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1.0 Innledning
1.1 Bakgrunn og formål
Det frivillige Skyttervesen (DFS) opplever store utfordringer med å sikre skyteaktiviteten
forutsigbare rammevilkår i de større byene. Dette går spesielt på tilrettelegging av skytebaner,
både utendørs og innendørs, hvor det er krevende å oppnå en god og jevnlig dialog med
byråkrater og politikere. Oslo skyttersamlag, samt de fire skytterlagene Skarpskytten, Østre
Bærum, Oslo Østre og Nordstrand, deler DFS’ utfordring, og tok derfor initiativ til prosjektet.
På bakgrunn av dette ble Oslo-prosjektet igangsatt, hvor en har utredet hvordan disse
forholdene skal bedres. Gjennom prosjektet har man sett på følgende tre momenter:
• Rekruttering/opplæring: Hvordan legge til rette for at flere får tilbud om
skyteopplæring, og samtidig får større rekruttering til skytesporten i storbyene.
• Organisering (og kommunikasjon) av skyteaktiviteten i Oslo, herunder
synlighet/omdømmebygging og kontakt med politikere, offentlige instanser og skoler.
• Anlegg: Utarbeide en behovsanalyse og strategi for videre utvikling av skyteaktivitet
og skytebaneanlegg i Oslo. Planen skal ivareta skytterlagenes behov, samt at Forsvaret
og politiet blir invitert for at også deres behov blir kartlagt.
Det vises til Oslo-prosjektets styringsdokument for hele utredningen som er foretatt. I dette
dokumentet skisseres ny organisasjonsstruktur, med en økonomisk analyse, ut ifra de tiltak og
anbefalinger som er foreslått gjennom prosjektets styringsdokument.
1.2 Visjon
Oslo skyttersamlag skal være ledende innen rekruttering, og 1 % av Oslos borgere skal i 2030
bedrive DFS-skyting.
1.3 Overordnede mål for Oslo skyttersamlag med tilhørende skytterlag
• Best på rekruttering, herunder organisering av aktiviteten.
• Best på generelle skytetilbud, slik at alle medlemmer får et godt skytetilbud, samt
forblir i sporten.
• Anlegg skal ikke være en begrensning på skyteaktiviteten.
• «Skyting på timeplanen» skal være et naturlig valg for Oslos skoler.
• Skyting skal, blant Oslos borgere, være positivt forbundet med vår aktivitet.
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2.0 Ny organisasjonsstruktur
2.1 Organisasjonskart

Ombudsmøtet

Samlagsstyret
Daglig leder
Trenere

Utvalg/komiteer

Markedssjef

2.2 Organisasjonsbeskrivelse
2.2.1 Daglig leder
Daglig leder (DL) ansettes i Oslo skyttersamlag i en 50 % stilling, hvor bruttoårslønn i full
stilling utgjør kr 650.000. Som et prøveprosjekt ansettes vedkommende i ett år, med mulighet
for forlengelse hvis samlaget ønsker å fortsette med den nye organisasjonsstrukturen, samt at
det ønskes å fortsette med den tilsatte. På sikt kan det vurderes om stillingsbrøken skal
utvides. DL skal ha følgende ansvarsoppgaver/kvalifikasjoner:
• Lede trenerne, herunder planlegging og turnus
• Koordinere ressursene til skytterlagene
• Kan drive skytetrening selv
o Vedkommende skal nødvendigvis ikke være en trener selv, men må ha
kompetanse på området
• Foreta lønninger for de ansatte, samt rapportere til regnskapsfører/kasserer
• Personalansvar overfor de lønnede trenerne (og markedssjef)
• Utvikle treningsopplegg i samarbeid med samlagsstyret
• Følge opp skytterlagenes aktivitet
• Fleksibel arbeidstid hvor noe kvelds- og helgejobbing må påregnes
Se vedlegg A for utkast til arbeidsavtale.
2.2.2 Markedssjef
Det engasjeres en markedssjef på provisjon. Vedkommende skal ha ansvar for å søke om
midler, herunder sponsing, samt oppfølging og pleie. På sponsoravtaler anbefales det en
provisjon på 20 %, hvor vedkommende kan få 30 % på alle avtaler hvis man når et ønsket, gitt
beløp (eksempelvis kr 500.000). Denne bonusordningen legger til rette for at vedkommende
kontinuerlig jobber med å øke sponsorinntektene, og ikke nødvendigvis gir seg på et punkt
hvor vedkommende selv er fornøyd.
