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I 2008 ble vi 5200 organiserte naturvitere. Det tilsva-
rer en medlemsvekst på over 7 %.

Dette skyldes målrettet innsats og ressurser. Vi har 
fått flere medlemmer på arbeidsplasser vi allerede er, 
kommet inn på nye områder som naturlig hører til 
oss som forskning, bioteknologi, marin sektor, samt 
styrket studentarbeidet over hele landet. Og vi skal 
vokse mer på disse områdene i årene fremover.

En større medlemsmasse gjør oss mer synlig oven-
for arbeidsgiverne. Ikke minst lokalt. Det gir bredere 
faglig ståsted og gjør oss dermed mer relevant i flere 
saker.

Vi ser at arbeidet med å påvirke på relevante samfunns-
områder får bedre gjennomslagskraft. Naturviternes 
stemme høres bedre enn på mange år, og vi kan i 2008 
notere oss for vår første store seier i budsjettarbeidet 
da regjeringen bevilget 20 mill til oppstart av et arts-
prosjekt i Norge. Naturviterne var initiativtager til et 
opprop for dette. 

Også på andre områder som for eksempel fFnans-
departementets bærekraftstrategi, energipolitikk og 
utdanningsspørsmål har vi bidratt positivt og markert 
oss i året som gikk. 

Naturviterne har i siste landsmøteperiode lagt større 
vekt på det samfunnspolitiske arbeidet. - Naturviterne 
er med å fylle det viktige kunnskapsrommet mellom 
Bellona og LO, hilste statssekretær Henriette Westhrin 
i Finansdepartementet deltakerne på Naturviterforum 
2008. 

Skal naturviterkompetansen få økt anseelse må vi vise 
samfunnet rundt oss hvilken nytte vi tilfører. Naturvi-
terne er viktige på mange samfunnsoppgaver og kan 
bidra mer på enda flere. Det har klima- og finanskrisen 
vist. Nå snakker mange om langsiktige og bærekraftige 
beslutninger. Der slike beslutninger tas skal naturvi-
terkompetansen finnes og brukes.  

Vi har et meget stort potensial i medlemsmassen vår. 

Alle de som utfører viktige arbeidsoppgaver bør bli sett 
og vi kan hjelpe dem med det. Hvis ingen vet verdien 
av det vi gjør, får vi heller ikke betalt det vi skal for 
utførelsen av arbeidet. 

Naturviterne vil dra medlemmene inn i det samfunns-
politiske arbeidet. Naturviterforum er nå etablert som 
en faglig møteplass med førsteklasses foredragsholdere 
som gir deltakerne faglig påfyll og anledning til å gi 
innspill til Naturviternes samfunnspolitikk. Vi trenger 
medlemmenes kompetanse når vi skal uttale oss med 
tyngde og troverdighet i viktige saker.

NaturviterNe vokser
Igjen har vi lagt bak oss et godt år i Naturviterne.

Finn RoaR BRUUn
naturviternes leder
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GoD meDlems-
utvikliNG
Medlemsutviklingen var god for Naturvi-
terne i 2008.

Organisasjonen vokste med 7 % til 5200 
medlemmer.

Medlemmene fordeler seg slik på de 
ulike sektorer og medlemskategorier:

Medlemsutvikling

Tariffoppgjørene i 2008 har gitt god 
uttelling for våre medlemmer. Året 
har vært en blanding av gode økono-
miske tider, press på arbeidsmarke-
det og finanskrise. Krisen på slutten 
av året fikk liten effekt på tariffopp-
gjørene. 

Staten, både lokalt og sentralt, man-
gler en lønnspolitikk som gir våre 
medlemmer forutsigbare forhold og 
lønnsutvikling på linje med resten av 
samfunnet. Dette var en av hoved-
grunnene for dannelsen av Akade-
mikerne. 

Det har vært mye fokus på pen-
sjonsreformer gjennom loven om 
obligatorisk tjenestepensjon i privat 
sektor, forslaget til ny folketrygd som 
gjelder alle og sikring av AFP i privat 
og offentlig sektor i tariffoppgjøret 
2008. 

