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Naturviterkompetansen 
som grunnlag for demokrati

Grunnloven feiret 200-års jubileum i 2014. Det som skjedde i Norge på slutten av 
napoleonskrigene fikk avg jørende betydning for demokrati og kunnskapsdannelse i vårt land. 
Mange prosesser som da startet la grunnlaget for at vi kunne bli selvstendige som nasjon i 
1905. 

Eget universitet i Oslo var særdeles viktig for å kunne utdanne våre egne embetsmenn og 
akademikere. Dette la grunnlaget for forskning på viktige fagområder og naturressurser. 
Vi fikk fire viktige faglige retninger på Universitetet i Oslo: jus, medisin, teologi og 
naturvitenskap. Alle viktige fagområder for bygging av landet, men naturvitenskap står 
i særstilling fordi kunnskapen om Norges naturressurser ga mulighet til økonomisk 
utnyttelse, og dermed grunnlag for økt velferd. Kunnskap om dette var en viktig 
strategisk ressurs for Norge. Helt siden vi fikk universitet og grunnlov har kartlegging av 
naturressurser vært viktig. Det har vært en basis for en tradisjon med kompetansebasert 
forvaltning som vi kan være stolte av. Naturviterkompetansen har vært med fra starten. 
I dag er våre medlemmers kompetanse en garanti for bærekraftige løsninger i hele 
samfunnet. 

2014 har vært et fantastisk år for Naturviterne med rekordhøy medlemsvekst både 
blant yrkesaktive og studenter. Studentarbeidet går godt og vi har nå lokallag ved alle 
universiteter med tunge naturfaglige miljøer. Dette er viktig for Naturviterne fordi det 
legger grunnlaget for en fortsatt vekst blant yrkesaktive når studentene får jobb. Vi 
får også smitteeffekten ved at de nyutdannede får jobb i nye bedrifter og bransjer. 
Gode tillitsvalgte er en magnet for medlemsverving. Jeg er optimistisk med hensyn til 
Naturviternes medlemsgrunnlag i årene som kommer. Vi vil vokse i alle sektorer, men særlig 
innen forskning, UH-sektoren og private virksomheter. 

Naturviterne har et høyt aktivitetsnivå med mange medlemsarrangementer og kurs 
over hele landet. Våre forhandlere og rådgivere gir hver dag god hjelp til medlemmer som 
trenger råd og støtte. Et fagforeningsmedlemskap gir stor sikkerhet og er en ressurs. Vi 
ønsker at medlemmene skal få et godt medlemstilbud og trygghet med sitt medlemskap i 
Naturviterne. Lojalitet til og stolthet for Naturviterne er vår viktigste ressurs.

Finn Roar Bruun 
forbundsleder Naturviterne
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Samfunnspolitikk

2014 har vært et interessant år sett med samfunnspolitiske øyne. Det første hele året med 
ny reg jering og ikke minst Høyre og FrPs første egne budsjett. Dette har gitt Naturviterne 
mye å ta tak i. Vi deltok blant annet på muntlig høring i Energi- og miljøkomiteen. Våre 
hovedpunkter her var at bevilgningene til Miljødirektoratet og skogvern måtte økes. Vi 
formidlet at en reduksjon i bevilgningene til Miljødirektoratet på sikt vil føre til reduksjon, 
og i verste fall bortfall av et svært viktig kompetansemiljø i norsk naturforvaltning. I 
tillegg poengterte vi betydningen av at reg jeringen må ta grep som bidrar til det grønne 
skiftet. Vi leverte også innspill til Akademikerne som fremførte disse for Finanskomiteen. 
Hovedbudskapet var betydningen av å få et skatte- og avgiftssystem som oppmuntrer til 
miljøvennlige valg.

Vi har også svart på flere skriftlige høringer. Forslag til endringer i naturmangfoldloven, 
innspill til folkehelsemelding og perspektiver på innføring av klimalov har vært tre av de 
mest omfattende.

