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Krise og endringer – mulighetenes marked?
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 skyllet inn over verden, kanskje med litt mindre
effekt i Norge takket være oljepengene våre.

Finn Roar BrUun
Leder

«Vi er med og
gir trygghet for
at arbeidslivets
rettigheter blir
tatt vare på.»

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 tømmersalget. Mange er blitt permittert. Generelt
ga lønnsforhandlingene i 2009 ikke mye, i
skogssamvirket gjaldt det å beholde jobben.
Naturviterne mener at medlemmenes kompetanse 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 Naturviterne 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 landbruksnæringene er presset økonomisk og kanskje
også kulturelt. Er det vilje i Norge i dag til å
bevare et familielandbruk i tradisjonell for-
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stand? Naturviterne mener at våre medlemmers 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 søkningen 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 urovekkende. 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 nødvendig 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 kommunesammenslåing. 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 oppgaver uten naturviterkompetanse?

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.
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
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Naturviternes hovedstyre 2009 - 2011
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.
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Organisasjonen Naturviterne
Naturviterne er en medlemsorganisasjon og fagforening for akademikere med
naturvitenskapelig utdanning og kompetanse.

Formålet er å arbeide for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, fremme
medlemmenes økonomiske og faglige
interesser gjennom å tilby medlemsfordeler, synliggjøre naturviterkompetansen som viktig for bærekraftig utvikling
og verdiskapning.

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

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.

Naturviterne er partipolitisk uavhengig.
Landsmøtet er Naturviternes høyeste
myndighet. Det arrangeres annenhvert år
og vedtar politiske strategier, rammebudsjett, medlemskontingent, eventuelle
vedtektsendringer og velger hovedstyre.
Hovedstyret er Naturviternes høyeste myndighet når landsmøtet ikke er
samlet. Det består av syv medlemmer og
SIDE 4 I NATURviteren

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

Samfunnspolitisk utvalg er styremedlemmer med samfunnspolitikk som
spesialitet, og representanter fra sekretariatet.
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 2009 hadde
Naturviterstudentene lokallag ved universitetene i Bergen, Oslo, Tromsø, Ås
(UMB), Trondheim (NTNU) og ved Høgskolen i Telemark.
Sekretariatet består av 10 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.
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KLIMASERTIFIKAT 2009

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 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.
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

Jan Willy Elmenhorst Larsen
CO2focus AS

For mer informasjon om CO2focus, se www.co2focus.com
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Korte tilbakeblikk 2009
Januar
Naturviterne uttrykker tilfredshet med
den miljømessige profilen til Regjeringens krisepakke for å stimulere sysselsettingen.

April
Naturviterne er fornøyd med at Naturmangfoldloven legges frem, men er
skuffet over at den ikke kommer til å
gjelde hele Norges territorium til havs.

– Forvaltningsplanen for Norskehavet sikrer ikke biologisk mangfold, fiskeressurser
eller fører til mindre CO2-utslipp sier
Naturviterne i en kommentar til Regjeringens forvaltningsplan for Norskehavet.

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

Naturviterne mener det vil være en klok
og ansvarlig beslutning å holde landbruk, miljø og veier utenfor forvaltningsreformen.

Juni
Etter intense forhandlinger på overtid
kommer partene til enihet i lønnsoppgjøret
i offentlig sektor. Resultatet er videreføring av eksisterende tjenestepensjon for
offentlig ansatte. Mer om pensjonsoppgjøret på side 13

Mars
Naturviterne holder fagdag og debatt om
matmerking i Oslo.
– Pensjon blir hovedtema i årets lønnsoppgjør, sier leder for Naturviternes tariffutvalg Per Rønneberg Hauge på åpningen
av Tariffkonferansen.
Naturviterne er fornøyd med at Nasjonal
Transportplan satser på jernbane og rassikring.
Naturviterne møter sammen med Akademikerne i Forsknings- og utdanningsdepartementet for å kreve omstillingsavtale i fusjonen mellom UMB og NVH.
Naturviterne oppfordrer Regjeringen til
å la Naturmangfoldloven også gjelde havet.

Lønnsoppgjøret i offentlig sektor starter.
Hovedsammenslutningene i offentlig
sektor fremmer likelydende krav om tilpasset tjenestepensjon.
– Regjeringen har mange gode utfordringer 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. TV2nyhetene rapporterer om store problemer
med lakselus og rømt oppdrettslaks.

