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Vet det, kan
det og gjør
noe med det!

Naturviterne vet hvordan medlemmene har det, vi kjenner medlemmenes
situasjon og deres bransjer. Vi i Naturviterne kan forhandlinger, arbeidslivsrett og fagene medlemmene jobber med. Naturviterne gjør noe hver
dag for å forbedre medlemmenes vilkår. Vi hjelper medlemmene med å
forbedre sin arbeidssituasjon enten det dreier seg om lønn eller konflikter.
Naturviterne forteller politikere, media og opinionsdannere hva som
bør gjøres for at naturviterkompetansen skal komme samfunnet og
virksomhetene til gode. Dette er Naturviterne!
Året har vært preget av viktige saker for våre medlemmer. Landbruksmeldinga som ble behandlet i Stortinget på nyåret satte agendaen for
debatten om landbruket. Økt produksjon av mat er et sentralt tema og
det forutsetter økt kunnskap om stedstilpasset landbruk. Naturviterne har
fått god oppmerksomhet omkring spørsmålet om vår viktige kompetanse
innen dette området. Klima og miljø har nok fått mindre oppmerksomhet i
den offentlige debatten, men er fortsatt viktig for samfunnet. Det blir nå
mer og mer tydelig at bruk og vern må kombineres i større grad enn før.
Verneområdene blir oftere lagt i nærheten av folks bosted og næringsgrunnlag. Vi vet også at biologisk mangfold trues av gjengroing. Da blir
vår kompetanse viktig for å kombinere to prioriterte oppgaver.
Vi har evaluert våre aktiviteter og medlemstilbud i forbindelse med oppfrisking
av profilen vår. Tilbakemeldingene fra medlemmene var entydig: Naturviternes
kjernevirksomhet er og blir tariff, arbeidsliv og medlemsservice. Vi må
kommunisere tydeligere at vi er der for alle medlemmer og at vi faktisk har
meget god kompetanse på arbeidsliv. Dette ga et visuelt uttrykk som er
sterkere og tøffere. Vi vil mer enn før og vi vil prioritere vår kjernevirksomhet i ressursbruken. Medlemmene skal få hjelp når de trenger det!
Våre bransjer endrer seg. Vi ser også at stadig flere av studentmedlemmene
tilhører mer rendyrka naturvitenskapelige fagretninger og ikke i like stor
grad er retta inn mot enkelte næringer eller forvaltningsområder. Det
gir oss utfordringer som forening. Medlemssammensetningen forandres
gradvis gjennom generasjonsendringer, og dette må vi tilpasse oss til.
Det er viktig å vokse og vinne kampen om de grønne utdanningene. Derfor
blir studentarbeidet fortsatt viktig for oss! Studiekvaliteten innen våre
studier skal forbedres. Vi mener det vil bidra til større anerkjennelse og
dermed bedre søkning. Studentene må også få bedre finansiering og
boligtilbud slik at de kan studere på heltid.
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«

Alle medlemmer i Naturviterne skal vite
at de får det de trenger av oss!

»

Finn Roar Bruun - leder
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Samfunnspolitikk

2012 har vært preget av stor aktivitet på det samfunnspolitiske feltet.
Den største nyvinningen har vært at vi lanserte Naturviternotatene.
Det første kom i januar og totalt fire utgaver er gitt ut:
•
•
•
•

Matproduksjon
Energi
Klima
Folkehelse

Notatene bidrar til oppmerksomhet og bekrefter Naturviterne som en
organisasjon som kommer med faglige kunnskapsbaserte innspill og som
kan delta og bidra i samfunnsdebatten.
Vi har også avholdt flere debattmøter i løpet av året. Vi startet allerede i
januar med et møte om norsk landbruk. Bondens omdømme, kunnskapsnivået i landbrukssektoren og økt innsats på forskning var hovedtemaer.
Møtet resulterte i flere oppslag på nett og en stor sak i Nationen både
på papir og nett.
Det har også blitt avholdt tre godt besøkte møter om forvaltning av
henholdsvis laks, areal og vann.
Bloggen til Finn Roar Bruun har blitt en viktig kanal for samfunnspolitiske synspunkter. Ut fra statistikken ser vi at de mest populære
innleggene omhandlet arbeidsliv, arealplanlegging og natur.
Samfunnspolitisk utvalg har i løpet av 2012 avholdt tre temamøter:
•
•
•

Klima
Folkehelse
Verdiskaping

Naturviterne ble invitert og deltok på KrFs innspillskonferanse i forbindelse
med utarbeidelse av deres partiprogram.
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Korte tilbakeblikk
2012