Myten om de gode offentlige pen-
sjonene er nå knust. Det er ikke 
slik at lavere lønn i det offentlige 
kompenseres ved høyere pensjon. 
I et livsløpsperspektiv vil man tape 
på å jobbe i det offentlige. Dette blir 
en viktig sak i 2009 og årene som 
kommer når tjenestepensjonen i det 
offentlige skal forhandles. 

Naturviterne jobber for at det skal 
lønne seg å ta høyere akademisk 
utdannelse på kort og lang sikt, og 
at pensjon må sikres på minst like 
høyt nivå som i dag. 
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StatSbudSjettet for 2009 
Tidlig på året ble det gjennomført møter med LMD, MD og KD hvor vi kom med 
innspill til statsbudsjettet for 2009. Dette ble fulgt opp med innspill i august og i 
høringer i forbindelse med statsbudsjettets framleggelse i oktober. 
Tema som har vært viktige for Naturviterne i disse møtene: 

• økt bevilgning til Mattilsynet og Direktoratet for naturforvaltning
• økt fokus på skjøtsel av verneområder
• statens rolle som kjøper av varer og tjenester
• kommunenes inntektssystem
• læreboksituasjonen på VG3-landbruk
• økt bruk av fornybar energi
• flytting av veterinærhøgskolen til Ås.

finanSkriSen
Statsministeren mottok i desember Naturviternes synspunkter omkring krisepak-
ken som regjeringen la fram i januar 2009. Vårt hovedpoeng er å bruke krisen 
til å vri næringslivet mot mer langsiktig og bærekraftig tenkning, samt å bruke 
innsprøytninger i offentlig økonomi til å bygge energivennlige bygg, samt å bygge 
ut infrastruktur som fjernvarme og jernbane.

kompetanSe i kommunene
Det er gjennomført møter med KS for å synliggjøre kommunenes behov for kom-
petanse innen miljø og landbruk.

norSk artSproSjekt
Viktigste enkeltsak i 2008 var oppropet for et artsprosjekt i Norge. Naturviterne 
tok initiativ og fikk med oss en bredt sammensatt gruppe av alliansepartnere; 
Norsk Industri, Elektrisitetsbedriftenes landsforening, Akademikerne, Natur-
vernforbundet, WWF, DNT, Norges Jeger- og fiskerforbund og flere andre 
mindre organisasjoner. 

Arbeidet ble fulgt tett opp gjennom året og var medvirkende til at regjeringen 
bevilget 20 millioner til oppstart av prosjektet i statsbudsjettet for 2009. Et 
vellykket påvirkningsarbeid følges nå opp mot statsbudsjettet 2010.

univerSitetet for miljø- og biovitenSkap
Våren 2008 tok Naturviterne opp en debatt om utvikling av tradisjonelle landbruks-
fag på Universitet på Ås/UMB. Dette ble fulgt opp gjennom møter med ledelsen 
på UMB og deltakelse i debattmøte på UKA. 

Naturviterne gjennomførte i 2008 mange tiltak med sikte 
på å påvirke politiske beslutninger. 

PåvirkNiNGsarbeiD, samfuNN oG Politikk



siDe 5 

Skoglauget
Vi har engasjert oss i Institutt for Naturforvaltning (INA) og deres arbeid for å styrke søkningen til skogstu-
diet og rekruttering til næringen. Finn Roar Bruun sitter i styret for Skoglauget som har som formål å være 
en møteplass for skognæring og utdannelsesinstitusjoner, etablere en trainee-ordning og bidra til å forbedre 
studiekvaliteten.

Strategi for bærekraft
Naturviterne har fulgt opp finansdepartementets strategi for bærekraft gjennom innspill og deltakelse depar-
tementets forum for bærekraft.

forvaltningSreformen
Forvaltningsreformen har vært viktig for våre medlemmer og vi har brukt mye tid på å formidle vårt syn om 
viktigheten av store og sterke fagmiljøer. Reformen blir nå mindre enn først foreslått, men presset på offentlig 
forvaltningsstruktur vil fortsette i lang tid framover og vi holder et våkent øye med situasjonen. 