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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Naturviternes karrieredager arrangeres
for fulle hus.
August
Naturviternes leder Finn Roar Bruun
oppretter egen blogg på internett.
September
– Kommunene svikter biologisk mangfold, forurensing og strandsonen, hevder
Naturviterne. SFT og DN legger frem en
undersøkelse som viser at norske kommuner ikke gjør jobben på miljøvernområdet.
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 bestemmelser om særlig uavhengig stilling
November
Naturviterforum arrangeres på Sundvolden
med 100 deltakere. Åpningsforedraget
holdes av nyslått vinner av Akademikerprisen 2009; professor i klimastrategi,
Jørgen Randers.
Naturviterne møter statsråd Tora Aasland
sammen med resten av arbeidstakerorganisasjonene på UMB og NVH. Kravet
er at organisasjonsprosessen blir lagt vekt

Naturviternes årsmelding 2009

på i fusjonen mellom de to institusjonene.
Naturviterne møter konsernledelsen i
Nortura som gjennomfører tøffe omstillinger. Tema er bruk av naturviterkompetanse i fremtiden.
Bildet ”Naturviter på befaring” av Kjersti
Isdal blir kåret til vinner av Naturviternes 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 Naturmangfoldloven. Den viser at mangel på
kompetanse hemmer arbeidet med å få
fram statlig miljøpolitikk, og at halvparten av medlemmene er positive til kommunesammenslåing.
Naturviterne støttet klimatoget i Oslo 12.
desember i forbindelse med klimaforhandlingene i København.
– Dagens oppdrettsproduksjon vil ødelegge 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.»
NATURviteren I SIDE 7
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naturviterne – Kommune

Per Rønneberg Hauge, Vebjørn Knarrum,
Heidi Amundsen, Hanne Lykkja

Lønnsutvikling og lokale
forhandlinger

Styret i
Naturviterne – Kommune:

• Lønnsutviklingen for kommunalt
	ansatte Naturvitere var 4,6 % i 2009.

• Per Rønneberg Hauge (leder)
• Heidi Amundsen (nestleder)
•	Vebjørn Knarrum
•	Ragnhild Saakvitne
• Hanne Lykkja
• Atle Wormdal (vara)

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 KSområdet.
Lønnsforhandlinger etter kapittel 5 ble gjennomført i KSområdet 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 gjennomsnittlige 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

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, hovedavtalen 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 Hedmark. 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 kontakter fylkeskontakten for bistand eller råd.
Det ble arrangert et eget kurs for styret og fylkeskontaktene
på Svalbard. Temaene var utviklingen av NaturviterneKommune, tariffoppgjørene, fylkeskontaktenes rolle, lønnsstatistikk og generelle orienteringer.
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naturviterne – stat

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

Lønnsutvikling og
lønnsoppg jør

Styret i
Naturviterne - Stat:

• Lønnsutviklingen for statlig ansatte

• Per Olav Aslaksen (leder)
• Anne Thorine Lundstein (nestleder)
•	Kjetil Lerfall
• Liv Marit Rui
•	Siri Svendgård-Stokke
•	Inger Antonsen (vara)

	Naturvitere var 2,0 % i 2009.
Den mest dominerende saken i oppgjøret var forhandlingene 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/meklingen 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.

Mangeårige leder Raoul Bierach trakk seg som leder i oktober 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 regiontillitsvalgte i Mattilsynet, der pensjon og lønn var sentrale
temaer, i tillegg til erfaringsutveksling og strategilegging.
Høstkonferansen for tillitsvalgte i statssektoren ble i oktober avholdt i Brüssel. Tema for konferansen var tariffarbeidet, strategi for medlemspleie og rekruttering, erfaringer
med lokal lønnspolitikk og likelønn. I tillegg ble det gitt en
generell innføring i EUs oppbygging og historie.

NATURviteren I SIDE 9

MEDLEMME
Naturviternes årsmelding 2009

naturviterne – privat
Knut Røst, Rita Drangsholt Jaksjø, Gustav
Karlsen, Ragnhild Borchsenius

Lønnsutvikling og lønnsoppg jør
• Lønnsutviklingen for privat ansatte

Styret i
Naturviterne – Privat:

	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 mellom 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 permitteringer. 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 ansatte har akseptert arbeidstids- og lønnsreduksjon for å unngå oppsigelser. 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.
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• 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 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.
I mai ble det holdt en samling for tillitsvalgte i
private virksomheter i Carimate i Italia. Tema
var bl.a. tillitsvalgtes rolle, Naturviternes samfunnspolitikk, lønn og pensjon.

