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Krise og endringer – mulighetenes marked?

FINN RoAR BRUUN
Leder

2009 har vært nok et godt år for Naturviterne. 
Vi fortsetter vår vekst i medlemstallet og er 
nå over 5400 medlemmer. Utfordringen til 
våre tillitsvalgte står fortsatt ved lag: det må 
verves aktivt! Vi vet at vi har større potensial. 
Mange yrkesaktive er fortsatt ikke organisert 
– og det bør de være! Det viste utviklingen i 
arbeidslivet i 2009 med stor tydelighet. 

Året som gikk ble et kriseår. Finanskrisa skyl-
let inn over verden, kanskje med litt mindre 
effekt i Norge takket være oljepengene våre.

Det er på privat tariffområde at vi har hatt de 
tøffeste takene. Mange av våre medlemmer 
har hatt det vanskelig, og det vil fortsatt være 
slik i en tid fremover. Skogbruket har store 
utfordringer. Skogsamvirket fikk virkelig føle 
nedgangen i investeringene i nye boliger og 
anleggsbransjen. Tømmerprisene falt og 
omsetningen gikk ned med 25 % i tømmer-
salget. Mange er blitt permittert. Generelt 
ga lønnsforhandlingene i 2009 ikke mye, i 
skogssamvirket gjaldt det å beholde jobben. 
Naturviterne mener at medlemmenes kom-
petanse er nødvendig for å øke lønnsomheten 
 i næringen.

Nortura var en annen bedrift som måtte ta 
en hestekur. 20 % kutt i ansatte. Heldigvis 
ble ikke mange av våre medlemmer direkte 
berørt, men rådgivningsleddet mellom 
bonde og bedrift svekkes. Naturviterne 
mener dette leddet innehar en strategisk 
svært viktig kompetanse for Nortura. 

Begge disse sakene er eksempler på at Naturvi-
terne fyller en viktig oppgave for medlemmer 
i krise. Vi er med og gir trygghet for at 
arbeidslivets rettigheter blir tatt vare på. 

Eksemplene viser også et landbruk i endring. 
Vi har sett en debatt om bondeinntekter og 
bondeantall. Det er tydelig at landbruksnæ-
ringene er presset økonomisk og kanskje 
også kulturelt. Er det vilje i Norge i dag til å 
bevare et familielandbruk i tradisjonell for-

stand? Naturviterne mener at våre medlem-
mers kompetanse er sentral for å møte de 
utfordringer som vil komme. Vi skal være 
med i debatten. Jeg tror det er nødvendig å 
se på nye løsninger hvis ikke samfunnet er 
villig til å øke overføringene betydelig. En 
slik vilje ser ikke ut til å være tilstede. Det 
finnes kanskje faglige og gode løsninger som 
er bærekraftige og som gir de utøverne som 
er igjen i landbruksnæringen muligheter til 
å overleve?

Som bakteppe for utviklingen ser vi at søk-
ningen til tradisjonelle landbruksstudier 
på UMB synker dramatisk. Skogbruk har 
under 10 studenter pr kull. Plantefag ca 10 
pr kull. Husdyrbruk ligger trygt på 30, men 
halvparten studerer ikke produksjonsdyr i 
landbruket. Denne utviklingen er urovek-
kende. Naturviterne har engasjert seg for 
å vekke næringene og UMB for å sikre at 
Norge fortsatt utdanner på mastergradsnivå 
i disse disiplinene. 

Vi gjennomførte en medlemsundersøkelse i 
kommunal sektor, og halvparten av de spurte 
mente kommunesammenslåinger var nød-
vendig for å sikre gode nok fagmiljøer. Det er 
et overraskende høyt tall. Våre medlemmer er 
opptatt av distriktene. Likevel mener mange 
at kommunesammenslåinger er en løsning. 
Og de som har prøvd interkommunalt 
samarbeid er enda mer positiv til kommu-
nesammenslåing. Dette er en debatt som 
Naturviterne må være forberedt vil komme 
ganske snart. Igjen må fokuset på bærekraft 
og våre medlemmers kompetanse være 
avgjørende for vår posisjon. 

Ny naturmangfoldlov og FNs biomangfoldår 
i 2010 setter fokus på naturviterkompetanse i 
kommunene. Vår kompetanse er avgjørende 
for å få miljøhensyn innbakt i kommunens 
planlegging på areal, næringsliv og klima. 
Hvordan kan kommunene ivareta sine opp-
gaver uten naturviterkompetanse?
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NatUrvitereN Forsidebilde: “naturviter på befaring” – Kjersti  Isdal. vinner av naturviternes fotokonkurranse i 2009 
“naturviter på jobb”. andre bilder fra fotokonkurransen på side 3, 7, 14 og 21.
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Hovedstyret 2009 - 2011: Fra venstre: Per Rønneberg Hauge, Hans Jørgen Sommerfelt, Per Olav Aslaksen erstattet Raoul Bierach 

(bildet) i 2009, Finn Roar Bruun (leder), Hilde Marianne Lien, Peter F. Bevan, Torvald B. Egeland.

naturviternes hovedstyre 2009 - 2011
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FoRmåLeT er å arbeide for medlem-
menes lønns- og arbeidsvilkår, fremme 
medlemmenes økonomiske og faglige 
interesser gjennom å tilby medlemsfor-
deler, synliggjøre naturviterkompetan-
sen som viktig for bærekraftig utvikling 
og verdiskapning.

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

Naturviterne er partipolitisk uavhengig.

LANdsmøTeT er Naturviternes høyeste 
myndighet. Det arrangeres annenhvert år 
og vedtar politiske strategier, ramme-
budsjett, medlemskontingent, eventuelle 
vedtektsendringer og velger hovedstyre.

