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Naturvitere er en garanti for bærekraftige 
løsninger i hele samfunnet
Dette budskapet forsøker vi stadig å synliggjøre gjennom avisinnlegg, blogger, frokostmøter og samta-
ler med andre organisasjoner og sentrale politikere. Og jeg opplever at vi er respektert og blir lyttet til. 

Vi blir spurt til råds og har fått gjennomslag for våre kjernesaker inn i Akademikerne. Etter høringer i 
Stortinget opplever vi at flere av våre saker blir prioritert i statsbudsjettforhandlingene. Blant annet er 
vi veldig glade for at det dramatiske kuttet i Miljødirektoratet ble reversert i 2017. Vi fikk også i stand et 
møte med mat- og landbruksminister Dale i et forsøk på å verne om strukturen til NIBIO. Jeg opplever 
at Naturviterne spiller en rolle i norsk arbeids- og samfunnsliv.

Et høydepunkt i 2016 var det historiske hovedtariffoppgjøret mellom Akademikerne og staten. En ny av-
tale ble undertegnet lørdag den 30. april 2016, et resultat av 20 års påvirkningsarbeid av Akademiker-
ne, og hvor Naturviterne deltok aktivt i sluttforhandlingene med staten. Endelig fikk vi og Akademikerne 
gjennomslag for vårt krav om et modernisert lønns- og forhandlingssystem i staten, hvor lønnsdannel-
sen skal skje lokalt.

Jeg er glad for medlemsveksten blant yrkesaktive i 2016, selv om vi kunne ønske oss en større vekst to-
talt sett. En viktig forutsetning for medlemsverving er fornøyde medlemmer og gode tillitsvalgte. Derfor 
gir det selvtillit å få så gode tilbakemeldinger på vårt medlemsarbeid. Naturviterne har et høyt aktivi-
tetsnivå 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. Vi ønsker at medlemmene skal få et godt medlemstilbud og trygghet med sitt medlemskap i Na-
turviterne. For å bli enda mer relevante, synlige og rekruttere flere medlemmer har vi også gjennomført 
en strategiprosess sammen med våre medlemmer og tillitsvalgte i 2016. Resultatet av dette arbeidet 
skal diskuteres på Landsmøtet i 2017. 

Avslutningsvis er jeg er optimistisk med hensyn til Naturviternes medlemsgrunnlag i årene som kom-
mer. Vi skal vokse i alle sektorer, men særlig innen forskning, UH-sektoren og private virksomheter. 

Vebjørn Knarrum, forbundsleder



Tilbakeblikk og samfunnspolitikk 2016
2016 ble preget av to store saker; den planlagte nedleggelsen av forsøksarealene ved NIBIOs 
anlegg på Kvithamar og kraftige nedskjæringer i Miljødirektoratets budsjett. 

I kampen for å bevare Kvithamar anmodet Naturviterne sammen med Forskerforbundet å få 
møte landbruks- og matminister Jon Georg Dale. Et slikt møte fant sted 25. september. Etter å 
ha satt fokus på denne saken over lang tid ble det besluttet at den fenologiske hagen 
(FenoHagen) og dens langsiktige internasjonale bidrag til hvordan planteartene reagerer på 
klimaendringene skulle fortsette og videreutvikles. 

Budsjettkuttet til Miljødirektoratet tok vi i opp på muntlig høring i Energi- og miljøkomiteen på 
Stortinget. Ved fremleggelsen av forslag til statsbudsjett for 2017 ble det foreslått å kutte 40 
årsverk. Naturviterne var tydelige i sin kritikk av dette, og forbundsleders blogg ”Regjeringen 
vingeklipper Miljødirektoratet” ble en sak som delte seg nærmest viralt på internett. Heldigvis 
ble resultatet veldig mye bedre etter budsjettforhandlingene. Likevel kan vi gjenta det vi sa i 
fjor: Det er dreining i fordelingen av midler internt i Miljødirektoratet, vekk fra naturmangfold 
og over på klima og forurensning. Dette er en sak vi vil følge med på framover.