Vi har også avholdt debattmøter om biologisk mangfold, fornybar energi og arealplanlegging. 
De to førstnevnte med politikere som innledere eller debattanter, mens sistnevnte hadde 
en akademisk innfallsvinkel. Vi hadde også et fullsatt møte under Arendalsuka, med tema 
jordvern. Seks profilerte politikere stilte til debatt etter at Arne Bardalen fra Norsk 
institutt for skog og landskap hadde gitt en faglig innledning. Vi hadde også stand under 
Arendalsuka hvor vi fikk markedsført Naturviterne på en god måte.

To naturviternotat ble utgitt i 2014, disse omhandlet arealforvaltning og forskning.

Notatserien er nå ferdigstilt og er blitt utarbeidet på bakgrunn av innspill fra 
ekspertgrupper utvalgt blant medlemmene.
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Korte tilbakeblikk 2014

Naturviterne fortsetter sitt engasjement for et styrket jordvern etter oppropet 
#styrkjordvernet høsten 2013 som vi satte i gang. Flere kronikker og leserinnlegg publiseres 
i januar og februar, bl.a. i Dagens Næringsliv og Aftenposten. 

I mars deltok vi på en høring i næringskomitén på Stortinget og etter høringen vedtok de 
enstemmig at de vil be reg jeringen om å utarbeide en strategi for jordvern. Naturviternes 
leder Finn Roar Bruun roser politikernes innstilling i denne saken i et intervju med NRK 
Østlandet. 

Et forslag om fusjon mellom Norske Arkitekter og Norske landskapsarkitekters forening fikk 
ikke flertall på NLA sitt årsmøte. – Dette er vi svært godt fornøyd med, uttrykte Alf Støle, 
landskapsarkitekt og tillitsvalgt i Naturviterne. Saken skapte diskusjon og stor uenighet da 
en fusjon ville ha betydd automatisk innmelding i AFAG.

I april deltar Finn Roar Bruun på en konferanse om rekruttering til landbruket. Samtidig 
kommer en kronikk om tema på trykk i Nationen. 

Heidi Knutsen, Naturviterne og NILF, velges inn i interimstyret i forbindelse med 
sammenslåing av de tre forskningsinstituttene Bioforsk, Norsk Institutt for skog og 
landskap og Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF).

Arbeidsmarkedet for nyutdannede geologer endrer seg som en følge av nye tider i 
oljebransjen. Finn Roar Bruun oppfordrer studenter og nyutdannede om å justere seg inn 
mot jobber utenom oljesektoren, som f.eks. rassikring, forskning og klimatilpasning. 
Naturviterne deltar som støttespiller i årets TV-aksjon ”Vann forandrer alt”, i regi av 
Kirkens Nødhjelp. En felles kronikk med Anne-Marie Helland, generalsekretær i KN og Finn 
Roar Bruun, kommer på trykk i Dagsavisen i oktober. 

Vedtak om sammenslåing av fylkesmannsembetene i Agderfylkene bidrar til usikkerhet 
om arbeidsplasser, spesielt i Aust-Agder. Naturviternes tillitsvalgte vil få bistand fra 
sekretariatet i oppfølging av dette i møter utover 2015. 
 
Kronikker: 
• Matjorden må vernes – Dagens Næringsliv - januar
• Jordtrøbbel gir mattrøbbel – Aftenposten – januar
• Kompetansebehovet øker – Nationen – april
• Tørster etter mer kunnskap – Dagsavisen - oktober

Spalte i Avisa Nordland:
• Hel ved
• Bjørk – ikke bare ved
• La humla suse
• Trær i byen – mytologisk bindeledd mellom menneske og natur
• Trevirke
• Avkom spredd for alle vinder
• Kan vi legge mennesker i dvale g jennom vinteren?
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Kommune
LØNNSUTVIKLING FOR KOMMUNALT ANSATTE MEDLEMMER: 
ØKNING 4,3 %, GJENNOMSNITTLIG ÅRSLØNN: kr 544.000,-

Ved tariffoppg jøret i 2014 kom ikke partene til enighet og saken ble oversendt 
Riksmekleren til behandling. Meklingen tok lang tid, spesielt på grunn av diskusjonene 
rundt en ny arbeidstidsavtale og endringer i strukturen for minstelønninger. Det var 
fire lærerorganisasjoner som sa nei til Riksmeklerens skisse, og deres streik varte til 1. 
september.

