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FASTE ELLER MIDLERTIDIGE TILSATTE FELTLEDERE VED KHM  

Utredning gjort av: Lars Groseth, prosjektkoordinator, med bistand fra: Monica Kvåle, personalrådgiver, 

Ingeborg Knutzen Aas, personalleder og Renate Salomonsen, økonomileder. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

KHM har en stor personalpolitisk utfordring når det gjelder antall midlertidig tilsatte. Storparten av disse er 

tilsatt ved Fornminneseksjonen i tilknytning til de eksternt finansierte arkeologiske utgravningene. I 2012 

hadde vi 7 feltledere tilsatt på 10 måneders engasjement og 3-4 feltledere på kortere engasjementer, 

foruten feltledere/utgravningsledere på de store prosjektene (E-18, Vestfoldbanen og E6 Gudbrandsdalen). 

For alle våre prosjekter hadde vi til sammen ca. 140 personer i arbeid som feltassistenter/assisterende 

feltledere med til sammen 410 arbeidskontrakter i løpet av 2012. I 2013 har vi 6 feltledere på 10 måneders 

kontrakt (det skulle vært ytterligere 2, men disse fikk andre jobber underveis, og ble erstattet med 

feltledere på kortere engasjement). Disse tallene har vært forholdsvis stabile de siste 5 årene, og særlig 

gjelder dette antallet feltledere på 10-måneders engasjement. I gjennomsnitt utgjør midlertidigheten ca. 50 

årsverk pr år. 

Det er en rekke forhold ved denne tilsettingspraksisen som er uheldig, både for KHM som arbeidsgiver, og 

for arbeidstakerne. Vi skal se på noen av disse her. 

Det er i dag et overskudd av arkeologer med master, hovedfag eller PhD, og følgelig et tøft arbeidsmarked. 

Fylkeskommunene har igjennom de siste 5-10 årene absorbert svært mange arkeologer, men også her 

synes det nå å være nådd et metningspunkt de fleste steder. Følgelig er det et stort antall arkeologer som 

opparbeider seg mye feltpraksis i fylkeskommunene eller universitetsmuseene gjennom midlertidige 

engasjementer, så også ved KHM. Utfordring for KHM er at våre feltledere opparbeider seg så god 

kompetanse gjennom sine 10-måneders engasjementer, at vi ved nye tilsettinger hver vår tilsetter de 

samme personene i nye 10-måneders engasjementer. I staten er det «best kvalifisert» som skal være den 

viktigste faktoren ved vurderingen av søkere. Ved siden av at det viser seg vanskelig å begrense 10-

måneders engasjement til 10 måneder, er det flere av de samme personene som får andre typer 

engasjementer ved museet eller ved UiO i den tiden de ikke er tilsatt ved Fornminneseksjonen. 

Med andre ord; vi bygger opp en gruppe arkeologer som vil kunne påberope seg sterkt stillingsvern etter 4 

års sammenhengende tilsetting ved KHM/UiO. Disse kravene vil kunne komme på løpende bånd de 

nærmeste årene. KHM vil på denne måten rekruttere fast ansatte gjennom tilfeldigheter på grunn av «4-års 

regelen», og ikke på grunn av en god, normal og gjennomtenkt tilsettingsprosess. Det er ikke nødvendigvis 

slik at KHM på den måten skaffer seg de beste arkeologene. Gjennom en grundig og gjennomtenkt 

tilsettingsprosess, vil vi ha full kontroll på hvilke arkeologer som blir fast ansatt ved museet. Det har vi ikke i 

dag. 
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Det ovenstående er det klart viktigste argumentet for at KHM bør tilsette en gruppe fast tilsatte 

feltledere, og som i prinsippet har 100 % inntjening (vi kommer tilbake til kostnadssiden nedenfor). Det er 

flere fordeler for KHM ved dette. 

