årsrapport 2010
I naturviterens årsrapport 2010 I

MEDLEMME
Naturviternes årsrapport 2010

2010 – et godt år for Naturviterne
2010 er lagt bak oss. Det har vært et godt år for
Naturviterne. Vi gjør det bedre på alle områder;
medlemstallet fortsetter å øke og er nå 5700,
medlemsrettet aktivitet er høyere enn noen
gang med mange arrangementer, og synligheten vår i media er på vei opp med blogg,
avisinnlegg og kronikker. Vi er på rett vei og
fortsetter det gode arbeidet videre.

Finn Roar BrUun
Leder

«En tidlig
telefon til oss kan
spare deg for store
bekymringer,
penger og kanskje
jobben»

Vi feirer 50-årsjubileum i 2011. Mange arrangementer skal gjennomføres og jeg vil spesielt
framheve Naturviterdagen 3. september. Da
skal vi holde arrangementer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø. Målet er å
synliggjøre naturviterne lokalt og hva vi bidrar
med i bedrifter og forvaltning – i tillegg skal
vi ha det moro! Vi skal holde en Nordisk konferanse i Oslo 8.-9. juni med tema næringsutvikling, og selvfølgelig Naturviterforum i
november. Jeg vil oppfordre alle til å delta på
disse arrangementene.
I jubileumsåret er det også tydelig at det alltid
vil være behov for Naturviterne. Våre medlemmers kompetanse er viktigere enn noen
gang før. Naturkatastrofer blir av Direktoratet
for samfunnssikkerhet og beredskap utpekt
som største trussel mot norske liv og verdier.
Dette er noe vi har lært oss å leve med, men
presset på arealene øker og klimaet blir villere.
Naturkatastrofene vil bli verre i tiden framover.
Da er det viktig at virksomheter og offentlige
myndigheter har kompetanse om naturen og
tillegger den stor vekt når det skal tas beslutninger.
I 2011 skal Regjeringen legge fram en melding
om landbrukspolitikken. De store utfordringene i landbruket må møtes; fagkompetanse
og rekruttering trues både i næringen selv og i
det offentlige. Norge må sikre matforsyningen
og trygg mat. Landbruket er en viktig faktor
for bygde-Norge og dermed for alle. Kulturlandskapet er en viktig del av vår identitet og
turisters opplevelse. Mat vil alltid være viktig
og våre medlemmers kompetanse er avgjørende for å sikre bærekraftig forvaltning av
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landbruket. Naturviterne vil følge arbeidet med
landbrukspolitikken nøye og samarbeider med
landbrukets organisasjoner i oppfølgingen av
Regjeringens melding.
Organisasjonsmessig har vi noen utfordringer: Vi vil gjerne ha engasjerte medlemmer! I
arbeidet med samfunnspolitisk plattform har
vi gjennomført en bred innspills- og høringsrunde. Vi fikk gode innspill og vi håper det
kan fortsette i arbeidet med samfunnspolitikken videre. Jeg vil oppfordre medlemmer og
tillitsvalgte til å ta kontakt med oss når det er
saker som engasjerer dere. Dette kan både
gjelde samfunnspolitikk og saker relatert til
arbeidsvilkår. Vi opplever stadig at vi får tipsene på et sent stadium. Mange medlemmer
sitter i, eller nært, spennende saker som kan
sette fokus på utfordringer innen fagpolitikk
eller arbeidsliv. Disse kan gi oss en anledning
til å synliggjøre oss og hjelpe medlemmene.
Kanskje kan akkurat din sak være prinsipiell?
Ikke nøl med å ringe til Naturviterne.
En av hovedgrunnene til å være organisert
er fagforeningens funksjon som støttespiller
i konflikter og vanskelige situasjoner på jobben din. Det er større sannsynlighet for at du
opplever dette en gang i løpet av yrkeskarrieren
enn at huset ditt brenner. Fagforeningsmedlemskap er en god arbeidslivsforsikring. Dessverre opplever vi relativt ofte at medlemmer
som kommer i slike situasjoner ikke tenker
på Naturviterne som en støttespiller. Det er
en manglende kjennskap til Naturviternes
store kompetanse på omstillinger. En tidlig
telefon til oss kan spare deg for store bekymringer, penger og kanskje jobben. Fagforeningsmedlemskap vil være et sterkt bidrag til
å løse konflikter og gi en bedre arbeidshverdag
for medlemmene. Vi har god erfaring med
arbeidslivsjuss og arbeidslivspørsmål. Bedre
enn dyre foretningsadvokater!
Jeg vil gratulere alle medlemmer med 50-årsjubileet, og takke alle tillitsvalgte og sekretariatet for god jobb over mange år!

Forsidebilde: “Multepiken” – Trond Are Berge. Vinner av Naturviternes fotokonkurranse i 2010
Andre bilder fra fotokonkurransen på side 3, 5 og 13.
Adresse: Keysers gate 5, 0165 Oslo • Telefon: 22 03 34 00 • Telefax: 22 03 34 01
E-post: post@naturviterne.no • Bankgiro: 5010.05.99748 • www.naturviterne.no
Trykk: Flisa Trykkeri AS • Telefon: 62 95 50 60 • Telefax: 62 95 50 61 • E-post: produksjon@flisatrykkeri.no

SIDE 2 I NATURviterne

Innhold
02

2010 – et godt år for Naturviterne

03

Naturviternes hovedstyre 2009 - 2011

04	Organisasjonen Naturviterne
05

Korte tilbakeblikk 2010

08

Naturviternes tariffområder

12	Sammendrag lønnsutvikling 2010
13	Medlemsutvikling i årene 2005-2010
14	Medlemstilbud i Naturviterne
15

miljørapportering

16	Økonomi og drift
22	Revisjonsberetning 2010
24	Årsrapport 2010 fra Naturviternes
	kontrollkomite

