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1. Bakgrunn 
Forholdet mellom faste og midlertidige tilsettinger i arbeidslivet er et tema som jevnlig tas opp, ikke 
minst av tjenestemannsorganisasjonene. Dette notat tar sikte på dels å redegjøre for hvilke alternative 
former for midlertidige tilsettinger som er tillatt innenfor statlig virksomhet generelt og innenfor 
universitets- og høgskolesektoren spesielt, og dels vil notatet vise omfanget av de ulike 
tilsettingsformene ved NTNU. 
 
Arbeidsmiljøloven, tjenestemannsloven og universitets- og høgskoleloven er lovverket som regulerer 
ulike sider ved tilsettinger. Av spesielt de to første lovene går det klart frem at faste tilsettinger skal 
være hovedformen for tilsettinger innenfor norsk arbeidsliv. Selv om det er tjenestemannslovens 
bestemmelser om midlertidighet som gjelder for statsansatte og ikke arbeidsmiljølovens, kan det være 
nyttig å bli minnet om hva som ble poengtert i forbindelse med arbeidet med å lage ny 
arbeidsmiljølov. Her heter det bl.a. følgende i Ot.prp. Nr. 49 (2004-2005): 
 
”Departementet mener i likhet med et enstemmig Arbeidslivslovutvalg at hovedregelen i norsk 
arbeidsliv fortsatt skal være fast ansettelse” 
 
Når det gjelder forholdene innenfor universitets- og høgskolesektoren har stortingskomiteen i Innst. 
O. nr. 100 – 2004-2005 uttalt at 
 
”Flertallet er videre kjent med at det er utstrakt bruk av midlertidige ansettelser og åremålsstillinger 
i universitets- og høyskolesektoren.  Flertallet kan ikke se at det er særskilte forhold som gjør at 
universiteter og høyskoler skal ha større tilgang til midlertidige ansettelser enn andre sektorer.” 
 
 
 
2. Når er midlertidige tilsettinger likevel tillatt? 
Grovt sett kan lovlige midlertidige tilsettinger deles inn i tre ulike kategorier: Åremålstilsettinger der 
stillingen i seg selv er midlertidig, midlertidige tilsettinger som følge av manglende kvalifikasjoner, 
og andre midlertidige tilsettinger. 
 
I tillegg til disse tre typer midlertidige tilsettinger vil tilsettingsforholdet for ansatte innenfor 
bistillinger, timelærere og studentassistenter vanligvis være av midlertidig karakter. Dette tas ikke 
opp i notatet. Videre vil hoveddelen av arbeidstakere på eksternt finansierte virksomheten være 
midlertidig ansatt. Dette følger logisk av arbeidsoppgavenes natur (prosjekter) og bevilgning. 
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2.1 Åremålstilsettinger 
Både tjenestemannsloven og universitets- og høgskoleloven åpner for å ta i bruk åremålstillinger der 
tilsettingsforholdet er midlertidig. Ved NTNU har vi følgende stillinger av denne typen: 
 
• Rektor 
• Dekan  
• Postdoktor  
• Stipendiat  
• Vitenskapelig assistent  
• Spesialistkandidat (medisin og psykologi)  
 
I tillegg tillates åremålstilsettinger brukt for undervisnings- og forskerstillinger ”når skapende eller 
utøvende kunstnerisk kompetanse inngår som et vesentlig element i kompetansekravet”. Ved NTNU 
har vi slike åremålstilsettinger ved AB og HF. 
 
Stilling som instituttleder, dersom NTNU velger tilsetting fremfor valg av leder på grunnenhet, vil 
også være en åremålstilsetting.  
 
Universitets- og høgskoleloven inneholder forøvrig bestemmelser om de ulike åremålsstillingenes 
varighet og antall perioder en og samme person kan være tilsatt i stillingen. 
 
2.2 Midlertidige tilsettinger som følge av manglende kvalifikasjoner 
Lovverket åpner også for midlertidige tilsettinger i undervisnings- og forskerstillinger i de tilfeller 
ingen av søkerne til en utlyst stilling fullt ut tilfredsstiller kvalifikasjonskravene til stillingen. Dette 
kan være aktuelt for stillinger som hhv. professor og førsteamanuensis. I slike situasjoner kan 
vedkommende bli tilsatt for en periode på inntil tre år og seks måneder. Det forutsettes at denne 
muligheten er kunngjort, og at tilsettingsmyndigheten finner det sannsynlig at vedkommende vil 
kvalifisere seg i løpet av tilsettingsperioden. Ved utløpet av tilsettingsperioden har for øvrig 
vedkommende krav på å bli vurdert for fast ansettelse før stillingen ev. blir kunngjort på nytt. 
 