I tillegg til ren sponsing, må det søkes bidrag gjennom ulike stiftelser, legater og andre
organisasjoner. Her kan det være vanskelig å gi en provisjon på de konkrete, tildelte midlene.
Dog er dette en lettere jobb å utføre, hvor en konkret kun sender inn en skriftlig søknad. Det
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anbefales at markedssjef får ansvar for å søke på alt av relevante ordninger, hvor
vedkommende får kr 20.000 hvis bidragenes størrelse overstiger kr 300.000 samlet gjennom
ett år.
Markedssjef engasjeres med en konsulentavtale gjennom eget selskap, slik at all risiko og
plikter ligger i selskapet til vedkommende selv. Markedssjefen sender faktura etter avtale for
de beløp som fremkommer etter konsulentavtalen. Se vedlegg B for utkast til arbeidsavtale.
Hvis det ikke er ønskelig å engasjere en markedssjef, bør samlaget opprette et eget
markedsutvalg som tar seg av nevnte oppgaver i samarbeid med DL.
2.2.3 Trenere
Alle trenere ansettes i Oslo skyttersamlag, hvor ressursene fordeles til skytterlagene av DL.
Samtidig vil DL være deres sjef med fullt personalansvar. Trenerne skal i første omgang ha
ansvar for rekrutteringsskytterne, herunder skyteskoler. De skal organisere treningene med
klare planer, hvor føringer blir gitt fra samlagsstyret og DL. Det skal være mest fokus på
skytetrening, men det bør òg utarbeides opplegg innenfor fysisk og mental trening, hvor det
tilpasses til ferdighetsnivå og interesse. Når det ansettes trenere er det viktig at det utarbeides
kontrakter som binder de, dette for å skape forutsigbarhet i trenergruppene. En arbeidsavtale
bør ha en varighet på ett til to år, med opsjoner for forlengelse.
Trenerne bør ha faste dager de jobber, slik at de følger opp konkrete grupper. Det bør ikke
være noe i veien for at de har flere dager, herunder i ulike skytterlag. Én trener skal følge
hvert kull gjennom 12-månedersplanen. Den har ansvar for progresjon og oppfølging, samt
overordnet ansvar for alle treningene. I tillegg deltar det ulike trenere for hver enkelt bolk i
12-månederesplanen, og gjerne noen flere i starten enn underveis.
Det legges opp til at trenerne har en brutto timelønn på kr 150,-. Se vedlegg C for utkast til
arbeidsavtale.
2.2.4 Samlagsstyret
I endret struktur vil det påligge et større ansvar for samlagsstyret. Da er det helt essensielt at
samlagsstyret er bredt sammensatt med god kompetanse fra alle skytterlagene, samt at
kommunikasjonen til skytterlagenes styrer er god.
Vi anbefaler at alle skytterlagslederne har møteplikt og automatisk inngår i samlagsstyret,
hvor deres nestledere er personlig vara. Disse styremedlemmene skal stå fritt uten funksjoner
og kommer i tillegg til dagens organisering, hvor de har en rolle innenfor koordinering og
beslutning. Sekundært anbefaler vi at skytterlagslederne blir innkalt og har møteplikt til saker
vedrørende Oslo-prosjektet til styremøtene som fagpersoner, uten en formell rolle i
samlagsstyret. Sistnevnte vil òg medføre at kommunikasjonen til skytterlagene styrkes, og
fagpersonene kan rapportere om status, herunder hvordan det fungerer med lønnede trenere
og ny organisering av skyteskolene. Essensen er at skytterlagenes styrer er representert i
samlagsstyret for å forenkle kommunikasjonen.
Samlagsstyret vil være ansvarlig for de ansatte, herunder personalansvaret. Dog delegeres det
praktiske rundt dette til DL, slik at styret kun har personalansvar for DL.