Vi har også i år valgt å jobbe mye med bioøkonomi og se på hvilke muligheter som ligger for 
utvikling av nye næringer og videreutvikling og ekspansjon for eksisterende. Blant annet stilte 
vi på en stor konferanse på Hamar hvor vi fikk lagt frem hvor viktig naturviterkompetansen er 
for å skape en bærekraftig bioøkonomi.
  
Vi var også i år til stede på Arendalsuka. Her inviterte vi til politisk samtale om areal-
disponeringer. Temaer som klimatilpasning og bygging i flomsoner, jordvern og hvorvidt stør-
re kommuner resulterer i mer helhetlig arealplanlegging ble diskutert. Hovedbudskapet fra 
Naturviternes side var at når vanskelige arealavveininger skal gjøres må naturviter-
kompetanse benyttes. 

I den muntlige høringen i Energi- og miljøkomiteen i forbindelse med statsbudsjettet tok vi 
utover budsjettsituasjonen i Miljødirektoratet også opp manglende politisk tilrettelegging for 
det grønne skiftet. Naturviterne mener at det er nødvendig å få fortgang i en grønn omstilling 
med bioøkonomi, bærekraftige løsninger og nødvendig kunnskap og kompetanse, og at vi var 
betenkte over at budsjettet ikke legger mer opp til konkret omstilling. Avslutningsvis 



etterlyste vi en mer aktiv politikk for å omstille fra olje til bærekraftige nye næringer, og at det 
må bli tydeligere hva de nye grønne arbeidsplassene innebærer.
 
Vi har også avholdt frokostmøte om klimaendringer, hvor det ble fokusert på blant annet 
ras- og skredsikring. Møtet ble avholdt i Bergen. Videre har vi hatt et møte om økologisk land-
bruk og om transportløsninger i framtidens byer. Møtene var meget godt besøkte.

Naturviterforum ble holdt på Stratos i Oslo 14. november med tema ”Innovasjon og 
konkurransekraft i en klimatruet framtid” . Nær 100 personer møtte opp og fikk med seg et 
program som presenterte ny forskning og aktuelle problemstillinger på klimaområdet. 

Bjørngaards ærespris, ble tildelt Hans Fredrik Hoen, professor, NMBU . Prisen deles ut til et 
medlem i Naturviterne som i sitt daglige yrke, av praktisk eller vitenskapelig art, har gjort en 
innsats i norsk skogbruk. 



Lønnsutvikling blant naturvitere i 2016

Innhentingen av data er ikke avsluttet, men det kan allerede nå fastslås at 2016 var et år med 
grei lønnsutvikling for de fleste. Økningen er på 3,8 % mot 2,1 % i fjor. At det var hovedopp-
gjør i 2016 er nok noe av forklaringen på dette. 

• Gjennomsnittlig lønnsvekst: 3,8 %
• Gjennomsnittlig årslønn for alle medlemmer er nå kr 585 000

o  Kommune  4,2 %  kr. 575 000
o  Stat  3,6 %  kr. 576 000
o  Privat  3,8 %  kr. 609 000

Ved å se på medianverdiene får man et bredere bilde av lønnsforholdene. Vi ser at, uavhen-
gig av sektor, ligger medianverdien lavere enn gjennomsnittet. Avstanden mellom median 
– og gjennomsnittslønn er ikke overraskende størst i privat sektor. Det forteller at det er her 
det er størst spredning på lønnsnivået.

 Tallene bygger på foreløpige tall da innhentingen av data ikke er avsluttet.
 

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 Paris i september. Temaene på 
konferansen var fylkeskontaktenes rolle, tariffoppgjøret 2016, omorganisering, samt 
generelle diskusjoner og orienteringer.

Det er fylkeskontakter i 15 av 19 fylker. Fylkeskontakt mangler i Oslo, Hedmark, Rogaland og 
Sør-Trøndelag. Aktiviteten i fylkene er forskjellig, og noen steder er det ønskelig med mer 
aktivitet.

