Hovedstyrets årsberetning 2015

Naturviterne skal vise veg
i det grønne skiftet
Året 2015 vil markere seg om ett ”grønt år”. Uttrykket ”det grønne skiftet” ble årets ord mest brukte nyord, ifølge Språkrådet. Søkertilgangen på natur- og landbruksvitenskapelige utdanninger toppet seg, de
grønne partiene i politikken gjorde et svært godt kommunevalg og den mest ambisiøse klimaavtalen, så
langt, ble inngått i Paris 12. desember.
Klima- og miljøutfordringene er der og vi må ta grep om dem. Naturviterkompetansen vil være sentral
for å løse nødvendige samfunnsoppgaver. Naturvitere skal være en garanti for bærekraftige løsninger i
hele samfunnet.
2015 har vært et godt år for fagforeningen Naturviterne med jevn medlemsvekst, spesielt blant
yrkesaktive, men også for studenter. Studentarbeidet går godt og vi har nå lokallag ved alle
universiteter med tunge naturfaglige miljøer. Dette er viktig 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 viktig forutsetning for medlemsverving. Jeg er
optimistisk med hensyn til Naturviternes medlemsgrunnlag i årene som kommer. Vi skal 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.
Det foregår mange omstillinger i arbeidslivet, og 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.
Vebjørn Knarrum, forbundsleder

Tilbakeblikk og samfunnspolitikk 2015
2015 var preget av det grønne skiftet. Naturviterne startet arbeidet med å se på bioøkonomi og hvilke muligheter som ligger for utvikling av nye næringer og videreutvikling av
eksisterende. I vårt notat om bioøkonomi viser vi mulighetene som ligger i det grønne skiftet
siden naturviterkompetansen står sentralt innen alle berørte næringer.
Danske Bank og Storebrand ble nye foreningspartnere på bank og forsikring for Naturviterne
gjennom en ny Akademikerne-avtale. 11 av 13 foreninger i Akademikerne er med på avtalen
som trådte i kraft 1. januar.
Frokostmøte ble holdt i Bergen 12. februar om den blå skogen og havets nøkkelrolle i
kampen mot global oppvarming.
Vebjørn Knarrum ble valgt som ny forbundsleder Naturviternes landsmøte 12. mars. Han er
utdannet biolog fra NTNU i 1996, og kom fra jobben som direktør for miljøvernavdelingen
hos Fylkesmannen i Oppland. Knarrum overtok etter Finn Roar Bruun som var leder i
perioden 2003-2015.
Landsmøtet sa nei til privatisering av Statskog. ”Med staten som eier sikrer vi fortsatt miljømessig, sosial og bærekraftig forvaltning av felleskapets verdier” het det i Landsmøtets
resolusjon.
En rekke organisasjoner, deriblant Naturviterne, krevde i et opprop at regjeringen prioriterer
et kunnskapsløft for natur. Målet er kartlegging av all natur som antas være verdifull.
Tillitsvalgte fra tidligere Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning, Norsk institutt for
skog og landskap og Bioforsk holder 15. april stiftelsesmøte for Naturviterne-gruppe på det
nye forskningsinstituttet NIBIO. Gruppen vil bli den største Akademikerne-organisasjonen når
NIBIO etableres 1. juli.
Sammen med Econa takket Naturviterne nei til å være med på KS sitt forslag til nye tariffpolitiske forutsetninger i KS-området. Naturviterne og Econa valgte å ta denne konflikten for å
sette fokus på de arbeidsgiverne som velger å matematisk kopiere lønnsoppgjøret for kapittel
4 til kapittel 5. Dette var etter vår oppfatning ikke i tråd med tariffavtalens bestemmelser.
Bioøkonomi sto i fokus da Naturviterne inviterte til politikerdebatt under Arendalsuka i
august.
Naturviterne støttet NRK TV-aksjonen til Regnskogfondet og oppfordret medlemmer til å stille
som bøssebærer på aksjonsdagen i oktober.
- Vi er glade for mer satsing på forskning, men vi hadde forventet mer til grønn omstilling, sa
forbundsleder Vebjørn Knarrum i sin vurdering av regjeringens forslag til statsbudsjett for
kommende år. Naturviterne deltok på Stortinget i Energi- og miljøkomiteens høring om statsbudsjettet 22. oktober. Hovedpunkter var at bevilgningene til skogvern og rassikring måtte
økes, at det skjer en dreining av prioriteringene for Miljødirektoratet vekk fra naturmangfold
og over på klima og forurensning. Dette kan på sikt føre til reduksjon og i verste fall bortfall
av et svært viktig kompetansemiljø i norsk naturforvaltning, og at midler som er satt av til
kartlegging av oljeforekomster i nord heller bør benyttes til et grønt omstillingsfond.
Frokostmøte om skred- og rasforebyggende arbeid ble arrangert 15. oktober i Oslo.