HovedsTyReT er Naturviternes høy-
este myndighet når landsmøtet ikke er 
samlet. Det består av syv medlemmer og 

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

TARIFFkoNFeRANseN avholdes hvert 
år og her møter  representanter fra alle 
tariffområder. 

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

sAmFUNNspoLITIsk utvalg er styre-
medlemmer med samfunnspolitikk som 
spesialitet, og representanter fra sekreta-
riatet.

TARIFFomRådeNe kommune, stat og 
privat har hvert sitt styre, som har ansvar 
for å følge opp drift og resultat på respek-
tive område. 

NATURvITeRsTUdeNTeNe har lands-
møte hvert år hvor det velges et student-
styre. Lokallag finnes ved utvalgte uni-
versitet og høgskoler og styres av inntil 
tre studentansvarlige. I 2009 hadde 
Naturviterstudentene lokallag ved uni-
versitetene i Bergen, Oslo, Tromsø, Ås 
(UMB), Trondheim (NTNU) og ved Høg-
skolen i Telemark. 

sekReTARIATeT består av 10 medarbeide-
re 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.
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organisasjonen naturviterne
Naturviterne er en medlemsorganisasjon og fagforening for akademikere med 
naturvitenskapelig utdanning og kompetanse. 
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CO2focus Klimasertifikat™ er tildelt Naturviterne som har gjennomført ACAM® modellen og har 
kompensert for alle egne utslipp av CO2. Beregningen av CO2-utslippene inkluderer kjøregodtgjørelse 
, flyreiser, strømforbruk og papir-/restavfall. Naturviterne har med dette kjøpt inn FN-sertifiserte 
klimakvoter tilsvarende et totalt utslipp på 30 tonn CO2.

Klimakvotene er utstedt av FN og kalles CER (Certified Emission Reduction). Disse er en del av Kyoto-
avtalens 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.

For mer informasjon om klimakvoter og hvilket prosjekt ditt sertifikat er knyttet opp til, se  link til 
prosjekt nr 0347 eller www.co2focus.com

Oslo, 18. mai 2009

KLIMASERTIFIKAT 2009

For mer informasjon om CO2focus, se www.co2focus.com

Jan Willy Elmenhorst Larsen
CO2focus AS

miljørapportering

naturviterne er miljøtårnbedrift 

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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jANUAR 
Naturviterne uttrykker tilfredshet med 
den miljømessige profilen til Regjerin-
gens krisepakke for å stimulere syssel-
settingen.

FeBRUAR
Naturviterne er med og markerer starten 
på et nytt norsk artsprosjekt.

mARs
Naturviterne holder fagdag og debatt om 
matmerking i Oslo. 

– Pensjon blir hovedtema i årets lønnsopp- 
gjør, sier leder for Naturviternes tariffut-
valg Per Rønneberg Hauge på åpningen 
av Tariffkonferansen.

Naturviterne er fornøyd med at Nasjonal 
Transportplan satser på jernbane og ras-
sikring.

Naturviterne møter sammen med Aka-
demikerne i Forsknings- og utdannings-
departementet for å kreve omstillingsav-
tale i fusjonen mellom UMB og NVH.

Naturviterne oppfordrer Regjeringen til 
å la Naturmangfoldloven også gjelde havet.

ApRIL
Naturviterne er fornøyd med at Natur-
mangfoldloven legges frem, men er 
skuffet over at den ikke kommer til å 
gjelde hele Norges territorium til havs.

Naturviterne mener det vil være en klok 
og ansvarlig beslutning å holde land-
bruk, miljø og veier utenfor forvaltnings-
reformen.

Lønnsoppgjøret i offentlig sektor starter. 
Hovedsammenslutningene i offentlig 
sektor fremmer likelydende krav om til-
passet tjenestepensjon.

– Regjeringen har mange gode utfordring- 
er i Forskningsmeldingen og må følge 
opp med bevilgninger, sier Naturviterne.

Brudd i lønnsforhandlingene i offentlig 
sektor som går til mekling.

mAI
Naturviterne setter oppdrettsnæringen 
under lupen på sin fagdag som holdes i  
Fiskeridirektoratets lokaler i Bergen. TV2- 
nyhetene rapporterer om store problemer 
med lakselus og rømt oppdrettslaks. 

– Forvaltningsplanen for Norskehavet sik- 
rer ikke biologisk mangfold, fiskeressurser 
eller fører til mindre CO2-utslipp sier 
Naturviterne i en kommentar til Regje-
ringens forvaltningsplan for Norskehavet.

jUNI
Etter intense forhandlinger på overtid 
kommer partene til enihet i lønnsoppgjøret 
i offentlig sektor. Resultatet er viderefø-
ring av eksisterende tjenestepensjon for 
offentlig ansatte. Mer om pensjonsopp-
gjøret på side 13

Naturviternes karrieredager arrangeres 
for fulle hus. 

AUgUsT
Naturviternes leder Finn Roar Bruun 
oppretter egen blogg på internett.

sepTemBeR
– Kommunene svikter biologisk mang-
fold, forurensing og strandsonen, hevder 
Naturviterne. SFT og DN legger frem en 
undersøkelse som viser at norske kom-
muner ikke gjør jobben på miljøvernom-
rådet.

okToBeR
Naturviterne gir forslag til Stoltenberg 
2-Regjeringen om hva den bør satse på 
i neste fireårsperiode:
• Skattelettelser til grønt næringsliv
• Nei til oljeleting i Lofoten og 
 Vesterålen
• Styrk kompetansen i kommunene
• Øk satsing på dobbeltsporet jernbane
• Innfør likelønnspott og økt lokal
 lønnsforhandling
• Endre Arbeidsmiljølovens bestemmel-
 ser om særlig uavhengig stilling

NovemBeR
Naturviterforum arrangeres på Sundvolden 
med 100 deltakere. Åpningsforedraget 
holdes av nyslått vinner av Akademiker-
prisen 2009; professor i klimastrategi, 
Jørgen Randers.