Fylkeskontaktene ønsker å bidra mer til lokal aktivitet. Ved lokale forhandlinger er det mange 
som henvender seg til fylkeskontaktene for råd og bistand. 

Styret har arbeidet med ny strategi for Naturviterne, rekruttering av nye medlemmer og 
skrevet blogginnlegg. Styret har også sendt sommer- og julebrev pr e-post til Naturviternes 
medlemmer i kommunal sektor.

Hovedtariffoppgjøret 2016 

Ved tariffoppgjøret i 2016 kom partene til enighet om en økonomisk ramme på 2,4 %, noe 
som ga lønnstillegg på 2,75 % pr 1. mai for ansatte med sentral lønnsdannelse.

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

Forhandlingene mellom Naturviterne og Norges Fjellstyresamband ble løst etter mekling hos 
Riksmeklingsmannen.

Lønnsforhandlingene etter kapittel 3 og 5 har medført en del brudd, og et hovedproblem har 
vært at arbeidsgiverne har forsøkt å overføre lønnstillegget fra kapittel 4 til kapittel 3 og 5 – 
uten reelle forhandlinger! 



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 til styret. 

Det ble avholdt fem styremøter og en styresamling i 2016. Ett av styremøtene, kombinert 
med temamøte for medlemmer, ble avholdt i Tromsø (mai). De andre styremøtene ble holdt i 
Oslo. Høstkonferansen for tillitsvalgte i statssektoren ble avholdt i København i september.

Styret har deltatt i arbeidet med forslag til ny strategi Naturviterne 2025, og styret har gitt 
innspill til revidering av samfunns- og tariffpolitisk plattform. Andre fokusområder har i 2016 
vært oppfølging av tillitsvalgte og medlemmer i pågående strukturendringer og omstilling i 
statlig sektor. Styret har også sendt sommer- og julebrev pr e-post til Naturviternes
medlemmer i statlig sektor.

Hovedtariffoppgjøret 2016

Hovedoppgjøret 2016 var historisk i den forstand at det ble inngått to ulike hovedtariffavtaler 
i staten. Staten og Akademikerne ble enige om en ny avtale gjennom forhandlinger, mens de 
tre andre hovedsammenslutningene og staten gjennom mekling ble enige om en avtale som 
skiller seg noe fra Akademikerne sin. Bakgrunnen for de nye tariffavtalene er at partene er 
enige om det er behov for et modernisert og forenklet lønns- og forhandlingssystemet i 
staten – som bedre legger til rette for at virksomhetene i staten kan rekruttere, utvikle og 
beholde kompetente medarbeidere. Lokalt handlingsrom er et viktig element i det nye 
systemet, og Akademikerne gikk i sin avtale lenger med å oppfylle dette allerede i 2016, ved 
at 75 % av den tilgjengelige rammen ble fordelt gjennom lokale forhandlinger. I den andre 
tariffavtalen ble det prioritert å bruke noe mer penger sentralt. Resultatet av dette er blant 
annet at det nå er to ulike lønnstabeller i staten. En annen konsekvens av at det er to ulike 
avtaler er at arbeidsgiver og Akademikerorganisasjonene har forhandlet for seg selv i de 
lokale forhandlingene i 2016. Tilbakemeldingene fra våre tillitsvalgte har vært svært positive, 
selv om det enkelte steder har bydd på noen praktiske utfordringer i forkant av 
forhandlingene. 

Den nye avtalen innebærer at fordeling av lønn i staten flyttes fra det nasjonale, sentrale 
nivået til forhandlinger på virksomhetsnivå. Akademikerne og staten skal innen 1. februar 
2017 bli enige om detaljene i et nytt lønns- og forhandlingssystem, men det er allerede nå 
enighet om de bærende prinsippene, som blant annet er:

• Den økonomiske rammen skal som nå forhandles mellom partene på sentral 
 nasjonalt nivå.

• Lokale arbeidsgivere og tillitsvalgte skal deretter gjennom kollektive, lokale  
 forhandlinger fordele alt av lønnstillegg lokalt.