Landbrukets omdømme, kunnskapsnivået i landbrukssektoren og økt
innsats på forskning var hovedtemaer da Naturviterne i januar inviterte
til diskusjon omkring den nye landbruksmeldingen. – Norsk landbruk
trenger mer kunnskap for å overleve, sa Finn Roar Bruun, leder i Naturviterne. Han fikk støtte av stortingsrepresentant Irene Lange Nordahl
(SP) som også mente økt kompetanse er grunnleggende for landbrukets
fremtid i Norge. Saken fikk gode oppslag i Nationen og i bransjekanalen
Norsk Landbruk.
Å kritisere styreleder i Tine sitt styrehonorar er utslag av janteloven,
sa Finn Roar Bruun til Nationen i februar. Bakgrunnen var kritikken som
kom da det ble kjent at Tines styreleder Trond Reierstad mottok 917.000
kroner i honorar og godtgjørelser i kraft av vervet som styreleder i Tine.
Halvparten av dette var godtgjørelse for utgifter og avløser.
Norsk Landbruk kommenterer Naturviterne sitt notat om matproduksjon.
Det blir vist til at det ikke er gitt noen reell økning i midler til programkategorien ”Forskning og Innovasjon” i statsbudsjettet. Økt produktivitet
krever større satsing fra myndighetene på landbruksforskning.
I april legger regjeringen frem den nye klimameldingen. Naturviterne
stiller sammen med øvrige parter i fagbevegelsen på høring i Stortinget.
Parolen ”Klimaet trenger et seriøst klimaforlik” ble senere brukt for å få
regjering og opposisjon om å sette seg ned ved forhandlingsbordet igjen
for å bli enige om et nytt og ambisiøst klimaforlik.
Naturviterne tar i mai opp tema midlertidige ansettelser ved universitetene
i en kronikk i Stavanger Aftenblad. Forslaget går ut på de bør ansettes
flere unge forskere i innstegsstillinger og videre i faste stillinger.
Naturviterne er med og nominerer årets vinner av Akademikerprisen,
Sissel Rogne, direktør i Bioteknologinemda og professor ved Institutt
for Naturforvaltning (INA) på UMB.
NHO og Naturviterne blir i november enige om ny Hovedavtale for perioden
2012-2014. Revisjonen sto for det meste av tekniske endringer.
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Kronikker og spalter fra Finn Roar Bruun som er
publisert i Drammens Tidende og Avisa Nordland i 2012:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Med kunnskap skal klimaeffektene beregnes
Føre var på mer uvær
Natur i kroner og øre
Bruk eller vern av naturen? Ja takk
Skrei er ikke torsk
Salt på avveier
Søppel er gull
Naturlig plastikk
Nyttige bakterier
Jeg har fått borreliose
Genmodifisert mat på middagsbordet
Bioprospektering – naturens medisinskap åpnes
NATURviternes årsrapport 2012
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Naturviterne
– Kommune

LØNNSUTVIKLING FOR KOMMUNALT ANSATTE MEDLEMMER: 		
ØKNING 4,6 %, GJENNOMSNITTLIG ÅRSLØNN: kr 506.000,Ved tariffoppgjøret i 2012 kom ikke partene til enighet og saken ble
oversendt Riksmeklingsmannen til behandling. Riksmeklingsmannen
fant ikke grunnlag for å legge frem en skisse til løsningen etter at det
ble brudd i det statlige tariffområdet, og Naturviterne og de andre
akademikerforeningene havnet derfor i streik sammen med de andre
hovedsammenslutningene. Akademikerforeningene hadde likevel ingen
personer tatt ut i streik, og hadde i realiteten en meklingspause mens
de andre sammenslutningene streiket. Dette var et bevisst valg basert
på erfaringene fra hovedoppgjøret i 2010, hvor man var i en tilsvarende
situasjon der man ble presset ut i en streik.
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
løst etter mekling hos Riksmeklingsmannen.
Lønnsforhandlingene etter kapittel 3 og 5 har stort sett forløpt på en
god måte, og det er meldt om svært få brudd i 2012.
Fylkeskontakter
Det er fylkeskontakter i 16 av 19 fylker. Fylkeskontakt mangler i Oslo,
Hedmark og Sør-Trøndelag. 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 Dublin i september. Temaene
var fylkeskontaktenes rolle, tariffoppgjøret 2012, utfordringer for
undervisningssektoren og generelle orienteringer.
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Styret
Ragnhild Saakvitne (leder) *
Jarl Devik (nestleder) *
Jarleiv Ladstein *
Lina Mørk *
Jon Stamnes *
Tor Håvard Sund (vara) *

Det har blitt avholdt jevnlige møter i styret hvor krav til
sentrale forhandlinger, høringer, rekruttering, retningslinjer, kurs og opplæringsaktivitet har blitt behandlet.
Det har i løpet av året blitt utarbeidet en vervebrosjyre
for undervisningspersonalet. Det er også avholdt to
seminar med fokus på offentlig tjenestepensjon og IA.
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Naturviterne
– Stat

LØNNSUTVIKLING FOR STATLIG ANSATTE MEDLEMMER: 			
ØKNING 6,1 %, GJENNOMSNITTLIG ÅRSLØNN: 522.000,Etter å ha meklet i 30 dager kom Akademikerne den 2. juni til enighet
med Staten om ny hovedtariffavtale. LO Stat og YS Stat aksepterte
samme avtale etter å ha vært i konflikt, mens UNIO endte i frivillig
lønnsnemnd hvor de fikk samme resultat som de tre andre, men med
et senere virkningstidspunkt for det generelle tillegget.
Forhandlingene og den påfølgende meklingen med Staten var i 2012
svært krevende, og var preget av dårlige prosesser og fremdrift.
Naturviterne er tilfreds med at man klarte å få avsatt en større pott til
lokale forhandlinger enn man har klart de seneste årene, samt at det ikke
ble avsatt penger til tradisjonelle sentrale justeringsforhandlinger. Vi er
også tilfreds med at Akademikerne ikke har vært i streik i det statlige tariffområdet, men har gjennomført en mekling som har sikret viktige elementer
for Naturviterne. Til tross for positive elementer er resultatet av forhandlingene langt unna vårt hovedkrav om en endring av statens lønnssystem.
Lønnsveksten for naturvitere i det statlige tariffområdet har vært god, og
viser nok en gang viktigheten av de lokale forhandlingene, hvor Naturviterne
oppnår gode resultater. Historiske tall viser også at svingningene i det
statlige tariffområdet er større enn i andre områder, med hovedoppgjør
som gir relativt sett mye bedre lønnsutvikling enn mellomoppgjør.
Naturviterne har ikke vært involvert i noen brudd ved de lokale forhandlingene.
Hovedtariffoppgjøret i staten 2012
• Ramme:
• Overheng:
• Glidning:
• Generelt tillegg pr 1. mai, Ltr. 18-55:
• Generelt tillegg pr 1. mai, Ltr. 56-101:
• Sentrale tiltak pr 1. juli:
• Kostnader fellesbestemmelser osv. pr 1. januar:
• Lokale forhandlinger pr 1. september:
• Resirkulerte midler pr 1. september:
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4,1 %
1,1 %
0,5 %
Kr 12 000
2,7 %
0,42 %
0,015 %
1%
0,1 %