Naturviterne møter statsråd Tora Aasland 
sammen med resten av arbeidstakeror-
ganisasjonene på UMB og NVH. Kravet 
er at organisasjonsprosessen blir lagt vekt 

Korte tilbakeblikk 2009

saker der Naturviterne har levert 
høringsuttalelser i 2009 
• forenkla el-avgift

• forskrifter plan og bygningsloven

• globale miljøutfordringer

• innspill til statsbudsjettet 2010

• Karlsen-utvalget, utvalget for fag- og yrkesopplæringen

• miljø og krav til kompetanse, Karlsen-utvalget

• plan og bygningsloven

• senter for fremragende undervisning

• slåttemark

• sruii, den nye sameretten – utredning fra samerettsutvalget

• statsbudsjettet 2010

• teknisk forskrift energiforsyning
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på i fusjonen mellom de to institusjonene.
Naturviterne møter konsernledelsen i 
Nortura som gjennomfører tøffe omstil-
linger. Tema er bruk av naturviterkom-
petanse i fremtiden.

Bildet ”Naturviter på befaring” av Kjersti 
Isdal blir kåret til vinner av Naturviter-
nes første fotokonkurranse.

desemBeR
Naturviternes kommuneundersøkelse 
gjennomføres for å se på medlemmenes 
holdninger til fagmiljøer i kommunen, 
arbeid med energi- og klimaplaner og 

arbeid med innføring av den nye Natur-
mangfoldloven. Den viser at mangel på 
kompetanse hemmer arbeidet med å få 
fram statlig miljøpolitikk, og at halvpar-
ten av medlemmene er positive til kom-
munesammenslåing.

Naturviterne støttet klimatoget i Oslo 12. 
desember i forbindelse med klimafor-
handlingene i København.

– Dagens oppdrettsproduksjon vil øde-
legge villfisken om kort tid, advarer  
Naturviterne. Villaksen står i fare for å 
kun bli et minne, sier Finn Roar Bruun. 

 

«Pensjon blir 
hovedtema i årets 

lønnsoppgjør, sier leder 
for Naturviternes 
tariffutvalg Per 

Rønneberg Hauge 
på åpningen av 

Tariffkonferansen.»

 MEDLEMMER /05/

NaturviterNes årsmeldiNg 2009



sIDe 8 I NATURvITeReN

Lønnsutvikling og lokale 
forhandlinger

• LønnsuTvikLingEn for kommunALT 
 AnsATTE nATurviTErE vAr 4,6 % i 2009. 

Det ble sendt ut en e-post med informasjonsskriv til alle 
medlemmene 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. De fleste har virkningsdato den 
1. mai. 20 % av medlemmene sendte inn protokoll for 
de lokale lønnsoppgjørene, og for disse var den gjennom-
snittlige lønnsutviklingen i kapittel 5 på 4,3 %.

Naturviterne-Kommune har brudd forhandlingene i 26 
kommuner, hvorav én har benyttet pendelvoldgift som 
voldgiftsløsning. 

Om pensjonsoppgjøret på side 13

 MEDLEMMER /05/

NaturviterNes årsmeldiNg 2009

styret i  
naturviterne – Kommune:

• PEr rønnEBErg HAugE (LEdEr) 

• HEidi AmundsEn (nEsTLEdEr)

• vEBjørn knArrum

• rAgnHiLd sAAkviTnE 

• HAnnE LykkjA

• ATLE WormdAL (vArA)

Marit Fjelltun trakk seg høsten 2009 grunnet ny jobb, og 
Hanne Lykkja kom inn som nytt styremedlem.

Styret har hatt jevnlige styremøter etter behov og behandlet 
krav til sentrale forhandlinger om tariffavtalen, hoved-
avtalen og særavtaler, høringer, organisasjonsmessige saker 
og kurs/opplæring.

Naturviterne-Kommune hadde fylkeskontakter i 17 av 19 
fylker i 2009. Det mangler fylkeskontakt i Oslo og Hed-
mark. Det er behov for litt høyere aktivitetssnivå blant noen 
av fylkeskontaktene. Aktiviteten i fylkene er forskjellig, 
men ved de lokale forhandlingene er det mange som kon-
takter fylkeskontakten for bistand eller råd.

Det ble arrangert et eget kurs for styret og fylkeskontaktene 
på  Svalbard. Temaene var utviklingen av Naturviterne-
Kommune, tariffoppgjørene, fylkeskontaktenes rolle, lønns- 
statistikk og generelle orienteringer. 

naturvIterne – Kommune

per rønneberg hauge, vebjørn Knarrum, 
heidi amundsen, hanne lykkja
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Lønnsutvikling og 
lønnsoppg jør

• LønnsuTvikLingEn for sTATLig AnsATTE 

 nATurviTErE vAr 2,0 % i 2009. 

Den mest dominerende saken i oppgjøret var forhan-
dlingene knyttet til en ny offentlig tjenestepensjon. For 
første gang leverte alle hovedorganisasjonene felles og 
likelydende krav i pensjonsspørsmålet i stat, kommune 
og Oslo kommune. Resultatet av forhandlingene/mek-
lingen skulle også gjøres gjeldende for helseforetakene i 
Spekter.  Mer om pensjonsoppgjøret på side 13

Det var et svært stort overheng fra 2008 inn i 2009 (3,3 
%). Det ble gitt et generelt tillegg på 0,68 % for de med 
lønnstrinn 46-80, et tillegg på kr. 2.400,- for de med 
lønnstrinn 1-45, og et tillegg på kr 4.800,- for de med 
lønnstrinn 81-95. 