Naturviternes hovedstyre 2009 - 2011
• Leder Finn Roar Bruun
• Nestleder Vebjørn Knarrum
(Rindal kommune)
• Per Olav Aslaksen
(Fylkesmannen i Troms)
• Peter Bevan (Havass Skog BA)
• Hilde Marianne Lien
(Fylkesmannen i Vestfold)
• Anja Johansen Haugerud
(leder Naturviterstudentene)
• Hans Jørgen Sommerfelt
(Ansattes representant)
Vebjørn Knarrum erstattet Per
Rønneberg Hauge i 2010.
Anja Johansen Haugerud erstattet
Torvald B. Egeland i 2010.
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Organisasjonen Naturviterne
Naturviterne er en medlemsorganisasjon og fagforening for akademikere med
naturvitenskapelig utdanning og kompetanse.

Naturviterne er en partipolitisk uavhengig
fagforening for akademikere med naturvitenskapelig utdanning og kompetanse.

er ansvarlige for strategi- og utviklingsarbeidet. Hovedstyret oppnevner utvalg
etter behov.

Formålet er å arbeide for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, fremme
medlemmenes økonomiske og faglige
interesser.

Tariffkonferansen holdes hvert år
og her møter representanter fra alle tariffområder.

Visjonen er å bli det naturlige førstevalg
for naturvitere med hjerte for bærekraft.

Tariffutvalget består av lederne i styrene i tariffområdene kommune, stat og
privat, samt ansatte på sekretariatet som
til daglig jobber på disse områdene.

Landsmøtet er Naturviternes høyeste
myndighet. Det arrangeres annethvert
år og vedtar politiske strategier, rammebudsjett, medlemskontingent, eventuelle
vedtektsendringer og velger hovedstyre.

Samfunnspolitisk utvalg er styremedlemmer med samfunnspolitikk som
spesialitet, og representanter fra sekretariatet.

Hovedstyret er Naturviternes høyeste myndighet når landsmøtet ikke er
samlet. Det består av syv medlemmer og
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Tariffområdene kommune, stat
og privat har hvert sitt styre, som har
ansvar for å følge opp drift og resultat på
respektive område.

Naturviterstudentene har landsmøte hvert år hvor det velges et studentstyre. Lokallag finnes ved utvalgte
universitet og høgskoler, og styres av
inntil tre studentansvarlige. I 2010
hadde Naturviterstudentene lokallag ved
universitetene i Bergen, Oslo, Tromsø,
Ås (UMB), Trondheim (NTNU) og ved
Høgskolen i Telemark.
Sekretariatet består av 11 medarbeidere og ledes av generalsekretær. De ivaretar den daglige drift, oppfølging av vedtak
og bistår medlemmer og tillitsvalgte.
Naturviternes mål og politikk er befestet
i to hoveddokument:
•
Tariffpolitisk plattform
•
Samfunnspolitisk plattform
Naturviterne er tilsluttet Akademikerne.

Naturviternes årsmelding 2010

Funny Faces - Maja Sjøskog. Naturviternes fotokonkurranse 2010

Korte tilbakeblikk 2010
Januar
Naturmangfoldloven berører alle, skriver
generalsekretær Merete Skaug og leder
Finn Roar Bruun i en kronikk i Adresseavisen. De advarer mot at mangel på
natur- og miljøfaglig kompetanse i norske kommuner hemmer arbeidet med å
stanse tap av biologisk mangfold.
Februar
Det er overraskende at halvparten av
spurte naturvitere i kommunal sektor er
positive til kommunesammenslåing, sier
leder Finn Roar Bruun i Politisk kvarter
på NRK P2.

Mars
Det er viktig at årets lønnskrav sees i et
langsiktig perspektiv og at spørsmålet i år
står om likelønn, sier Tariffutvalgets leder
Per Rønneberg Hauge ved åpningen av
Tariffkonferansen 2010.
”Hvor bærekraftig er norsk landbruk?” ble
diskutert på et åpent fagmøte i Oslo 2.
mars. Vi trenger et robust jordbruk over
hele landet og en drift som bæres av faglige kriterier, sa leder Finn Roar Bruun i
sin innledning.

April
Få studenter organiserer seg, viser en
rapport fra forskningsstiftelsen FAFO.
– Slik burde det ikke være, mener Finn
Roar Bruun til studentavisa Universitas.
Konsekvensene av ikke å organisere seg
kan være spesielt merkbare for studenter.
Mai
Det var høy temperatur og het debatt på
Naturviternes fagdag om skogens innsats
for størst mulig klimagevinst.
Naturviterne og øvrige foreninger i Akademikerne gikk ut i streik i kommune-
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sektoren torsdag 27. mai. Streikeuttaket
var konsentrert til byer i Østfold og 19
naturvitere ble tatt ut i første streikeuttak.
I Oslo kommune og i staten kom man til
enighet i lønnsoppgjøret i offentlig sektor.
Regjeringen bør ta nye grep i klimapolitikken for å redusere innenlands utslipp og
satse på fornybare energikilder, sier leder
av Naturviterne Finn Roar Bruun i en kommentar til det reviderte nasjonalbudsjettet.
Juni
Onsdag 9. juni ble det enighet i lønnsoppgjøret i kommunesektoren. – Resultatet
bidrar til å tette noe av lønnsgapet mellom
kvinner i offentlig sektor og menn i privat
sektor, sa forhandlingsleder i Akademikerne kommune, Ole Jakob Knudsen.
Naturviterne tar til orde for prosjektstøtte
til kommunene slik at de blir bedre i
stand til å følge opp nasjonale mål på miljøområdet. Saken ble reist i Stortinget 7.
juni av Venstres representanter Trine Skei
Grande og Borghild Tenden.

