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Helhetlig kunnskap
om natur og samfunn
gir en bedre fremtid
for oss og kommende
generasjoner!

Etter festen:

Naturviterne mer
aktuelle enn noensinne
I 2011 feiret Naturviterne 50 år som
fagforening.
Det var et år preget av flere gode
jubileumsarrangementer; flott tariffkonferanse og landsmøte med fest i
Drammen i mars, nordisk samling om
næringsutvikling i juni. Naturviterdagen gikk av stabelen 3. september i
Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim
og Tromsø. Jubileumsåret ble avsluttet
med Naturviterforum i november. Vellykkede arrangementer alle sammen.
I tillegg har Naturviterne aldri hatt så
mange medlemmer som nå, nesten 6000
i måneden før årsskiftet.
Lønnsforhandlinger, felles faglig bakgrunn og hjerte for bærekraft definerer
oss som forening.
Organisasjonen går bra med et meget
kompetent sekretariat og dyktige tillitsvalgte. Vi legger stor vekt på godt
tariffarbeid med vel forberedte forhandlinger og opplæring av tillitsvalgte.

Mitt inntrykk er at vi lykkes bra. Noen
utfordringer har våre medlemmer;
begrensende offentlige budsjetter og
lav inntjening i landbruket. Dette gir
lav lønnsevne og -vilje. I en slik situasjon må vi ikke glemme at høy kompetanse og omstillingsevne er gode kort
for å bidra positivt i den virksomheten
vi jobber i.
Det som kjennetegner oss er at vi er
representert på mange arbeidsplasser i
privat og offentlig virksomhet, ofte med
små grupper. Akademikere er ofte ansatt
som spesialister på et snevert fagfelt eller
generalist som skal kunne takle alle
mulige problemstillinger innen brede
fagfelt, man må kunne mye om flere
fagområder. I begge roller gjør Naturvitere en god jobb. Vår kompetanse er
viktigere enn noen gang før. Med en
voksende befolkning og knappe ressurser blir det stadig viktigere å effektivisere produksjonen samtidig som
ressursgrunnlaget og biologisk mangfold bevares.

Mat, biologisk mangfold og forvaltning
av begrensede naturressurser vil alltid
være viktige faglige områder for Naturviterne. Vi ser en endring i medlemsmassen; flere biologer, mikrobiologer og
andre naturvitenskapelige fag. Aktuelle
saker som forskning, klimatilpassning
og bioteknologi blir derfor viktigere for
oss i årene som kommer. Vårt faglige
arbeid skal sette naturviterkompetanse
i rett samfunnsmessig sammenheng og
vise for bedriftene at vi bidrar til resultater.
Fagene våre utvikler seg, og det må vi
også. I årene som kommer må Naturviterne fokusere på vekst, effektiv drift og
god medlemsservice. Vi må alltid være
relevante og nyttige for våre medlemmer.

FINN ROAR BRUUN
Leder

«Naturviterne har aldri hatt så mange medlemmer som nå.»
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Naturviternes hovedstyre 2011
t Leder Finn Roar Bruun
t Nestleder Hilde Marianne Lien
(Fylkesmannen i Vestfold)
t Anne Camilla Bergkvist
(Mattilsynet)
t Ragnhild Borchsenius
(Norsk Landbruksrådgiving)
t Ragnhild Saakvitne
(Eidsberg kommune)
t Anja Johansen Haugerud
(Leder Naturviterstudentene)

3. september

DAGEN

2011

t Hans Jørgen Sommerfelt
(Ansattes representant)

NATURVITERDAGEN
- ET FELLES LØFT FOR NATURVITERE!
I forbindelse med foreningens 50-års jubileum ble Naturviterdagen arrangert lørdag
3. september. Da inntok et hundretalls
medlemmer og tillitsvalgte byene Tromsø,
Trondheim, Bergen, Stavanger og Oslo.
Naturviterdagen med informasjonsstand
ble arrangert for å skape blest om naturviteres rolle i samfunnsutviklingen. En av
målsettingene var å profilere naturvitere
i spennende yrker. Og det har vi greid!
Motto for dagen var nysgjerrighet og

forståelse for sammenhenger i
naturen.
I nord strålte solen, mens det i
sør og vest varierte fra regnbyger
til kontinuerlig regn. Uansett
så var humør og innsatsvilje på
topp i alle byer.
Et stort antall barn og voksne
fikk denne helgen møte naturvitere, og
kanskje noen ble inspirert til å ta fatt på
en fremtidig naturviterkarriere?
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Korte tilbakeblikk 2011
debattert da Naturviterne arrangerte åpent
debattmøte om norsk matproduksjon.

Landsmøte

JUNI
Nordisk mat var i sentrum da nordisk
naturvitekonferanse møttes om innovasjon
og næringsutvikling. Foredragsholdere fra
Finland, Sverige, Danmark og Norge presenterte ulike utfordringer innen kosthold,
innovasjon og matvareproduksjon.

MARS
Naturviternes landsmøte krever i to resolusjoner at arbeidsmiljøloven verner mot
aldersdiskriminering, og at det må finnes
tilstrekkelig kompetanse på naturressurser
og miljø innenfor næringslivet, kommunal
og statlig forvaltning.
Fornybar energi er ikke noe nytt, men det
er en nødvendighet, skriver Naturviternes
leder Finn Roar i en kronikk. Fremtidens
energibruk vil dreie seg om en vridning til
fornybar energi og bruk av mindre energi.
Naturviterne skriver sammen med ni andre
fagforeninger at ordfører i Stranda kommune må gå foran med et godt eksempel i
behandling av medarbeidere. Foranledningen var en uttalelse til Dagens Næringsliv
der ordføreren uttalte at det var begrenset
kompetanse i administrasjonen.