Kompetanse som feltledere opparbeider seg blir værende i huset. Dette gjelder på alle plan; faglig, 

organisatorisk, administrativt. Dette vil samlet sett og over tid være økonomisk gunstig for KHM, pga de 

administrative besparelsene vi vil oppnå. Tilsettingsprosess hver vår krever mye administrativ tid, det 

samme gjelder opplæring av nytilsatte i administrative rutiner. Videre krever det opplæring i faglige og 

organisatoriske rutiner, som de fast ansatte prosjektlederne er ansvarlig for. Den tiden feltlederen selv må 

bruke på å sette seg inn i administrative, organisatoriske og faglige rutiner i forhold til å lede et 

utgravningsprosjekt, er heller ikke ubetydelige. Det er klart at det er slike kvalifikasjoner vi vil vurdere hver 

vår, og som gjør at de samme personene gjerne vil bli tilbudt nytt engasjement.  

Planleggingen av feltsesongen vil med en stab av fast tilsatte feltledere være betydelig enklere uten å tenke 

på begrensningen på 10 måneder. Fordelingen av prosjektene mellom feltlederne vil gjøres på bakgrunn av 

deres faglige kompetanse. Prosjektene kan fordeles tidligere på våren, og forberedes bedre av den enkelte 

feltleder i samarbeid med prosjektlederne. Vi vil i større grad enn i dag kunne fastlegge prosjektenes 

gjennomføringsperiode, og dermed kunne lage avtaler med tiltakshaver tidligere enn vi makter i dag, samt 

tilrettelegge for infrastruktur og bosted i felt tidligere. Dette vil øke vår effektivitet i feltsesongen. Samtidig 

vil vi være mer fleksible, fordi vi ikke er bundet av feltledernes begrensede tilsettingsperiode slik som i dag.  

Det er selvsagt heller ingen tvil om at fast tilsetting vil være et gode for den som blir ansatt. Som nevnt 

ovenfor, det er en stor gruppe arkeologer som i dag ikke har fast arbeid. Alderen på disse er i gjennomsnitt 

høyere enn tidligere, da de har midlertidige engasjementer i årevis. Dette igjen betyr at det gjerne er folk i 

etableringsfasen, med samboer/ektefelle og små barn. Disse ønsker seg selvsagt forutsigbarhet hva gjelder 

arbeidssted og inntekt. 

Faste tilsettinger vil være å imøtekomme et stadig større krav fra arbeidstakerorganisasjonene om å 

begrense midlertidigheten ved KHM spesielt, og UiO generelt. 

Ulemper for KHM?  

Idealet om en fast stab med vitenskapelig ansatte som kombinerer forskning og forvaltning, hvor 

forvaltning betyr både saksbehandling og arkeologisk feltarbeid, oppnås ikke gjennom fast tilsatte 

feltledere. Imidlertid er saksmengden så stor, at dette idealet uansett ikke vil kunne nås uten betydelig 

økning av antall fast ansatte med vitenskapelig kompetanse. Selv om KD skulle bevilge midler til å styrke 

basisøkonomien, slik at vi kunne tilsette flere vitenskapelig ansatte enn i dag, og selv om 

prosjektporteføljen skulle bli betydelig redusert i forhold til i dag, er det tvilsomt om dette idealet noen 

gang kan oppnås. 
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Det er en ”risiko” for at feltledere som får fast stilling, vil bli værende i denne stillingen til pensjonsalder. 

Risikoen i dette ligger i at eldre arbeidstakere (50+) med mange års feltarbeid bak seg, normalt vil få lavere 

fysisk kapasitet til arkeologisk feltarbeid på ”helårsbasis”, fordi feltarbeid over mange år sliter på kroppen. 