Ida Viddal Vartdal, studentkontakt UMB

August
Ida Viddal Vartdal blir Naturviternes første faste studentkontakt ved UMB.
September
Ny hovedavtale 2010-2012 fremforhandles mellom NHO og Naturviterne
Oktober
Naturviterne synes det er positivt at Regjeringen i forslag til statsbudsjett vil styrke
Artsprosjektet. - Men hva får vi igjen

Saker der Naturviterne har levert
høringsuttalelser i 2010
•	Innspill til statsbudsjett 2010
•	Høring: Utkast til ny jordskiftelov
•	Høring: Vernehjemmel for matjord i Jordloven
•	Et forsknings- og rekrutteringsprogram knyttet til
	Artsprosjektet må på plass i 2011
•	Høring: Forslag til ny norsk yrkesklassifisering
• KLIMAKUR 2020
• NOU 2010:1 Medvirking og medbestemmelse i arbeidslivet
•	Innspill i Reg jeringens melding til Stortinget om landbruk
(landbruks- og matmeldingen)
•	Høring: Forslag til forskrift om utsetting av utenlandske treslag
•	Høring – Oppdatering av forvaltningsplanen for Barentshavet 	Lofoten
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av disse pengene, spør leder Finn Roar
Bruun. - At Rødlista faktisk blir kortere
hadde vært en fin måte å måle bevaring
av artsmangfoldet på, sier han.
November
Biomangfoldåret 2010 er i ferd med å
svinne hen i et gjørmeslagsmål, skriver
Finn Roar Bruun i en kronikk i Aftenposten. Han etterlyser klarere mål og prioriteringer i miljøpolitikken.
Norske kommuner er i liten grad forberedt på kommende klimaendringer.
Naturviterne etterlyser mer fokus på
naturfaglig kunnskap og kompetanse i
lokal forvaltning når Klimatilpasningsutvalget legger frem sin rapport ”Tilpasning
til eit klima i endring”.
Naturviterforum 2010 arrangeres på
Sundvolden hotell for fjerde år på rad.
Årets tema er Natur og vitenskap.
Desember
PISA-tallene 2009 viser at norske 15-åringers kunnskap i matematikk og naturfag
fortsatt kan forbedres betydelig. Naturviterne etterlyser sterkere satsing på fagspesialister i skolen.

Naturviternes årsrapport 2010

Faksimile: Kronikk Aftenposten
Faksimile: Kronikk Adresseavisa
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naturviterne – stat

Per Olav Aslaksen, Anne Thorine Lundstein,
Siri Svendgård-Stokke, Liv Marit Rui

Lønnsutvikling og lønnsoppg jør
•

Lønnsutvikling for statlige ansatte
medlemmer:
Økning 5,3 %, gjennomsnittlig årslønn kr. 477 000,-

Det mest sentrale temaet under hovedtariffoppgjøret i 2010 var
likelønn, og resultatet partene kom til enighet om etter mekling
hadde en klar kvinneprofil på alle elementene benyttet i oppgjøret.
Den samlede økonomiske rammen på oppgjøret endte på 3,3 %,
hvorav 0,6 % er overheng fra 2009 og 0,4 % er beregnet glidning.
Den disponible rammen ble dermed på 2,3 % fordelt på generelle
tillegg, sentrale justeringer og lokale forhandlinger.
Det ble gitt et generelt tillegg med virkningsdato 1. mai med følgende innretning:

Styret i
Naturviterne - Stat:
• Per Olav Aslaksen (leder)
• Anne Thorine Lundstein (nestleder)
•	Kjetil Lerfall
•	Liv Marit Rui
•	Siri Svendgård-Stokke
•	Inger Antonsen (vara)
Styret har behandlet krav til forhandlinger,
høringer, kurs og opplæringsaktiviteter.

A-tabellen ble i tillegg utvidet med 3 lønnstrinn.

I 2010 ble det holdt konferanser for regiontillitsvalgte i Mattilsynet og Statens Vegvesen i henholdsvis januar og juni. Høstkonferansen for
tillitsvalgte i statssektoren ble holdt i Stockholm
i september. Sentrale temaer på konferansen var
hovedtariffoppgjøret 2010, lønnssamtaler og erfaringer med lokal lønnsdannelse i Sverige.

Det ble avsatt 1 % til sentrale justeringsforhandlinger med virkningsdato 1. juli, og 0,9 % til lokale forhandlinger (inkludert resirkulerte midler) med virkningsdato 1. september.

Naturviterne arrangerte tariffkonferansen 17.-18.
mars 2010, og som en del av denne hadde statlig
sektor sin egen samling.