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2.2.5 Ungdomsutvalg
2.2.5.1 Samlagets ungdomsutvalg
Det er viktig at Oslo skyttersamlag satser stort og friskt på ungdoms- og rekrutteringsarbeid,
og da må de store trådene legges til samlagsstyret. Her utarbeides det klare målsettinger, og
gis føringer som DL følger opp. DL, i samarbeid med trenerne, skal lage konkrete planer
innenfor ungdoms- og rekrutteringsarbeidet. På sikt er det ønskelig å se på strukturen, hvor
ungdomsutvalget i sin helhet kan legges til samlagsstyret. Således vil de formelle kravene bli
hensyntatt, for eksempel det som angår Frifond. Det anbefales ikke å legge ned
ungdomsutvalgene de første årene, men det er viktig å merke seg at arbeidsoppgavene likevel
skal overtas av samlagsstyret og DL som nevnt i dette avsnitt.
2.2.5.2 Skytterlagenes ungdomsutvalg
Skytterlagene bestemmer fritt hvordan de vil ivareta den sosiale rammen rundt
rekrutteringsskytterne, hvor deres tillitsvalgte gjør, og kommer til å gjøre, en meget viktig
oppgave. Den trenerfaglige delen følges opp av samlaget i ny organisasjonsstruktur, men de
følger opp sine ordinære plikter.
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3.0 Planverk
I dette kapittelet kommer en fyldig beskrivelse over hvilket planverk Oslo skyttersamlag må
ha for å møte de krav som foreligger ved ansettelser.
3.1 Innledning
Som en klubb med arbeidsgiveransvar gjelder de forpliktelser som fremkommer i
arbeidsmiljøloven. I tillegg til denne kommer ferieloven til sin anvendelse.
3.2 Arbeidsgiver/-taker, fagforening, arbeidsgiverforening og tariff
I den foreslåtte strukturen vil daglig leder, markedssjef og de lønnede trenerne defineres som
arbeidstakere. Samlagsstyret har det formelle arbeidsgiveransvaret, men daglig leder vil være
den som formelt utøver arbeidsgivers styringsrett. Således vil daglig leder òg defineres som
arbeidsgiver.
Samlaget kan bli medlem av en arbeidsgiversammenslutning/-forening. Hvis de ansatte i
tillegg er medlem av en arbeidstakerorganisasjon/fagforening, kan det inngås tariffavtale
mellom organisasjonene. Det anbefales ikke at Oslo skyttersamlag blir medlem av en
arbeidsgiversammenslutning/-forening.
3.3 Fast og midlertidig ansettelse
Trenere og daglig leder kan ansettes midlertidig, uten krav til fast ansettelse, jf.
arbeidsmiljøloven § 14-9 annet ledd bokstav e.
3.4 Arbeidsmiljø
Samlaget har ansvar for å følge arbeidsmiljølovens bestemmelser. Dette vil si HMS for både
ansatte og andre som befinner seg på organisasjonens område eller deltar i aktiviteter i regi av
samlaget. Det er ikke nødvendig med et stort HMS-system, men DL bør f.eks. ha en ringperm
med nødvendig dokumentasjon som beskriver arbeidsmetoder, sjekklister og risikoanalyser.
Det skal velges et verneombud, jf. arbeidsmiljøloven § 6-1 første ledd. Det er krav til
arbeidsmiljøutvalg hvis man passerer 50 ansatte (hvor hver ansatt jobber minst 20 timer pr
uke), jf. arbeidsmiljøloven § 7-1.
3.5 Forsikring og pensjon
Samlaget er pliktig til å tegne yrkesskadeforsikring for alle ansatte. Dette koster ca kr 3 000,for én ansatt i 100 % stilling.
I den foreslåtte strukturen kan det bli gjort krav til tjenestepensjon etter OTP-loven. Dette slår
inn etter OTP-lovens § 1 første ledd bokstav c. Ved å anvende nevnte hjemmel ser vi at DL
ansettes på mer enn 20 %. Hvis DL og trenerne til sammen utfører minst to årsverk med
arbeid, skal det betales pensjon iht. gjeldende regler. Hvis arbeidet er mindre enn to årsverk
totalt, skal det ikke innbetales pensjon. Merk at markedssjef ikke inngår i dette regnestykket,
da vedkommende er engasjert gjennom eget selskap.
