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ARBEIDSTILLATELSE TIL IDRETTSUTØVERE OG TRENERE, JF 
UTLENDINGSFORSKRIFTEN § 4A FØRSTE LEDD BOKSTAV G OG 
UTLENDINGSFORSKRIFTEN § 35 OM FORNYELSE 

0. INTRODUKSJON 
 
Dette rundskrivet erstatter RS 99-26 og RS 99-24. Disse oppheves og kan makuleres. 

I. INNLEDNING  
 
Rundskrivet gir retningslinjer for behandling av første gangs søknad om arbeidstillatelse til 
idrettsutøver eller trener som ikke har fagutdannelse som idrettsutøver eller trener, jf 
utlendingsforskriften § 4a første ledd bokstav g.  
 
Rundskrivet omhandler ikke de særlige reglene som gjelder for borgere av land som er 
medlem av Det Europeiske Økonomiske Samarbeidsområde (EØS). 
 
Dersom søkeren har fagutdannelse som idrettsutøver eller trener, skal vedkommende anses å 
fylle kompetansekravet som nevnt i utlendingsforskriften § 3 annet ledd bokstav a. Søknaden 
skal da primært behandles etter reglene for spesialist så lenge søkeren omfattes av kvoten i § 
3 annet ledd bokstav a nr. 1. 
 
Det presiseres innledningsvis at utlendingsforskriften § 4a første ledd bokstav g ikke åpner 
for at det kan foretas en skjønnsmessig vurdering ut i fra rimelighetshensyn. Vilkårene i 
bestemmelsen må være oppfylt. For eksempel vil behov for å knytte til seg utenlandske 
kapasiteter for å hevde seg nasjonalt eller internasjonalt alene ikke kunne gi grunnlag for 
tillatelse. Rimelighetshensyn kan likevel ha betydning ved søknad om fornyelse av 
arbeidstillatelse se pkt VIII. 
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II. FORHOLDET TIL FORSKRIFTEN § 4 TREDJE LEDD BOKSTAV D  
 
Forskriften § 4 tredje ledd bokstav d omhandler oppholdstillatelse til idrettsutøver. 
Avgjørende for om idrettsutøveren vil ha behov for arbeidstillatelse, er om aktiviteten i Norge 
må vurderes som arbeid, jf utlendingsloven § 6 første ledd.  

III. VILKÅR FOR ARBEIDSTILLATELSE SOM IDRETTSUTØVER ELLER 
TRENER 

A. Idrettsutøver eller trener 
Bestemmelsen omfatter både utøvere og trenere. Også «spillende» trenere er omfattet. 
Bestemmelsen omfatter alle former for idrett. Som hovedregel vil den kun anvendes på idrett 
som er tilknyttet Norges Idrettsforbud, da idrett som ikke er tilknyttet sjelden vil oppfylle 
kravet til idrett på høyt nivå, jf punkt B.  

B. Idrettsutøver eller trener på høyt nivå 

1. Utgangspunkt 
 
Det er krav at søkeren skal trene eller utøve idrett på høyt nivå i Norge. Det stilles krav til 
aktivitetsnivå og resultater. Idrett som i større eller mindre grad har preg av hobbyvirksomhet, 
omfattes ikke av bestemmelsen. 

2. Lagidretter 
 
Idrett på høyt nasjonalt nivå vil innen lagidretter som hovedregel omfatte den respektive 
idrettens høyeste nasjonale serie. Dette gjelder selv om nivået her i landet er lavt i 
internasjonal sammenheng.  
 
I særlige utbredte idretter kan de to øverste nivåer karakteriseres som idrett på høyt nivå, 
dersom også nivå 2 generelt har et profesjonelt preg med ambisiøs satsing. Dette vil f. eks. 
gjelde herrefotball. 
 
I lagidretter som er mindre utbredte nasjonalt, vil det nasjonale nivået alene ikke alltid være 
avgjørende. I enkelte tilfelle vil man kunne vurdere at det i Norge ikke eksisterer et høyt nivå  
innenfor en bestemt idrettsgren. Ved vurderingen av om vilkåret er oppfylt, vil foruten lagets 
nasjonale plassering, momenter som aktivitetsnivå, satsing, tidligere plasseringer og resultater 
og deltakelse i internasjonale konkurranser være relevante momenter. For tiden anses idretter 
som f. eks. amerikansk fotball, landhockey og innebandy som ikke å være idrett på høyt nivå i 
denne forstand. 