Styret
Det har blitt avholdt jevnlige møter i styret hvor krav til
forhandlinger, høringer, rekruttering, kurs og opplæringsaktivitet har blitt behandlet. Det er også avholdt to seminar
med fokus på offentlig tjenestepensjon og IA.
Anne Thorine Lundstein skiftet jobb og arbeidssektor i
september, og gikk dermed ut av styret i Naturviterne
- Stat. Dagfinn Hatløy overtok som nestleder og Ing-Lill
Pavall, som var 1. varamedlem, ble fast styremedlem.

Anne Camilla Bergkvist (leder) *
Dagfinn Hatløy (nestleder) *
Siri Svendgård-Stokke *
Ivar M. Sæveraas *
Ing-Lill Pavall *
Øystein Overrein (vara) *

Det ble avholdt en konferanse for tillitsvalgte i Kystverket
i mars, og en felles konferanse for tillitsvalgte i Mattilsynet og Statens Vegvesen i juni. Høstkonferansen for
tillitsvalgte i statssektoren ble avholdt i Riga i september.
I tilknytning til høstkonferansen ble det også avholdt en
felles samling for tillitsvalgte i fylkesmannsembetene.
NATURviternes årsrapport 2012
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Naturviterne
– Privat

Lønnsutviklingen for privat ansatte naturvitere varierer en god del.
LØNNSUTVIKLING FOR PRIVAT ANSATTE MEDLEMMER: 		
ØKNING 5,3 %, GJENNOMSNITTLIG ÅRSLØNN: 544.000,I 2012 var det hovedoppgjør. Det ble forhandlet både om innholdet i
avtaleverket og lønn. Året ble preget av oppløsningen av Landbrukets
arbeidsgiverforening (LA) fra 1. januar 2012. Det ble forhandlet fram nye
særavtaler for medlemmer av Naturviterne i TINE SA og for medlemmer
i Norsk Landbruksrådgivning. Avtalene erstatter tidligere overenskomster
mellom LA og Naturviterne. Hovedavtalen mellom Naturviterne og
NHO ble revidert etter forhandlinger, og Overenskomst mellom SAN
(Sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i Spekter-området)
og Spekter og Hovedavtalen mellom SAN og Spekter, ble også revidert.
Styret har hatt styremøter etter behov. To av styremøtene har
vært lagt til virksomheter i privat sektor hvor Naturviterne har mange
medlemmer og potensial for flere medlemmer. Ett møte ble lagt til
Nortura i Oslo og ett ble lagt til Felleskjøpet i Trondheim. Styret arrangerte
også et seminar om lokal lønnspolitikk med etterfølgende middag for
medlemmer i privat sektor i Trondheims-området.
Temaer styret har behandlet i 2012 er blant annet hovedoppgjøret i
privat sektor 2012, Naturviternes tariffpolitiske plattform, nye etiske
retningslinjer for Naturviterne, tiltak for økt medlemstilfredshet og
helsefremmende arbeidsliv (IA-avtalen).
Viktige tema for privat sektor har vært oppløsningen av LA og
konsekvenser for Naturviternes avtaleverk, hovedoppgjøret 2012
og tillitsvalgtes rolle i omstillingsprosesser.
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Styret
Ragnhild Borchsenius (leder) *
Knut Røst (nestleder) *
Peter Bevan *
Siv Heia Uldal *
Rune Aas *
Arnstein Tveito (vara) *
Sigrid Stokke (vara) *
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Naturviterstudentene

2012 har vært et aktivt år for Naturviterstudentene. Alle lokallag har innledet
gode samarbeid med sine lokale DNB-kontakter, som har ført til at vi har
hatt flere samarbeidsarrangementer med DNB. Naturviterne og Samfunnsviterne arrangerte i samarbeid et spennende og vellykket debattmøte på
Litteraturhuset 25. september: ”Naturvitere vs. Samfunnsvitere – Hvor dyp
er kløften?”. ”Bakrus – en røff guide til dagen derpå” av Ole André Sivertsen,
ble en stor suksess på UMB, hvor over 200 studenter deltok på foredraget.
Studentmøte 2012 ble holdt 8.-9. mars i Oslo. I tillegg til de ordinære
studentmøtesakene ble første dag av samlingen brukt til faglig og organisatorisk påfyll. 15 delegater fra fire ulike studiesteder var representert.
Det var høy aktivitet ved alle studiesteder under årets høstkampanje.
Vi merker økt konkurranse om studentene og bruker mye resurser på å
verve nye og beholde eksisterende medlemmer.
I 2012 har vi hatt studentkontakter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap samt Universitetet i Oslo og Bergen.
Naturviterne har opprettholdt et godt tilbud av kurs og aktiviteter til
studentmedlemmene. Jobbsøkerkurs er fortsatt populært hos medlemmene.
Årets nyvinning har vært vinkurs med Trygve Ulset fra sekretariatet.
Studentene har også bidratt i prosessen med å friske opp profilen til
Naturviterne, som lanseres i 2013.
Naturviterstudentenes lokallag
• Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
• Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB)
• Universitetet i Bergen (UiB)
• Universitetet i Oslo (UiO)
Studentkontakter
Tone Stokka (UiB), Ulrikke Kjær (UMB), Chrisse T. Wøien (UiO) t.o.m. mai
2012 og Gunn-Helen Moen (UiO) f.o.m. august 2012.
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Styret
Marte R. Steinskog (UiB) - leder *
Ida V. Vartdal (UMB) - nestleder *
Karen-Christine OehningerStorvoll (NTNU) *
Svein André Kolltveit (UMB) *
Ingrid Fallet (UMB) *
Kristine S. Born (UMB) - 1. vara *
Siri Myren (NTNU) - 2. vara *
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Sammendrag
lønnsutvikling
2012