Det ble ikke satt av midler til sentrale justeringer eller 
lokale forhandlinger.
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styret i  
naturviterne - stat:

• PEr oLAv AsLAksEn (LEdEr)

• AnnE THorinE LundsTEin (nEsTLEdEr)

• kjETiL LErfALL

• Liv mAriT rui 

• siri svEndgård-sTokkE

• ingEr AnTonsEn (vArA)

Mangeårige leder Raoul Bierach trakk seg som leder i okto-
ber grunnet tilsetting i ny jobb. Tidligere nestleder Per Olav 
Aslaksen tok over som leder og Anne Thorine Lundstein 
ble konstituert som ny nestleder. Samtidig rykket Siri  
Svendgård-Stokke opp som fast medlem i styret.

I januar ble det gjennomført en evalueringskonferanse for re-
giontillitsvalgte i Mattilsynet, der pensjon og lønn var sentrale 
temaer, i tillegg til erfaringsutveksling og strategilegging.

Høstkonferansen for tillitsvalgte i statssektoren ble i okto-
ber avholdt i Brüssel. Tema for konferansen var tariffarbei-
det, strategi for medlemspleie og rekruttering, erfaringer 
med lokal lønnspolitikk og likelønn. I tillegg ble det gitt en 
generell innføring i EUs oppbygging og historie.

naturvIterne – stat

per olav aslaksen, anne thorine lundstein, 
siri svendgård-stokke, liv marit rui
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Lønnsutvikling og lønnsoppg jør

• LønnsuTvikLingEn for PrivAT AnsATTE 

 nATurviTErE vAr 1,6 % i 2009. 

Mellomoppgjøret for privat sektor bar preg av finanskrisen og de 
lokale forhandlingene har stedvis vært vanskelige. Mange av våre 
medlemmer har måttet akseptere nulloppgjør, og det er langt mel-
lom de gode resultatene. Frontfagene avtalte et tillegg på kr. 1 pr 
time, og dette resultatet har blitt kopiert i mange virksomheter, 
også i de sentrale oppgjørene for våre medlemmer i Tine og Norsk 
Landbruksrådgiving. Disse har i tillegg hatt lokale forhandlinger 
med varierende resultat. 

oppsigelser og permitteringer
2009 ble et vanskelig år for mange virksomheter. Naturviternes 
sekretariat har mottatt mange henvendelser om oppsigelser og per-
mitteringer. Det har vært flere store nedbemanningsprosesser, og 
noen av disse er ennå ikke avsluttet. Arbeid har vært krevende for 
de lokale tillitsvalgte. Vi opplever for det meste at arbeidsgiverne er 
opptatt av ryddige prosesser. De fleste som har fått oppsigelse har 
fått tilbud om sluttordninger med etterlønn, og dette har bidratt til 
at man har unngått rettslige prosesser. 

I flere virksomheter har man gått inn på ordninger hvor de ansat-
te har akseptert arbeidstids- og lønnsreduksjon for å unngå opp-
sigelser. Disse ordningene har vært av relativt kort varighet. Eiere 
og ledere har oppfattet ordningene som svært positive bidrag fra 
de ansatte, og vi har som mål at våre tillitsvalgte kan utnytte dette i 
lønnsforhandlingene når økonomien bedrer seg. 

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)

Tillitsvalgte finnes i bedrifter hvor det er bed-
riftsgrupper. 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 lønnsfor-
handlingene. 

I mai ble det holdt en samling for tillitsvalgte i 
private virksomheter i Carimate i Italia. Tema 
var bl.a. tillitsvalgtes rolle, Naturviternes sam-
funnspolitikk, lønn og pensjon. 

naturvIterne – prIvat
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Knut røst, rita drangsholt jaksjø, gustav 
Karlsen, ragnhild borchsenius



NATURvITeReN I sIDe 11 

Naturviterstudentene har aktive lokallag ved seks studie-
steder. 20 delegater møtte på studentenes landsmøte i 
mars, og for første gang deltok sju studenter som egne 
delegater ved det ordinære landsmøtet i tillegg til stu-
dentleder.

Studentenes egne arrangement har vært varierte og har 
bestått av alt fra solfest, soppkurs, kurs i presentasjons-
teknikk og karrieredager til jobbsøkerkurs, faglige fore-
drag og kokkekurs. 

Naturviterne utvidet sitt kurstilbud for studentene i 
2009. Ved UiB og UMB ble det arrangert MEMO-kurs for 
både studenter og ordinære medlemmer. Realfagdagen 
ved NTNU ble i 2009 arrangert for andre år på rad og 
var en stor suksess. Drøyt 10 bedrifter deltok og over 
200 studenter var innom arrangementet. 

Høstens studentkampanje resulterte i 300 nye medlem-
mer. Medlemstallet ved årsskiftet var 730 studenter.

styret i  
naturviterstudentene

• TorvALd B. EgELAnd (LEdEr)

• kATErinA m. LiAkonis (nEsTLEdEr)

• mAgnHiLd HAugE oPPEdAL

• kjETiL sigvALdsEn

• AnjA joHAnsEn HAugErud

• AnETTE vEffErsTAd (vArA)

• HiLdE HusE LinnErud (vArA)

• cHrisTiAn Andrè roBsTAd (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)

naturvIterstuDentene
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Christian andrè robstad, Katerina m. liakonis, 
Kjetil sigvaldsen, hilde huse linnerud, torvald b. 
egeland, anette vefferstad, anja johansen 
haugerud, magnhild hauge oppedal
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• Gjennomsnittlig lønnsvekst var 2,7 %
• Gjennomsnittlig årslønn for alle medlemmer er nå kr 453 000,-

• Stat økning 2,0 %, gjennomsnittlig lønn 453 000,-
• Kommune økning 4,6 %, gjennomsnittlig lønn 443 000,-
• Privat økning 1,6 %, gjennomsnittlig lønn 464 000,-

Ved å se på medianverdien i tillegg til gjennomsnittsverdiene, 
får man et utdypet bilde av medlemmenes lønnsforhold. For alle 

sektorer ser vi at medianverdien ligger lavere enn gjennomsnittet.
Det betyr at det er større spredning på lønnene i øvre halvdel 
av medlemsmassen. Dette er tydeligst i privat sektor, og 
minst tydelig i kommunal sektor.

