrakten ikke direkte griper inn i avtalefriheten på samme måte som NFFOR § 3-1. 

 

5.3 Konklusjon 

Etter dette er konklusjonen at de andre europeiske forbundene forutsetter at partene skal ha 

en høyere grad av avtalefrihet i forhold til hvilke vilkår de ønsker å ta inn i sine kontrakter.   

NFFOR § 3-1 fremstår derfor som en norsk særbestemmelse som ikke harmoniserer med 

rettstilstanden ellers i Europa.  

                                                   
111 Standardavtale utarbeidet i fellesskap av Norsk Toppfotball, Norsk Trenerforening, 
NFF og NHO. 
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6 Konklusjon og forslag til nye regler 

6.1 Er tiden kommet for å godta frigjøringsklausuler? 

Etter min mening er det gode grunner som taler for å avskaffe det nå snart 20 år gamle 

forbudet. 

 

For det første vil en avskaffelse av forbudet gi partene et friere rom til selv å bestemme 

innholdet i sine avtaler, i motsetning til dagens system hvor NFF som tredjepart legger 

føringer på avtaleforhold de selv ikke er en del av. Dette vil også harmonisere bedre med 

prinsippet om avtalefrihet som ellers eksisterer i samfunnet. 

  

Når det gjelder konsekvensene av en avskaffelse vil det nok fra klubbsiden hevdes at det 

favoriserer spillerne. En slik innsigelse vil ikke være holdbar, da en avskaffelse av forbudet 

ikke vil frata klubbene deres rett til å avslå forslag om overgangsklausuler. Konsekvensen 

av en avskaffelse vil tvert imot føre til en større likevekt mellom spiller og klubb.  

  

Jeg mener både klubb og spiller vil nyte godt av en regelendring. For spillerne vil en 

regelendring for det første medføre at de får en bedre mulighet til å forutberegne sin 

sportslige karriere. 

 

For klubbene vil en regelendring medføre at de får et bedre forhandlingskort overfor 

ambisiøse spillere: En overgangsklausul kan for det første motivere en spiller til å gå med 

på en lengre kontraktsperiode enn han i utgangspunktet ville akseptert. Det vil da ikke være 

like avskrekkende å skrive under på en lang kontrakt dersom spilleren vet at klubben vil 

akseptere bud over en avtalt sum. En frigjøringsklausul vil også gjøre det mer interessant 

for spillere å forlenge sine avtaler med nåværende klubb. En ikke ukjent situasjon for 

norske klubber er at de beste spillerne avslår å forlenge med klubben når deres kontrakt går 

mot slutten, med den begrunnelse at de vil ”holde mulighetene åpne”. Både Rosenborgs 

Vadim Demidov og Branns Jan Gunnar Solli er for tiden i en slik situasjon hvor de ikke 

ønsker å forlenge med sine klubber. Dersom klubbene ikke strekker seg veldig langt 
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økonomisk vil disse spillerne ende opp som Bosmanspillere og forlate klubbene 

vederlagsfritt ved kontrakttidens utløp. Dette er verken klubb eller spiller tjent med.  

 

6.2 Forslag til nye løsninger 

Avslutningsvis vil jeg foreslå to nye løsninger som etter min mening vil kunne bidra til en 

bedre balanse i kontraktsforholdene mellom spiller og klubb.  

6.2.1 ”Moutinho-klausulen” 

Den første klausulen har jeg valgt å kalle for Moutinho-klauselen fordi den er basert på en 

klausul som den portugisiske spilleren João Moutinho har i sin kontrakt med den 

portugisiske fotballklubben Sporting Lisboa.112 Grunnen til at denne klausulen kan være 

interessant for norske fotballspillere er at den ikke er i direkte strid med det nåværende 

forbud i NFFOR § 3-1 (d). 

Moutinho-klausulen går ut på at man istedenfor å avtale en plikt for klubben til å godta bud 

over en viss størrelse, avtaler at spilleren får en rett til å motta en prosentandel av de bud 

som klubben avslår. For at en slik klausul skal kunne være gjennomførbar er det nødvendig 

med noen tilleggskriterier. 

For det første bør partene bli enige om at det bare er bud over enn viss størrelse som kan 

utløse betalingsplikten. En slik forhåndsbestemt grense vil bidra sikre klubben mot å betale 

spilleren i de tilfeller hvor budet ligger under spillerens markedspris. I Moutinho sin 

klausul er dette beløpet satt til 15 millioner euro.  