Lønnsstatistikkundersøkelsen viser at det ble en bedre lønnsutvikling
for medlemmene i 2012 enn året før; med en økning på 5,4 % i 2012 mot
3,8 % i 2011. For første gang ligger gjennomsnittet over kr 500 000.
Statssektoren kom best ut. I staten har det gjennom flere år vært gitt
større tillegg i hovedoppgjør enn i mellomoppgjør. I 2012 var det hovedoppgjør, og økningen var mer enn dobbelt så stor som året før.
Gjennomsnittlig lønnsvekst:			
Gjennomsnittlig alle medlemmer: 		
Kommune økning 4,6 %, gjennomsnittlig
Stat
økning 6,1 %, gjennomsnittlig
Privat
økning 5,3 %, gjennomsnittlig

5,4 %
årslønn kr. 522 000
årslønn kr. 506 000
årslønn kr. 522 000
årslønn kr. 544 000

Ved å se på medianverdiene i tillegg til gjennomsnittsverdiene, får man
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 øvre halvdel av medlemsmassen. 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.
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Årslønn
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Medlemsutvikling
i årene
2004-2012

Naturviterne hadde 5970 medlemmer pr. 31.12.2012.
Medlemsveksten var i 2012 på 113 medlemmer.
Det ga en prosentvis vekst på 1,93 %.
•
•
•
•
•
•
•

1402 medlemmer jobber i statlig sektor
1465 medlemmer jobber i kommunal sektor
1259 medlemmer jobber i privat sektor
897 medlemmer er studenter
101 medlemmer er selvstendig næringsdrivende
473 medlemmer er pensjonister
373 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. gjennom å tilby medlemsfordeler.
Medlemstilbudene i 2012 var:
• Bistand i lønns- og tariffspørsmål
• Juridisk rådgivning og bistand i arbeidslivsspørsmål
• Advokathjelp i privatsaker
• Billig lån og forsikring gjennom DNB
• Kurs og konferanser
• Karrieretesten (HPI: Hogans personlighetsinventorium)
• Tidsskriftet Naturviteren
• Medlemssider på internett (Medlemsnett)
• Elektronisk nyhetsbrev
• Faglige nettverkssamlinger
• Rabattavtaler på hotell
• Tilbud for studenter
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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
2012

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Grunnkurs og videregående kurs for tillitsvalgte
Grunnkurs og videregående kurs i forhandlinger
Jus i arbeidslivet
Kurs i konflikthåndtering
Karrieredager
Tariffkonferanse
Naturviterforum
Nettverkssamling for nyutdannede
Nettverkssamling for ledere
Nettverkssamling for selvstendig næringsdrivende
Samling for tillitsvalgte i Vegvesenet
Samling for tillitsvalgte i Mattilsynet
Samling for tillitsvalgte i Kystverket
Kurs for undervisningspersonalet
Kurs for fylkesmannsembetene
Kurs for landbruksrådgivingen
Frokostmøte: Hva vet du om vannforvaltningen i Norge?
Frokostmøte: Hvordan kan kompetanse redde landbruket?
Debattmøte: Bærekraftig forvaltning av lakseressursen
Debattmøte: Naturviter vs Samfunnsviter – Hvor stor er kløften?
Hvordan skrive søknad til Forskningsrådet
Studentlandsmøte
Studentstyrekurs
Kurs i presentasjonsteknikk
Jobbsøkerkurs
Memo-kurs
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Naturviteren

Foreningen står som utgiver av medlemsbladet Naturviteren.
Bladet kom ut med fire temanummer i 2012:
•
•
•
•

Forskning
Utdanning
Mat
Kan vi sikre oss mot naturen?

I november sa redaktør Eva Alnes Holte opp sitt engasjement som
redaktør for Naturviteren. Ny redaktør er Christine Kristoffersen. Hun
har arbeidet som journalist siden 1992, og er medlem av Norsk Journalistlag. Siden 2007 har hun drevet eget firma, Lys & Latter Media, med
vekt på journalistikk, informasjon og bokproduksjon.
Det ble i 2012 gjennomført en leserundersøkelse av Naturviteren. Denne
er brukt i arbeidet med å videreutvikle bladet til å få større relevans og
interesse for medlemmene.

Klimasertifikat

Naturviterne er Miljøfyrtårnbedrift og leverer årlige miljørapporter.
I samarbeid med CO2Focus kjøpes det klimakvoter etter ACAM® modellen og det kompenseres for alle egne utslipp av CO2.
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NATURviteren
I et tidsskrift UtGitt AV NAtUrViterNe I Nr. 3 I 2012 I

TEMA:

MAT
CE R

– AP

PROVED BY UN

KLIMANØYTRAL
ORGANISASJON

KLIMASERTIFIKAT 2012
CO2focus Klimasertifikat™ er tildelt Naturviterne, som har avgitt klimaregnskap i henhold til The
Greenhouse Gas Protocol og har kompensert for egne utslipp av CO2. Beregningen av CO2-utslippene
er på totalt 34,9 tonn CO2 og inkluderer kilometergodtgjørelse, flyreiser og strømforbruk, samt papir
og restavfall. Naturviterne har med dette kjøpt inn FN-sertifiserte klimakvoter tilsvarende et totalt
utslipp på 35 tonn CO2.
Klimakvotene er utstedt av FN og kalles CER (Certified Emission Reduction). Disse er en
del av Kyotoavtalens globale mekanisme for å bekjempe klimatrusselen, kalt den grønne
utviklingsmekanismen. CER er et kvalitetsstempel for en offisiell klimakvote som både garanterer
reduksjon i klimagassutslipp og støtter bærekraftig utvikling i utviklingsland.
Når FN utsteder en CER betyr det at reduksjonen i klimagassutslippene allerede har funnet sted.
Gjennom å kjøpe en FN-godkjent klimakvote finansierer dermed Naturviterne et klimareduserende
tiltak tilsvarende sertifikatets pålydende. CER-kvotene tas ut av markedet og slettes.