Ltr. 1-29 		
Ltr. 30-59
Ltr. 60-95

stigende fra kr 7.100,- til kr 9.600,kr 9.700,2,1 %

Innplasseringen av arbeidstakere med høyere akademisk utdanning ble endret fra lønnstrinn 42 til lønnstrinn 45 ved tilsetting
etter 1. mai 2010.
Ellers ble det enighet om en bestemmelse om lønnssamtale som
lyder ”Arbeidstaker har rett til en årlig samtale om kompetanse,
ansvar, likelønn og karriereutvikling. Samtalen skal bidra til
likelønn mellom kjønnene”.
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naturviterne – privat
Knut Røst, Rita Drangsholt Jaksjø, Peter F. Bevan,
Gustav Karlsen, Ragnhild Borchsenius

Lønnsutvikling og lønnsoppg jør
•	Lønnsutvikling for privat ansatte naturvitere
varierer en god del:
	Økning 5,3 %, gjennomsnittlig årslønn kr. 488 000,De fleste tariffavtaler i privat sektor ble reforhandlet i 2010, og man
kom til enighet uten brudd og mekling. Det er også kommet til
enighet i de fleste lokale forhandlinger, med vekslende resultater.
De virksomhetene hvor det ble forhandlet sent på året ser ut til å
ha fått et noe bedre oppgjør, antakelig fordi usikkerheten knyttet til
bedriftenes finansielle situasjon er blitt mindre.
Hovedavtalen for NHO-området ble reforhandlet og er trykket opp
til bruk for tillitsvalgte.
Norges Fjellstyresamband meldte seg inn i KS Bedrift i 2010.
Forhandlingene om ny tariffavtale var krevende, men den nye
avtalen er nå tilpasset avtaleverket i KS Bedrift. Fra 2011 er Fjelloppsynet en del av KS-området.

Styret i
Naturviterne – Privat:
• Peter F. Bevan (leder)
•	Knut Røst (nestleder)
• Brita Drangsholt Jaksjø
•	Gustav Karlsen
•	Ragnhild Borchsenius
•	Liv-Edel Berg (vara)
•	Jon Stamnes (vara)
Naturviterne - Privat har tillitsvalgte i de fleste
bedrifter hvor det finnes bedriftsgrupper. I større
virksomheter er det også plasstillitsvalgte spredt
rundt i landet. Aktivitetsnivået er ulikt, og vi opplever at de fleste har et godt grep om de årlige
lønnsforhandlingene.
Styret har hatt styremøter etter behov og behandlet krav til sentrale forhandlinger om tariffavtalen, hovedavtalen og særavtaler, høringer,
organisasjonsmessige saker og kurs/opplæring.
Det har vært mye fokus på pensjonsspørsmål og
arbeidet med ny samfunnspolitisk plattform for
Naturviterne i 2010.
Naturviterne arrangerte tariffkonferansen 17.-18.
mars 2010, og som en del av denne hadde privat
sektor sin egen samling. Naturviterne arrangerte også en felles samling med arbeidsgiverne
i NHO-området i september.
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naturviterne – Kommune

Vebjørn Knarrum,
Heidi Amundsen, Hanne
Lykkja og Ragnhild
Saakvitne

Lønnsutvikling og lokale
forhandlinger
•	Lønnsutvikling kommunalt ansatte medlemmer:
5,2 %, gjennomsnittlig årslønn kr. 467 000,Ved tariffoppgjøret i 2010 kom partene ikke til enighet ved forhandlingene og
saken ble oversendt riksmeklingsmannen til behandling. Etter 3 ukers mekling var ikke riksmeklingsmannen i stand til å legge frem et forslag til løsning.
Det betyr at alle fagforeningene var ute i streik. Naturviterne/Akademikerne
ønsket ikke dette, men det var ikke mulig å unngå streiken. Det var medlemmer i Fredrikstad, Sarpsborg, Halden, Moss og Østfold Fylkeskommune som
streiket på vegne av fellesskapet. De streikende gjorde en god jobb, og etter
2 ukers streik kom partene frem til enighet om en ny tariffavtale, som ga en
høyere økonomisk ramme enn det tilbudet fra KS hadde vært når streiken
startet.
Det ble sendt ut en e-post med informasjonsskriv til alle medlemmene i Naturviterne - Kommune i forkant av de lokale forhandlingene. Dette dokumentet
tar for seg de fleste sider ved forhandlinger etter kapittel 3 og 5 i KS-området.
Lønnsforhandlinger etter kapittel 5 ble gjennomført i KS-området i løpet av
høsten. Det var mye diskusjoner om virkningsdato i år, ettersom KS hevdet
at virkningsdatoen måtte være etter at streiken var over den 10. juni. Det
ser ut som Naturviterne har gjort det bra i de lokale forhandlingene, og at
resultatet blir over 5 % i gjennomsnittlig lønnsøkning i 2010.
Naturviterne-Kommune har brudd forhandlingene i 19 kommuner, hvorav 1 har benyttet pendelvoldgift som voldgiftsløsning.
Fylkeskontakter
Naturviterne-Kommune hadde fylkeskontakter i 17 av 19 fylker i 2010. Det
mangler fylkeskontakt i Oslo og Hedmark. Det er behov for et noe høyere
aktivitetsnivå blant noen av fylkeskontaktene. Aktiviteten i fylkene er forskjellig, men ved de 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.
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Styret i Naturviterne
– Kommune:
•	Vebjørn Knarrum (leder)
•	Heidi Amundsen (nestleder)
•	Hanne Lykkja
•	Ragnhild Saakvitne
• Atle Wormdal

Det har vært endringer i styret i løpet av året.
Leder Per Rønneberg Hauge skiftet jobb til
statlig sektor, og gikk ut av styret høsten 2009.
Nestleder Heidi Amundsen ønsket ikke å ta
over som leder på grunn av jobb/familiesituasjonen. Styremedlem Vebjørn Knarrum ble valgt
til leder, og han gikk inn i Hovedstyret på vegne
av kommunal sektor.
Hanne Lykkja byttet jobb til privat sektor og gikk
dermed ut av styret i Naturviterne - Kommune.
Atle Wormdal (2. varamedlem) kom inn som
styremedlem da både Hauge og Lykkja gikk ut.
Ved årsskiftet består styret av Vebjørn Knarrum
(leder), Heidi Amundsen (nestleder), Ragnhild
Saakvitne og Atle Wormdal.
Styret har hatt styremøter etter behov og behandlet krav til sentrale forhandlinger om tariffavtalen, hovedavtalen og særavtaler, høringer,
organisasjonsmessige saker og kurs/opplæring.
Naturviterne arrangerte tariffkonferansen 17-18.
mars 2010, og som en del av denne hadde kommunal sektor sin egen samling.