APRIL
Finn Roar Bruun retter i en kronikk søkelyset på sentralisering og bosetting i tettstedene. Bygdebyene må bli mer attraktive også
for yngre generasjoner.
MAI
Matjord og kompetanse hører sammen
skriver Finn Roar Bruun i en kronikk.
Landbrukspolitikken må også ta vare på
kunnskapsbasert matproduksjon.
Stat og kommune gjør for lite for å beholde
akademikere, sier Finn Roar Bruun i en
kommentar til årets mellomoppgjør i offentlig sektor. Gapet mellom akademikere og
funksjonærer i industrien må bli langt
mindre.
Landbrukets samfunnskontrakt må bli
tydeligere. Dette var et av temaene som ble

Arealforvaltning er mer enn et kjedelig
ord, skriver Finn Roar Bruun i en kronikk.
Naturens arealer er en ressurs som ikke er
fornybar i motsetning til alt annet i naturen.
Dette må ligge til grunn for de gode kunnskapsbaserte beslutningene.
15. juni feirer Naturviterne sine 50 år med
et jubileumscruise på Oslofjorden.
JULI
Vi trenger en norsk klimalov som vil gjøre
langsiktige utslippsmål juridisk bindende
og tilføre samfunnet tiltak og virkemidler
som gir nødvendige utslippsreduksjoner,
sier leder Finn Roar Bruun.
Tankene gikk til pårørende og familier til
de omkomne etter terrorangrepene i Norge
den 22. juli. Naturviternes lokaler i Oslo
forble uskadd etter bomben i regjeringskvartalet.
SEPTEMBER
Klimatilpasning må ikke forsømmes. Det
var Naturviternes oppfordring til politikerne i den lokale kommunevalgkampen.
Utspillet fikk plass i NRK Dagsrevyen og
støtte fra Rådgivende Ingeniørers Forening.
Mer kunnskap om GMO var tema i en kronikk signert Finn Roar Bruun.

Jubileumscruise
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OKTOBER
I forbindelse med regjeringens forslag til
statsbudsjett er Naturviterne kritiske til
økonomiske kutt i Mattilsynet. – De senere
års erfaringer med pandemier og infiserte
matvarer burde gitt en økt satsing på trygg
mat i Norge, sier Finn Roar Bruun.

NATURVITERNES ÅRSRAPPORT 2011

Arne Hjeltnes
på Nordisk naturviterkonferanse.

Claus Mayer
på Nordisk naturviterkonferanse.

Ansatte i Grønn Etat i Bergen kommune
stiller seg uforstående til en omorganisering
av etaten på bakgrunn av en ny byrådskabal.
I et leserinnlegg i Bergens Tidende uttrykker de tillitsvalgte bekymringer for en faglig
oppsplitting.
NOVEMBER
Hovedstyret i Naturviterne holder første
møte med det nye utvidede Samfunnspolitisk utvalg. Tema på første møte er energipolitikk.
Norsk landbruk står i fare for å miste
både kompetanse og riktig ekspertise,
advarer Finn Roar Bruun. Naturviterne
signaliserer at de forventer et krafttak for
landbrukskompetansen i den kommende
landbruksmeldingen.

NATURVITERNE I SIDE 5

MEDLEMME
NATURVITERNES ÅRSRAPPORT 2011

Fra venstre øverst; Ane Fossum (organisasjonsrådgiver), Trygve Ulset (politisk utreder), Tone Aamodt (administrasjonskonsulent),
Hege Markussen (administrasjonssekretær), Ingvild Irgens-Jensen (juridisk rådgiver), Merete Skaug (generalsekretær), Ole Jakob
Knudsen (ass. generalsekretær), Marit Strøm Nikø (regnskapsjef), Torbjørn Hundere (kommunikasjonssjef), Hans Jørgen Sommerfelt
(seniorrådgiver).

SEKRETARIATET
Sekretariatet i Naturviterne består av 11
medarbeidere.
Forbundet har en jevn medlemsvekst og
bemanningen ble derfor utvidet med én
person i 2011, for å ivareta det samfunnspolitiske området. Alle medarbeiderne
har ulik utdanning og fagbakgrunn, noe
som gir nyttige og ulike innfallsvinkler
på ting.
Det er sekretariatet som ivaretar den
daglige driften av organisasjonen og som
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følger opp det medlemmene har behov
for. Grunnstammen i det som leveres er
rådgivning i lønnsforhandlinger og ved
arbeidskonflikter, og ved andre områder
innenfor arbeidslivet.
Det arrangeres kurs og konferanser,
utføres tiltak for å synliggjøre naturviterkompetansen, og fremforhandling av
økonomisk gunstige medlemsfordeler er
også viktig.

Medlemsundersøkelsen i 2011 viste at
83 % av medlemmene er fornøyde med
medlemskapet. Mest fornøyd er man
med generell medlemsinformasjon og
lønnsstatistikken. Det var også en markert økning i andelen som er fornøyde
med den juridiske rådgivningen, og det
er vi glade for!
Naturviterne er en IA-bedrift, og det
lages årlige oppfølgingsplaner.
Sykefraværet i 2011 lå på 2,72 %.
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Samfunnpolitisk utvalg 16. november 2011.

SAMFUNNSPOLITISK FOKUS
To saker preget Naturviternes samfunnspolitikk i 2011:
1. MATPRODUKSJON: Hvordan vi legger
opp matproduksjonen vår og hvor maten
vår skal komme fra er spørsmål som er
med på å definere hva slags samfunn vi
skal ha.
2. KLIMATILPASNING: Klimaendringen
er vår tids største utfordring. En del prosesser er allerede irreversible og det må
tas hensyn til et våtere og villere klima
under planlegging. Klimatilpasning må
utøves ved bygging av boliger, næringsområder og infrastruktur og ikke minst
ved forvaltningen av dyrka mark.
Både matproduksjon og klimatilpasning er
områder vi vet medlemmene er opptatte av
samtidige som de innehar svært stor kompetanse.

MATPRODUKSJON

I mai arrangerte vi debattmøte med tittelen
”Kan norsk matproduksjon skilles fra norsk
distriktspolitikk?” Etterfulgt av en kronikk
i Drammens Tidene med tittelen ”Uansett:
Mat må vi ha”.
Vi leverte også svar på NOUen “Mat, makt
og avmakt- om styrkeforholdene i verdikjeden for mat”: Matvaremarkedet fungerer i
hovedsak godt i Norge i dag. Prisene er likevel høyere enn i utlandet. Utvalget kunne
blitt bedre, særlig av lokalt produsert mat
og økologiske matvarer. Nordmenn har god
råd og kan betale for maten vi spiser. Skal
prisene ned og utvalget økes må vi sannsynligvis endre mye av vår vedtatte landbruksog distriktspolitikk. Tollvernet må fjernes
og subsidiene til landbruket må ned. Slik vil
konkurransen i forhold til utlandet endres.
Naturviterne mener at en slik politikk vil gi
oss et stort samfunnsmessig tap.