• EkSTrA krEvEnDE LønnSOppgjør I SIDE 4 I
• nOk MAT – En gLObAL uTFOrDrIng I SIDE 6 I
• nATurvITErDuELLEn I SIDE 11 I
• unngå å bLI MInSTEpEnSjOnIST! I SIDE 16 I

For mer informasjon om klimakvoter og prosjektet sertifikatet er knyttet til, se
CDM 0928 Norte III B, deponigassprosjekt i Argentina, eller www.co2focus.com
I TEMA I nyhETEr I MEDLEMSSTOFF I FASTE SpALTEr I

Oslo, 29. juni 2012

Per Otto Larsen
CO2focus AS

For mer informasjon om CO2focus, se www.co2focus.com
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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 2012 var kr 83 267 før tilleggsbevilgninger. Naturviterne
hadde i 2012 samlede inntekter på 16 688 millioner kroner.
De største utgiftspostene i 2012 var:
•
•
•
•
•
•

Arbeidskraft ca. 8,8 millioner kroner
Medlemsservice/drift ca 2,1 millioner kroner
Politisk virksomhet og driften av det politiske apparatet ca. 		
2,8 millioner kroner
Informasjon og verving ca. 1,7 millioner kroner
Bidrag til Akademikerne og andre organisasjoner ca. 1,1 millioner kroner
Drift av studentorganisasjonen ca. 0,6 millioner kroner

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 utviklingssamtaler på høsten og lønnssamtaler på våren.
Sykefraværet i 2012 lå på 3,69 %.
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RESULTATREGNSKAP 2012
Vedlagt følger resultatregnskapet og balanse med noter, regnskap for Aksjonsfondet og regnskap for Kapitalfondet.
Resultatregnskap 2012

Resultat 2012

Budsjett 2012

Resultat 2011

16 515 450

16 128 202

15 552 830

Avvik i kr Noter

INNTEKTER
Kontingent (brutto)
- tap på krav
Kontingent (netto)
Annonser
Andre inntekter
SUM INNTEKTER

1

-113 855

-100 000

-355 741

16 401 594

16 028 202

15 197 089

-373 392

271 785

350 000

411 331

78 215

2
3

14 800

50 000

28 174

35 200

16 688 179

16 428 202

15 636 594

-259 977
4

SENTRALE STYRER & KOMITEER
Forbundsledelse

958 360

925 000

884 534

-33 360

Hovedstyret

174 020

250 000

215 230

75 980

Tariffkonferanse/Landsmøte

90 151

130 000

115 713

39 849

Kontroll- og valgkomité

10 402

10 000

5 167

-402

NLR-konferanse

36 329

20 000

5 284

-16 329

1 269 262

1 335 000

1 225 928

65 738

Tariffutvalg

346 485

550 000

416 227

203 515

Nettverk / Samf.pol.utv.

530 593

250 000

269 163

-280 593

Naturviterforum

294 331

230 000

181 707

-64 331

88 249

SUM

5

POLITISK AKTIVITET

Karriererådgivning

79 600

80 000

Nye karrieredager

183 606

100 000

400
-83 606

Regionale medlemsmøter

21 058

60 000

48 998

38 942

Faglige arrangementer

45 666

50 000

43 388

4 334

1 501 338

1 320 000

1 047 733

-181 338

SUM
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Resultatregnskap 2012

Resultat 2012

Budsjett 2012

Resultat 2011

1 034 365

1 040 000

1 028 891

Avvik i kr Noter
6

ANDRE ORGANISASJONER
Kontingent Akademikerne
Andre kontingenter
SUM

5 635

35 841

50 000

25 329

14 159

1 070 206

1 090 000

1 054 220

19 794
7

ARBEIDSKRAFT
Lønn ansatte
Refusjon sykepenger
Refusjon fødselspenger

6 648 347

Pensjonsforsikr. / Sos. utg.
Rekruttering
Opplæring ansatte
SUM

6 153 062

-11 376
-69 250
-446 000

-433 812

7 334

43 110

200 000

290 763

156 890

2 420 619

2 150 000

2 217 495

-270 619

62 006

50 000

61 407

-12 006

100 753

100 000

56 398

-753

8 810 125

8 804 000

8 276 063

6 125
8

DRIFT
Drift/Vedlikehold

594 429

389 927

IT-kostnader

642 072
28 263

IT-kostnader - nyinnkjøp
Maskiner, inventar, utstyr

101 653
11 376

-453 334

Frikjøp OJK
Kjøp av tjenester

6 750 000

506 636

-204 502

550 000

549 177

-92 072

250 000

136 062

221 737

38 630

50 000

68 279

11 370

Porto/Telefon

423 027

300 000

426 202

-123 027

Kontorrekvisita/Faglitteratur

205 294

200 000

285 760

-5 294

67 500

100 000

66 250

52 500

1 999 215

1 859 927

2 038 366

-139 288

Diverse honorarer
SUM

9

MEDLEMSSERVICE
Reise ifm medlemskontakt

68 636

150 000

273 878

81 364

SUM

68 636

150 000

273 878

81 364
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Resultatregnskap 2012