Informasjonsskriv ble sendt alle medlemmer i Naturviterne - Kommune før de lokale 
forhandlingene. Dokumentet tar for seg de fleste sider ved forhandlinger etter kapittel 3 og 
5 i KS-området.

Forhandlingene mellom Naturviterne og Norges Fjellstyresamband ble g jennomført i juni, 
med en ramme som i KS-området.

Lønnsforhandlingene etter kapittel 3 og 5 har stort sett forløpt på en god måte, og det er 
meldt om svært få brudd i 2014. 

FYLKESKONTAKTER
Det er fylkeskontakter i 15 av 19 fylker. Aktiviteten i fylkene er forskjellig, og noen steder 
er det ønskelig med mer aktivitet. Styret har derfor utarbeidet nye retningslinjer for 
fylkeskontaktene. Ved lokale forhandlinger er det mange som kontakter fylkeskontakten for 
råd og bistand.

Det ble arrangert en fylkeskontaktsamling i Roma i september. Temaene var 
fylkeskontaktenes rolle, tariffoppg jøret 2014, utfordringer for undervisningssektoren og 
generelle orienteringer.

STYRET I NATURVITERNE – KOMMUNE HAR BESTÅTT AV:
• Ragnhild Saakvitne (leder)
• Jarl Devik (nestleder)
• Rune Hedegart
• Jan Robert Brandsdal
• Jon Stamnes
• Erik Lunde (vara)

Det har blitt avholdt jevnlige møter i styret hvor krav til sentrale forhandlinger, høringer, 
rekruttering, retningslinjer, kurs og opplæringsaktivitet har blitt behandlet.
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Stat
LØNNSUTVIKLING FOR STATLIG ANSATTE MEDLEMMER: 
ØKNING 4,0 %, GJENNOMSNITTLIG ÅRSLØNN: kr 551.000,-

Naturviterne og Akademikerne gikk inn i hovedoppg jøret 2014 med krav og forventninger om 
en omlegging av statens lønns- og forhandlingssystem. På dette området lyktes man ikke 
å få til store endringer, noe som var skuffende. Mer positivt var det at man oppnådde en 
historisk god fordeling til lokale forhandlinger. Den økonomiske rammen for lønnsoppg jøret 
var på 3,34 %, hvor overheng og glidning utg jorde henholdsvis 0,8 % og 0,5 %. Det ble avtalt 
et generelt tillegg på 1,9 % per 1. mai, sentrale tiltak på 0,08 % per 1. juli, og lokal avsetning 
på 1,75 % pr 1. august.

STYRET I NATURVITERNE - STAT HAR BESTÅTT AV: 
• Anne Camilla Bergkvist (leder)
• Dagfinn Hatløy (nestleder)
• Alf E. Støle
• Morten Ingebrigtsen Wedege 
• Jan Terje Strømsæther (erstattet Ing-Lill Pavall)
• Larus Thor Kristjansson (vara)

Det ble avholdt fire styremøter og en styresamling i 2014. Høstkonferansen for tillitsvalgte i 
statssektoren ble avholdt i Paris i september.
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Privat
LØNNSUTVIKLING FOR PRIVAT ANSATTE MEDLEMMER:
ØKNING 3,7 %, GJENNOMSNITTLIG ÅRSLØNN: 576.000,-

Perioden har vært preget av omstillinger i form av omstrukturering og nedbemanning. 
Sekretariatet har, sammen med våre tillitsvalgte, søkt å bidra til godt samarbeid med 
arbeidsgiversiden og fremforhandle gode løsninger for våre medlemmer. 