Det betyr altså at lønningene er mer sammenklemt i kom-
munal sektor enn i privat sektor. I privat sektor er det flere 
lønninger som går høyere opp.
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sammendrag lønnsutvikling 2009
Lønnsstatistikkundersøkelsen viser at det ble en betydelig lavere lønnsvekst i 
2009 sammenlignet med 2008. Det er særlig statlig og privat sektor som har lave 
tall for 2009. Heller ikke vi har sluppet unna virkninger av finanskrisen. I statlig 
sektor var det dessuten et svært stort overheng (3,3 %) fra året før (virkning av 
2008-oppgjøret inn i 2009).
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For første gang hadde alle hovedorganisasjonene levert felles 
og likelydende krav i stat, kommune og Oslo kommune. 

Under behandlingen av ”Ny Folketrygd” på Stortinget 28. mai 
2008, hadde alle politiske partier, unntatt FrP, blitt enige om 
videreføring av tjenestepensjon tilsvarende to tredjedeler av 
sluttlønn i offentlig sektor. 

Det viste seg at Regjeringen aldri hadde til hensikt å følge 
opp Stortingets vedtak. I stedet ville man presse igjennom en 
påslagsmodell, stikk i strid med Stortingets vedtak og Regjerin-
gens egne ”skryte”-vedtak fra ”Soria Moria”-erklæringen. 

Beregningene viser at Regjeringens påslagsmodell (kombinas-
jonsalternativet) ville gitt store livsvarige tap for de som går av 
tidlig. 

Selv for personer med relativt lang yrkeskarriere ville tapene 
blitt store:
• 39 år i folketrygden og 30 år i tjenestepensjonsordningene  
 ville gitt en kompensasjon på 60,5 % fra 65 år for en som  
 gikk av ved 62 år. 
• Samme person vil med videreføring av dagens bruttoordnig  
 få 66 % fra 65 år. 

HvA BLe ResULTATeT?
Den nye tjenestepensjonen i offentlig sektor er en videreføring 
av dagens ordning, men med levealderjustering og indeksering.

• Folketrygdberegnet AFP med 20.400 kroner i AFP-tillegg  

 for årene 62-64. Denne ytelsen skal ikke levealderjusteres.  
 Det vil fortsatt være en avkorting av pensjonen mot inntekt  
 større enn 15.000 kroner.

• Fra fylte 65 kan man gå av med en tjenestepensjonsberegnet  
 AFP som garanterer 66 % av (slutt-)lønn ved fratreden.  
 Denne ytelsen skal ikke levealderjusteres. Det vil fortsatt  
 være en avkorting av pensjonen mot inntekt større enn  
 15.000 kroner.

• De som velger å ta ut alderspensjon fra folketrygden før fylte  
 67 år og arbeide fullt ved siden av, kan ikke ta ut AFP som er  
 tjenestepensjonsberegnet eller folketrygdberegnet.

• Levealderjustert bruttogaranti på 66 % av sluttlønn fra 67  
 år forutsetter 30 års opptjening. Samordning med folke- 
 trygden.

Levealderjustering innebærer at du må stå noe lengre i arbeid 
enn 67 år for å få garantien om 66 %. Levealderjusteringen 
innebærer at de som pensjoneres etter 2026 må stå noe lengre 
i arbeid enn til 67 år for å få garantien på 66 %.

Naturviterne legger til grunn av levealderjusteringen kun skal 
omfatte opptjente rettigheter etter 1. januar 2011 for de som 
har mer enn 15 år igjen til pensjonering.

Overgangsregler for de som har mindre enn 15 år igjen til pen-
sjonering (1958-kullet og eldre), innebærer at ingen som går av 
før 2026 vil få sin tjenestepensjon levealderjustert.
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Historisk pensjonsforhandling
Torsdag 4. juni ble partene i offentlig sektor enige om en ny offentlig tjeneste-
pensjon. Meklingen var da 1 uke og 5 timer på overtid i forhold til den fristen 
som Riksmeklingsmannen hadde satt.

INdekseRINg = indeksering av ny alderspensjon under utbetaling. pensjonen reguleres med lønnsveksten, 

fratrukket 0,75 prosentpoeng.

LeveALdeRjUsTeRINg = når g jennomsnittlig levealder i ditt årskull øker, må du jobbe lengre for å få tilsva-

rende pensjon. ett års forventet lengre levealder betyr at du må arbeide i åtte måneder mer for å få samme 

nivå. prognosene fra ssb tilsier at man lever 1 år lengre pr. 10 årskull.
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Naturviterne hadde 5 438 medlemmer pr. 31.12.2009:
• 1.201 medlemmer jobber i statlig sektor
• 1.343 medlemmer jobber i kommunal sektor
• 1.198 medlemmer jobber i privat sektor
• 730 medlemmer er studenter

Naturviternes har de siste sju årene hatt en nettovekst på 
1.000 medlemmer.

I 2009 var medlemsveksten på 238 medlemmer som gir en 
prosentvis vekst på 4,6 %. Sammen med 2008, ligger veksten 
pr år nå rundt målet om en årlig vekst på 5 %.