Den 2. desember kom landbruksmeldinga.
Denne fulgte vi opp med debattmøtet
”Kan kunnskap redde landbruket”, og kronikk ”Hvordan vil landbruksministeren
skaffe kompetanse”. I 2012 leveres innspill
til departementet på meldinga.

KLIMATILPASNING

Naturviterne fulgte i 2011 opp NOU 2010:10
”Tilpasning til eit klima i endring”.
I vårt svar til denne vektla vi spesielt følgende:
t Kunnskapsgrunnlaget må styrkes gjennom
kartlegging, overvåkning og forskning
t Kompetansen i forvaltningen må heves
og økes
Naturviterne tok til orde for at klimatilpasning burde være en viktig sak i kommunevalgkampen i august/september. Dette
resulterte blant annet i at Naturviterne og
leder Finn Roar Bruun ble intervjuet av
NRK. Kommunene har et stort ansvar for å
ta hensyn til klimaendingene i sin planlegging. Lokalpolitikerne må ta egne klimaplaner på alvor og våge å si nei til lukrative
byggeprosjekter på tomter som er utsatt
for klimaendringer. Hvis kommunene skal
bevare sin legitimitet som arealplanlegger og
for at deres nei skal respekteres er det særdeles viktig at kommunene innehar naturviterkompetanse slik at argumentasjonen er
troverdig. I dag er dessverre situasjonen den
at flere kommuner bygger ned sin kompetanse på dette feltet. Det er derfor av betydning for Naturviterne at denne trenden snus
og at kommunene forstår deres store ansvar
nør det gjelder det å bygge og tilrettelegge
for et våtere og villere klima.

SAMFUNNSPOLITISK UTVALG

Hovedstyret vedtok høsten 2011 at Naturviternes Samfunnspolitiske utvalg skulle
utvides med en fagperson fra hvert av områdene nevnt i Samfunnspolitisk plattform:

t Leder: Hilde Marianne Lien, seniorrådgiver, Fylkesmannen i Vestfold
t Energi: Robijne Verstegen, rådgiver,
Fylkesmannen i Rogaland
t Klima: Jon Østgård, Vestfold Klima og
Energiforum
t Matproduksjon: Arild Bustnes, næringspolitisk sjef, Norges Bondelag
t Naturmangfold: Vebjørn Knarrum, fylkesmiljøvernsjef, Fylkesmannen i Oppland
t Verdiskapning: Randi Egge Husby, seniorrådgiver, Innovasjon Norge avd Telemark
t Naturvitenskap: Ole Nikolai Aarbakke,
stipendiat marinbiologi, Universitetet i
Tromsø
t Arealbruk: Siv-Thuva Jansson, arealplanlegger, Råde kommune, Østfold
t Folkehelse: Monica Andreassen, stipendiat,
Genøk (senter for biosikkerhet)
t Allround: Hans Bakke, rådmann, Kviteseid
kommune
t Allround: Anne Thorine Lundstein, Statens landbruksforvaltning
t Student: Anja J. Haugerud, leder, Naturviterstudentene
t Finn Roar Bruun, leder, Naturviterne
t Merete Skaug, generalsekretær, Naturviterne
t Hans Jørgen Sommerfelt, seniorrådgiver,
Naturviterne
t Trygve Ulset, politisk utreder, Naturviterne
Bakgrunnen for utvalgets nye sammensetning er fokus på en sterkere faglig utvikling
av Naturviterne.
Det skal utarbeides forslag til politikk og gis
innhold til policydokument.
Utvalget skal møtes med jevnlige mellomrom. Første møte ble avholdt i Oslo
16. november, med energipolitikk på dagsordenen.
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NATURVITERNE – KOMMUNE
Lønnsutvikling og lokale
forhandlinger
• LØNNSUTVIKLING FOR KOMMUNALT ANSATTE MEDLEMMER:
ØKNING 3,6 %, GJENNOMSNITTLIG ÅRSLØNN KR. 484 000,Ved tariffoppgjøret i 2011 kom partene ikke til enighet ved forhandlingene og
saken ble oversendt riksmeklingsmannen til behandling.
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.
I 2011 ble fjelloppsynet flyttet fra privat til kommunal sektor, da de lokale
fjelloppsynene ble kommunale foretak.
Lønnsforhandlinger etter kapittel 5 ble gjennomført i KS-området på høsten.
Det var mye diskusjoner om hvor mye de ansatte som er omfattet sentrale
forhandlinger hadde fått. Dette medførte mange brudd i lokale forhandlinger.
Det ser ut som Naturviterne i stor grad har akseptert arbeidsgivers argumenter,
ettersom lønnsøkningen for Naturviternes ansatte i KS-området er lavere enn
for andre foreninger som forhandler i kapittel 5.
Naturviterne - Kommune har hatt brudd i forhandlingene i 34 kommuner. I de
fleste nemndsbehandlingene har Naturviterne fått økt arbeidsgivers tilbud.
FYLKESKONTAKTER
Det er fylkeskontakter i 17 av 19 fylker. Fylkeskontakt mangler i Oslo og
Hedmark. Aktiviteten i fylkene er forskjellig, og noen steder er det ønskelig
med mer aktivitet. Ved lokale forhandlingene er det mange som kontakter
fylkeskontakten for bistand eller råd.
Det ble arrangert et eget kurs for styret og fylkeskontaktene i september.
Temaene var utviklingen av Naturviterne - Kommune, tariffoppgjørene,
fylkeskontaktenes rolle, lønnsstatistikk og generelle orienteringer.
SIDE 8 I NATURVITERNE

Styret i Naturviterne
– Kommune:
•
•
•
•
•
•

RAGNHILD SAAKVITNE (LEDER)
JARLEIV LADSTEIN
LINA MØRK
JARL DEVIK
JON STAMNES
TOR HÅVARD SUND (VARA)