Etter at ny lov om obligatorisk tjenestepensjon trådte i kraft fra 1. januar 2014, har 
mange virksomheter endret eller foreslått endringer i de ansattes pensjonsordninger. 
Naturviterne har bistått i disse prosessene, og jobbet for at våre medlemmer skal få 
beholde akseptable og gode pensjonsordninger. 

I tillegg til forhandlinger om lønn og særavtaler i den enkelte virksomhet,har hovedavtalene 
med NHO, Spekter og Kirkelig arbeidsgiverorganisasjon blitt reforhandlet.

Medlemspleie, synligg jøring og rekruttering av nye medlemmer har vært sentrale temaer 
for styret i privat sektor. Det ble arrangert felles konferanse for tillitsvalgte i privat sektor 
i London. Styret har i tillegg til ordinære møter hatt styremøter og synlighetstiltak blant 
annet hos Nofima i Ås og på Statoils forskningssenter på Rotvoll i Trondheim. Det ble 
holdt medlemsmøte om omorganisering hos AT Skog i Skien, og temakveld om omstilling i 
Trondheim. Styret har også sendt ut egen sommer- og julehilsen til medlemmene i privat 
sektor.

STYRET I NATURVITERNE - PRIVAT HAR BESTÅTT AV:
• Ragnhild Borchsenius (leder)
• Rune Aas (nestleder)
• Kim Viggo Weiby Paulsen
• Atle Veddeg jerde
• Anja Johansen Haugerud
• Sigrid Stokke (vara)

Siv Heia Uldal byttet jobb fra privat til statlig sektor og gikk derfor ut av styret. Kim Viggo 
Weiby Paulsen, som var 1. varamedlem, ble fast styremedlem.



8

Naturviterstudentene
2014 har vært et aktivt og innholdsrikt år for Naturviterstudentene. I høst g jennomførte 
vi tidenes beste høstkampanje, hvor vi fikk nesten 500 nye medlemmer! Det ble g jort en 
strålende innsats av alle lokallag for å få det til.

Studentmøtet 2014 ble holdt 14.-15. mars i Oslo. Delegater fra alle aktive studiesteder var 
representert. Første dagen ble brukt til omvisning på Vulkanområdet og Energisentralen, 
mens andre dag var viet til ordinære landsmøtesaker. 

Ved starten av høstsemesteret var vi tidlig ute på stands rundt om på universitetene. I Oslo 
arrangerte lokallaget ”Naturviterløpet”, et rebusløp for nye studenter ved molekylærbiologi-
studiet. Arrangementet var svært vellykket og vil bli videreført til neste kampanjeperiode. 
På NMBU hadde lokallaget et interessant foredrag om hvordan man skal skaffe nok mat 
til alle i en verden med befolkningsvekst og klimaendringer. Over 130 personer deltok på 
arrangementet, hvor man også fikk servert ”framtidsmat”.

Mat og drikke har vært aktuelt denne høsten. Vinkurs er fortsatt populært og har blitt 
arrangert på alle studiesteder. I tillegg har lokallagene arrangert turer til sjokoladefabrikker, 
bryggerier, kaffebrennerier og en økologisk gård. 

NATURVITERSTUDENTENES LOKALLAG:
• Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
• Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
• Universitetet i Bergen (UiB)
• Universitetet i Oslo (UiO)
• UiT Norges arktiske universitet (UiT)

STUDENTKONTAKTER:
Maria Wold (UiB) t.o.m. mai 2014, Marte Kolloen (NMBU) t.o.m. mai 2014, Anna Lundstein 
(NMBU) fra august 2014, Gunn-Helen Moen (UiO) t.o.m. mai 2014 og Victoria Ariel Bjørnestad 
(UiO) fra august 2014.