Naturviternes årsmelding 2009

Naturviterstudentene

Christian Andrè Robstad, Katerina M. Liakonis,
Kjetil Sigvaldsen, Hilde Huse Linnerud, Torvald B.
Egeland, Anette Vefferstad, Anja Johansen
Haugerud, Magnhild Hauge Oppedal

Naturviterstudentene har aktive lokallag ved seks studiesteder. 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 studentleder.
Studentenes egne arrangement har vært varierte og har
bestått av alt fra solfest, soppkurs, kurs i presentasjonsteknikk og karrieredager til jobbsøkerkurs, faglige foredrag 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 medlemmer. 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)
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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).
• 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 kommunal sektor enn i privat sektor. I privat sektor er det flere
lønninger som går høyere opp.
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Historisk pensjonsforhandling
Torsdag 4. juni ble partene i offentlig sektor enige om en ny offentlig tjenestepensjon. Meklingen var da 1 uke og 5 timer på overtid i forhold til den fristen
som Riksmeklingsmannen hadde satt.
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 Regjeringens egne ”skryte”-vedtak fra ”Soria Moria”-erklæringen.
Beregningene viser at Regjeringens påslagsmodell (kombinasjonsalternativet) 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 folketrygden.
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 pensjonering (1958-kullet og eldre), innebærer at ingen som går av
før 2026 vil få sin tjenestepensjon levealderjustert.

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 tilsvarende 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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Medlemsutvikling i årene 2003 - 2009
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 studentmedlemstallet de siste to år.
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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.
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@naturviterne.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
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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.naturviterne.no mer synlig på internett gjennom søkeord optimalisering og Google Adwords-annonsering.
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Merete Skau (generalsekretær) og
Finn Roar Bruun (leder) foran Keysers gate 5.

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

Naturviternes viktigste eiendel er eierandelen i Keysers gate 5.
Likviditeten er god.

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

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 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
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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.
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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.
Resultat

Budsjett

Resultat

Avvik i

2009

2009

2008

kr

13 807 814

13 714 870

12 835 335

-88 382

0

-3 005

13 719 432

13 714 870

12 832 330

4 562

279 180

200 000

367 923

79 180

2

74 759

75 000

32 465

-241

3

14 073 371

13 989 870

13 232 718

83 501

Forbundsledelse

863 879

865 000

828 830

1 121

Hovedstyret

205 651

200 000

246 818

-5 651

Landsmøte

55 619

100 000

Resultatregnskap 2009

Noter

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

1

KOMITEER

44 381

Kontroll- og valgkomite

29 512

25 000

39 686

-4 512

NLR-konferanse

101 172

100 000

9 126

-1 172

1 255 833

1 290 000

1 124 460

34 167

SUM
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

1 196 585

1 200 000

SUM

68 524
566 900

3 415

ANDRE ORGANISASJONER
Kontingent Akademikerne
Andre kontingenter
SUM

6
890 854

883 165

735 872

-7 689

36 332

60 000

25 606

23 669

927 186

943 165

761 478

15 980

ARBEIDSKRAFT
Lønn ansatte

4

7
5 157 320

5 513 382

4 623 315

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

6 616 458

7 029 704

6 321 769

413 246

Refusjon fødselspenger/sykepenger

356 062

-486

Reise ifm NLR
SUM
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Resultat

Budsjett

Resultat

Avvik i

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

70 875

80 000

57 500

9 125

1 712 679

1 510 000

2 047 834

-202 679

Diverse honorarer
SUM

Noter

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
Vervepremier
SUM

73 306

150 000

148 386

76 694

94 789

150 000

135 124

55 211

168 094

300 000

283 509

131 906

INFORMASJON
Informasjon

12
674 143

530 000

Markedsføring
Naturviteren
SUM

144 125

-144 143

440 598
585 532

750 000

866 295

164 468

1 259 675

1 280 000

1 451 018

20 325

STUDENTER

13

Honorar studentansvarlig

10 000

15 000

Naturviterstudentene

90 067

75 000

Kurs

29 126

25 000

137 293

135 000

49 007

50 000

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

Ulykkesforsikring studenter
Studentkampanje
SUM
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5 000
155 471