Generelt anbefales det at det etableres en pensjonsordning, selv om det nødvendigvis ikke er
krav til det. Dette gjelder for de som har fylt 20 år. Arbeidsgiver betaler 2 % av den ansattes
lønn som går til pensjon. Dette gjelder kun lønninger på 1-12 G, slik at det ikke betales
pensjon for de under 1 G. Det gjøres avtale med et forsikringsselskap vedrørende pensjon. I
tillegg til prosentsatsen, må samlaget betale forsikringsselskapet for innskuddsfritak,
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administrasjonskostnader og forvaltingskostnader. Denne kostnaden er på ca kr 800,- pr
ansatt, pr år.
3.6 Arbeidsgiveravgift og feriepenger
Her kommer folketrygdlovens § 23-2 åttende ledd til sin anvendelse. Det skal betales
arbeidsgiveravgift når samlede lønns- og honorarutbetalinger overstiger kr 800.000. Hvis det
ikke overstiger dette, skal det betales arbeidsgiveravgift på de(n) som har en bruttolønn på kr
80.000 eller mer. Arbeidsgiveravgiften er på 14,1 % av bruttolønn.
Arbeidstaker har rett på 10,2 % feriepenger, hvor det gis 25 dager ferie (dette er i praksis 4
uker og 1 dag siden lørdag defineres som virkedag), jf. ferieloven § 5 (1) og § 10 (2).
Arbeidstakere over 60 år har rett på 12,5 % feriepenger og 31 dager ferie (5 uker og 1 dag), jf.
ferieloven § 5 (1), § 5 (2) og § 10 (3).
Inntil 12 feriedager kan overføres til påfølgende ferieår, jf. ferieloven § 7 (3) første ledd.
3.7 Sykdom og permisjon
Ved sykdom har arbeidstaker rett til lønn i arbeidsgiverperioden (de første 16 dagene). Etter
dette gjelder lov om folketrygd, hvor NAV bestemmer om arbeidstaker har krav på
sykepenger eller ikke. Arbeidsgiver kan velge å forskuttere disse sykepengene, og det bør
fremgå i ansettelseskontraktene.
Arbeidstakere har rett til permisjon i forbindelse med fødsel og foreldrepermisjon etter
bestemmelsene i arbeidsmiljøloven og lov om folketrygd.
Far har rett på 10 dager permisjon i forbindelse med fødsel. Denne permisjonen kan være
både lønnet og ulønnet, alt etter hvilken avtale som gjøres. Det anbefales at DL får 10 dager
lønnet permisjon.
Ved foreldrepermisjon skal arbeidsgiver varsles om dette så snart som mulig og innen frister
som er fastsatt i arbeidsmiljøloven. Dersom arbeidstaker har rett på foreldrepenger fra NAV
kan samlaget velge å utbetale lønn og deretter få dette refundert fra NAV.
Fleksibelt uttak av foreldrepermisjon forutsetter at det er enighet om det mellom arbeidstaker
og arbeidsgiver.
3.8 Regnskap og økonomi
En profesjonell organisasjon krever gjerne regnskapsprogrammer som har noe flere
funksjoner enn et frivillig lag. Det går typisk på lønnskjøringer, skatt og A-meldinger. Det
kan være at samlaget allerede har programmet som kreves. Hvis ikke må man budsjettere med
en utgiftspost på 10-15 000 kr, avhengig av hvor mange ansatte man har.
Det kan være at denne organisasjonen krever en profesjonalisering av kasserer-funksjonen i
samlaget, dette er ikke vurdert i noen stor grad. Det legges opp til at daglig leder vil gjøre en
del økonomiske arbeidsoppgaver, for eksempel lønnskjøring, A-meldinger og fakturering.
Således bør det være overkommelig for en frivillig kasserer.
3.9 Personalhåndbok
Det er ikke krav til at Oslo skyttersamlag har en personalhåndbok, dog anbefales det å
etablere dette. Personalhåndboken skal være et verktøy for ansatte, engasjerte og tillitsvalgte.