Naturviterforum ble holdt 12. november i Oslo, og ble en fagdag spekket med interessante
foredrag og debatt om bioøkonomiens muligheter i Norge.
Naturviterne deltok sammen med Jordvern Vestfold på overlevering av 13 500 underskrifter
til Næringskomiteen på Stortinget 17. november i forbindelse med innstilling til ny nasjonal
jordvernstrategi.

Lønnsutvikling blant naturvitere i 2015
Lønnsstatistikkundersøkelsen viser en lavere lønnsutvikling for medlemmene i 2015 enn på
mange år:
•
•

Gjennomsnittlig lønnsvekst 1,6 %
Gjennomsnittlig årslønn for alle medlemmer er nå kr 564 000
o Kommune
1,7 %		
kr. 553 000,o Stat		
1,1 %		
kr. 556 000,o Privat		
1,9 %		
kr. 587 000,-

I staten har det gjennom flere år blitt gitt lavere tillegg i mellomoppgjør enn i hovedoppgjør.
Til tross for tvisten med KS har kommunal sektor hentet noe inn på forspranget til statlig
sektor.
Medianverdiene i gir et utdypet bilde av medlemmenes lønnsforhold. For alle sektorer ser vi
at medianverdiene ligger lavere enn gjennomsnittet. Det betyr at det er større spredning på
lønningene i den halvparten som tjener mest. Dette er tydeligst i privat sektor.
Det betyr altså at lønningene er mer sammenklemt i kommunal og statlig sektor enn i privat
sektor. I privat sektor er det flere lønninger som går høyere opp. Kommunal sektor har nå
høyere medianverdi enn statlig, men medianverdien er så og si identisk uavhengig av sektor.
Slik ser hovedtallene ut:

Naturviterne – Kommune
Styret i Naturviterne kommune har bestått av Jan Robert Brandsdal (leder), Karin Løkken Torp
(nestleder), Jarl Devik, Rune Hedegart og Sølve Sondbø. Bjarne Lund og Karen Saksum er
varamedlemmer.
Det har blitt avholdt jevnlige møter i styret hvor krav til sentrale forhandlinger, høringer,
rekruttering, retningslinjer, kurs- og opplæringsaktivitet har blitt behandlet.
Høstkonferansen for styret og fylkeskontaktene ble avholdt i København i september.
Det er fylkeskontakter i 14 av 19 fylker. Aktiviteten i fylkene er forskjellig, og noen steder er
det ønskelig med mer aktivitet. Styret har fordelt ansvar mellom seg for å skaffe fylkeskontakter der det mangler, og har også ansvar for hver sine fylker for generell oppfølging og
bistand.
Mellomoppgjøret 2015
I hovedtariffoppgjøret i 2014 avtalte de sentrale parter lønnstillegg som hadde virkning fra
2015. I mellomoppgjøret 2015 ble det ikke avtalt noen ytterligere reguleringer, da det ikke var
økonomi til dette. Frontfaget i privatsektor hadde avtalt en ramme på 2,7 %, mens det
allerede før mellomoppgjøret var brukt 3,2 %.
Det interessante med mellomoppgjøret 2015 var at det ble tatt inn en ny tariffpolitisk
forutsetning i protokollen til oppgjøret. Denne tariffpolitiske forutsetningen sier: ”Partene
legger til grunn at det over tid må være en balanse i lønnsveksten mellom de forskjellige
lønnskapitlene i HTA”. Naturviterne og Econa valgte å ikke akseptere denne nye
forutsetningen da vi mener den ødelegger de frie lokale forhandlingene i kap. 3 og kap. 5.
Dette førte til en tvist med KS, som har fått den konsekvens at mange av våre medlemmer er
nektet forhandlinger til tvisten er løst. Naturviterne og Econa stevnet KS for brudd på Hovedtariffavtalen, men partene kom til enighet i februar 2016.