På Naturviternes landsmøte i mars ble det valgt
et nytt styre: Vebjørn Knarrum (leder), Ragnhild
Saakvitne (nestleder), Jarl Devik, Jarleiv Ladstein
og Lina Mørk.
Vebjørn Knarrum skiftet jobb og sektor i august,
og gikk dermed ut av styret i Naturviterne - Kommune. Ragnhild Saakvitne overtok som leder, og
Jon Stamnes, som var 1. varamedlem, ble fast styremedlem.
Styret har hatt jevnlige styremøter etter behov og
behandlet krav til sentrale forhandlinger om tariffavtalen, hovedavtalen og særavtaler, høringer, organisasjonsmessige saker og kurs/opplæring.
TARIFFKONFERANSE KOMMUNAL SEKTOR
Naturviterne arrangerte landsmøte og tariffkonferanse i mars, og som en del av denne hadde kommunal sektor en egen samling.
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NATURVITERNE – STAT
Lønnsutvikling og lønnsoppg jør
•

LØNNSUTVIKLING FOR STATLIGE ANSATTE MEDLEMMER:
ØKNING 2,9 %, GJENNOMSNITTLIG ÅRSLØNN KR. 491 000,-

Akademikerne og de andre hovedsammenslutningene kom til enighet
med Staten om rammene for årets mellomoppgjør innen fristen 31.
april. Dette var første gang på mange år partene i lønnsoppgjøret klarte
å komme til enighet uten bruk av mekling. Det er flere grunner til dette,
men kombinasjonen av et mellommoppgjør hvor man kun forhandlet om
økonomi og ikke tekst, og at det var lite friske penger å fordele, samt en
høyere ramme enn frontfaget gjorde dette mulig i år.
Naturviterne er tilfreds med at man klarte å forhandle seg til en løsning
som innbefattet lokale forhandlinger i et mellomoppgjør med få disponible midler. Det er likevel ikke noen tvil om at vi gjerne skulle sett at den
sentralt avsatte potten hadde vært vesentlig større, da midlene avsatt til
lokale forhandlinger utgjør en svært liten del av den økonomiske rammen. Som et resultat av den beskjedne avsatte potten til lokale forhandlinger sendte styret ut en e-post i forkant av de lokale forhandlingene
hvor man oppfordret tillitsvalgte til å vurdere alternative virkemidler og
forhandlingsmåter lokalt. Flere virksomheter har valgt slike utradisjonelle
forhandlingsmodeller i 2011.
Lønnsveksten for Naturviterne viser at de lokale forhandlingene er svært
viktige. Selv om det ser ut til at Naturviterne har fått relativt godt gjennomslag i de lokale forhandlingene, bidrar de beskjedne avsetningene til
lokale forhandlinger at lønnsutviklingen er lavere enn vi skulle ønske oss,
og lavere enn i kommunal og privat sektor.
Naturviterne har i 2011 vært involvert i ett brudd i 2.3.3-forhandlingene.
Denne saken er i ennå ikke behandlet i Statens lønnsutvalg.
MELLOMOPPGJØRET I STATEN 2011
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Styret i
Naturviterne - Stat:
•
•
•
•
•
•
•

ANNE CAMILLA BERGKVIST (LEDER)
ANNE THORINE LUNDSTEIN (NESTLEDER)
SIRI SVENDGÅRD-STOKKE
DAGFINN HATLØY
IVAR M. SÆVERAAS
ING-LILL PAVALL (VARA)
ØYSTEIN OVERREIN (VARA)

Det har vært jevnlige møter i styret hvor blant
annet krav til forhandlinger, høringer, kurs, opplæringsaktiviteter og informasjon til og fra tillitsvalgte har blitt behandlet.
Det ble avholdt konferanser for regionstillitsvalgte
i Mattilsynet og Statens Vegvesen i henholdsvis
januar og juni. Høstkonferansen for tillitsvalgte
i statssektoren ble avholdt på Svalbard i oktober,
hvor erfaringer med lokale forhandlinger og synliggjøring av naturviterkompetansen var sentrale
tema. I tilknytning til høstkonferansen ble det også
avholdt en felles samling for tillitsvalgte i fylkesmannsembetene.
TARIFFKONFERANSE STATLIG SEKTOR
Naturviterne arrangerte landsmøte og tariffkonferanse i mars. Stat holdt sin egen samling hvor blant
annet nytt styre ble valgt. Nye personer i styret er
Anne Camilla Bergkvist (leder), Dagfinn Hatløy og
Ivar Sæveraas.
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Knut Røst, Rita Drangsholt Jaksjø, Peter F. Bevan,
Gustav Karlsen, Ragnhild Borchsenius

NATURVITERNE – PRIVAT
Lønnsutvikling og lønnsoppg jør
• LØNNSUTVIKLING FOR PRIVAT ANSATTE NATURVITERE
VARIERER EN GOD DEL:
ØKNING 5,8 %, GJENNOMSNITTLIG ÅRSLØNN KR. 517 000,2011 var et mellomoppgjør og oppgjøret dreide seg derfor kun om
økonomi og ikke tekst. I det sentrale oppgjøret for Naturviternes
medlemmer i TINE SA gikk Naturviterne til brudd. Vi kom imidlertid
til enighet etter mekling og unngikk streik.
For øvrig har partene kommet til enighet i de lokale forhandlingene
med varierende resultater.
Året har ellers vært preget av oppløsningen av Landbrukets arbeidsgiverforening (LA) fra og med 1. januar 2012, etter at TINE SA
meldte overgang til NHO. De fleste av virksomhetene som tidligere var
tilknyttet LA har gått over til NHO. Noen har imidlertid valgt Spekter
som arbeidsgiverorganisasjon.