Høringer
Høringsuttalelser er gitt i flere saker. bl.a:

Stjernøy-utvalgets innstilling på universitetsstruktur• 
Nasjonal transportplan• 
Forslag til ny folketrygd• 
Samerettsutvalgets innstilling. Den sistnevnte har endelig høringsfrist i februar 2009.• 
Inntektssystemet i kommunene• 
Læremidler til VG3-naturbruk • 
Tekniske planleggingstjenester i landbruket• 
Nordisk strategi for bærekraftig utvikling• 
Skogstrategi for innlandet• 
Forvaltningsreformen• 
Endring i Odelsloven, konsesjonsloven og jordloven• 

akademikerne
Leder i Naturviterne, Finn Roar Bruun, sitter i Akademikernes styre og har deltatt i Akademikernes organi-
sasjonsutviklingsprosesser. Et viktig arbeid har vært utarbeidelsen av Akademikernes policydokument om 
miljø og klima. 

PåvirkNiNGsarbeiD, samfuNN oG Politikk
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januar
I forbindelse med fremleggelse av Nasjonal transportplan for 2010–2019 mener Naturviterne det er skuffende 
at regjeringen ikke vil bruke mer ressurser på jernbane enn det som blir foreslått. 
Finn Roar Bruun, leder av Naturviterne, sier til Nationen at det er ufint av landbrukets organisasjoner å angripe 
landbruksbyråkratenes lønn når de ber om mer penger i jordbruksoppgjøret.  Naturviterne mener at Norge 
og bøndene trenger landbruksbyråkratene.

februar
Etter innspill fra Naturviterne ber Akademikerne 
om at det settes av midler til et norsk artsprosjekt i 
statsbudsjettet for 2009. Naturviterne overleverer 
”Opprop for et nytt norsk artsprosjekt” med over 
1800 underskrifter til Kunnskapsdepartementet 
21. februar. 

marS
Kvinnelige akademikere bør velge jobb i privat sektor, sier tariffutvalgets leder Per Rønneberg Hauge under 
åpningen av Tariffkonferansen 2008. Naturviterne og Akademikerne anser lønnsforskjellene mellom offentlig 
og privat sektor som den største hindringen for likelønn.

juni
UMB svikter landbruksfagene, sier Naturviternes leder Finn Roar Bruun til Nationen. Kritikken er rettet mot 
de strategiske valgene som er foretatt på UMB. Innlegget skaper debatt om UMB er i ferd med å miste sin 
status fordi tradisjonelle landbruksfag blir nedprioritert.

Naturviternes tillitsvalgte i Stjørdal kommune sier i fra at de frykter alvorlige konsekvenser for lokale gårdbru-
kere om landbruksavdelingen kuttes slik kommunestyret har vedtatt.

September
Naturviterne kan feire sitt medlem nummer 5.000. 
Foreningen opplever god vekst gjennom hele året og 
har ved årsskiftet 5.197 medlemmer. 

korte tilbakeblikk 2008

naturviternes opprop overrekkes til statssekretær jens 
revold i kunnskapsdepartementet

lisbeth marie joramo ble medlem 
nummer 5000 i naturviterne!
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korte tilbakeblikk 2008
oktober
Naturviterne og leder 
Finn Roar Bruun del-
tar i debatten ”Hvor vil 
UMB?”. Naturviterne 
fremholdt sitt ønske om 
at UMB må bli en tyde-
ligere merkevare på sine 
fagområder.

20 millioner kroner set-
tes av til et norsk arts-
prosjekt i regjeringens 
forslag til statsbudsjett for 2009. Naturviterne har jobbet sammen med 
mange organisasjoner for å få etablert et slikt prosjekt.

november
Ved årets Naturviterforum på Sundvol-
den diskuterte 80 medlemmer hvor-
dan naturvitere med sine tverrfaglige 
og bredt sammensatte kompetanse-
områder er med og bidrar til en bære-
kraftig fremtid. Samtlige politiske 
partier på Stortinget mottok innspil-
lene til miljø- og klimapolitikken for 
programperioden 2009–2012. 

deSember
Naturviterne tar igjen til orde for at Goliat-feltet i Barentshavet må forvaltes på 
en bærekraftig måte. Alvorlig miljørisiko og usikre konsekvensutredninger for 
økosystemene i området taler i mot at Stortinget skal åpne for utbygging av et 
nytt oljefelt.