Det vil også være mulig å foreta midlertidig tilsetting i en lavere stilling (for eksempel 
universitetslektor) enn den utlyste. Dette forutsetter at det ikke har meldt seg søkere som kan tilsettes 
fast eller midlertidig etter reglene i avsnittet ovenfor, og at undervisningssituasjonen gjør tilsetting 
nødvendig. Også i dette tilfelle vil tilsettingsperioden kunne være inntil tre år og seks mnd. 
 
 
2.3 Andre midlertidige tilsettinger 
Tjenestemannsloven åpner for en tredje form for midlertidige tilsettinger, og som dermed gjelder 
innenfor hele statens virksomhet. Dette vil være aktuelt dersom 
 
 
• tjenestemannen bare trengs for et bestemt tidsrom eller for å utføre et bestemt oppdrag, 
• arbeidet ennå ikke er fast organisert og det derfor er usikkert hvilke tjenestemenn som trengs 

eller 
• tjenestemannen skal gjøre tjeneste i stedet for en annen (vikar) 
 
Vikarhjemmelen er den enkleste å anvende blant disse hjemlene for midlertidige tilsettinger. Å 
avklare i hvert enkelt tilfelle om et arbeid er tidsbestemt eller et bestemt oppdrag, og ikke en del av 
det ordinære arbeidet som utføres ved institusjonen, kan derimot by på større utfordringer. 
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3. Oppsigelse som alternativ til midlertidige tilsettinger 
Universitets- og høgskolesektoren har, i likhet med andre sektorer i arbeidslivet, et visst behov for 
fleksibilitet hva angår kapasitet og kompetanse i arbeidsstokken. Midlertidige tilsettinger av ulike 
typer er ett virkemiddel som fremmer slik fleksibilitet. Et annet virkemiddel vil være oppsigelser.   
Tjenestemannsloven inneholder bestemmelser om oppsigelse av tjenestemenn som gjelder bl.a. i de 
tilfellene der arbeidet faller bort. Slike oppsigelsessaker er langvarige og ofte kompliserte prosesser, 
og oppsigelser på dette grunnlag vil dessuten kunne utløse rettigheter i forhold til andre stillinger og 
til ventelønn. Dette er antakelig viktige grunner til at oppsigelser på dette grunnlag praktisk talt ikke 
forekommer innenfor universitets- og høgskolesektoren. 
 
 
4. Oversikt – midlertidige tilsatte ved NTNU  

NTNUs lønningsliste for feberuar 2008 viser at vi har 5.074 tilsatte (4.360 årsverk). Av disse er 2.243 
(1.756 årsverk) midlertidig tilsatt. Av disse midlertidig tilsatte er 1801 tilsatte (1464,5 årsverk) i 
stillinger som skal være midlertidige, dvs rekrutteringsstilling (vit.ass, stipendiat, post.doc), bi-
stillinger (prof. II, f.aman. II, univlektor II), stillinger på eksternt finansiert oppdrag (utfører et 
bestemt oppdrag), og lærlinger.  
 
Midlertidge tilsatte i ordinære stillinger 
Tabell 1 nedenfor viser de resterende 442 midlertidge tilsatte (291,5 årsverk) fordelt på 
stillingsgrupper. Dette er midlertidig tilsatte i ordinære stillinger hvor grunnlaget for midlertidighet 
ligger i manglende kvalifikasjoner, fordi ansatte trengs for et bestemt tidsrom / bestemt oppdrag, 
arbeidet ennå ikke er fast organisert eller fordi de er vikar. NTNUs andel midlertidge tilsatte på dette 
grunnlaget utgjør 10,5 %, noe som anses som naturlig.      
 
Undervisnings- og forskerstillingene er den største stillingsgruppen, og har naturlig nok det største 
antallet midlertidige (263 personer). Dette er også gruppen som har flest deltidsansatte. Tekniske 
stillinger for undervisning, forskning og formidling, samt kontorstillinger fremstår med stor andel 
midlertidige tilsatte. Dette er imidlertid begynnerstillinger/assistentstillinger som typisk benyttes ved 
kortvarige engasjementer på bestemte oppdrag, og andelen midlertidge vil derfor naturlig ligge høyt.  
 