Styret i
Naturviterne – Privat:
•
•
•
•
•
•

RAGNHILD BORCHSENIUS (LEDER)
KNUT RØST (NESTLEDER)
PETER BEVAN
SIV HEIA ULDAL
RUNE AAS
ARNSTEIN TVEITO (VARA)

• SIGRID STOKKE (VARA)
Det ble valgt nytt styre på landsmøtet i mars 2011.
Nye medlemmer var Siv Heia Uldal, Rune Aas,
Arnstein Tveito og Sigrid Stokke.
Styret har hatt styremøter etter behov og har behandlet spørsmål knyttet til lønnsforhandlinger,
lov/avtaleverk, høringer og økt kontakt mellom
styret og tillitsvalgte/medlemmene i privat sektor.
Styret har også hatt fokus på regelverket om arbeidstid og permittering.
Naturviterne Privat arrangerte tillitsvalgtsamling
26.-28. oktober 2011 i Barcelona. Temaer på samlingen var lokale lønnsforhandlinger, tillitsvalgtrollen og rekruttering.
TARIFFKONFERANSE PRIVAT SEKTOR
Naturviterne arrangerte landsmøte og tariffkonferanse i mars, og som en del av denne hadde privat
sektor en egen samling. Tema for samlingen var
lokale lønnsforhandlinger og valg av styre.
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NATURVITERSTUDENTENE
Naturviterstudentene har vært meget aktive i jubileumsåret.
Ved flere studiesteder ble det arrangert egne bursdagsselskap
i anledning Naturviternes 50-års jubileum.
I mars deltok 16 delegater på Studentmøte 2011 i Drammen, hvor man reviderte studentenes handlingsplan og
kom med innspill til det nyvalgte styret. Alle studentdelegatene deltok også under jubileumsmiddagen i forbindelse med tariffkonferansen / det ordinære landsmøtet.
Naturviterstudentene har hatt god medlemsvekst også i 2011.
Under høstens kampanje gjorde lokallagene en formidabel
innsats som resulterte i 384 nye medlemmer. Naturviterstudentene hadde en medlemsvekst på over 11 % i 2011! To
lokallag utmerket seg spesielt: UiB hadde størst prosentvis
økning i medlemstallet og vant dermed vervekonkurransen,
mens UMB økte til over 400 medlemmer i løpet av kampanjeperioden.
I 2011 ansatte vi studentkontakter ved UiB og UiO i tillegg
til den eksisterende studentkontakten ved UMB. Dette har
skapt økt aktivitet og medlemsrekruttering. Vi har også satset mer på nett og sosiale medier i 2011. Studentstyret har
opprettet egen blogg og Naturviterstudentene har fått egen
side på Facebook.
Naturviterne har opprettholdt et godt tilbud av kurs og
aktiviteter til studentmedlemmene. Vi har arrangert alt fra
spennende foredrag, jobbsøkerkurs og skidag til Memokurs,
karrieredager og besøk hos bryggeri. Naturviterstudentene
var også representert på stand i alle fem byer under Naturviterdagen 2011.

Styret i
Naturviterstudentene
•
•
•
•
•
•
•
•

ANJA JOHANSEN HAUGERUD, NTNU (LEDER)
MAGNHILD HAUGE OPPEDAL, UIB (NESTLEDER)
ANNE KARINE HERLAND, NTNU
LISE TINGSTAD, UMB
MARTE R. STEINSKOG, UIB
KRISTINE S. BORN, UMB (1. VARA)
SOLVEIG M. B. LAKSÅ, NTNU (2. VARA)
KAREN-CHRISTINE OEHNINGER-STORVOLL,
NTNU (3. VARA)

Naturviterne har aktive lokallag ved følgende universitet
og høgskoler:
t )HTLPMFOJ5FMFNBSL BWE# )J5
t /PSHFT5FLOJTL/BUVSWJUFOTLBQFMJHF6OJWFSTJUFU /5/6
t 6OJWFSTJUFUFUGPSNJMKPHCJPWJUFOTLBQ 6.#
t 6OJWFSTJUFUFUJ#FSHFO 6J#
t 6OJWFSTJUFUFUJ0TMP 6J0
t 6OJWFSTJUFUFUJ5SPNT 6J5
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Sammendrag lønnsutvikling 2011
Lønnsstatistikkundersøkelsen viser at privat sektor hadde bra lønnsvekst i 2011, selv om det
er store variasjoner mellom virksomhetene. Statssektoren kom dårligere ut. I staten har det
gjennom flere år vært gitt større tillegg i hovedoppgjør enn i mellomoppgjør. Når tilleggene i
hovedoppgjørene i tillegg gis sent på året, genererer dette store overheng som igjen gir mindre disponibelt i mellomoppgjørene (som i 2011).
t(KFOOPNTOJUUMJHMOOTWFLTUWBS 
t(KFOOPNTOJUUMJHÌSTMOOGPSBMMFNFEMFNNFSFSOÌLS 

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.

t,PNNVOF LOJOH  HKFOOPNTOJUUMJHÌSTMOOLS 
t4UBU
LOJOH  HKFOOPNTOJUUMJHÌSTMOOLS 
t1SJWBU
LOJOH  HKFOOPNTOJUUMJHÌSTMOOLS 
I 2011 ble fjelloppsynet flyttet fra privat til kommunal sektor, da de
lokale fjelloppsynene ble kommunale foretak. For å få sammenlignbare tall med fjoråret er det nedenfor oppført lønnsøkning ut fra gammel organisering av fjelloppsynet:
t,PNNVOF 
t4UBU

t1SJWBU


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.

LOJOH 
LOJOH 
LOJOH 

Årslønn
530 000
520 000
510 000
500 000
490 000
Gjennomsnitt

480 000

Median

470 000
460 000
450 000
440 000
Kommune

SIDE 12 I NATURVITERNE

Stat

Privat

NATURVITERNES ÅRSRAPPORT 2011

Vervekampanje på UMB

Medlemsutvikling i årene 2004-2011
Naturviterne hadde 5857 medlemmer pr. 31.12.2011.
Medlemsveksten var i 2011 på 180 medlemmer.
Det ga en prosentvis vekst på 3,17 %.

t NFEMFNNFSKPCCFSJTUBUMJHTFLUPS
t NFEMFNNFSKPCCFSJLPNNVOBMTFLUPS
t NFEMFNNFSKPCCFSJQSJWBUTFLUPS
t NFEMFNNFSFSTUVEFOUFS
t NFEMFNNFSFSTFMWTUFOEJHOSJOHTESJWFOEF
t NFEMFNNFSFSQFOTKPOJTUFS
t NFEMFNNFSJLBUFHPSJFOBOOFU
(nyutdannede, arbeidssøkende, etc.)