Resultat 2012

Budsjett 2012

Resultat 2011

Avvik i kr Noter

Kurs / Opplæring

-95 228

100 000

-265 707

195 228

SUM

-95 228

100 000

-265 707

195 228

Verveaktivitet / vervepremier

208 064

200 000

284 482

-8 064

SUM

208 064

200 000

284 482

-8 064

10

KURS/OPPLÆRING

11

VERVING

12

INFORMASJON
Informasjon

401 649

300 000

353 111

-101 649

Markedsføring / Profilering

302 220

400 000

395 474

97 780

Naturviteren
SUM

746 766

550 000

556 390

-195 766

1 449 635

1 250 000

1 304 975

-199 635
13

STUDENTER
Premiering lokallag/ambassadører
Studentkontakt

15 269

10 000

13 175

-5 269

109 262

140 000

79 061

30 738

Naturviterstudentene

37 960

30 000

27 226

-7 960

Studentstyret

45 797

50 000

62 563

4 204

Studentlandsmøtet

56 021

65 000

61 935

8 980

Eksterne kurs/arrangementer
Ulykkesforsikring studenter

17 010

30 000

26 131

12 991

168 105

160 000

172 918

-8 105

Studentkampanje

108 657

50 000

60 592

-58 657

SUM

558 079

535 000

503 602

-23 079

16 839 332

16 643 927

15 743 540

-195 405

-151 152

-215 725

-106 946

-64 573

SUM KOSTNADER FØR FINANS
RESULTAT FØR FINANS
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Resultatregnskap 2012

Resultat 2012

Budsjett 2012

Resultat 2011

Avvik i kr Noter

-347 723

-150 000

-212 537

-197 723

14
15

FINANS
Finans- og rentekostnader
Finans- og renteinntekter

+582 142

+400 000

+668 882

+182 142

SUM

+234 419

+250 000

+456 344

-15 581

DRIFTSRESULTAT

83 266

349 398

TILLEGGSBEVILGNINGER/
ANDRE ENDRINGER
Merkevareprosjektet

700 176

Forskningsprosjektet

51 769

3 061

Jubileum 2011

748 620

Endring vedlikeholdsfond

-700 000

SUM

-751 945

-51 681

RESULTAT FØR AVSETNINGER:

-668 678

297 718

AVSETNINGER
Til disposisjonsfondet
Til kapitalfondet (1 %)

2012

2011

25 071

294 741

0

2 977

Fra hovedstyrets disposisjon

-693 750

RESULTAT

-668 678

297 718
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NOTER
til resultatregnskapet
pr. 31.12.2012

1	Kontingenter
Netto kontingentinngang utgjør kr 16 401 594 for 2012. Dette er kr
373 392 over budsjett. Årets konstaterte tap er på kr 113 855, noe
som er mye lavere enn fjorårets tap pga opprydding av ikke-betalende
medlemmer i 2011.
2 Annonseinntekter
Annonseinntektene er knyttet til Naturviteren og stillingsannonser
på www.naturviteren.no. Netto annonseinntekter er på kr 271 785,
dette er kr 78 215 under budsjett.
3 Andre inntekter
Andre inntekter er i hovedsak regnskapsførsel for legater og utgjør
til sammen kr 14 800.
4 Sentrale styrer og komiteer
Posten utgjør kr 1 269 262, og det er kr 65 738 under budsjett.
Forbundsleder har vært ansatt i 100 % stilling hele året, og er innberettet
med en årslønn på kr 749 598. Innberettet pensjon utgjør kr 3 076.
Forbundsledelse er kr 33 360 over budsjett som skyldes litt mer
aktivitet enn forventet.
Godtgjørelse til hovedstyrets medlemmer utgjør kr 104 300.
NLR-konferansen i 2012 utgjør kr 16 329 over budsjett, dette pga.
dyrere reisekostnader enn forventet.
5 Politisk Aktivitet
Kostnadene utgjør kr 1 501 338 og det er kr 181 338 over budsjett.
Nettverk/samfunnspolitisk arbeid er kr 280 593 over budsjett. Dette
skyldes blant annet trykking og distribusjon av fire stk naturviternotat.
I tillegg har vi arrangert to ledernettverk mot ett i tidligere år.
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Nye karrieredager utgjør kr 83 606 over budsjett. Vi har en del medlemmer som jobber som selvstendig
næringsdrivende, og det er et ønske om å gjøre noe for dem for å få opp aktiviteten. Det ble derfor
avholdt et to-dagers nettverksmøte for denne gruppen.
Regionale medlemsmøter utgjør kr 38 942 under budsjett. Vi har avholdt medlemsmøter i Sandefjord og Bergen.
Faglige arrangementer utgjør kr 4 334 under budsjett. Åpne arrangementer hvor temaene har vært
”Matproduksjon”, ”Hvordan presentere forskning” og ”Laksemøte” som for øvrig ble arrangert i Trondheim.
6 Andre organisasjoner
Kontingent Akademikerne utgjør kr 1 034 365.
Andre kontingenter er kontingent til Stiftelsen Miljøfyrtårn, HR-Norge, Akademisk Studieforbund,
Norges Vel, Det norske skogselskap, Skoglauget.
7 Arbeidskraft
Lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift og andre personalkostnader utgjør
kr 8 810 125. Dette er kr 6 125 over budsjett. Avviket skyldes i hovedsak større kostnader enn forventet
når det gjelder kollektiv tjenestepensjon.
		