Følgelig vil det kunne bli vanskelig å tjene inn stillingen, og kostnaden vil i større grad falle på museets 

basisøkonomi. Denne risikoen unngås ved dagens ordning med midlertidig ansettelser.  Det bør likevel 

være mulig å motvirke dette i noen grad. KHM må, gjennom en god og gjennomtenkt ansettelsesprosess, 

skaffe seg de beste arkeologene som feltledere. Målet må være å ansette de mest ambisiøse arkeologene, 

hvor feltpraksisen vil være en fordel i den videre karrieren. På den måten kan vi unngå at disse stillingene 

blir endepunktet for den tilsatte, men heller et springbrett for videre karriere. Da kan vi også sikre oss 

stadig fornyelse/foryngelse. I og med museets satsning på at alle skal kunne bidra i forskning og formidling 

gjennom å søke forskningsmidler til frikjøp osv., ligger det til rette for at også denne gruppe ansatte vil få 

muligheter til å skrive artikler eller PhD-søknader i arbeidstiden. 

Juridiske forhold 

Det er foretatt en juridisk vurdering av praksisen med midlertidige ansettelser i arkeologien av 

arbeidsretssadvokat Thorgeir Hole. Her er noen av hovedpunktene hans. 

Det skal være reelle, arbeidsmessige begrunnelser for tidsmessig avbrudd mellom prosjektene. Dette 

framgår av både arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven. Dagens praksis ved KHM med 10-måneders 

kontrakter, fra omkring mai til februar året etter, så to måneders opphold for ny tilsetting, er derfor en 

tvilsom praksis. En oversikt vi har utarbeidet for perioden 2010-2013 viser at vi gjennom året alltid har 

feltledere tilsatt (minimum 3), selv i februar-mars-april. Det viser at behovet er der året rundt. Det er 

normalt ikke adgang til midlertidig ansettelse hvis den ansatte trengs i prosjekt etter prosjekt. En ansatt 

som går fra prosjekt til prosjekt skal således normalt ansettes fast 

Arbeid som atskiller seg fra det som ordinært utføres i virksomheten vil typisk også oppfylle kravet til 

midlertidighet. Selv om arbeidet kan avgrenses i tid, vil likevel ikke vilkårene for midlertidig ansettelse være 

oppfylt dersom det er et permanent arbeidskraftbehov til slike avgrensede oppdrag. Den omstendighet at 

arbeidet er organisert som avgrensede oppdrag medfører ikke nødvendigvis at arbeidstaker bare trengs for 

dette bestemte oppdraget. Det at arbeidet er organisert i prosjekt eller enkeltstående oppdrag er i seg selv 

heller ikke tilstrekkelig: Arbeidsgiver må ha grunn til å tro at den ansatte ikke trengs på mer permanent 

basis. Det er i dag vanskelig å si at arkeologisk feltarbeid ikke er en del av den ordinære virksomheten.  

Kostnader 

I prinsippet er disse 100 % eksternt finansiert. Likevel vil dette ikke være mulig, da sykdom, interne og 

eksterne møter, kurs og seminarer ikke kan belastes prosjektene. Ferie skal for det meste være dekket 

gjennom at finansiør betaler sosiale avgifter. Reelt vil omkring 90 % av stillingen la seg direkte finansiere. 

Det resterende skal dekkes av overheadmidlene. Riksantikvaren har i sine nasjonale retningslinjer klare 

føringer for hva overheadmidlene skal dekke, og det er ingen tvil om at det blant annet er sykdom, møter, 
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faglig oppdatering, kurs etc. Det er altså egentlig ikke KHMs basis som skal dekke de resterende 10 %, - det 

er overheadmidlene. KHM har stor inntjening av overhead fra de arkeologiske utgravningsprosjektene. 

Oppstillingen under viser kostnad/inntekt for hhv faste feltledere og 10 måneders engasjerte. Frikjøpet er 

her satt til 90 % for de faste, og 95 % for 10-måneders engasjement. Totalsummen viser at inntjeningen for 

faste stillinger er noe større enn for de midlertidige. Det vil si at det ikke er forbundet med større kostnader 

for KHM å ha fast tilsatte feltledere i forhold til midlertidige engasjementer på 10 mnd. 