Naturviterne – Stat
Styret i Naturviterne stat har bestått av Dagfinn Hatløy (leder), Morten Ingebrigtsen Wedege
(nestleder), Alf E. Støle, Anne Camilla Bergkvist og Unni Støbet Lande. Larus Thor Kristjansson
og Jan Terje Strømsæther er varamedlemmer.
Det ble avholdt fem styremøter og en styresamling i 2015. Høstkonferansen for tillitsvalgte i
statssektoren Stat ble avholdt i Antibes i september.
Mellomoppgjøret 2015
Mellomoppgjøret 2015 var preget av det var minimalt ”friske” penger å forhandle om.
Rammen for oppgjøret ble på 2,7 %, og det ble gitt et tillegg på 0,19 % på hovedlønnstabellen
med virkning fra 1. mai. Det ble ikke avsatt penger til lokale forhandlinger eller sentrale justeringer.

Naturviterne – Privat
Styret har bestått av Anja Johansen Haugerud (leder), Kim Viggo Weiby Paulsen (nestleder),
Finn Erlend Ødegård, Kirsti Margrethe Haave Myran. Rikke Filseth og Eirin Sannes Sleteng er
varamedlemmer. (Atle Veddegjerde gikk ut av styret.)
Omstillinger og endring av pensjonsordninger utgjør de største sakene for styret i privat
sektor. Norsk Landbruksrådgivning, Innovasjon Norge, TINE, 4H og Statoil har vært gjennom
og holder fortsatt på med store omstillingsprosesser.
Styret har imidlertid også vært opptatt av temaer som bioøkonomi, grønt skifte, synliggjøring
av naturviterkompetanse, opprettelse av lokallag og oppnevning av tillitsvalgte samt
rekruttering av nye medlemmer.
Det har vært avholdt styremøter og informasjonsstand/-møter på Statoils forskningssenter i
Trondheim, Landbrukets hus i Oslo og Skjetlein Grønt kompetansesenter i Trondheim. I
tillegg har det vært arrangert informasjonsmøte i WWF med tema bioøkonomi/grønt skifte.
Det ble arrangert konferanse for tillitsvalgte i privat sektor i Riga i oktober; med temaer
omstilling, pensjon, lønnsforhandlinger, arbeidsglede og rekruttering.

Naturviterstudentene
Styret i Naturviterstudentene har bestått av Elisabeth Stenseth (NMBU, leder), Sumayya Javed
(UiO, nestleder), Vebjørn Andersson (UiO), Aina Elmer (NMBU) og Marte Olsen (NMBU). Vara
er Hedda Gjerdingen (UiB). Elisabeth Stenseth overtok som leder fra 1. september etter at
Kristine Gonsholt trakk seg. Marte Olsen ble supplert inn i styret 1. september.
Studentaktiviteter
2015 ble et år med mye aktivitet. Av årets nyvinninger kan «Night at the Museum» nevnes;
besøk og omvisning på Naturhistorisk museum med Jørn Hurum. Det ble arrangert foredrag
om bl.a. antibiotikaresistens, miljørett, motivasjon og beredskapsarbeidet til Røde Kors. Det
har også blitt arrangert øl- og vinkurs, turer til sjokoladefabrikker og flere jobbsøkerkurs.
Studentkampanjen bidro til 400 nye medlemmer. Alle lokallag deltok aktivt i kampanjen og
det ble gjennomført flere gode semesterstartarrangementer, bl.a. annet Naturviterløpet ved
UiO.
Studentlandsmøtet 2015 ble avholdt 11. mars i Oslo. Delegater fra alle studiesteder med
aktivt lokallag var representert.
Studentkontaktordingen ble utvidet og i løpet av året har vi hatt studentkontakter ved alle
aktive lokallag.