Side 8 av 9

For å gjøre arbeidshverdagen enklest mulig er det viktig å finne nødvendig informasjon når
man har behov for den. Personalhåndboken skal gi enklere tilgang til informasjon om det som
har med ansettelsesforhold å gjøre. Se vedlegg E for utkast til en personalhåndbok for
samlaget.
3.10 Kostnadsanalyse
I vedlegg D fremkommer det en egen kostnadsanalyse. Her er alle utgifter som er forklart i
dette dokumentet hensyntatt. Kostnadsanalysen er laget som et prosjektbudsjett, og tar for seg
alle ekstra inntekter og utgifter den nye strukturen vil medføre. Budsjettet går over to år, som
er i tråd med hva samlagsstyret ønsker. I dokumentet er det lagt til grunn at man har 334 barn
og unge på skyteskoler gjennom et normalår, hvor de betaler kr 5 000,- for å delta. Videre er
det lagt opp til oppstart i 1. kvartal 2022, og inntekter og utgifter er periodisert for 2022. 2023
vil bli det første «normalåret» hvor man har alle skyteskolene i drift hele tiden. I avgiften på
kr 5 000,- er «alt» inkludert; våpen, nødvendig utstyr, ammunisjon, kontingent etc.
Vedrørende medlemskap skal skytterne ha oppført medlemskap i skytterlaget de trener hos,
men kontingenten er inkludert i kursavgiften.
Budsjettets utgifter går på lønninger og andre goder/nødvendige poster som foreligger i en
organisasjon som har personer med lønn. Videre er det tatt med utgifter tilknyttet personlig
utstyr (reim, lue og hørselvern) og ammunisjon (her er det lagt til grunn at elevene skyter 50
skudd pr trening). Det personlige utstyret er skytterlagenes eiendom, men disponeres og
oppbevares av ungdommene under skyteskolen. Det betales et depositum for dette, som fås
tilbake ved innlevering av utstyret, slik at man hindrer unødvendige utgifter. Depositumet er
ikke budsjettert som en inntekt, men beskriver en praktisk metode.
Utgifter knyttet til våpen, skiveslitasje og leie/drift av skytebaner er ikke medregnet, da vi
forutsetter at skytterlagene har dette på plass/budsjettert utgifter til dette generelt. Innkjøp av
våpen er uansett vanskelig å budsjettere, da vi anser dette som en generell investeringskostnad
som nødvendigvis ikke bør fremkommer i et prosjektbudsjett. Innkjøp av våpen føres gjerne
som en avskrivning over flere år, og det blir således vanskelig å konkretisere dette i et
toårsbudsjett.
Inntektene i budsjettet kommer fra to forhold: Avgiften elevene må betale for å delta på
skyteskolen, og inntekter som markedssjefen vil innhente. Markedssjefens inntekter er det
største usikkerhetsmomentet, hvor det er svært vanskelig å forutsi hva man kan regne med.
Det er uansett svært nærliggende å anta at man vil få inn bidrag/sponsing/legater o.l. på
opplegget som skisseres. Mange aktører bidrar med store beløp til idretten, spesielt på
konkrete kostnader som i vårt tilfelle vil være ammunisjon, våpen, diverse skyteutstyr,
skiveslitasje o.l. Her er det viktig å søke på kostander som skytterlagene òg vil ha, slik at
lagene i større grad kan frigjøre kapital til lønnsutgifter (som sjeldent støttes over bidrag).
Den andre inntektsposten, elevenes avgift, er en sikker inntektskilde. Det foreslås at avgiften
for 12 måneder betales med en gang man starter, slik at inntekten fortsatt er til stede hvis de
faller fra underveis. Det er nå budsjettert at avgiften for én skytter på en 12-måneders
skyteskole skal koste kr 5 000,- i perioden. Totalt vil man over toårsperioden 2022-2023 ha et
underskudd på ca. kr 237 000,- når alle inntekter og utgifter i kostnadsanalysen legges til
grunn. Hvis man for eksempel øker avgiften pr elev med bare 1 000 kr, snur man
underskuddet til et overskudd på ca. kr 306 000,- i samme periode. Her må en veie opp det
økonomiske bildet mot investeringen i nye skyttere og økt aktivitet, og avgjøre hvilken risiko
man ønsker å ta for å forhåpentligvis oppnå økt aktivitet og rekruttering.
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