Naturviterne ber regjeringen om å sikre bærekraftige virkemidler i finanskrisen. 
I et brev til statsminister Jens Stoltenberg blir det vist til seks hovedpunkter 
regjeringen bør satse på for å sikre en bærekraftig økonomisk politikk.

finn roar bruun, leder av naturviterne i debatt på 
umb sammen med per olaf lundteigen (Sp), knut 
Hove (rektor) og ole gjølstad (professor økonomi)

øystein dahle bergtok et fullsatt 
naturviterforum 2008
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Hovedtallene fra lønnsstatistikkundersøkelsen viser at det ble høy lønnsvekst i 
2008 sammenlignet med tidligere år. 

• Naturviternes gjennomsnittlige lønnsvekst var 7,2 % 
• Gjennomsnittlig årslønn for alle medlemmer er nå kr. 441 000,- 

Størst var økningen i statlig sektor, mens den i kommunal og privat sektor ligger 
under økning for året før.

• Stat  økning 9,1 %, gjennomsnittlig årslønn kr. 444 800,-
• Kommune økning 6,2 %, gjennomsnittlig årslønn kr. 423 700,-
• Privat  økning 5,7 %, gjennomsnittlig årslønn kr. 456 200,-

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 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. 

Naturviternes 
lønnsstatistikk 2008

Årslønn 2008
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I januar ble det gjennomført en evalueringskonferanse 
for tillitsvalgte i Mattilsynet, der erfaringsutveksling 
var en viktig del av programmet.

I september ble det gjennomført en tillitsvalgtkonfe-
ranse på Færøyene. Tema for konferansen var tariff-
oppgjøret 2008, Hovedavtaleforhandlingene, og 
erfaringsutveksling om lokale forhandlinger. I tillegg 
fikk deltakerne en innføring i organisering av arbeids-
markedet i Danmark, da med vekt på Færøyene.  

Styret naturviterne - Stat:
• Raoul Bierach (leder)  
• Inge Teigen
• Anne Thorine Lundstein 
• Per Olav Aslaksen (vara)
• Kjetil Lerfall (vara)

I løpet av året har det vært ett skifte blant styremedlem-
mene. Kristin Orlund gikk ut og nytt styremedlem ble 
Anne Thorine Lundstein.

lønnSoppgjør Stat
Utgangspunktet for Akademikernes forhandlinger 
med staten våren 2008 var de lønnsmessige utfor-
dringene knyttet til høyere utdannet arbeidskraft: 

Den offentlige utredningen ”Kjønn og lønn” viste • 
med all tydelighet at staten står ovenfor store 
utfordringer sammenlignet med privat sektor. 
I tillegg brukte Akademikerne funnene i rap-• 
porten ”Er kommunesektoren og/eller statens 
lønnsledende?”, som var utarbeidet av Frischsen-
teret og PWC på oppdrag fra KS og Fornyings- og 
administrasjonsdepartementet, til å underbygge 
kravet om økt lokal lønnsdannelse i det statlige 
tariffområdet. 

I tillegg var ny AFP et viktig element i forhandlin-
gene.  

Akademikernes hovedkrav til tariffrevisjonen var økt 
grad av fleksibilitet i det statlige lønnsystemet og at en 
større andel av lønnsmidlene skulle avsettes til lokale 
forhandlinger.

Etter at de andre hoved-
sammenslutningene brøt 
forhandlingene, valgte også 
Akademikerne å bryte. Opp-
gjøret gikk derfor til mekling 
og fristen ble satt til klokken 
00.00 den 23. mai. Det ble 
meklet på overtid og den 23. 
mai klokken 21.10 ble mek-
lingen avsluttet. Alle parter 
aksepterte meklingsman-
nens forslag. 