• Lokalt kan det gis generelle tillegg til alle ansatte, justere grupper og gis individuelle  
 lønnstillegg.

• Systemet skal sikre alle et rimelig lønnsnivå og lønnsutvikling.
• Ingen skal gå ned i lønn som følger av nytt lønns- og forhandlingssystem.
• Det skal utvikles en ny tvisteløsningsmekanisme som er bedre enn dagens ordning i 

 lokale forhandlinger.

Det økonomiske resultatet av lønnsoppgjøret 2016 ble en ramme på 2,4 %. Dette ble fordelt 
gjennom et generelt tillegg på 0,5 % og en lokal pott på 2,3 %.



Naturviterne – Privat
Styret har bestått av Anja Johansen Haugerud (leder, til og med juni 2016), Kim Viggo Weiby 
(nestleder, til og med juni 2016), Finn Erlend Ødegård, Kirsti Margrethe Haave Myran og Rikke 
Filseth. Eirin Sannes Sleteng er varamedlem.

Fra og med juli 2016 gikk Anja Johansen Haugerud av som leder pga overgang til statlig 
sektor, og Kim Viggo Weiby overtok da som leder. 

Ut fra et ønske om å være mer synlige og få kunnskap om de virksomhetene hvor 
Naturviterne har medlemmer og potensiale for å verve nye, har styret lagt flesteparten av 
møtene ut i virksomhetene. I 2016 har styret besøkt Strand Unikorn på Moelv, Animalia på 
Løren og Felleskjøpet Agri på Lillestrøm. På Felleskjøpet Agri arrangerte styret en åpen 
temalunsj om økologisk landbruk.

Styret har arbeidet for å få på plass tillitsvalgte i flere virksomheter, ny strategi for 
Naturviterne, rekruttering av nye medlemmer og skrevet blogginnlegg. Styret har også sendt 
sommer- og julebrev pr e-post til Naturviternes medlemmer i privat sektor.

Hovedtariffoppgjøret 2016

2016 har vært et hovedoppgjør hvor det har vært forhandlet både om lønn og etablering og 
innhold i avtaler sentralt og lokalt. På sentralt hold har vi fått etablert Hovedavtale og 
overenskomst med Virke slik at Naturviterne nå har hovedavtaler med alle de største 
arbeidsgiverforeningene. I tillegg har forhandlingene om Hovedavtalen mellom NHO og 
Naturviterne forbedret våre medlemmers rettigheter etter denne. Lokalt har de tillitsvalgte 
gjort en stor innsats for å få til gode resultater både når det gjelder lønn og avtaleverk. Det er 
etablert ny lokal overenskomst for våre medlemmer i Norsk Senter for Økologisk Landbruk 
(NORSØK).

Det ble brudd i forhandlingene mellom Naturviterne i Norsk Landbruksrådgivning (NLR) og 
Norsk Landbruksrådgivning. Naturviternes tillitsvalgte gjorde en stor innsats for å finne en 
løsning, og etter nye forhandlinger med arbeidsgiver ble det oppnådd enighet høsten 2016. 

Det har blitt etablert nye bedriftsgrupper på flere arbeidsplasser; blant andre Strand Unikorn, 
Norges Jeger- og Fiskerforbund og Animalia.

 



Naturviterstudentene
Styret i Naturviterstudentene har bestått av Elisabeth Stenseth (NMBU, leder), Ingunn 
Skogsrud (UiO, nestleder), Hedda Sofie Gjerdingen (UiB), Asha Nur Gutale (UiO og Signe 
Bergum (NMBU. Varamedlemmer er Line Nygård (UiB) og Aina Elmer (NMBU).

Studentaktiviteter

I årsmeldingen for 2015 er besøk og omvisning på Naturhistorisk museum nevnt som en ny-
vinning, og aktiviteten ble gjentatt i 2016. Jobbsøkerkursene og vinkursene er suksesser som 
har blitt arrangert flere steder, og Freia-turer er også en slager som trekker studenter. 
Medlemsmøte med bingo ved UiB, rebusløpet ved UiO og julegrøtservering ved NMBU var 
arrangementer som ble veldig populære. 