Naturviternes årsrapport 2010

Naturviterstudentene

2010 var preget av høy aktivitet for studentene i Naturviterne. Seks lokallag har gitt medlemmene mange ulike
og gode tilbud. 4.-5. mars samlet Naturviterstudentene
seg til Studentmøte 2010 på Håndverkeren i Oslo. Alle
lokallag var representert og de 20 delegatene fikk i løpet
av samlingen med seg lederopplæring, festmiddag og
ordinære landsmøtesaker.
Medlemsveksten er fortsatt god blant studentene. I 2010
var det for første gang over 1000 studentmedlemmer i
foreningen. Dette er takket være aktive studenter som
står på stand og verver. Høstens studentkampanje resulterte i 349 nye medlemmer. Lokallaget ved NTNU
utmerket seg spesielt ved å verve 135 stk, og to av deres
studentrepresentanter fikk både første og andre plass i
studentenes interne vervekonkurranse.
Flere lokallag har også hatt en god tilførsel av nye aktive
i lokallaget. UMB har i løpet av året gått fra fire til 17
aktive studenter i lokallaget. Hovedårsaken til det er at
Naturviterne har fått en egen studentkontakt på UMB,
som har gjort en svært god innsats.
Naturviterne har opprettholdt et godt tilbud av kurs og
aktiviteter til studentmedlemmene. Det har blitt gjennomført alt fra jobbsøkerkurs, fagmøter og karrieredager til Memokurs, hyttetur og grøtfest. Årets nyvinninger
har vært besøk og omvisninger på flere av landets bryggerier og sjokoladefabrikker.

Styret i
Naturviterstudentene
• Anja Johansen Haugerud, NTNU (leder)
•	Kjetil Sigvaldsen, HiT (nestleder)
• Magnhild Hauge Oppedal, UiB
•	Hager Debech, NTNU
• Maiken Reitan, NTNU
• Bente Skottvoll, UiT (1. vara)
• Manuel Echeverria (2. vara)
•	Lise Bjerke (3. vara)
Naturviterne har aktive lokallag ved følgende universitet
og høgskoler:
• Høgskolen i Telemark, avd. Bø (HiT)
• Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)
• Universitetet for Miljø- og Biovitenskap (UMB)
• Universitetet i Bergen (UiB)
• Universitetet i Oslo (UiO)
• Universitetet i Tromsø (UiT)
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Sammendrag lønnsutvikling 2010
Lønnsstatistikkundersøkelsen viser at det ble en bedre lønnsutvikling for medlemmene i 2010 enn i 2009. Prosent lønnsøkning ble nesten fordoblet fra 2,7
til 5,3 %. Lønnsutviklingen var ganske lik i de tre sektorene kommune, stat og
privat, men innen privat sektor er det store forskjeller.
• Gjennomsnittlig lønnsvekst var 5,3 %
• Gjennomsnittlig årslønn for alle medlemmer er nå kr 477 000,• Kommune økning 5,2 %, gjennomsnittlig årslønn 467 000,• Stat
økning 5,3 %, gjennomsnittlig årslønn 477 000,• Privat
økning 5,3 %, gjennomsnittlig årslønn 488 000,-

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.

Årslønn
500000
490000
480000

Gjennomsnitt

470000

Median

460000
450000
440000
430000
Kommune	Stat	Privat
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Fantastisk ansvarsområde - Kristin G. Sandnes

Naturviternes årsmelding 2010

Medlemsutvikling i årene 2005-2010
Naturviterne hadde 5 677 medlemmer pr. 31.12.2010:

Medlemsveksten i 2010 var på 239 medlemmer. Det ga en
prosentvis vekst på 4,39 %. 144 av nettoveksten er yrkesaktive
medlemmer, og 95 er studenter.

• 1.412 medlemmer jobber i kommunal sektor
• 1.299 medlemmer jobber i statlig sektor
• 1.175 medlemmer jobber i privat sektor
• 826 medlemmer er studenter
• 107 medlemmer er selvstendig næringsdrivende
• 463 medlemmer er pensjonister
• 391 medlemmer er nyutdannede
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3000
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1000
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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 2010 var:
• Bistand i lønns- og tariffspørsmål
• Juridisk rådgivning og bistand i arbeidslivsspørsmål
• Advokathjelp i privatsaker
• Billig lån og forsikring gjennom DnB NOR /
Medlemsrådgiveren
• Kurs og konferanser
• Karrieretesten (HPI: Hogans personlighetsinventorium)
• Tidsskriftet Naturviteren
• Medlemssider på internett - Medlemsnett
• Elektronisk nyhetsbrev
• Faglige nettverkssamlinger
• Rabattavtaler på hotell
• Tilbud for studenter
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 2010
• Grunnkurs for tillitsvalgte
• Grunnleggende kurs i forhandlinger
• Jus i arbeidslivet
• Karrieredager
• Kurs for erfarne tillitsvalgte
• Kurs for fjelloppsynet
• Kurs for fylkesmannsembetene
• Kurs i presentasjonsteknikk
• Landsmøtet
• Ledernettverk
• Lærerkurs
• MEMO-kurs
• Naturviterforum
• Nettverkssamling for nyutdannede
• Samling tillitsvalgte i Vegvesenet
• Studentlandsmøte
• Studentstyrekurs
SIDE 14 I NATURviterne