Resultatet av meklingen ble 
en ramme for årslønnsvekst på om lag 6,2 %. Det 
generelle tillegget var på 4,65 %, og i tillegg ble det satt 
av henholdsvis 1,4 % og 1 % til lokale forhandlinger 
og sentrale justeringer. 

Nytt av året var den sentrale føringen på de lokale for-
handlingene. Denne lød: ” Utdanningsgrupper som er 
vanskelig å rekruttere og beholde skal prioriteres”.

NaturviterNe - stat

leder naturviterne-Stat
raoul bierach
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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 naturviterne-privat:
• Peter Bevan (leder)
• Brita Drangsholt Jaksjø (nestleder)
• Gustav Karlsen
• Knut Røst

lønnSoppgjør naturviterne - privat
De fleste tariffavtaler i privat sektor ble reforhandlet i 
2008, og en kom til enighet uten brudd og mekling. 
En har også kommet til enighet i de fleste lokale for-

handlinger, med vekslende 
resultater. 

De virksomhetene hvor en 
forhandlet sent på året ser 
ut til å ha fått et noe dårli-
gere oppgjør, antakelig på 
bakgrunn av finanskrisen. 

Forhandlingene med Norges 
Fjellstyresamband var kre-
vende, og var nær et brudd. 

Naturviterne har også fremforhandlet en ny tariffavtale 
med Landbrukets Arbeidsgiverforening. Denne gir oss 
muligheter til å tilby avtale i virksomheter som per i 
dag ikke har avtaletilknytning. 

Naturviterne arrangerte tariffkonferansen onsdag 12-13 
mars 2008, og som en del av denne hadde kommunal 
sektor sin egen samling.

Styret naturviterne - kommune:
• Per Rønneberg Hauge (leder) 
• Øystein Lunnan (nestleder) 
• Heidi Amundsen 
• Vebjørn Knarrum 
• Marit Fjelltun

Styret har hatt jevnlige styremøter etter behov og 
behandlet krav til sentrale forhandlinger om tariffav-
talen, hovedavtalen og særavtaler, høringer, organisa-
sjonsmessige saker og kurs/opplæring.

lønnSutvikling og lokale forHandlinger
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 kap. 5 og 3 
i KS-området.

Lønnsforhandlinger etter kap. 5 ble gjennomført i KS-

området i løpet av høsten. De 
fleste har virkningsdato den 
1. mai. 

Naturviterne kommune har 
brudd i forhandlingene i 12 
kommuner og fylkeskom-
muner, hvorav 2 har benyttet 
pendelvoldgift som voldgifts-
løsning.  

fylkeSkontakter
Naturviterne kommune 
hadde fylkeskontakter i 17 
av 19 fylker i 2008. Det mangler fylkeskontakt i Oslo 
og Hedmark.  Det er behov for et noe høyere aktivi-
tetsnivå blant noen av fylkeskontaktene. Aktiviteten i 
fylkene er forskjellig. 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 Barcelona. Temaene var utviklingen 
av Naturviterne-Kommune, tariffoppgjørene, fylkes-
kontaktenes rolle, vedtekter, lønnsstatistikk og gene-
relle orienteringer.

NaturviterNe - Privat

leder naturviterne-privat: 
peter bevan.

NaturviterNe - kommuNe

leder naturviterne-kommune
per rønneberg Hauge
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Naturviterne yter omfattende service til medlemmer som står i en kritisk fase i 
arbeidsforholdet. 

Oppsigelser, omstillinger og nedbemanninger eller arbeidsmiljøproblemer kan få 
store konsekvenser for den enkelte, og dette arbeidet har derfor høy prioritet. 
Naturviterne har i liten grad merket økt pågang fra medlemmene etter finanskri-
sen og det ser ut til at våre grupper i mindre grad rammes av nedbemanninger og 
permitteringer. 

vakttelefon og rådgivning på e-poSt
I 2008 har medlemmer fått bistand fra sekretariatet i 835 store og små saker via 
vakttelefonen og e-posttjenesten spor@naturviterne.no. 

Dette er en reduksjon på 8,8 % i forhold til i fjor, men det ligger omtrent på gjen-
nomsnittet for de siste 5 årene. Vakttelefon og e-post brukes omtrent like mye.