3. Individualidretter 
 
Når det gjelder individuelle idrettsgrener som er nasjonalt utbredt, vil antatt nasjonal 
plassering være avgjørende. Det er kun idrettsutøvere og trenere som tilhører det øverste 
nasjonale nivå som anses å utøve/trene idrett på høyt nivå. 
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Ved individualidretter som er mindre utbredt, må man foreta en konkret vurdering av om 
kravet til nivå er oppfylt. Momentene som er nevnt ovenfor (punkt 2. tredje avsnitt) er 
relevante også her. 
 
Ved søknader fra individuelle idrettsutøvere vil det være nødvendig å foreta en konkret 
vurdering av om søkeren vil tilhøre det øverste nivå innenfor idrettsgrenen i Norge. Ved 
vurderingen er det relevant å legge vekt på søkerens tidligere plasseringer og resultater, 
tidligere deltakelse i internasjonale konkurranser og forventet aktivitetsnivå og satsing i 
Norge. 

C. Søkeren må ha drevet tilsvarende idrett eller hatt tilsvarende arbeid i 
utlandet i de senere år 

 
Det er et krav at søkeren har vært utøver eller trener innenfor samme idrettsgren i utlandet i 
en periode på minimum to år. Denne perioden må som hovedregel ikke ligge mer enn et år 
tilbake i tid. 

D. Kompetansen må anses som absolutt nødvendig for virksomheten 
 
Det er et krav at kompetansen til søkeren anses som absolutt nødvendig for virksomheten. 
Dette gjelder både i de tilfeller hvor søkeren skal være idrettsutøver, og i de tilfeller hvor 
søker skal arbeide som trener.  
 
Kompetansen kan være nødvendig med hensyn til fortsatt virksomhet eller i forbindelse med 
økt satsing nasjonalt og/eller internasjonalt.  
 
Når søkeren skal arbeide som trener, vil personlige egenskaper være av stor betydning. 
Arbeidsgivers vurdering av søkeren bør derfor legges til grunn.  
 
Når søkeren skal være idrettsutøver, vil det nasjonale rekrutteringsgrunnlaget ha betydning. I 
nasjonalt lite utbredte idretter vil det kunne være behov for å knytte til seg utenlandske 
utøvere med hensyn til videreutvikling av idretten nasjonalt. Internasjonalt utbredte idretter 
vil det ofte kunne være behov for å knytte til seg utenlandske kapasiteter for å hevde seg 
internasjonalt. 

IV. UTTALELSE FRA NORGES IDRETTSFORBUND 
 
Uttalelse skal innhentes fra Norges Idrettsforbund. Norges Idrettsforbund skal uttale seg om 
vilkåret til «idrett på høyt nivå» og vilkåret om at «kompetansen anses absolutt nødvendig for 
virksomheten».  
 
Tilråding fra Norges Idrettsforbund skal vektlegges. Tilrådingen er likevel ikke bindende for 
Utlendingsdirektoratets vurdering av søknaden. 

V. ALMINNELIGE VILKÅR FOR ARBEIDSTILLATELSE 
 
De alminnelige vilkår for arbeidstillatelse må være oppfylt, jf forskriften § 2. 
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A. Heltidsarbeid 
Det må som hovedregel dreie seg om heltidsarbeid, jf forskriften § 2 første ledd nr 3. Om det 
dreier seg om heltidsarbeid, må vurderes på bakgrunn av hva som er normalt innenfor 
idrettsgrenen. 

B. Lønns- og arbeidsvilkår 
Det finnes ikke generelle avtaler som regulerer lønnsvilkår mellom klubber/forbund på den 
ene siden og utøvere/trenere på den annen. Norges Idrettsforbund opplyser at lønnen bygger 
på avveininger mellom individets markedsverdi og idrettsorganisasjonens økonomiske 
bæreevne. Ved vurderingen av om krav til lønnsvilkår er oppfylt, må det derfor foretas en 
konkret vurdering av om lønnen avviker fra det som er normalt, jf forskriften § 2 første ledd 
nr 2. 

C. Krav om at arbeidstillatelsen knyttes til et bestemt arbeidssted, utleie 
av spillere 

Arbeidstillatelse som idrettsutøver eller trener skal knyttes til et bestemt arbeidssted, jf 
forskriften § 2 andre ledd. I de tilfeller hvor klubber har flere lag, innebærer dette at 
arbeidstillatelsen skal knyttes til et bestemt lag, som regel førstelaget. Dette er likevel ikke til 
hinder for at utøveren også kan være aktiv på andre lag innenfor klubben, f. eks. 
rekrutteringslag i forbindelse med kamptrening. Det kreves likevel en viss aktivitet på laget 
arbeidstillatelsen er knyttet til. Utøveren må som hovedregel delta på minst halvparten av de 
kampene som laget spiller i den perioden utøveren har arbeidskontrakt, forutsatt at utøveren 
er skadefri og tilgjengelig for spill. For liten aktivitet på laget arbeidstillatelsen er knyttet til, 
kan få betydning for fornyelse av arbeidstillatelsen, se pkt VIII. 
 