•
•

Tariffkonferansen
Videregående kurs forhandlinger

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 2010 ble det gjennomført medlemsmøter i:
• Trondheim
• Førde
• Moss
• Drammen
• Hamar
• Sandnes
• Bergen
• Tromsø
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Medlemsinformasjon
Foreningen står som utgiver av tidsskriftet Naturviteren.
Bladet kom ut med fire temanummer i 2010:
1.
2.
3.
4.

Naturmangfold
Jord
Skog
Natur og vitenskap

Bruk av sosiale medier
I 2010 fortsatte arbeidet med å være synlige i sosiale medier på
web. Kanaler og plattformer der Naturviterne er aktive:
•
•
•
•
•

Blogg Finn Roars Blogg
Facebook grupper for Naturviterne og Naturviterstudentene
Twitter gruppe for Naturviterne
You Tube side med videoer
Ustream streaming av lyd og bilde fra Naturviterforum

Nettsidene på www.naturviterne.no ble i 2010 lastet ned 241.898
ganger. Sidene hadde 89.651 unike brukere.
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KLIMANØYTRAL
ORGANISASJON

KLIMASERTIFIKAT 2010
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 31 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 31 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.
For mer informasjon om klimakvoter og hvilket prosjekt ditt sertifikat er knyttet til, se
http://unfccc.int/2860.php prosjekt nr. 1104 Ancon EcoMethane deponigassprosjekt i Peru eller
www.co2focus.com
Oslo, 22. juni 2010

Jan Willy Elmenhorst 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.

• Bidrag til Akademikerne og andre organisasjoner
ca. 0,9 millioner kroner
• Drift av studentorganisasjonen ca. 0,4 millioner kroner

Resultatet for 2010 var 1 416 885. Naturviterne hadde i 2010
samlede inntekter på 14, 96 millioner kroner.

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

De største utgiftspostene i 2010 var:
• Arbeidskraft ca. 6,7 millioner kroner
• Medlemsservice/drift ca. 1,8 mill kroner
• Politisk virksomhet og driften av det politiske apparatet
ca. 2,45 millioner kroner
• Informasjon og verving ca. 1,5 millioner kroner

Sekretariatets arbeidsmiljø fungerer bra med en daglig åpen
kommunikasjon og internsamlinger, statussamtaler og ukentlige
sekretariatsmøter. Det ble avholdt utviklingssamtaler på høsten
og lønnssamtaler på våren. Sykefraværet i 2010 lå på 1,45 %.

Regnskap 2010
Vedlagt følger resultatregnskap og balanse med noter, regnskap for Aksjonsfondet
og regnskap for Kapitalfondet.
Resultatregnskap 2009

Resultat 2010

Budsjett 2010

Resultat 2009

Avvik i kr

Noter

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

14 778 585

14 665 324

13 807 814

113 261

-176 488

-100 000

-88 382

-76 488

14 602 098

14 565 324

13 719 432

36 774

300 007

300 000

279 180

7

2

53 748

41 000

74 759

12 748

3

14 955 852

14 906 324

14 073 371

49 528

sentrale styrer og KOMITEER

4

Forbundsledelse

875 862

925 000

863 879

49 138

Hovedstyret

254 676

220 000

205 651

-34 676

Tariffkonferanse

111 071

100 000

55 619

-11 071

Jubileum

155 179
845

10 000

29 512

9 155

10 770

25 000

101 172

14 230

1 408 402

1 280 000

1 255 833

-128 402

Kontroll- og valgkomite
NLR-konferanse
SUM

-155 179

POLITISK AKTIVITET

5

Tariffutvalg

388 317

500 000

799 430

111 683

Nettverk/Samf.pol.utv.

302 737

200 000

340 680

-102 737

Naturviterforum

166 048

250 000

83 952

Karriererådgivning

62 069

120 000

57 931

Regionale medlemsmøter

62 938

75 000

12 062

Faglige arrangementer
SUM
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1

61 462

50 000

56 476

-11 462

1 043 571

1 195 000

1 196 585

151 429
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Resultatregnskap 2009

Resultat 2010

Budsjett 2010

Resultat 2009

Avvik i kr

ANDRE ORGANISASJONER
Kontingent Akademikerne

6
895 636

1 020 000

890 854

124 364

42 333

50 000

36 332

7 668

937 969

1 070 000

927 186

132 032

5 272 064

5 500 000

5 157 320

227 936

Frikjøp OJK

-419 548

-205 000

-404 578

214 548

Pensjonsforsikr.& sos. utg.