  
Tabell 1 

Stillingskategori Midl. tilsatte Midl. årsverk 
% av alle 
årsverk 

Andre drifts- og vedlikeholdstillinger 11 10,4 8,17 % 
Bibliotekstillinger 2 2,0 4,15 % 
Ingeniører 53 46,1 9,03 % 
Kontorstillinger 4 3,0 16,70 % 
Lederstillinger 2 2,0 6,90 % 
Mellomlederstillinger 2 2,0 2,05 % 
Renholdstillinger 8 6,3 5,08 % 
Saksbehandler-/utrederstillinger 91 81,5 12,27 % 
Sosial- og helsefaglige stillinger 1 0,5 17,86 % 
Tekniske stillinger, undervisning, forskning og formidling 4 4,0 100,00 % 
Undervisnings- og forskerstillinger 263 132,8 11,69 % 
Universitetsbibliotekar/ førstebibliotekar 1 1,0 4,41 % 

Totalt 442 291,5 10,46 % 
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Midlertidige ”Undervisnings- og forskerstillinger” - kjønnsfordeling.  
Tabell 2 nedenfor viser de 263 midlertidig tilsatte (132,8 årsverk) i gruppen ”Undervisnings- og 
forskerstillinger” fordelt på stillinger og kjønn. Universitetslektor utgjør det største antallet med 153 
personer (57,3 årsverk). Stillingen benyttes i stor grad for å dekke undervisningsoppgaver når det av 
ulike årsaker er fravær eller ledighet i faste vitenskapelige stillinger og vil derfor naturlig være en stor 
gruppe midlertidige. Midlertidige tilsatte førsteamanuensis er i hovedsak deltidsstillinger/bi-stillinger. 
Blandt midlertidige tilsatte professorer inngår åremålstilsatte med skapende eller utøvende 
kunstnerisk kompetanse ved AB-fakultetet og kvalifiseringsstipend. Kjønnsfordelingen viser at menn 
er i overtall blant midlertidige tilsatte, men mindre enn kjønnsfordelingen i gruppen totalt tilsier. 
Midlertidg tilsatte kvinner utgjør 28 % av det totale antall kvinner, mens midlertidig tilsatte menn 
utgjør 17 % av det totale antall menn.  
 
Tabell 2 

Midl. tilsatte Midl. årsverk  
Stilling Kvinner Menn Kvinner Menn 
Forsker 15 25 10,9 21,0 
Førsteamanuensis 19 35 13,1 17,8 
Førstelektor 1 1 1,0 1,0 
Høgskolelærer/Øvingslærer  1  0,2 
Professor 2 11 2,0 8,7 
Universitetslektor 58 95 23,5 33,8 

 Total 95 168 50,4 82,3 
 
 
Midlertidige ”Undervisnings- og forskerstillinger” - tilsettingstid 
Tabell 3 nedenfor viser de 263 midlertidig tilsatte (132,8 årsverk) i gruppen ”Undervisnings- og 
forskerstillinger” fordelt på stillinger, kjønn og antall år siden første gang de ble tilsatt ved 
universitetet.  Oversikten viser at tilsatte i midlertidge stillinger har hatt tilknytning til institusjonen 
over mange år. Typisk har de vært tilsatt som stud.ass, vit.ass, eller stipendiat og har enten direkte, 
eller etter en periode utenfor NTNU, gått inn i en midlertidig stilling. Kjønnsfordelingen følger i store 
trekk det antallsmessige forholdet. Det foreligger ikke systematiske data for hvor lenge den enkelte 
har vært tilsatt i nåværende arbeidsforhold, og tabellen nedenfor gir derfor ingen klare indikasjoner på 
hvor lenge den enkelte har vært tilsatt i nåværende stilling. 
 
Tabell 3 

0-2 år 2-3 år 4-6 år 7-10 år 11-20 år 20-50 år 
Stilling Kv. Menn Kv. Menn Kv. Menn Kv. Menn Kv. Menn Kv. Menn
Forsker 3 3 5 7 1 7 5 5 1 3   
Førsteamanuensis 1 3 1 5 4 7 7 9 5 9 1 2 
Førstelektor   1     1     
Høgskolelærer/Øvings        1     
Professor 1 3  1  1  2 1 2  2 
Universitetslektor 23 20 10 21 16 18 5 25 4 10  1 

Totalt 28 29 17 34 21 33 17 43 11 24 1 5 
 
 
Midlertidige ”Undervisnings- og forskerstillinger” - aldersgrupper.  
Tabell 4 nedenfor viser de 263 midlertidig tilsatte i gruppen ”Undervisnings- og forskerstillinger” 
fordelt på stillinger, kjønn og aldersgrupper. Oversikten viser at mildertidig tilsatte er representert i 
alle aldersgrupper, men at hovedtyngden er ligger mellom 30 og 50 år. Kjønnsfordelingen følger i 
store trekk det antallsmessige forholdet.  
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Tabell 4 