Det er en økning på alle tre tariffområder; kommune, stat 
og privat. Særlig har det vært en positiv utvikling på student-
medlemstallet de siste to år.
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medLemsTILBUdeNe I 2009 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 – personlighetstest)
• 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@naturvit-
erne.no er flittig brukt av medlemmene. Henvendelsene dreier 
seg om alle arbeidslivets sider, men det er en klar overvekt av 
spørsmål om lønn. 

I 2009 har det vært vesentlig flere spørsmål om avvikling av 
arbeidsforhold og andre tyngre saker. Vi merket økt pågang fra 
medlemmene som følge av finanskrisen og spesielt grupper 
på privat tariffområde har blitt rammet av nedbemanninger og 
permitteringer. 

Vakttelefonen har utvidet åpningstiden alle hverdager fra kl. 
09.00 til kl. 15.00. 

kURs og koNFeRANseR gjeNNomFøRT I 2009
• 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

• Tariffkonferansen
• Videregåendekurs 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 2009 ble det gjennomført medlemsmøter i:
 
• Kristiansand
• Ålesund
• Bodø
• Ås
• Lillehammer
• Trondheim
• Oslo
• Vadsø
• Molde
• Steinkjer
• Skien
• Arendal

medLemsINFoRmAsjoN
Foreningen står som utgiver av tidsskriftet Naturviteren. 
Bladet kom ut med fire temanummer i 2009:
1. Jobb og karriere
2. Lønnsforhandlinger
3. Pensjon
4. Arbeidsmiljø

BRUk Av sosIALe medIeR
I løpet av 2009 tok Naturviterne i bruk sosiale medier på web 
i større grad. Målet er å gjøre organisasjonen mer synlig på de 
brukerbaserte plattformene som internett har å tilby. 

Sosiale 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

Samtidig fortsetter arbeidet med å gjøre nettsiden www.natur-
viterne.no mer synlig på internett gjennom søkeord optimali-
sering og Google Adwords-annonsering.

medlemstilbud i naturviterne
Naturviternes kjernevirksomhet er å jobbe for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Derfor gis 
det 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. 
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følg naturviterne på facebook og Twitter
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ØKonomI og DrIFt

Resultatet for 2009 er kr. 500.476 mot kr. 426.318 i 2008. 
Dette er en økning på kr. 74.158 fra 2008 til 2009.

Naturviterne hadde i 2009 samlede inntekter på ca. 14,1 
millioner kroner.

De største utgiftspostene i 2009 var:

•	 Arbeidskraft 6,6 millioner kroner
•	 Medlemsservice/drift ca. 1,9 millioner kroner
•	 Politisk virksomhet og driften av det politiske apparatet  
 ca. 2,4 millioner kroner
•	 Informasjon og verving ca. 1,4 millioner kroner
•	 Bidrag til Akademikerne og andre organisasjoner  
 ca. 0,9 millioner kroner
•	 Drift av studentorganisasjonen ca. 0,3 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.

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 2009 lå på 2,2 %. Alle 
ansatte fikk tilbud om gratis vaksinering mot influensavaksine for 
å forebygge sykdom.

I samsvar med Regnskapslovens $$ 3 og 4 bekreftes det at forutsetningen om fort-
satt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av regnskapet.

merete skau (generalsekretær) og 
finn roar bruun (leder) foran Keysers gate 5.
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RegNskAp 2009
Vedlagt følger resultatregnskapet for 2009 med noter, regnskap for Aksjefondet, 
regnskap for Kapitalfondet og balansen med noter for 2009.

 Resultatregnskap 2009 Resultat Budsjett Resultat Avvik i Noter

 2009 2009 2008 kr

INNTekTeR

Kontingent (brutto)   13 807 814  13 714 870   12 835 335 1

- tap på krav   -88 382 0   -3 005

Kontingent (netto) 13 719 432  13 714 870 12 832 330 4 562

annonser  279 180  200 000 367 923 79 180 2

andre inntekter        74 759         75 000         32 465 -241 3

sUm INNTekTeR 14 073 371 13 989 870 13 232 718  83 501

komITeeR

forbundsledelse 863 879       865 000   828 830 1 121 4

hovedstyret 205 651 200 000 246 818 -5 651 

landsmøte 55 619           100 000                  44 381

Kontroll- og valgkomite 29 512                          25 000 39 686                   -4 512

nlr-konferanse 101 172   100 000 9 126 -1 172

sUm  1 255 833 1 290 000  1 124 460 34 167

poLITIsk AkTIvITeT 5

tariffutvalg 799 430  650 000 378 582 -149 430

nettverk/samf.pol.utv.  340 680  425 000  188 319 84 320

faglige arrangementer 56 476          125 000           68 524

sUm 1 196 585    1 200 000 566 900  3 415

ANdRe oRgANIsAsjoNeR 6

Kontingent akademikerne  890 854      883 165  735 872 -7 689

andre kontingenter  36 332        60 000  25 606 23 669

sUm     927 186  943 165      761 478 15 980

ARBeIdskRAFT 7

lønn ansatte  5 157 320 5 513 382  4 623 315 356 062

refusjon fødselspenger/sykepenger -486

frikjøp ojK  -404 578 -367 798  -367 798 +36 780

pensjonsforsikr.& sos. utg.        1 711 667 1 634 120        1 673 553 -77 547

rekruttering 52 238  100 000 285 935 47 763

opplæring ansatte         99 812  150 000 107 250 50 188

reise ifm nlr                           

sUm   6 616 458 7 029 704 6 321 769 413 246
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 Resultat Budsjett Resultat Avvik i Noter

