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Sommer betyr selvfølgelig feltarbeid for de fleste av oss og vi håper at alle har hatt
en god feltsesong fram til nå til tross for midlertidige og korte kontrakter. MAARKstyret har nå tatt fatt på en ny årsperiode med nyinnvalgte medlemmer på plass. I
dette nyhetsbrevet tar vi opp lover og avtaleverk tilknyttet arbeidstid og reising,
som er høyaktuelt for mange på denne tiden. I tillegg finner du lenker til svært
ferske medieoppslag om arbeidssituasjonen til feltarkeologer, og selvfølgelig litt
info om sammensetningen av det nye styret.

Seminar og Årsmøte
I April ble det arrangert et svært godt medlemsseminar som del av kampanjen
"Hjernekraftverk - kompetanseflukt". Vi er svært takknemlige til
kampanjekomiteen, som foruten leder består av Linnea Johannessen, May-Tove
Smiseth og Svein Nielsen, som alle gjør en kjempejobb. Komiteen planlegger nye
fremstøt for kampanjen utover høsten.
Seminaret ble umiddelbart etterfulgt av MAARKs årsmøte 12. April. Viktigste sak på
årsmøte var som alltid valg av nytt styre, i tillegg til valgkomiteens innstilling kom
det også et benkeforslag da innstillingen manglet ett medlem. Ingar M. Gundersen
ble gjenvalgt som leder av MAARK og valgkomiteens innstilling til nytt styre, med
tillegg for Julian Patrick Cadamateri ble vedtatt av årsmøtet.
Et fyldigere referat fra årsmøtet vil legges ut på MAARKs hjemmesider.

Konstituering av styret
Det nye MAARK-styret konstituerte seg på første etterfølgende styremøte den 25.
mai. Christoffer Kvæstad som var valgt inn i styret fra årsmøtet i 2012 hadde da
trukket seg, og vara Anne Herstad tok over Kvæstads plass i styret. Videre ble det
besluttet å slå sammen regionene Vest-Norge og Rogaland. Fordelingen av verv i
styret ble som følger:
Leder: Ingar M. Gundersen (direktevalgt på årsmøtet)
Nestleder: Lars J. Julsrud
Sekretær: Ole-Marius Kildedal
Kasserer: Bjarne Gaut
Nettansvarlig: Gjermund Steinskog.

Øst-Norge: Anne Herstad
Vest-Norge: Kjetil Loftsgarden og Steinar Magnell
Midt-Norge: Julian P. Cadamari og Marte Mykkelbost
Nord-Norge: Ingar Figenschau og Tom André Edvardsen.
Vararepresentanter: Ingrid Sommerseth og Erik Kjellmann

Sterk innsats i Nord-Norge
I vår nordligste region har våre medlemmer opplevd stadig økende frustrasjon
rundt feltavtalen og andre forhold som berører feltarkeologer ved Tromsø Museum.
MAARK-styrets regionsansvarlige og varamedlemmer i Nord gjør nå en stor innsats
for å styrke MAARKs posisjon lokalt i Tromsø. Tiden vil vise hvilke resultater dette
arbeidet gir men vi har tro på at det vil ha en positiv effekt på situasjonen for
feltarkeologer nordpå i framtiden. I tillegg til feltavtalen jobber også medlemmene i
nord med å få i gang et debattmøte med ledelsen ved UiT, for å få satt
midlertidighetsproblematikken på dagsorden. Foreløpig dato for møtet er satt til 10.
oktober og vil foregå i samarbeid med Forskerforbundet lokalt.