Studentkampanjen i 2016 bidro til 325 nye medlemmer. Lokallagene på UiB, UiO, UiT og 
NMBU deltok aktivt i kampanjen. Gjennom hele året har Naturviterstudentene fått 377 nye 
medlemmer, mens 53 har meldt seg ut. 

Studentlandsmøtet 2016 ble avholdt 3.-4. mars i Oslo. 

Naturviterne ved NTNU har vært uten studentkontakt siste halvdel av 2016. Student-
kontaktordningen er videreført ved de andre universitetene. Det ble igangsatt tiltak for å få 
lokallaget ved NTNU på beina igjen.

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)
• Anna Holmeng (UiT), fra mars 2016
• Ingunn Skogsrud (UiO), t.o.m. mai 2016
• Morten Aanvik (UiO), fra august 2016
• Frida Snilstveit Hoem (UiB) 



Naturviternes medlemstilbud

Vakttelefon og rådgivning på e-post
Naturviternes vakttelefon og e-posttjenesten spor@naturviterne.no er flittig brukt av med-
lemmene. 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 tillits-
valgte. Noen av kursene som ble holdt i 2016 var:

• Grunnkurs for tillitsvalgte
• Kurs i lønnsforhandlinger
• Videregående kurs i forhandlinger
• Omstilling og jus
• Kurs i konflikthåndtering
• Kurs i presentasjonsteknikk
• Karrieredager
• Arbeidslivsdag
• Tariffkonferanse
• Naturviterforum
• Nettverkssamling for nyutdannede
• Nettverkssamling for ledere
• Medlemsmøter i flere byer
• Frokostmøter/-debatter
• Jobbsøkerkurs

Naturviteren
Medlemsbladet kom i 2016 ut i fire utgaver: 

1. Fremtidens arbeidsplass
2. Morgendagens samferdsel
3. Bærekraftig byutvikling
4. Økologisk matproduksjon

Redaktør var Torbjørn Hundere. Redaksjonsrådet besto av Per Rønneberg Hauge, Nicoline 
Horn-Hanssen, Sigrid Skjølås, Merete Skaug, Ane Fossum og Tone Aamodt.



Medlemsutvikling 2004 - 2016
Naturviterne hadde 6601 medlemmer pr. 31.12.2016.

Medlemsutviklingen utgjorde i 2016 en nedgang på 40 medlemmer. Det ga en prosentvis nedgang 
på 0,6 %.

• 1 566 jobber i statlig sektor
• 1 488 jobber i kommunal sektor
• 1 438 jobber i privat sektor
• 923 er studenter
• 114 er selvstendig næringsdrivende
• 527 er pensjonister
• 545 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 2016 var kr 1 549 185 før tilleggsbevilgninger. Naturviterne hadde i 2016 
samlede inntekter på kr 20 094 602.

De største utgiftspostene i 2016 var:

• Arbeidskraft kr 9 695 494
• Medlemsservice/drift kr 3 367 555
• Politisk virksomhet og driften av det politiske apparatet kr 2 163 208
• Informasjon og verving kr 1 406 496
• Bidrag til Akademikerne og andre organisasjoner kr 1 210 585
• Drift av studentorganisasjonen kr 439 168

Naturviternes viktigste eiendel er eierandelen i Keysers gate 5. Den økonomiske situasjo-
nen i Naturviterne er dermed stabil og trygg. Som dominerende inntektskilde er kontingen-
ten fra medlemmene avgjørende for forbundets virksomhet.

Sekretariatets arbeidsmiljø fungerer bra med daglig åpen kommunikasjon og internsam-
linger, statussamtaler og ukentlige sekretariatsmøter. Det ble avholdt lønnssamtaler på 
våren. Sykefraværet i 2016 lå på 4,51 %.

Naturviterne er Miljøfyrtårnbedrift og leverer årlige miljørapporter.




