1 704 558

1 875 000

1 711 667

170 442

Rekruttering

52 424

100 000

52 238

47 576

Opplæring ansatte

82 589

150 000

99 812

67 411

6 692 088

7 420 000

6 616 458

727 912

Andre kontingenter
SUM
ARBEIDSKRAFT
Lønn ansatte

SUM

7

DRIFT

8

Drift/vedlikehold

388 512

360 000

435 245

-28 512

IT-kostnader

532 182

550 000

498 859

17 818

88 035

100 000

50 725

11 965

IT-kostnader - nyinnkjøp
Maskiner, inventar, utstyr

23 756

100 000

72 805

76 244

Porto/telefon

276 971

350 000

340 383

73 029

Kontorrekvisita/Faglitteratur

192 324

200 000

243 787

7 676

Diverse honorarer

164 039

100 000

70 875

-64 039

1 665 819

1 760 000

1 712 679

94 181

SUM
MEDLEMSSERVICE

9

Reise ifm medlemskontakt

161 128

250 000

221 385

88 872

SUM

161 128

250 000

221 385

88 872

Kurs / opplæring

-335 418

100 000

370 449

435 418

SUM

-335 418

100 000

370 449

435 418

KURS/OPPLÆRING

10

VERVING
Verveaktivitet
Vervepremier
SUM

11
186 849

100 000

73 306

-86 849

15 462

100 000

94 789

84 538

202 311

200 000

168 094

-2 311

INFORMASJON

12

Informasjon

337 858

175 000

Profileringsartikler

152 269

200 000

Markedsføring

257 432

340 000

Naturviteren

525 105

700 000

585 532

174 895

1 272 664

1 415 000

1 259 675

142 336

SUM

Noter

674 143

-162 858
47 731
82 568
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Resultatregnskap 2009

Resultat 2010

Budsjett 2010

Resultat 2009

Avvik i kr

STUDENTER
Honorar studentansvarlig

13
6 131

15 000

10 000

8 869

Studentkontakt

19 169

Naturviterstudentene

19 882

30 000

Studentstyret

53 581

50 000

-3 581

Studentlandsmøtet

55 630

60 000

4 370

Kurs

34 216

30 000

29 126

-4 216

159 990

150 000

137 293

-9 990

Ulykkesforsikring studenter
Studentkampanje
SUM
Sum kostnader før FINANS
DRIFTSRESULTAT

Noter

-19 169
90 067

10 118

53 557

50 000

49 007

-3 557

402 156

385 000

315 493

-17 156

13 450 689

15 075 000

14 043 838

1 624 311

1 505 164

-168 676

29 533

1 673 840

FINANS
Finans- og rentekostnader

-520 345

-300 000

-256 308

-220 345

14

Finans- og renteinntekter

+432 066

+550 000

+727 251

-117 934

15

SUM

-88 279

+250 000

+470 943

-338 279

RESULTAT FØR AVSETNINGER:

1 416 885

81 324

AVSETNINGER

500 476

2010

2009

Til disposisjonsfondet

1 157 748

0

Til kapitalfondet (1 %)

14 169

5 005

Til hovedstyrets disposisjon
RESULTAT

244 968

495 472

1 416 885

500 476

Noter til resultatregnskapet pr. 31.12.2010
1 - Kontingenter: Netto kontingentinngang utgjør kr 14 602 098,- for
2010. Dette er kr 36 774,- over budsjett. Årets konstaterte tap er på kr
176 488,-.
2 - Annonseinntekter: Annonseinntektene er knyttet til Naturviteren
og stillingsannonser på www.naturviteren.no. Annonseinntektene er
i henhold til budsjett.
3 - Andre inntekter: Andre inntekter er salg av t-skjorter og karrieresamtaler, og utgjør til sammen kr 53 748,-.
4 - Sentrale styrer og komiteer: Posten utgjør kr 1 408 402,-, og det er
kr 128 402,- over budsjett. Avviket skyldes i hovedsak kostnader knyttet
til forberedelsen av jubileet 2011.
Leder har vært ansatt i 100 % stilling dette året, og er innberettet med
en årslønn på kr 718 363,-. Innberettet pensjon utgjør kr 2 978,-.
Godtgjørelse til hovedstyret utgjør kr 111 498,-.
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5 - Politisk Aktivitet: Kostnadene utgjør kr 1 043 571,-.
6 - Andre organisasjoner: Posten utgjør til sammen kr 937 969,-. Det er
kr 132 032,- under budsjett. Posten består i hovedsak av kontingent til
Akademikerne.
7 - Arbeidskraft: Lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift og andre personalkostander utgjør kr. 6 692 088,-. Dette er kr 727 912,- under budsjett.
Avviket skyldes blant annet 1 ubemannet stilling i 5 måneder. Gjennomsnittlig årsverk i 2010 er 10 og kjønnsfordelingen er 50/50.
Generalsekretær er innberettet med en årslønn på kr 861 638,-. Innberettet pensjon utgjør kr 2 977,-.
Premiefond, foretakspensjon (Vital): Saldo på premiefond, foretakspensjon pr. 31.12.2010 utgjør kr 4 632 535,-.

Naturviternes årsrapport 2010

8 - Driftskostnader: Totale driftskostnader er kr 1 665 819,-. Posten
drift/ vedlikehold består av fellesutgifter, strøm, renhold, leie kopi og
pakkemaskin og er på kr 388 512,-.
Kostnader diverse honorarer utgjør kr 164 039,-. Avviket mot budsjett
på kr. 64 039,- skyldes i sin helhet kjøp av advokatbistand, da sekretariatet har hatt en ubesatt advokatstilling siden august 2010. Av diverse
honorarer utgjør revisjonshonorar for 2010 kr 63 750,-.
9 - Medlemsservice: Denne posten består av reisekostnader i forbindelse med medlemskontakt og utgjør kr 161 128,-.
10 - Kurs og opplæring: Inntekt på kr 335 418,-. Positivt fortegn på
denne posten skyldes refusjon av OU-midler gjeldende aktivitet i
2009 utover vår tildelte pott i kommunal sektor dette året. Vi får 10
% i administrasjonsgodtgjørelse utover våre kostnader når det gjelder
OU-midler.