Rekruttering utgjør kr 12 006 over budsjett. Posten utgjør stillingsannonser ifm to ansatte som går ut
i permisjon i løpet av april 2013.
Gjennomsnittlig årsverk i 2012 er 11 og kjønnsfordelingen er ca. 50/50.
Generalsekretær er innberettet med en årslønn på kr 941 390. Innberettet pensjon utgjør kr 3 207.
Premiefond, foretakspensjon (DNB Livsforsikring ASA)
Saldo på premiefond, foretakspensjon pr. 31.12.2012 utgjør kr 4 900 380.
8	Driftskostnader
Totale driftskostnader er kr 1 999 215 og det er kr 139 288 over budsjett. Dette skyldes i hovedsak større
felleskostnader til Sameiet K5 ettersom vi ikke har hatt leietagere i næringslokalene i 1. etg, i tillegg til noe
dyrere kostnader vedr leie av maskiner.
Posten drift/ vedlikehold består av fellesutgifter, strøm, renhold, leie kopi-, pakke- og frankeringsmasking
og er på kr 594 429.
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IT-kostnader drift utgjør kr 92 072 over budsjett. Nytt medlemssystem er valgt og beregnet oppstart i
april 2013. Overskridelsen skyldes konsulentarbeid ifb med overgang, samt noe mer kostnader vedr daglig
bistand/hjelp.
Diverse honorarer er revisjonshonorar for 2012 på kr 67 500.
9 Medlemsservice
Denne posten består av reisekostnader ifm medlemskontakt og utgjør kr 68 636, som er kr 81 364 under budsjett.
10	Kurs og opplæring
Inntekt på kr 95 228. I denne posten ligger alle kurs som gjelder opplæring av tillitsvalgte som vi får OUmidler for. Årsaken til at denne er en inntekt i år er fordi vi har hatt høy deltagelse fra statlig og kommunal
sektor hvor vi får 10 % administrasjonsgodtgjørelse utover våre kostnader.
11	Verving
Posten utgjør kr 208 064 og det er kr 8 064 over budsjett.
I denne posten inngår all reisevirksomhet, standkostnader, gavekort etc.
12	Informasjon/markedsføring
Posten utgjør kr 1 449 635 og det er kr 199 635 over budsjett. Nytt konsept på magasinet Naturviteren samt
ny redaktør har medført økte kostnader.
13 Studenter
Posten utgjør kr 558 079 i 2012 og utgjør kr 23 079 over budsjett. Pga. nødvendig fornyelse av kampanjemateriell ble kampanjeutgiftene noe større enn forventet.
14 Finans- og rentekostnader
Totale finans- og rentekostnader utgjør kr 347 723. Det er kr 197 723 over budsjett. Dette skyldes ekstraordinær uttrekking samt kursjustering vedr vår obligasjon i Dnb Nor High Yield Link.
15 Finans- og renteinntekter
Totalt utgjør finans- og renteinntektene kr 582 142. Dette er 118 142 over budsjett. Avviket skyldes god
avkastning på obligasjonene i Dnb Nor High Yield Link samt investeringen i Pareto høyrente.
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BALANSE PR. 31.12.2012

Tall i 1.000 kroner
EIENDELER

Noter

2012

2011

10 010

10 010

443

358

4 139

2 018

598

3 726

3 192

3 025

461

426

1

ANLEGGSMIDLER
Kontorlokaler
Andel eiendeler K5
Andel bankkonto fond
Obligasjon DnB NOR High Yield Link
Pareto Høyrente
Bundet bankinnskudd
Lån til Sameiet K5

2

1 480

1 155

SUM ANLEGGSMIDLER OG LANGSIKTIGE FORDR.

3

20 323

19 718

OMLØPSMIDLER
Aksjer

4

Kundefordringer
Andre fordringer
Forskuddsbet. kostnader / påløpte inntekter
Mellomregning kapitalfond
Bankinnskudd
SUM OMLØPSMIDLER
SUM EIENDELER

5

0

160

199

247

626

1 689

590

345

0

793

713

0

2 128

3 234

22 451

22 952
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Tall i 1.000 kroner

Noter

2012

2011

EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Bundet kapital

6

16 106

16 081

Til hovedstyrets disposisjon

7

1 206

1 900

Egenkapital K5

8

SUM EGENKAPITAL

-1 068

-891

16 244

17 090

2 222

2 419

2 222

2 419

1 623

1 532

462

428

132

233

LANGSIKTIG GJELD
Pantelån i DnB NOR

9

SUM LANGSIKTIG GJELD
KORTSIKTIG GJELD
Skyldig moms, skattetrekk, arb.g.avg., f.penger
Leverandørg jeld
Annen kortsiktig g jeld
Mellomregning kapitalfond

10

258

0

Andel kortsiktig g jeld K5

1 510

1 250

SUM KORTSIKTIG GJELD

3 985

3 443

22 451

22 952

SUM EGENKAPITAL OG GJELD
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NOTER
til balansen
pr. 31.12.2012

1 Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og
anbefalinger til god regnskapsskikk.
2	Lån til Sameiet K5
Sameiet har ombygd tidligere næringslokalene i 1. etg. for tilpasning
til nåværende leietagere som flyttet inn 01.09.2012. Kontrakten gjelder
til 31.08.2017. I tillegg har Sameiet investert i nytt brannvarslingssystem. Totalt har Sameiet lånt kr 1 480 000 av hver av eierne og
tilbakebetales over tid.
3 Anleggsmidler og langsiktige fordringer
Naturviterne eier 50 % av Keysers gate 5.
	Obligasjon i DnB NOR High Yield Link, ISIN: NO 0010425663 på kr
5 000 000,- ble opprettet 11.07.2008, løpetid 5 år med en rente på ca.
10 % p.a. Beholdningen pr 31.12.12 har en verdi på kr. 598 188.
Andel i norske rentebærende fond, Pareto Høyrente ISIN:
NO0010106230 på kr 3 000 000 ble opprettet 29.09.2011 og løper til
vi sier den opp. Bundne midler i 2012 kr. 461 175.
4 Aksjer
Naturviterne ble tildelt aksjer i Rowan Companies Inc. som betaling
for restrukturering av gjeld i Skeie Drilling AS, nå Rowan Companies.
Disse ble solgt i desember 2012 og utgjør et konstatert tap på kr
3 044 ut fra markedsverdien pr. 31.12.2011.
5 Andre fordringer
Består i hovedsak av O/U-midler fra Akademikerne og Privat/LA-området.
6	Egenkapital
Bundet kapital er et resultat av årets og tidligere års overskudd.
Hovedstyret har bevilget kr 693 750 fra kontoen hovedstyrets
disposisjon. Resultat før avsetning er -668 678, differansen på kr
25 072 mellom disse summene blir overført disposisjonsfondet.
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Saldo pr. 01.01.12		
Årets avsetning		