For det andre vil det være nødvendig å avtale at bare det høyeste budet innen en viss 

periode skal kunne utløse betalingsplikten. Man kan for eksempel tenke seg tilfeller hvor 

spilleren er ettertraktet av flere klubber som alle er villige til å betale et beløp som ligger 

like i overkant av den fastsatte utløsningssum. Skulle klubben ha en plikt til å betale 

prosentandel av alle disse budene ville det fort føre til et urimelig resultat. Løsningen på 

problemet vil kunne være at betalingen skal skje etter at overgangsvinduet er stengt. På 

                                                   
112 Hentet fra artikkel publisert på www.vg.no den 22.04.2009 

http://www.vg.no
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dette tidspunkt vil partene ha oversikt over hvilke bud som er avslått, og hvilket av disse 

som skal danne beregningsgrunnlaget for beløpet. 

Som nevnt innledningsvis vil ikke en slik klausul være i strid med forbudet i NFFOR § 3-1 

(d), ettersom det ikke pålegger klubben noen akseptplikt, og kan derfor heller ikke 

karakteriseres som en ”begrensning i klubbens frie forhandlingsrett”. Klausulen vil heller 

ikke være i strid med forbudet i NFFOR § 3-1 (d), 1. punktum, da det ikke gir spilleren 

noen rett på andel av overgangsvederlag. Slikt vederlag vil jo ikke være betalt i disse 

tilfellene. 

Måten man vil kunne innlemme en slik klausul i kontrakten vil måtte være å karakterisere 

den som en ”Bonus” i standardkontraktens Vedlegg 2, punkt 3. 

 

6.2.2 Ny regel om et ”dynamisk” overgangstak 

Dersom forbudet skulle bli opphevet ville det åpne for at partene kunne avtale den type 

klausuler som er nevnt i del 1.5. I tillegg til disse vil jeg foreslå en klausul som søker å 

ivareta begge parters interesse. Denne klausulen er basert på hvordan systemet fungerer i 

Spania, hvor overgangsklausuler er blitt et tvungent avtalevilkår.  

For å sikre at klausulen ikke tilgodeser den ene part på den andres bekostning vil det være 

en grei løsning å la utløsningsbeløpet bli bestemt av den lønn spilleren har. Man kan for 

eksempel tenke seg at utløsningsbeløpet ikke kan overstige 10 ganger spillerens årlige 

bruttolønn. På samme måte kan man sette en nedre grense som sier at utløsningsbeløpet 

ikke kan være lavere enn 5 ganger spillerens bruttolønn. En annen beregningsmåte av 

utløsningsbeløpet vil kunne være at man tar utgangspunkt i spillerens gjenværende lønn i 

kontraktsperioden. Etter en slik beregningsmetode vil utløsningsbeløpet bli redusert etter 

hvert som kontrakten går mot slutten. Et slikt minkende utløsningsbeløp kan etter min 

mening også tjene som et incentiv for spilleren til å binde seg til klubben for en lengre 

periode, da han vet at hans muligheter for å kunne forlate klubben vil øke etter hvert som 

tiden går. En slik dynamisk løsning vil være mindre inngripende i forhold til avtalefriheten 

enn den løsning som NFFOR § 3-1 (d) legger opp til. 
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Ulempen med løsningen vil imidlertid være at klubbene kan komme til å overbetale sine 

spillere for å oppnå en høyere ”takhøyde” for utløsningsbeløpet. 

 

6.3 Konklusjon 

NFFOR § 3-1 (d) er et inngrep i både avtalefriheten og friheten etter EØS- art 28 som 

mangler både tilstrekkelig kompetansegrunnlag og tilfredsstillende begrunnelse. I tillegg til 

å være i strid med disse grunnleggende rettighetene ser man også at det på enkelte områder 

heller ikke harmoniserer med det overordnede FIFA-reglement.  

 

Etter forbundstinget i 2008 oppnevnte forbundsstyret et utvalg som fikk i mandat å 

evaluere NFFs overgangsreglement og komme med forslag til endringer.113 Under dette 

arbeidet ble det fra NISOs side rettet kritikk mot forbudet i NFFOR § 3-1 (d), uten at det 

resulterte i noe endringsforslag for forbundstinget i 2010.114 

 

NFFs manglende vilje til å la seg påvirke av representantene fra spillersiden tyder på at 

forbudet kommer til å bli stående en stund til, og en avskaffelse vil i tilfelle skje etter at 

enten FIFA eller norske domstoler fatter en beslutning om at forbudet må avskaffes. 

                                                   
113 NFFs årsberetning 2009, s 98 
114 NFFs Tinghefte 2010, s. 105 (forslag nr. 54 ”Forbundsstyrets forslag til endring i § 
3-1”)  
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