 2009 2009 2008 kr

dRIFT 8

drift/vedlikehold K5  435 245       200 000   185 562 -235 245

it-kostnader       498 859  400 000    727 495 -98 859

it-kostnader - nyinnkjøp        50 725 150 000  317 394 99 275

maskiner, inventar, utstyr      72 805 100 000      117 640 27 195

porto/telefon    340 383  380 000  421 393 39 617

Kontorrekvisita/faglitteratur  243 787 200 000     220 850 -43 787

diverse honorarer 70 875 80 000 57 500 9 125

sUm  1 712 679     1 510 000 2 047 834 -202 679

medLemsseRvICe 9

reise ifm medlemskontakt 221 385       200 000 236 382 -21 385

sUm  221 385     200 000  236 382 -21 385

kURs/oppLÆRINg     10

Kurs  / opplæring 370 449 100 000 -131 816 -270 449

sUm 370 449     100 000   -131 816 -270 449

    11

verveaktivitet             73 306         150 000 148 386 76 694

vervepremier 94 789 150 000 135 124 55 211

sUm  168 094     300 000  283 509 131 906

INFoRmAsjoN 12

informasjon    674 143       530 000  144 125 -144 143

markedsføring 440 598

naturviteren 585 532 750 000 866 295 164 468

sUm  1 259 675    1 280 000 1 451 018 20 325

sTUdeNTeR 13

honorar studentansvarlig 10 000 15 000 5 000

naturviterstudentene      90 067       75 000  155 471 -15 067

Kurs 29 126 25 000 -4 126

ulykkesforsikring studenter        137 293  135 000   94 332 -2 293

studentkampanje 49 007 50 000 993

sUm 315 493     300 000 249 803 -15 493

sUm kosTNAdeR   14 043 838 14 152 869 12 911 338 109 031

dRIFTsResULTAT   29 533  -162 999 321 380 -192 532
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Resultat Budsjett Resultat Avvik i Note

2009 2009 2008 kr

FINANs

finans- og rentekostnader      -256 308        -200 000  -302 611 -56 308 14

finans- og renteinntekter          +727 251 +450 000 +914 648 +277 251 15

sUm                    +470 943 +250 000  +612 037 +220 943

Karriererådgivning      183 979

naturviterforum      191 824 

ledernettverk    131 296

studentkampanje 48 896

sUm                     507 099

ResULTAT FøR AvseTNINgeR:  500 476       426 318       

AvseTNINgeR 2009 2008

til skatt 0 0

til vedlikeholdsfond 0 0

til nlr 0 0

til kapitalfondet (1 %) 5 005                4 263 

tilbakeført fra tidligere avsatt regnskap 0 -500 000

til hovedstyrets disposisjon 495 472                922 055                

endring  egenkapital K5 0 0

ResULTAT 500 476 426 318

1 - Kontingenter: Netto kontingentinngang utgjør kr 13.719.432 
for 2009. Dette er kr 4.562 over budsjett. Årets konstaterte tap 
er på kr 88.382. 

2 - Annonseinntekter: Annonseinntektene er knyttet til Naturvit-
eren og stillingsannonser på www.naturviteren.no. Pga finans-
krisen ble budsjett for 2009 satt noe lavere enn tidligere år.

3 - Andre inntekter:  Andre inntekter utgjør til sammen kr 75’. 
Vi har heller ikke dette året fakturert sameiet for forretnings-
førsel for 2009. Dette fordi generalsekretær i DNV brukte mye 
tid på oppussing av leiligheten og det ville blitt en motregning. 
Inntekten har likevel ikke gått ned og dette skyldes salg av kar-
rieresamtaler og t-skjorter.

4 - Sentrale styrer og komiteer: Posten utgjør kr 1 256’, og dette 
er kr 34’ under budsjett. Leder har vært ansatt i 100 % stilling 
hele året. Godtgjørelse til styret utgjør kr 68.824. Godtgjørelse 
til leder ble økt fra kr 684.000,- til kr 701.000 fra 01.10.2009.

5 - Politisk Aktivitet: Kostnadene utgjør kr 1.197’, noe som er kr 
3’ under budsjett. 

6 - Andre organisasjoner: Posten utgjør til sammen kr 927.186 
noe som er kr 15.980 under budsjett. Posten består i hovedsak 
av kontingent til Akademikerne. 

7 - Arbeidskraft: Kostnadene utgjør til sammen kr 6.616’. 
Dette er kr 413’ under budsjett. Dette fordi vi i 6 måneder 
har hatt 1 ubemannet stilling. Totale årsverk i 2009 er 10 og 
kjønnsfordelingen er 50/50. Rekruttering er annonse forhan-
dlingsrådgiver som beløper seg til kr 52.238. Generalsekretær 
er innberettet med en årslønn i 2009 på kr 821.559, innbe-
rettet pensjon utgjør kr 3.309.

8 - Drift: Posten utgjør kr 1.712’ dette er kr 203’ over bud-
sjett. Diverse honorarer kr 70.875. Honorar til revisor utgjør 
kr 62.500, hvorav kr 8.000 er annen bistand. IT-kostnader kr 
550’, hvorav nyinnkjøp utgjør kr 51’. Ordinær drift som fellesut-
gifter, strøm, renhold, leie kopi og pakkemaskin utgjør kr 435’, 
dette er kr 235’ over budsjett og skyldes feilbudsjettering. 