STYRET I NATURVITERSTUDENTENE:
• Ida V. Vartdal (NMBU) - leder
• Marte Kolloen (NMBU) - nestleder
• Kristine Gonsolt (UiT)
• Jan Sigurd Blackstad (UiO)
• Stian Ve Lundberg (UiB)
• Mare Olsen (NMBU) – 1. vara
• Aina Alice Olsen (NTNU) - 2. vara



9

Sammendrag lønnsutvikling 2014
Lønnstallene for 2014 ble innhentet på en ny måte. Vi har nå valgt å benytte ”Min side” på 
nettsidene for å samle inn lønnsdata. 

Innhentingen av data er ved årsskiftet ikke avsluttet, men det kan allerede nå fastslås at 
det var en bedre lønnsutvikling i 2014 enn foregående år. Økningen er på 4 % mot 2,3 % i 
2013. At det var hovedoppg jør i 2014 er nok noe av forklaringen på dette. 

Gjennomsnittlig lønnsvekst Naturviterne 2014

Sektor Økning prosent Gjennomsnittlig årslønn

Alle medlemmer 4,0 % kr. 555 000,-

Kommune 4,3 % kr. 544.000,-

Stat 4,0 % kr. 551.000,-

Privat 3,7 % kr. 576.000,-

Ved å se på medianverdiene får man et bredere bilde av lønnsforholdene. Vi ser at, 
uavhengig av sektor, ligger medianverdien lavere enn g jennomsnittet. Avstanden mellom 
median- og g jennomsnittslønn er ikke overraskende størst i privat sektor. Det forteller at 
det er her det er størst spredning på lønnsnivået.
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Medlemsutvikling i årene 2004 - 2014
Naturviterne hadde 6479 medlemmer pr. 31.12.2014. 
Medlemsveksten var i 2014 på 463 medlemmer. Det ga en prosentvis vekst på 7,7 %.

• 1.481 jobber i statlig sektor
• 1.482 jobber i kommunal sektor
• 1.307 jobber i privat sektor
• 1.074 er studenter
• 107 er selvstendig næringsdrivende
• 482 er pensjonister
• 546 medlemmer i kategorien annet
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Resultat medlemstilbud
Naturviternes kjernevirksomhet er å jobbe for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Det 
tilbys omfattende service til medlemmer som står i en kritisk fase i arbeidsforholdet. 
Oppsigelser, omstillinger og nedbemanninger eller arbeidsmiljøproblemer har store 
konsekvenser for den enkelte, og dette arbeidet har derfor høy prioritet.
Naturviterne skal også fremme medlemmenes økonomiske og faglige interesser bl.a. 
g jennom å tilby medlemsfordeler. 
Medlemstilbudene i 2014 var:

 
• Bistand i lønns- og tariffspørsmål
• Juridisk rådgivning og bistand i 

arbeidslivsspørsmål
• Advokathjelp i privatsaker
• Lån og forsikring g jennom DNB
• Kurs og konferanser
• Karrieretesten (HPI: Hogans 

personlighetsinventorium)
• Tidsskriftet Naturviteren
• Medlemssider på internett (Min side)
• Elektronisk nyhetsbrev
• Faglige nettverkssamlinger
• Egne tilbud for studenter

Ny bank- og forsikringsavtale med 
Danske Bank og Storebrand
Etter en omfattende anbudsrunde, ledet av Akademikernes bank- og forsikringsutvalg, 
inngikk Naturviterne, sammen med 10 andre foreninger i Akademikerne, i 2014 avtale med 
Danske Bank og Storebrand. Begrunnelsen for valget er at Danske Bank og Storebrand 
kom opp med det beste tilbudet – både til medlemmene og oss som organisasjon. Dette 
medlemstilbudet ble g jort klart for lansering f.o.m. 1. januar 2015. 

Vakttelefon og rådgivning på e-post
Naturviternes vakttelefon og e-posttjenesten spor@naturviterne.no er flittig brukt av 
medlemmene. Henvendelsene dreier seg om alle arbeidslivets sider, men det er en klar 
overvekt av spørsmål om lønn. 