Av nettoveksten er 99 stk yrkesaktive medlemmer
og 72 stk er studenter.
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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 2011 VAR:
t #JTUBOEJMOOTPHUBSJČTQSTNÌM
t +VSJEJTLSÌEHJWOJOHPHCJTUBOEJBSCFJETMJWTTQSTNÌM
t "EWPLBUIKFMQJQSJWBUTBLFS
t #JMMJHMÌOPHGPSTJLSJOHHKFOOPN%/#
t ,VSTPHLPOGFSBOTFS
t ,BSSJFSFUFTUFO )1*)PHBOTQFSTPOMJHIFUTJOWFOUPSJVN
t 5JETTLSJęFU/BUVSWJUFSFO
t .FEMFNTTJEFSQÌJOUFSOFUU.FEMFNTOFUU
t &MFLUSPOJTLOZIFUTCSFW
t 'BHMJHFOFUUWFSLTTBNMJOHFS
t 3BCBUUBWUBMFSQÌIPUFMM
t 5JMCVEGPSTUVEFOUFS
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.
Vakttelefonen har åpningstid alle hverdager fra kl. 09.00 til kl. 15.00.
KURS OG KONFERANSER GJENNOMFØRT I 2011
t (SVOOLVSTGPSUJMMJUTWBMHUF
t (SVOOMFHHFOEFLVSTJGPSIBOEMJOHFS
t 7JEFSFHÌFOEFLVSTGPSIBOEMJOHFS
t +VTJBSCFJETMJWFU
t ,BSSJFSFEBHFS
t ,VSTGPSĖFMMPQQTZOFU
t ,VSTGPSGZMLFTNBOOTFNCFUFOF
t ,VSTJQSFTFOUBTKPOTUFLOJLL
t -BOETNUFU
t 5BSJđPOGFSBOTFO
t -FEFSOFUUWFSL
t -SFSLVST
t .&.0LVST
t /BUVSWJUFSGPSVN
t /FUUWFSLTTBNMJOHGPSOZVUEBOOFEF
t 4BNMJOHGPSUJMMJUTWBMHUFJ7FHWFTFOFU
t 4BNMJOHGPSUJMMJUTWBMHUFJ.BUUJMTZOFU
t 4UVEFOUMBOETNUF
t 4UVEFOUTUZSFLVST

MEDLEMSMØTER
Naturviterne inviterer i løpet av året til en rekke medlemsmøter rundt
omkring i landet. Hensikten er å tilby en møteplass hvor medlemmene kan møte sin fagforening, og få anledning til å bli bedre kjent
med virksomheten og bygge relasjoner til andre medlemmer.
I 2011 BLE DET GJENNOMFØRT MEDLEMSMØTER I:
t 0TMP
t ,SJTUJBOTBOE
t 5SPOEIFJN
t 4UBWBOHFS
MEDLEMSINFORMASJON
Foreningen står som utgiver av tidsskriftet Naturviteren.
Bladet kom ut med fire temanummer i 2011:
1. Jubileumsutgave
2. Etikk
3. Helse
4. Naturens verdi
BRUK AV DIGITALE KANALER
Nettsidene på www.naturviterne.no ble i 2011 lastet ned 271.512 ganger. Sidene hadde 94.262 unike brukere, og det tilsvarer 260 unike
brukere per dag.
I 2011 fortsatte arbeidet med å være synlige i sosiale medier på web.
Kanaler og plattformer der Naturviterne er aktive:
t #MPHH'JOO3PBST#MPHH
t 'BDFCPPL(SVQQFSGPS/BUVSWJUFSOFPH/BUVSWJUFSTUVEFOUFOF
t 5XJUUFS(SVQQFGPS/BUVSWJUFSOF
t :PV5VCF4JEFNFEWJEFPFS
t 6TUSFBN4USFBNJOHBWMZEPHCJMEFGSB/BUVSWJUFSGPSVN

Følg
naturv
ite
på Fac rne
ebook
og Twi
tter
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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 2011 var 297 718. Naturviterne
hadde i 2011 samlede inntekter på 15,63 millioner kroner.

De største utgiftspostene i 2011 var:
t"SCFJETLSBęDB NJMMJPOFSLSPOFS
t.FEMFNTTFSWJDFESJęDB NJMMJPOFS
kroner
t1PMJUJTLWJSLTPNIFUPHESJęFOBWEFU
politiske apparatet ca. 2,3 millioner kroner
t*OGPSNBTKPOPHWFSWJOHDB NJMMJPOFS
kroner
t#JESBHUJM"LBEFNJLFSOFPHBOESF
organisasjoner ca. 1,1 millioner kroner
t%SJęBWTUVEFOUPSHBOJTBTKPOFO
ca. 0,5 millioner kroner

Vi må alltid være relevante og
nyttige for våre medlemmer

REGNSKAP 2011
Vedlagt følger resultatregnskap og balanse med noter, regnskap for Aksjonsfondet
og regnskap for Kapitalfondet.
Resultatregnskap 2011

Resultat 2011

Budsjett 2011

Resultat 2010

Avvik i kr

Noter

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

15 552 830

15 986 682

14 778 585

-355 741

-150 000

-176 488

1

15 197 089

15 836 682

14 602 098

639 593

411 331

300 000

300 007

-111 331

2

28 174

35 000

53 748

6 826

3

15 636 594

16 171 682

14 955 852

535 088

SENTRALE STYRER OG KOMITEER

4

Forbundsledelse

884 534

950 000

875 862

65 466

Hovedstyret

215 230

250 000

254 676

34 770

Tariffkonferanse

115 713

150 000

111 071

34 287

Kontroll- og valgkomite

5 167

25 000

845

19 834

NLR-konferanse

5 284

10 000

10 770

4 716

1 225 928

1 385 000

1 408 402

159 072

Jubileum

SUM

155 179

POLITISK AKTIVITET

5

Tariffutvalg

416 227

500 000

388 317

83 773

Nettverk/Samf.pol.utv.