Vakttelefonen har utvidet åpningstid fra 09.00 – 15.00. 
 

Medlemstilbud i utvikling

karriererådgivning og karriereteSt 
Med bakgrunn i medlemsvekst har det vært 
mulig å øke bemanningen på sekretariatet 
med en stilling. Dette gir mulighet for bedre 
tilbud på karriererådgivning, medlemssam-
linger og synlighet ute.

Nå tilbys egen personlighetstest i forbindelse 
med karriereutvikling. Testen gir informasjon 
om personlige karakteristika som kommer til 
uttrykk i sosialt samspill og som fremmer, eller 
hemmer, en persons evne til å oppnå sine mål 
når det gjelder utdanning og arbeidsliv. 

Vi har hatt felles kompetanseutvikling på seks medarbeidere, med sertifisering i personlighetstesten Hogan 
HPI.  

Dette er nytt for fagforeninger i Norge, og medfører at vi kan tilby karriererådgivning til lav pris. 

Hans jørgen Sommerfelt går gjennom personlighetstesten til tone Høysæter
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medlemSinformaSjon
Foreningen står som utgiver av tidsskrif-
tet Naturviteren. 

Bladet kom ut med fire temanummer 
i 2008:

1. Naturviterjobbene
2. Naturvitenskapelig 
 utdanning
3. Næringsutvikling
4. Biologisk mangfold

økning på internett
www.naturviterne.no er en strategisk kommunikasjonskanal og er en åpen ressurs 
på internett. Medlemmer får også tilgang til et eget Medlemsnett med tilgang til 
lønnsstatistikk og dedikert medlemsinformasjon.

Ca. hver 14 dag sendes et elektronisk nyhetsbrev ut til alle medlemmer og abon-
nenter med et redigert utdrag fra nettsiden.

En brukerundersøkelse og brukerstatistikk for nettsiden viste at informasjon og 
struktur ikke ble optimalt utnyttet. Vi kunne se nedgang i antall unike besøkende 
og sidenedlastinger i 2007. 

Ved hjelp av re-design og ny struktur gikk antall unike besøkende i 2008 opp 
med 24,7 %. 
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Kurs og faglige møter
• Januar, Konferanse for med- 

 lemmer i Mattilsynet, Stock- 
 holm

• Januar, Konferanse for med- 
 lemmer i Fiskeridirektoratet,  
 Island

• Februar, Kurs for medlemmer  
 i  forsøksringene, Hamar

• Februar, Konferanse for med- 
 lemmer  i undervisnings- 
 sektoren, Gardermoen

• Februar, Nettverksmøte; Lokal  
 klima- og energiplanlegging,  
 Oslo

• Mars, Nettverksmøte; Areal- 
 planlegging og klima, Oslo

• April, Tillitsvalgtkurs Modul I, 
 Lillestrøm
• April, Jus i arbeidslivet, Lillestrøm
• April, Skogsamvirkets tariffkonferanse, Color Line
• April, Nettverksmøte/årsmøte i Forstmannsforeningen; Skogvern i Norge, Oslo
• Mai, Nettverksmøte ”Lederen som utvikler”, Oslo
• August, Fellesopplæring lokale forhandlinger KS
• September, Grunnleggende forhandlingskurs, Oslo
• September, Videregående forhandlingskurs, Oslo
• September, Konferanse for tillitsvalgte i statlig sektor, Færøyene
• Oktober, Karrieredagene, Karriererådgivning, Trondheim
• November, Fylkeskontaktsamling kommunal sektor, Barcelona
• November, Naturviterforum, Sundvolden

Medlemsmøter
Naturviterne inviterer i løpet av året til en rekke med-
lemsmøter 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 medlem-
mer. I 2008 ble dette gjennomført i Tromsø, Stavanger, 
Tønsberg og Oslo.

fra karrieredagene i oktober

engasjerte naturvitere møtes oftere.
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Naturviternes sekretariat ligger sentralt i Oslo sentrum 
i Keysers gate 5.