noter til resultatregnskapet pr. 31.12.2009
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Balanse pr. 31.12.2009
tall i 1.000 kroner Noter 2009 2008

eiendeler

ANLeggsmIdLeR

Kontorlokaler   10 010 10 010

andel eiendeler K5  440 324 

andel bankkonto fond 2 694 2 694 

obligasjon dnb nor high yield link 5 000 5 000 

bundet bankinnskudd   331 349

sUm ANLeggsmIdLeR 2 18 475 18 377

omLøpsmIdLeR

Kundefordringer   368 248

andre fordringer  3 1 681 538

forskuddsbet. kostnader / påløpte inntekter 264 414

bankinnskudd 4 758 1 863

sUm omLøpsmIdLeR 3 071 3 063

sum eiendeler 21 546 21 440

egeNkApITAL

bundet kapital 5 14 629 14 629

til hovedstyrets disposisjon 6 1 655 1 159

vedlikeholdsfond 7 700 700

egenkapital K5 8 309 272 

sUm egeNkApITAL 17 293 16 756 

LANgsIkTIg gjeLd

pantelån i dnb nor 9 2 814 3 011

sum langsiKtig gjeld 2 814 3 011

9 - Medlemsservice: Reiser i.f.b med medlemskontakt utgjør 
kr 221’, dette er kr 21’ over budsjett.

10 - Kurs og opplæring: Utgift på kr 370’, dette er kr 270’ over 
budsjett. Dette er OU-midler utover vår pott i kommunal sek-
tor som skyldes høy aktivitet. Vi får 10 % i administrasjons-
godtgjørelse utover våre kostnader når det gjelder OU-midler. 

11 - Verving: Posten utgjør kr 168’ dette er kr 132’ under budsjett. 

12 - Informasjon: Posten utgjør kr 1 260’ dette er kr 20’ under 
budsjett. 

13 - Studenter: Posten utgjør kr 300’ dette er kr 15’ over bud-
sjett. Dette skyldes i hovedsak større reiseutgifter.

14 - Finans og rentekostnader: Posten utgjør totalt kr 256’ når 
finans og rentekostnader er slått sammen. Dette er kr 56’ over 
budsjett.

15 - Finans og renteinntekter: Posten utgjør kr 727’ som er kr 
277’ over budsjett. 
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koRTsIkRTIg gjeLd

skyldig moms, skattetrekk, arb.g.avg, f.penger 1 304 1 246

leverandørg jeld 435 841

annen kortsiktig g jeld 10 290 31

mellomregning kapitalfond -729 -500

andel kortsiktig g jeld K5 139 52

sum KortsiKtig gjeld 1 439 1 670

sum egenKapital og gjeld 21 546 21 440

noter til balansen pr. 31.12.2009
1 - Regnskapsprinsipper: Regnskapsprinsippet er benyttet ved 
bokføring av kontingenter. For øvrig er regnskapsprinsippet 
lagt til grunn ved utarbeidelse av regnskapet. Premiefond, fore-
takspensjon (Vital) Saldo på premiefond, foretakspensjon pr. 
31.12.2009 utgjør kr 4.487.733,54.

2 – Anleggsmidler: Kontorene i Keysers gate 5, inkl. oppgrader-
ing ved innflytting, samt kjøp av 25 % av gården pr. 01.03.2004 
utgjør saldoen på kontorlokaler. Obligasjon i DnB NOR High 
Yield Link, ISIN: NO 001042566.3 på kr 5.000´ ble opprettet 
11.07.2008, løpetid 5 år med en rente på ca. 10 % p.a. Bundet 
bankinnskudd er bundet skattetrekkskonto.

3 - Andre fordringer: Består i hovedsak av O/U-midler fra Aka-
demikerne og Privat/LA-området.

4 – Likviditetsbeholdning: Saldo på konto pr. 31.12.09 = kr 
115 373,57

5 – Egenkapital: Bundet kapital er et resultat av tidligere års 
overskudd.  

6 - Til hovedstyrets disposisjon: Årets overskudd foreslås over-
ført til hovedstyrets disposisjon. Beløpet fremkommer slik: 
Saldo pr. 01.01.09 kr   1 159’ 
Årets forbruk kr         0 
Tillagt årets overskudd kr      495’                         
Saldo pr. 31.12.09 kr   1 655’
Hovedstyret har besluttet at kr 800’ av denne posten skal be-
nyttes til jubileum 2011.

7 – Vedlikeholdsfond: Kr 700’ er avsatt til fremtidig vedlike-
hold av gården. 

8 - Egenkapital K5: Gårdsregnskapet har eget regnskap og en-
dringen vil dermed medføre at resultatregnskapet for Naturvit-
erne 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. Lånet 
gjelder dette. Det er stilt sikkerhet for dette i lånet i bygningen 
i Keysers gate 5. 

10 - Annen kortsiktig gjeld: Posten utgjør kr 290’ som er peri-
odiserte kostnader.
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RegNskAp 2009
NATURvITeRNe - AksjoNsFoNd

2009 2008

Kapital pr. 01.01. 4 746 276,66 4 723 797,42

renter bank 192 099,68 488 918,29

renter obligasjon dnb 490 109,88 260 388,89

renter overført naturviterne 661 743,27 726 827,94

streikekostnader

kapital pr. 31.12 4 766 742,95 4 746 276,66

kapitalens plassering

bankinnskudd 4 766 742,95 4 746 276,66

4 766 742,95 4 746 276,66

RegNskAp 2009
NATURvITeRNe - kApITALFoNd

2009 2008

Kapital pr. 01.01. 1 703 477,99  1 694 282,31

avsetning i naturviternes 
regnskap

   

renter bank 50 300,15  93 004,34

renter overført naturvit-
erne

48 791,15  90 214,21  

1 % av årets resultat  4 264,05  6 405,55

    

kapital pr. 31.12 1 709 251,04  1 703 477,99  

    

    

kapitalens plassering     

skyldig naturviterne  255 795,73  211 268,63

dnb nor 1 965 046,77  1 914 746,62

   

1 709 251,04  1 703 477,99
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