269 163

300 000

302 737

30 837

Naturviterforum

181 707

250 000

166 048

68 293

Karriererådgivning

88 249

60 000

62 069

-28 249

Regionale medlemsmøter

48 998

75 000

62 938

26 002

Faglige arrangementer

43 388

75 000

61 462

31 612

1 047 733

1 260 000

1 043 571

212 267

SUM
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Resultatregnskap 2011

Resultat 2011

Budsjett 2011

Resultat 2010

Avvik i kr

ANDRE ORGANISASJONER
Kontingent Akademikerne
Andre kontingenter
SUM

6
1 028 891

1 020 000

895 636

-8 891

25 329

50 000

42 333

24 671

1 054 220

1 070 000

937 969

15 780

ARBEIDSKRAFT
Lønn ansatte
Refusjon fødselspenger
Frikjøp OJK

7
6 153 062

6 400 000

5 272 064

-69 250

246 938
-69 250

-433 812

-435 000

290 763

300 000

2 217 495

1 930 000

1 704 558

-287 495

Rekruttering

61 407

70 000

52 424

8 593

Opplæring ansatte

56 398

100 000

82 589

43 603

8 276 063

8 365 000

6 692 088

88 937

Kjøp av tjenester
Pensjonsforsikr.& sos. utg.

SUM

-419 548

-1 188
9 237

DRIFT

8

Drift/vedlikehold

506 636

403 712

388 512

-102 924

IT-kostnader

549 177

600 000

532 182

50 823

IT-kostnader - nyinnkjøp

136 062

100 000

88 035

-36 062

Maskiner, inventar, utstyr

68 279

100 000

23 756

31 721

Porto/telefon

426 202

250 000

276 971

-176 202

Kontorrekvisita/Faglitteratur

285 760

200 000

192 324

-85 760

66 250

100 000

164 039

33 750

2 038 366

1 753 712

1 665 819

-284 654

Diverse honorarer
SUM
MEDLEMSSERVICE

9

Reise ifm medlemskontakt

273 878

200 000

161 128

-73 878

SUM

273 878

200 000

161 128

-73 878

KURS/OPPLÆRING

10

Kurs / opplæring

-265 707

100 000

-335 418

365 707

SUM

-265 707

100 000

-335 418

365 707

VERVING
Verveaktivitet

11
284 482

200 000

Vervepremier
SUM

186 849

-84 482

15 462
284 482

200 000

202 311

-84 482

353 111

400 000

337 858

46 889

0

0

152 269

0

Markedsføring

395 474

470 000

257 432

74 526

Naturviteren

556 390

650 000

525 105

93 610

1 304 975

1 520 000

1 272 664

215 025

INFORMASJON
Informasjon
Profileringsartikler

SUM

Noter

12

NATURVITERNE I SIDE 17

MEDLEMME
NATURVITERNES ÅRSRAPPORT 2011

Resultatregnskap 2011

Resultat 2011

Budsjett 2011

Resultat 2010

Avvik i kr

STUDENTER

13

Honorar studentansvarlig

13 175

20 000

6 131

6 825

Studentkontakt

79 061

70 000

19 169

-9 061

Naturviterstudentene

27 226

20 000

19 882

-7 226

Studentstyret

62 563

50 000

53 581

-12 563

Studentlandsmøtet

61 935

85 000

55 630

23 065

Kurs

26 131

30 000

34 216

3 869

172 918

180 000

159 990

7 082

Ulykkesforsikring studenter
Studentkampanje
SUM
SUM KOSTNADER FØR FINANS
DRIFTSRESULTAT

Noter

60 592

60 000

53 557

-592

503 602

515 000

402 156

11 398

15 743 540

16 368 712

13 450 689

625 172

-106 946

-197 030

1 505 164

-90 084

FINANS
Finans- og rentekostnader

-212 537

-300 000

-520 345

-87 463

14

Finans- og renteinntekter

+668 882

+550 000

+432 066

-118 882

15

SUM

+456 344

+250 000

-88 279

-206 344

748 620

801 000

TILLEGGSBEVILGNINGER/
ANDRE ENDRINGER
Jubileum 2011
Forskningsprosjekt
Endring vedlikeholdsfond
SUM
RESULTAT FØR AVSETNINGER:

3 061
-700 000
-51 681
297 718

AVSETNINGER

1 416 885
2011

2010

Til disposisjonsfondet

294 741

1 157 748

Til kapitalfondet (1 %)

2 977

Til hovedstyrets disposisjon

14 169
244 968

RESULTAT

297 718

1 416 885

Noter til resultatregnskapet pr. 31.12.2011
1 Kontingenter
Netto kontingentinngang utgjør kr 15 197 089
for 2011. Dette er kr 639 593 under budsjett.
Årets konstaterte tap er på kr 355 741.

3 Andre inntekter
Andre inntekter er utleie kontorlokaler og regnskapsførsel for legater som utgjør til sammen kr
28 174.

2 Annonseinntekter
Annonseinntektene er knyttet til Naturviteren
og stillingsannonser på www.naturviteren.no.
Annonseinntektene er på kr 111 331 over budsjett.

4 Sentrale styrer og komiteer
Posten utgjør kr 1 225 928, og det er kr 159 072
under budsjett.
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Forbundsleder har vært ansatt i 100 % stilling
hele året, og er innberettet med en årslønn på
kr 732 031. Innberettet pensjon utgjør kr 3 153.
Godtgjørelse til hovedstyret utgjør kr 117 637.
5 Politisk Aktivitet
Kostnadene utgjør kr 1 047 733 og det er 212
267 under budsjett.

NATURVITERNES ÅRSRAPPORT 2011

6 Andre organisasjoner
Posten utgjør til sammen kr 1 054 220.
Posten består i hovedsak av kontingent til Akademikerne.
7 Arbeidskraft
Lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift og andre
personalkostander utgjør kr. 8 276 063. Dette
er kr 88 937 over budsjett. Avviket skyldes blant
annet en ekstraordinær kostnad vedr omregning av koll.tjenestepensjon i tillegg til en ekstra
medarbeider.
Gjennomsnittlig årsverk i 2011 er 11 og kjønnsfordelingen er ca. 50/50.
Generalsekretær er innberettet med en årslønn
på kr 903 618. Innberettet pensjon utgjør kr 3
220.
Premiefond, foretakspensjon (DNB Livsforsikring ASA) Saldo på premiefond, foretakspensjon pr. 31.12.2011 utgjør kr 4 931 342.