 

Beskrivelse Faste stillinger Beløp Beløp Midlertidige stillinger Beskrivelse 

Lønn Faste stillinger (eks 
ltr 58) 

443 933 369 944 10 mnd. engasjement 
(eks ltr. 58) 

Lønn 

Sosiale kostnader Faste stillinger (eks 
ltr 58) 

191 132 159 277 10 mnd. engasjement 
(eks ltr. 58) 

Sosiale kostnader 

SUM   635 065 529 221   SUM 

Refusjon frikjøp Faste stillinger 90 % 
frikjøp 

571 559 502 760 10 mnd. engasjement 95 
% frikjøp 

Refusjon frikjøp 

Egenandel KHM Faste stillinger 10 %   63 506   26 461 10 mnd. engasjement 5 % Egenandel KHM 

Overheadinntekt 60 % overhead av 
frikjøpet 

342 935 301 656 60 % overhead av 
frikjøpet 

Overheadinntekt 

TOTALSUM   279 429 275 195   TOTALSUM 

 

Hvor mange fast tilsatte feltledere? 

De senere års prosjektportefølje viser at det vil være behov for 6-8 feltledere for å kunne ta unna det aller 

meste av små og mellomstore prosjekter. I tillegg kommer behovet til de store, flerårige prosjektene. 

Det er likevel neppe realistisk i forhold til museets økonomi å tilsette så mange, i hvert fall ikke på samme 

tid. Det bør dog tilsettes minimum 5 faste feltledere nå, dersom dette skal ha en viss personalpolitisk og 

administrativ virkning. Det er pr. i dag X antall tilsatte feltarbeidere ved KHM som allerede har sterkt 

stillingsvern, og disse må først få tilbud om fast feltlederstilling. Eventuelle resterende stillinger utlyses på 

vanlig måte.   

Denne gruppen med fast tilsatte feltledere vil sannsynligvis ikke dekke behovet 100 %. Det må derfor 

fortsatt suppleres med kortere engasjementer. Det er neppe hensiktsmessig å gå videre med 10-måneders 

engasjement. Det vil være en fordel å sikre en viss rekruttering av feltpersonale med feltledererfaring 

utenom disse faste stillingene, ikke bare for KHM, men også for arbeidstakerne. 
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Oppsummering 

- KHM har en stor personalpolitisk utfordring, ved at et økende antall midlertidige ansatte feltledere 

kan påberope seg sterkt stillingsvern. Dette gjelder både på kort og lang sikt. Dette medfører en 

«ukontrollert» oppbemanning til feltvirksomheten. 

- Praksisen med tilsetting av feltledere på 10-måneders engasjement er tvilsom sett i forhold til 

bestemmelser i tjenestemannsloven og arbeidsmiljøloven. 

- Midlertidig tilsetting er ressurskrevende for museet; administrativt, organisatorisk og faglig. 

- Det synes ikke å være mer kostnadsdrivende å tilsette feltledere på fast basis i forhold til 10 

måneders engasjement, ved krav om 90 % inntjening, så lenge den tilsatte ikke har redusert 

arbeidsevne pga. slitasjeskader/alder. 

 

Anbefaling 

Gruppen har følgende anbefaling til museumsdirektøren: 

- Det tilsettes minimum 5 faste feltledere fra 2014. Personer som har sterkt stillingsvern pr i dag 

tilbys stilling, de resterende utlyses. 

- På lengre sikt må det vurderes i hvert enkelt tilfelle hvilke tiltak museet skal iverksette overfor 

eventuelle arbeidstagere som kan påberope seg sterkt stillingsvern. 

- De som tilsettes skal sikre gjennomføringen av små og mellomstore prosjekter, men skal også 

vurderes i forhold til store, flerårige prosjekter på bakgrunn av kompetanse. 

- Disse faste stillingene skal være 100 % oppdragsfinansiert, og forutsetter oppsigelse dersom 

eksternfinansieringen bortfaller. Dog kan disse også bli tildelt andre oppgaver for kortere perioder 

(for eksempel korte vikariater) ved museet, dersom det kan finansieres av eksisterende midler. 

- Eventuelt gjennomført doktorgrad gir ikke rett til egen forskningstid innenfor disse stillingene  
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