-15 067
-4 126

94 332

-2 293
993
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Resultat

Budsjett

Resultat

Avvik i

Note

2009

2009

2008

kr

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

FINANS

Karriererådgivning

183 979

Naturviterforum

191 824

Ledernettverk

131 296

Studentkampanje

48 896

SUM

RESULTAT FØR AVSETNINGER:

507 099

500 476

AVSETNINGER

426 318

2009

2008

Til skatt

0

0

Til vedlikeholdsfond

0

0

Til NLR

0

0

5 005

4 263

0

-500 000

495 472

922 055

Til kapitalfondet (1 %)
Tilbakeført fra tidligere avsatt regnskap
Til hovedstyrets disposisjon
Endring Egenkapital K5
RESULTAT

0

0

500 476

426 318

Noter til resultatregnskapet pr. 31.12.2009
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 Naturviteren og stillingsannonser på www.naturviteren.no. Pga finanskrisen 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 forretningsførsel 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 karrieresamtaler 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 forhandlingsrådgiver som beløper seg til kr 52.238. Generalsekretær
er innberettet med en årslønn i 2009 på kr 821.559, innberettet pensjon utgjør kr 3.309.
8 - Drift: Posten utgjør kr 1.712’ dette er kr 203’ over budsjett. 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 fellesutgifter, strøm, renhold, leie kopi og pakkemaskin utgjør kr 435’,
dette er kr 235’ over budsjett og skyldes feilbudsjettering.
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9 - Medlemsservice: Reiser i.f.b med medlemskontakt utgjør
kr 221’, dette er kr 21’ over budsjett.

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

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

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

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

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

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

Balanse pr. 31.12.2009
Tall i 1.000 kroner

Noter

2009

2008

10 010

10 010

440

324

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Kontorlokaler
Andel eiendeler K5
Andel bankkonto fond

2 694

2 694

Obligasjon DnB NOR High Yield Link

5 000

5 000

331

349

2

18 475

18 377

368

248

3

1 681

538

264

414

758

1 863

3 071

3 063

21 546

21 440

Bundet bankinnskudd
SUM ANLEGGSMIDLER
OMLØPSMIDLER
Kundefordringer
Andre fordringer
Forskuddsbet. kostnader / påløpte inntekter
Bankinnskudd

4

SUM OMLØPSMIDLER
SUM EIENDELER
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

17 293

16 756

2 814

3 011

2 814

3 011

SUM EGENKAPITAL
LANGSIKTIG GJELD
Pantelån i DnB NOR
SUM LANGSIKTIG GJELD
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KORTSIKRTIG GJELD
Skyldig moms, skattetrekk, arb.g.avg, f.penger
Leverandørg jeld

1 304

1 246

435

841

290

31

-729

-500

Andel kortsiktig g jeld K5

139

52

SUM KORTSIKTIG GJELD

1 439

1 670

21 546

21 440

Annen kortsiktig g jeld
Mellomregning kapitalfond

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

10

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, foretakspensjon (Vital) Saldo på premiefond, foretakspensjon pr.
31.12.2009 utgjør kr 4.487.733,54.
2 – Anleggsmidler: Kontorene i Keysers gate 5, inkl. oppgradering 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 Akademikerne 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 overført 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 benyttes til jubileum 2011.
7 – Vedlikeholdsfond: Kr 700’ er avsatt til fremtidig vedlikehold av gården.
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. 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 periodiserte kostnader.
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MEDLEMME
Naturviternes årsmelding 2009

Regnskap 2009
Naturviterne - Aksjonsfond
2009
Kapital pr. 01.01.

2008
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

4 766 742,95

4 746 276,66

4 766 742,95

4 746 276,66

4 766 742,95

4 746 276,66

Streikekostnader
Kapital pr. 31.12

Kapitalens plassering
Bankinnskudd

Regnskap 2009
Naturviterne - Kapitalfond
2009
Kapital pr. 01.01.

2008
1 703 477,99

1 694 282,31

50 300,15

93 004,34

Avsetning i Naturviternes
regnskap
Renter bank
Renter overført Naturviterne

48 791,15

1 % av årets resultat
Kapital pr. 31.12

90 214,21
4 264,05

1 709 251,04

6 405,55
1 703 477,99

Kapitalens plassering
Skyldig Naturviterne
DnB Nor
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255 795,73

211 268,63

1 965 046,77

1 914 746,62

1 709 251,04

1 703 477,99
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