8 Driftskostnader
Totale driftskostnader er kr 2 038 366 og det er
kr 284 654 over budsjett. Dette skyldes i hovedsak større felleskostnader til Sameiet K5 ettersom vi ikke har hatt leietagere i næringslokalene
i 1. etg. I tillegg har vi hatt vesentlig høyere
portokostnader pga. jubileum 2011. Posten
drift/ vedlikehold består av fellesutgifter, strøm,
renhold, leie kopi, pakkemaskin og frankeringsmasking og er på kr 506 636.

Vi får 10 % i administrasjonsgodtgjørelse utover
våre kostnader når det gjelder OU-midler.

Diverse honorarer er revisjonshonorar for 2011
på kr 66 250.

13 Studenter
Posten utgjør kr 503 602 i 2011 og er kr 11 398
under budsjett.

9 Medlemsservice
Denne posten består av reisekostnader i forbindelse med medlemskontakt og utgjør kr 273
878.
10 Kurs og opplæring
Inntekt på kr 265 707. Positivt fortegn på denne
posten skyldes refusjon av OU-midler gjeldende
aktivitet i 2010 utover vår tildelte pott i kommunal sektor dette året.

11 Verving
Posten utgjør kr 284 482 og det er kr 84 482 over
budsjett.
12 Informasjon/markedsføring
Posten utgjør kr 1 304 975 og det er kr 215 025
under budsjett.

14 Finans- og rentekostnader
Totale finans- og rentekostnader utgjør kr 212
537. Det er kr 87 463 under budsjett.
15 Finans- og renteinntekter
Totalt utgjør finans- og renteinntektene kr. 668
882. Dette er 118 882 over budsjett. Avviket skyldes god avkastning på obligasjonene i Dnb Nor
)JHI:JFME-JOLJUJMMFHHUJMBUWJIBSJOWFTUFSUJ
Pareto høyrente.

Balanse pr. 31.12.2011
2011

2010

10 010

10 010

358

495

Andel bankkonto fond

2 018

3 937

Obligasjon DnB NOR High Yield Link

2 726

3 827

Pareto Høyrente

3 025

Tall i 1.000 kroner
EIENDELER

Noter
1

ANLEGGSMIDLER OG LANGSIKTIG FORDR.
Kontorlokaler
Andel eiendeler K5

Bundet bankinnskudd

426

385

Lån til Sameiet K5

2

1 155

SUM ANLEGGSMIDLER OG LANGSIKTIGE FORDR

3

19 718

4

160

166

247

429

1 689

1 406

Forskuddsbet. kostnader / påløpte inntekter

345

319

Mellomregning kapitalfond

793

18 654

OMLØPSMIDLER
Aksjer
Kundefordringer
Andre fordringer

5

Bankinnskudd
SUM OMLØPSMIDLER
SUM EIENDELER

2 811
3 234

5 131

22 952

23 785
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Tall i 1.000 kroner

2011

2010

16 081

15 786

1 900

1 900

EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Bundet kapital

6

Til hovedstyrets disposisjon
Vedlikeholdsfond

7

0

700

Egenkapital K5

8

-891

423

17 090

18 809

2 419

2 617

2 419

2 617

1 532

1 422

428

341

233

217

SUM EGENKAPITAL
LANGSIKTIG GJELD
Pantelån i DnB NOR

9

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

10

Mellomregning kapitalfond

306

Andel kortsiktig g jeld K5

1 250

73

SUM KORTSIKTIG GJELD

3 443

2 359

22 952

23 785

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

NOTER til balansen pr. 31.12.2011
1 Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsskikk.

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 2011 kr. 426 365.

2 Lån til Sameiet K5
Sameiet har pusset opp og ombygd tidligere
næringslokalene i 4. etg. til bofelleskap for 5 personer. Ferdigstillt 01.07.2011. I tillegg er næringslokalene i 1. etg. pusset opp og er nå klar for utleie. Sameiet har lånt kr 1 155 000 av hver av eierne og tilbakebetales over tid.

4 Aksjer
Naturviterne ble tildelt aksjer i Rowan Companies, Inc. som betaling for restrukturering av
gjeld i Skeie Drilling AS, nå Rowan Companies.

3 Anleggsmidler og langsiktige fordringer
Naturviterne eier 50 % av Keysers gate 5.
0CMJHBTKPO J %O# /03 )JHI :JFME -JOL  *4*/
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 31.12.11 har en verdi på
kr. 2 726 818.
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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.
Saldo pr. 01.01.11
Årets resultat

kr. 15 786 474
kr. 294 741

Saldo pr. 31.12.11

kr. 16 081 215

7 Vedlikeholdsfond
Kr 700 000 som tidligere var avsatt med tanke på
vedlikehold til sameiet er tilbakeført.
8 Egenkapital K5
Gårdsregnskapet har eget regnskap og endringen vil dermed medføre at resultatregnskapet
for Naturviterne viser resultatet av Naturviternes
kjernevirksomhet.
9 Pantelån i DnB
Lån K5 eierinteresser: Naturviterne og DNV eier
50 % av gården hver, fra og med 01.03.04. Det er
stilt sikkerhet for lånet i bygningen i Keysers gt. 5.
10 Annen kortsiktig gjeld
Posten utgjør kr 188 866 og er periodiserte kostnader.
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REGNSKAP 2011
NATURVITERNE - AKSJONSFOND
2011
Kapital pr. 01.01.

2010
4 766 742,93

4 766 742,93

Renter bank

191 182,39

183 234,59

Renter obligasjon DnB

383 349,31

409 255,25

Avkastning Pareto Høyrente
Renter overført Naturviterne

24 902,41
533 144,55

357 259,38

4 833 32,49

4 766 742,93

4 833 32,49

4 766 742,93

4 833 032,49

4 766 742,93

Streikekostnader
Kapital pr. 31.12

Kapitalens plassering
Bankinnskudd

REGNSKAP 2011
NATURVITERNE - KAPITALFOND
2011
Kapital pr. 01.01.

1 715 655,33

Renter bank
Renter overført Naturviterne

1 709 251,04

85 740,18
83 167,97

1 % av fjorårets resultat
Kapital pr. 31.12

2010
46 643,16
45 243,87
14 169,00

1 732 396,54

5005,00
1 715 655,33

Kapitalens plassering
Skyldig Naturviterne
DnB Nor

324 625,32

296 034,60

2 057 021,86

2 011 689,93

1 732 396,54

1 715 655,33
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