20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 
Stilling Kv. Menn Kv. Menn Kv. Menn Kv. Menn Kv. Menn 
Forsker 1 3 7 13 3 6 3 1 1 2 
Førsteamanuensis   6 14 9 12 3 9 1  
Førstelektor    1 1      
Høgskolelærer/Øvings  1         
Professor   1  1 5  3  3 
Universitetslektor 5 13 21 38 17 18 13 22 2 4 

 Totalt 6 17 35 66 31 41 19 35 4 9 
 
 
NTNUs andel midlertidig tilsatte i forhold til andre universitet 
Tabell 5 nedenfor viser innrapporterte årsverkstall til Databasen for høyere utdanning (DBH) pr. 
1.10.2007 for universitetene. Tabellen viser reelt sammenlignbare tall for NTNU i forhold til de 
øvrige universitetene. Oversikten viser at NTNU i stor grad har samme andel midlertidige som de 
øvrige universitetene, og samlet sett har en lav andel midlertidige tilsatte. Tallene er ikke direkte 
sammenlignbare med de interne NTNU tallene som er gjengitt ovenfor, da disse er hentet fra NTNUs 
lønningsliste pr. februar 2008. I rapporteringen til DBH inngår også andre bi-stillinger enn prof. II, 
dvs f.aman II, univ.lektor II, i de ordinære årsverkstallene, og i tillegg har antallet midlertidge ved 
NTNU har gått ned siden oktober 2007.  
 
Tabell 5 
  NTNU UiB UiO UiTø 

Stillingskategori  
Midl. 

årsverk % midl % midl % midl % midl 
Drifts- og vedlikeholdsstillinger 19,6 16,3 % 5,1 % 3,6 % 3,2 % 
Andre stillinger, undervisning, forskning og formidling 1 33,3 % 33,5 % 35,1 % 0,0 % 
Bibliotekstillinger 3 6,1 % 6,2 % 2,9 % 26,7 % 
Ingeniører 55,3 10,8 % 9,1 % 12,8 % 10,5 % 
Kontorstillinger 4,5 29,0 % 20,3 % 39,7 % 16,7 % 
Lederstillinger 2 7,1 % 0,0 % 22,6 % 4,5 % 
Mellomlederstillinger 2 2,4 % 4,3 % 19,4 % 22,1 % 
Renholdstillinger 6,6 5,5 % 0,0 % 2,9 % 4,6 % 
Saksbehandler-/utrederstillinger 122,6 18,8 % 12,9 % 20,3 % 24,2 % 
Sosial- og helsefaglige stillinger 0,5 14,3 % 7,7 % 25,1 % 0,0 % 
Tekniske stillinger, undervisning, forskning og formidling 3 100,0 %1 9,4 % 21,3 % 21,1 % 
Undervisnings- og forskerstillinger 182,9 16,1 % 16,5 % 15,9 % 21,0 % 
Universitetsbibliotekar/førstebibliotekar/bibl.aspirant 1,8 8,3 % 3,3 % 2,4 % 0,0 % 

Totalt 404,8 15,0 % 13,5 % 16,9 % 19,1 % 
 
 
5. Tilsetting som følge av lang tid i midlertidig stilling (4-årsregel) 
Etter tjenstemannsloven er det særskilte regler som gjør at ansatte som har som har vært midlertidig 
tilsatt sammenhengende i ordinær stilling i mer enn 4 år får sterkt stillingsvern. Noe som bla 
innebærer at vedkommende på mange måter er å anse som fast tilsatt, og at evt. avslutning av 
arbeidsforholdet må gjøres ved oppsigelse. Da det ikke foreligger systematiske opplysninger om 
dette i NTNUs lønnssystem, er fakultetene forespurt om omfanget av dette de senere år. 

                                                 
1 De tre stillingene i denne stillingsgruppen er alle midlertidig tilsatte laboratorieassistenter på praktikantordning ved 
VM.  
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Tilbakemeldingene viser at i underkant av 30 personer har fått fast stilling på dette grunnlaget ved 
NTNU de siste tre år. Da slik at at vel halvparten av disse er gått inn i vitenskapelig stillinger. 
Omfanget varierer fra enhet til enhet og fra år til år. Noen enheter har ikke hatt slike saker i det hele 
tatt, mens noen enheter har hatt opptil 3 saker i året.   

 
 
 