Arbeidstid og reising
Siden det er tid for feltarbeid ønsker vi å sette litt fokus på arbeidstid og reising. Vi
oppfordrer alle medlemmer til å sette seg inn i hvilke bestemmelser som gjelder.
Arbeids- og overtid reguleres først og fremst av arbeidsmiljølovens § 10, i tillegg
finnes det flere bestemmelser i de ulike hovedtariffavtalene for Stat og KS. Du bør
være spesielt oppmerksom på hvilke overtidsbestemmelser som gjelder, og at du er
forsiktig med å overskride de lovlige grensene for overtidsarbeid. I verste fall
risikerer du at du ikke få noe igjen for overtidsarbeid ut over lovpålagt grense. De
som ser at de har behov for ekstra mye overtidsarbeid i felt bør passe på å klarere
slikt med arbeidsgiver på forhånd, for å sikre at man blir kompensert for dette.
Godskriving av reisetid som arbeidstid er noe mer komplisert da det ikke finnes
noen klare bestemmelser for når en reise skal regnes som arbeidsreise. Her blir det i
større grad opp til praksisen ved den enkelte arbeidsgiver. Tommelfingerregelen i
arbeidslivet er at man skal ha samme vilkår som øvrige ansatte på arbeidsplassen,
som utøver de samme oppgavene som seg selv, jmf. Arbeidsmiljøloven § 13. Det
finnes også visse bestemmelser i hovedtariffavtalene som berører dette temaet,
eksempelvis i avtalen for kommunal sektor kapittel 4.7: Arbeidstakere som pålegges
å reise utenom ordinær arbeidstid, inngår avtale med arbeidsgiver om
godtgjøring/avspasering av denne reisetiden. Men hva som kan defineres som en
pålagt reise er ikke nødvendigvis alltid klart. I avtalen fremgår det også at så lenge
du er disponibel for arbeidsgiver, så skal det regnes som arbeidstid. Normal praksis
er dermed at pålagt kjøring i tjeneste skal regnes som arbeidstid, som f.eks. mellom
kontor og felt, eller mellom et feltarbeids avslutning og oppstart på et nytt. Det er
likevel ingen enhetlig praksis i vår virksomhet, og store lokale variasjoner
forekommer. Avslutningsvis bør det nevnes at reising i arbeidstiden er et

stridsspørsmål i norsk arkeologi og diskusjoner om arbeidstid og reising kan være et
ømtålig emne for enkelte arbeidsgivere. Ta derfor gjerne kontakt med lokalt
tillitsvalgte eller oss, hvis du er usikker på hvordan du skal gå frem.

MAARK i media
Mandag 8. juli ble arbeidssituasjonen i felt forsidesak i Dagens Næringsliv. Til tross
for enkelte pussige formuleringer og vinklinger, ser vi oss likevel fornøyde med
nyhetssaken. Dette er første gang MAARK havner i riksdekkende medier – men
forhåpentligvis ikke siste gang. Saken fikk dessuten umiddelbar oppfølging fra to av
NRKs lokalavdelinger dagen etter, med to korte intervjuer i radio av NRK Hedmark
og Oppland, og ved oppslag på nett av NRK Østfold.
Vi retter en stor takk til våre medlemmer Lise Loktu, Ingvild Tinglum og Kristin
Eriksen for suveren innsats – og ikke minst for å ha valgt å «stå frem» på vegne av
fagmiljøet.

Hele saken i Dagens Næringsliv kan leses her:
http://contentviewer.adobe.com/s/Dagens%20N%C3%A6ringsliv/6c18c365e04642
66b1260d88f47b8db0/dn130708/352753.html
NRK Hedmark og Opplands radioinnslag kan høres her, ved 00:57:25 og 01:53:50 i
sendingen:
http://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-hedmark-ogoppland/dkop02013613/09-07-2013
NRK Østfolds oppfølging i kan leses her:
http://www.nrk.no/ostafjells/vestfold/arkeologer-far-ikke-fast-jobb-1.11123166

Kontakt oss
Vi minner også om at dersom du opplever forhold rundt din arbeidssituasjon som
du ønsker å ta opp med oss i styret kan du sende oss en e-post til
maark@maark.no. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Beste hilsener med ønske om fortsatt god sommer fra styret i MAARK!