Lokallag og studentkontakter
Naturviterstudentenes har lokallag ved:
•
•
•
•
•

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Universitetet i Bergen (UiB)
Universitetet i Oslo (UiO)
Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet (UiT)

Studentkontakter:
• Anna Lundstein (NMBU), Ann-Isabel Algera (UiT) fra mars 2015
•
•
•
•

Aina Alice Olsen (NTNU) fra mars 2015
Linda Fauske (UiB) fra mars 2015 t.o.m. august 2015
Victoria Ariel Bjørnestad (UiO) t.o.m. mai 2015
Ingunn Skogsrud (UiO) fra august 2015 og Frida Snilstveit Hoem (UiB) fra
desember 2015

Naturviternes medlemstilbud
Ny bank- og forsikringsavtale med Danske Bank og Storebrand
Etter en omfattende anbudsrunde, ledet av Akademikernes bank- og forsikringsutvalg, ble ny
foreningsavtale med Danske Bank og Storebrand satt i verk fra 1. januar. Implementeringen
gikk meget bra.
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
Naturviterne holder en rekke kurs og konferanser over hele landet for medlemmer og tillitsvalgte. Noen av kursene som ble holdt i 2015 var:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grunnkurs for tillitsvalgte
Videregående kurs for tillitsvalgte
Kurs i lønnsforhandlinger
Videregående kurs i forhandlinger
Jus i arbeidslivet
Kurs i konflikthåndtering
Karrieredager
Arbeidslivsdag
Tariffkonferanse
Landsmøte
Naturviterforum
Nettverkssamling for nyutdannede
Nettverkssamling for ledere
Medlemsmøter i flere byer
Jobbsøkerkurs

Naturviteren
Medlemsbladet kom i 2015 ut i fire utgaver:
1.
2.
3.
4.

Fra sort til grønn – om det grønne skiftet
Naturvitere og arbeidsmarkedet
Om kompetanse i kommunene
Om staten som arbeidsgiver

Redaktør var Torbjørn Hundere. Redaksjonsrådet besto av Merete Skaug, Ane Fossum og
Tone Aamodt.

Medlemsutvikling 2004-2015
Naturviterne hadde 6641 medlemmer pr. 31.12.2015.
Medlemsveksten var i 2015 på 162 medlemmer. Det ga en prosentvis vekst på 2,5 %.
•
•
•
•
•
•
•

1 542 jobber i statlig sektor
1 505 jobber i kommunal sektor
1 402 jobber i privat sektor
1 092 er studenter
115 er selvstendig næringsdrivende
507 er pensjonister
478 medlemmer i kategorien annet

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 2015 var kr -1.259.463 før tilleggsbevilgninger. Naturviterne hadde i 2015
samlede inntekter på kr 19.673.165.
De største utgiftspostene i 2015 var:
•
•
•
•
•
•

Arbeidskraft kr 10.789.966
Medlemsservice/drift kr 3.415.522
Politisk virksomhet og driften av det politiske apparatet kr 2.813.704
Informasjon og verving kr 1.621.021
Bidrag til Akademikerne og andre organisasjoner kr 1.218.326
Drift av studentorganisasjonen kr 656.098

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 avgjørende for forbundets virksomhet.
Sekretariatets arbeidsmiljø fungerer bra med daglig åpen kommunikasjon og internsamlinger, statussamtaler og ukentlige sekretariatsmøter. Det ble avholdt lønnssamtaler på våren
og utviklingssamtaler på høsten. Sykefraværet i 2015 lå på 4,1 %.
Naturviterne er Miljøfyrtårnbedrift og leverer årlige miljørapporter.