Kurs og konferanser gjennomført i 2014
• Grunnkurs for tillitsvalgte
• Videregående kurs for tillitsvalgte
• Kurs i lønnsforhandlinger
• Videregående kurs i forhandlinger
• Jus i arbeidslivet
• Kurs i konflikthåndtering
• Kurs i presentasjonsteknikk
• Kurs i medietrening
• Kurs i retorikk
• Karrieredager
• Arbeidslivsdag
• Tariffkonferanse

• Naturviterforum
• Nettverkssamling for nyutdannede
• Nettverkssamling for ledere
• Miniseminarer for stipendiater
• Medlemsmøte i Hamar
• Medlemsmøte i Vadsø
• Medlemsmøte i Ski
• Medlemsmøte i Bergen
• Samling for tillitvalgte i Fiskeridirektoratet
• Samling for tillitsvalgte ved NMBU (UMB 
 og NVH)
• Samling for tillitsvalgte i Mattilsynet
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• Kurs for undervisningspersonalet
• Frokostmøte: Biologisk mangfold
• Frokostmøte: Naturvitenskap
• Frokostmøte: Arealplanlegging

• Debatt: Fornybar energi
• Studentmøte
• Studentstyrekurs
• Jobbsøkerkurs 

Nye nettsider og medlemsbladet Naturviteren 
NETTSIDER
Etter nesten ett år med planlegging og forberedelser ble nye nettsider lansert 1. juni 2014. 
Den nye nettportalen er nå forbedret med lønnskalkulator for lønnsstatistikken og 
Min side-funksjon. Medlemmene legger selv inn sine personlige opplysninger som 
stillingsendringer og kontaktinformasjon. Sidene er også tilpasset mobil og lesebrett.

NATURVITEREN
Foreningen står som utgiver av medlemsbladet Naturviteren. Medlemsbladet kom i 2014 ut i 
fire utgaver. Redaktør for nr. 1/2014 og nr. 2/2014 var Christine Kristoffersen. 
Torbjørn Hundere, kommunikasjonssjef, overtok ansvaret som redaktør f.o.m. nr. 3/2014.
Fra 31.12.2014 er Naturviteren utmeldt som medlem av Fagpressen.

Redaksjonsråd i 2014:
Fra sekretariatet:
Merete Skaug, Torbjørn Hundere, Edith Akerø/Ane Fossum

Fra medlemmene:
Per Rønneberg Hauge, Sunniva Schjetne, Borghild Hillestad, Finn Erlend Ødegård

Bladet kom ut med fire utgaver i 2014:
• Jordvern
• Slik påvirker klimaendringene jobbene våre!
• Pensjon
• Arbeidsglede

Økonomi og drift
I samsvar med regnskapslovens §§ 3 og 4 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt 
drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av regnskapet.

Resultatet for 2014 var kr 353.392 før tilleggsbevilgninger. Naturviterne hadde i 2014 
samlede inntekter på kr 18.386.364.

De største utgiftspostene i 2014 var:
• Arbeidskraft kr 9.833.487
• Medlemsservice/drift kr 2.869.310
• Politisk virksomhet og driften av det politiske apparatet kr 2.395.232
• Informasjon og verving kr 1.334.548
• Bidrag til Akademikerne og andre organisasjoner kr 1.121.318
• Drift av studentorganisasjonen kr 559.353

Naturviternes viktigste eiendel er eierandelen i Keysers gate 5. Den økonomiske situasjonen 
i Naturviterne er dermed stabil og trygg. Som dominerende inntektskilde er kontingenten 
fra medlemmene avg jørende for forbundets virksomhet.

Sekretariatets arbeidsmiljø fungerer bra med daglig åpen kommunikasjon og 
internsamlinger, statussamtaler og ukentlige sekretariatsmøter. Det ble avholdt 
utviklingssamtaler på høsten og lønnssamtaler på våren. Sykefraværet i 2014 lå på 3,6 %.
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