kr. 16 081 215
kr.
25 072

Saldo pr. 31.12.12		

kr. 16 106 287

7	fra hovedstyrets disposisjon
Hovedstyret ønsket i 2011 at det skulle gjøres tiltak for å få flere medlemmer i forskningssektoren. Det ble
da innvilget en tilleggsbevilgning hvor kostnadene har løpt noe i 2011 og noe i 2012. I tillegg har hovedstyret
gjennom 2012 bevilget totalt kr 693 750 til merkevareprosjektet.
Saldo pr. 01.01.12 		
Årets disponering		

kr 1 900 000
kr 693 750

Saldo pr. 31.12.12

kr 1 206 250

8	Egenkapital K5
Gårdsregnskapet har eget regnskap og endringen vil dermed medføre at resultatregnskapet for
Naturviterne viser resultatet av Naturviternes kjernevirksomhet.
8 Pantelån i DnB
Lån K5 eierinteresser: Naturviterne og DNV eier 50 % av gården hver, fra og med 01.03.2004. Det er
stilt sikkerhet for lånet i bygningen i Keysers gate 5.
9 Annen kortsiktig gjeld
Posten utgjør kr 131 574 og er periodiserte kostnader.
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Regnskap 2012
Naturviterne - Aksjonsfond
2012
Kapital pr. 01.01.

2011
4 833 032,49

4 766 742,93

Renter bank

178 307,87

191 182,39

Renter obligasjon DnB

114 357,15

383 349,31

Avkastning Pareto Høyrente
Renter overført Naturviterne

167 049,94

24 902,41

445 923,51

533 144,55

4 846 823,93

4 833 032,49

4 846 823,93

4 833 032,49

4 846 823,93

4 833 032,49

Streikekostnader
Kapital pr. 31.12
Kapitalens plassering
Bankinnskudd

Regnskap 2012
Naturviterne - Kapitalfond
2012
Kapital pr. 01.01.
Renter bank
Renter overført Naturviterne

1 715 655,33

78 729,63

85 740,18

76 367,74

1 % av fjorårets resultat
Kapital pr. 31.12

2011
1 732 396,54
83 167,97
2 977,00

1 737 735,43

14 169,00
1 732 396,54

Kapitalens plassering
Skyldig Naturviterne
DnB Nor

148 746,38

324 625,32

1 886 481,81

2 057 021,86

1 737 735,43

1 732 396,54
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Revisjonsberetning 2012
Uttalelse om årsregnskapet
Vi har revidert årsregnskapet for naturviterne for regnskapet 2012. som består av balanse pr. 31. desember2012, resultat-regnskapet som viser et underskudd på kr. 668 678,- for regnskapsåret avsluttet pr. denne
datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysinger.
Styret og dalglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i
samsvar med regnskaps-lovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og
daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, hverken som følge av misligheter elelr feil.
Revisors oppgaver og plikter
Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrifter og god revisjonsskikk i Norge, herunder international Standards
on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen
for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.
En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene
for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik
risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for selskapets utarbeidelse av et
årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige
etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskaps-prinsippene er hensiktsmessige og
om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede prestasjonen av
årsregnskapet.
Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Konklusjon
Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den
finansielle stillingen til Naturviterne pr. 31. desember 2012 og av resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet pr. denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.
Uttalelse om øvrige forhold
Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen
om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente
med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.
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Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig
i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 ”Attestasjonsoppdrag som ikke er
revisjon eller forneklet revisjonskontroll av historisk finansiell informasjon” mener vi at ledelsen har oppfylt sin
plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i
samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.
Oslo, 28. februar 2013
Revisjonsfirmaet Geir Bakke AS

Geir Bakke

Årsrapport 2012 fra kontrollkomiteen for Naturviterne
Kontrollkomiteen har gjenomgått hovedstyrets forslag til resultatregnskap, balanse og regnskap for
aksjefond og kapitalfond. Dette er gjennomgått med forbundsleder og administrasjon.
Økonomi
Naturviternes driftsresultat for 2012 viser et overskudd. Kontrollkomiteen har ingen merknader til
føringen av regnskapet.
Kontrollkomiteen støtter de forslag til avsetninger som er foreslått.
Virksomheten i 2012
Kontrollkomiteen har ingen merknader til driften slik den har vært drevet i 2012.
Kontrollkomiteens forslag
Kontrollkomiteen anbefaler at regnskapet for 2012 godkjennes og at hovedstyret meddeles ansvarsfrihet.
Oslo, 28. februar 2013
Svein Finnanger
Kontrollkomiteen

Roar Leirset
Kontrollkomiteen
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Naturviterne
Keysers gate 5
0165 Oslo

E-post: post@naturviterne.no
Telefon: 22 03 34 00
Fax: 22 03 34 01

VET DET, KAN DET OG GJØR NOE MED DET