Kravet om at arbeidstillatelsen skal knyttes til et bestemt arbeidssted, er til hinder for utleie av 
idrettsutøveren til andre klubber. Ved utleie av utøver må det søkes om ny arbeidstillatelse. 
Søknaden behandles etter bestemmelsene for første gangs søknad, jf forskriften § 42 første 
ledd. 

VI. UNDERHOLD OG BOLIG 
 
Uavhengig av forskriften § 2 (se punkt V. B.), må underhold og bolig være sikret, jf 
forskriften §§ 19 og 20. Underhold anses sikret dersom søkeren har midler tilsvarende 
lønnstrinn 1 i statens lønnsregulativ. Se vedlegg. 

VII. TILLATELSENS VARIGHET 
 
Første gangs arbeidstillatelse etter § 4a kan gis for to år, jf utlendingsforskriften § 15 
annet ledd. Tillatelsen gis ikke ut over det tidsrommet det er søkt om tillatelse for. 
Tillatelsen kan gis for et annet tidsrom enn hele antall år dersom formålet med 
arbeidet eller oppholdet er begrenset til dette tidsrommet, eller dersom andre grunner 
tilsier det.  

VIII. FORNYELSE 
 
Det er et vilkår ved fornyelse at vilkårene i § 4a er oppfylt, jf forskriften § 35 første ledd. 
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A. Vurderingen av vilkåret «idrett på høyt nivå» når klubben har rykket 
ned 

I situasjoner der den aktuelle klubben har rykket ned og hvor en flerårig kontrakt ikke er 
utløpt, tilsier rimelighetsbetraktninger at søknad om fornyelse av arbeidstillatelse ikke skal 
avslås med den begrunnelse at idrettsutøveren eller treneren ikke lenger utøver/trener idrett på 
høyt nivå. 

B. Vurderingen av vilkåret «idrett på høyt nivå» når idrettsutøveren har 
vært lite aktiv i kontraktsperioden 

Arbeidstillatelse som idrettsutøver skal knyttes til et bestemt lag, som regel førstelaget, jf 
forskriften § 2 andre ledd se pkt V C. Dette er likevel ikke til hinder for at utøveren også er 
aktiv på andre lag innenfor klubben, f. eks. et rekrutteringslag. For at kravet til idrett på høyt 
nivå skal anses å være oppfylt, kreves det at idrettsutøveren har en viss aktivitet på laget 
arbeidstillatelsen er knyttet til. Som hovedregel må utøveren delta på minst halvparten av de 
kampene som laget spiller i den perioden utøveren har hatt arbeidskontrakt, forutsatt at 
utøveren er skadefri og tilgjengelig for spill. 

 
Dersom det ved søknad om fornyelse av arbeidstillatelsen viser seg at deltakelsen på laget 
arbeidstillatelsen er knyttet til er for lite omfattende, kan dette tilsi at utøveren ikke lenger 
oppfyller kravet til idrett på høyt nivå og at søknad om fornyelse må avslås. Ved vurderingen 
skal årsaken til manglende aktivitet og også om de foreliggende opplysninger tilsier at det er 
sannsynlig at utøveren vil oppfylle kravet i tiden fremover, tillegges betydning.  

C. Søknad om fornyelse når søknaden gjelder nytt arbeidssted 
Dersom søknad om fornyelse av arbeidstillatelse gjelder et annet lag enn laget den 
opprinnelige tillatelsen var knyttet til, skal søknaden behandles som første gangs søknad, jf 
forskriften § 42 første ledd. 

D. Tillatelsens varighet 
Fornyet arbeidstillatelse etter § 4a første ledd kan gis for to år, jf utlendingsforskriften § 38 
annet ledd. I de tilfeller hvor arbeidskontrakten har kortere varighet, gjelder det som tidligere 
er sagt i pkt VII, jf forskriften § 15 femte ledd, jf § 38 fjerde ledd. 
 
Arbeidstillatelse som idrettsutøver eller trener etter forskriften § 4a første ledd bokstav g, kan 
til sammen gis for inntil fire år, jf forskriften § 4a første ledd. 
 
 
 
Hans-Henrik Hartmann 
Fungerende seksjonssjef 
 
  
Kontakt:  
Utlendingsdirektoratet, Oppholdsavdelingen, Generell seksjon 
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