11 - Verving: Posten er i henhold til budsjett og utgjør kr 202 311,-.
12 - Informasjon: Posten utgjør kr 1 272 664,- og det er kr 142 336,under budsjett.
13 - Studenter: Det ble i 2010 budsjettert mer til aktiviteter rettet mot
studenter enn tidligere år. Det er en bevisst utvikling, da økt medlemsmasse hovedsakelig kommer fra studentene. Posten utgjør kr 402
156,- i 2010. Sammenlignet med 2009 er det en økning på kr. 86 663,-.
14 - Finans- og rentekostnader: Totale finans- og rentekostnader utgjør kr 520 345,-. Det er kr 220 345,- over budsjett. Avviket skyldes et
realisert tap på kr 285 000,- på obligasjonene i DnB NOR High Yield
Link.
15 - Finans- og renteinntekter: Totalt utgjør finans- og renteinntektene
kr. 432 066,-.

Balanse pr. 31.12.2010
Tall i 1.000 kroner

Noter

2009

2008

10 010

10 010

495

440

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Kontorlokaler
Andel eiendeler K5
Andel bankkonto fond

3 937

2 694

Obligasjon DnB NOR High Yield Link

3 827

5 000

385

331

18 654

18 475

Bundet bankinnskudd
SUM ANLEGGSMIDLER

2

OMLØPSMIDLER
Aksjer

3

Kundefordringer

166
429

368

1 406

1 681

319

264

Bankinnskudd

2 811

758

SUM OMLØPSMIDLER

5 131

3 071

23 785

21 546

Andre fordringer
Forskuddsbet. kostnader / påløpte inntekter

SUM EIENDELER

4
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Noter

2009

2008

Bundet kapital

5

15 786

14 629

Til hovedstyrets disposisjon

6

1 900

1 655

Tall i 1.000 kroner
Egenkapital og gjeld
EGENKAPITAL

Vedlikeholdsfond

7

700

700

Egenkapital K5

8

423

309

18 809

17 293

2 617

2 814

2 617

2 814

1 422

1 304

341

435

217

290

SUM EGENKAPITAL
LANGSIKTIG GJELD
Pantelån i DnB NOR

9

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

10

Mellomregning kapitalfond

306

-729

Andel kortsiktig g jeld K5

73

139

SUM KORTSIKTIG GJELD

2 359

1 439

23 785

21 546

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

NOTER til balansen pr. 31.12.2010
1 - Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet er utarbeidet etter norske
regnskapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsskikk.
2 - Anleggsmidler: Naturviterne eier 50 % av Keysers gate 5.
Obligasjon i DnB NOR High Yield Link, ISIN: NO 001042566.3 på
kr 5 000 000,- ble opprettet 11.07.08, løpetid 5 år med en rente på ca.
10 % p.a. Beholdningen pr 31.12.10 har en verdi på kr. 3 827 297,-.

6 - Til hovedstyrets disposisjon:
Saldo pr. 01.01.10 		
kr 1 655 032
Årets overføring
kr 244 968
Saldo pr. 31.12.10
kr 1 900 000
Hovedstyret besluttet i 2009 at kr. 800 000,- av posten skal benyttes
til jubileet 2011.

Bundne midler i 2010 kr. 384 624,-.

7 - Vedlikeholdsfond: Kr 700 000,- er avsatt til fremtidig vedlikehold
av gården.

3 - Aksjer: Naturviterne ble tildelt aksjer i Rowan Companies, Inc. som
betaling for restrukturering av gjeld i Skeie Drilling AS, nå Rowan
Companies. Naturviterne planlegger innløsning av aksjene i 2011.

8 - Egenkapital K5: Gårdsregnskapet har eget regnskap og endringen
vil dermed medføre at resultatregnskapet for Naturviterne viser resultatet av Naturviternes kjernevirksomhet.

4 - Andre fordringer: Består i hovedsak av O/U-midler fra Akademikerne og Privat/LA-området.

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 gate 5.

5 - Egenkapital: Bundet kapital er et resultat av årets og tidligere års
overskudd.
Saldo pr. 01.01.10		
Årets overføring		
Saldo pr. 31.12.10		
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kr. 14 628 726
kr. 1 157 748
kr. 15 786 474

10 - Annen kortsiktig gjeld: Posten utgjør kr 216 737,- og er periodiserte
kostnader.
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Regnskap 2010
Naturviterne - Aksjonsfond
2010
Kapital pr. 01.01.
Renter bank
Renter obligasjon DnB
Renter overført Naturviterne

357 259,38

Streikekostnader

235 230,46

Kapital pr. 31.12

2009
4 766 742,93

4 746 276,66

183 234,59

192 099,68

409 255, 25

490 109,88

1)

661 743,27

4 766 742,95

4 766 742,95

4 766 742,95

4 766 742,95

4 766 742,95

4 766 742,95

Kapitalens plassering
Bankinnskudd

Regnskap 2010
Naturviterne - Kapitalfond
2010
Kapital pr. 01.01.

2009
1 709 251,04

1 703 477,99

46 643,16

50 300,15

Avsetning i Naturviternes
regnskap
Renter bank
Renter overført
Naturviterne

45 243,87

1 % av årets resultat
Kapital pr. 31.12

48 791,15
5005,00

1 715 655,33

4 264,05
1 709 251,04

Kapitalens plassering
Skyldig Naturviterne
DnB Nor

296 034,60

255 795,73

2 011 689,93

1 965 046,77

1 715 655,33

1 709 251,04
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