Sekretariatet ledes av generalsekretæren og har 10 
ansatte.

arbeidSmiljø
Naturviternes bygning og lokaler i Keysers gate 5 er pus-
set opp, noe som har medført bedre ytre arbeidsmiljø. 
Sekretariatets arbeidsmiljø fungerer bra, med en daglig 
åpen kommunikasjon og internsamlinger, statussamta-
ler og ukentlige sekretariatsmøter. Sykefraværet
lå i 2008 på 2,30 %.

miljørapportering og klimakvoter
Naturviterne er en Miljøfyrtårnbedrift og leverer årlige 
miljørapporter. 

I 2008 inngikk Naturviterne et samarbeid med CO2Fo-
cus om kjøp av klimakvoter. Naturviterne gjennomført 
ACAM-modellen og kompenserte for egne utslipp av 
CO2 for årene 2007-08. 

Beregningen av CO2-utslippene inkluderer kjøregodt-
gjørelse, flyreiser, strømforbruk og papir-/restavfall. 

Naturviterne har med dette kjøpt inn FN-sertifiserte kli-
makvoter tilsvarende et totalt utslipp på 56 tonn CO2.

NaturviterNes sekretariat

KLIMASERTIFIKAT 2007 - 2008

CO2focus Klimasertifikat™ er tildelt Naturviterne som har gjennomført ACAM® modellen og har 

kompensert for egne utslipp av CO2
 for årene 2007-08. 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 56 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 utviklings-

mekanismen. 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 http://unfccc.int/2860.php prosjekt nr 0347 eller www.co2focus.com

Oslo, 7.april 2008

_______________________

Jan Willy Elmenhorst Larsen

CO2focus AS

_______________________

Rune Drægni

Stiftelsen Grip

For mer informasjon om CO2focus og Stiftelsen GRIP, se www.co2focus.com og www.grip.no

FaKTa oM naTURViTERnE: 
• Naturviterne er partipolitisk uavhengige 
• Naturviterne er tilsluttet Akademikerne
• Naturviterne har 5 200 medlemmer 
 • 32 prosent av yrkesaktive medlemmer 
  jobber i statlig sektor 
 • 35 prosent av yrkesaktive medlemmer 
  jobber i kommunal sektor 
 • 33 prosent av yrkesaktive medlemmer 
  jobber i privat sektor 
 • 700 av medlemmene er studenter

Sekretariatet har ti ansatte og ligger sentralt i 

Oslo sentrum.

merete Skaug
naturviternes generalsekretær
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I 2008 bestemte Naturviterne seg for å omor-
ganisere studentarbeidet. 

Naturviterstudentenes lokallag ved universitet 
og høyskoler styres av inntil tre studentansvar-
lige. De studentansvarlige har hvert sitt ansvars-
område: 

• info-ansvarlig 
• kurs/møte-ansvarlig 
• standansvarlig. 

En av de tre studentansvarlige er i tillegg leder 
på studiestedet.

I tillegg kan aktive studentmedlemmer fun-
gere som ambassadører, dvs: de hjelper til med 
infostands, henger opp plakater, bidrar til posi-
tiv blæsting av Naturviterne og Naturviterstudentene.
  
I tillegg har lokallagene våre hatt høy aktivitet på studiestedene.  

naturviterStudenteneS lokallag:
• Høgskolen i Telemark, avd. Bø (HiT)
• Norges Teknisk-Natutvitenskapelige Universitet (NTNU)
• Universitetet for Miljø- og Biovitenskap (UMB)
• Universitetet i Bergen (UiB)
• Universitetet i Oslo (UiO)
• Universitetet i Tromsø (UiT)

De studentansvarlige var samlet i Oslo i september for å få opplæring i organisa-
sjonsarbeid. Det var en meget vellykket samling som vi ønsker å gjøre til en årlig 
tradisjon.

Styret naturviterStudentene:
• Katerina Liakonis (leder)
• Torvald B. Egeland (nestleder)
• Irene Andreassen
• Elise Sælid
• Silje Waagard
• Anne Syverhuset (vara)
• Julie G. Sørby (vara)

NaturviterstuDeNteNe

forberedelser til en vellykket karrieredag på ntnu
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Naturviternes første arbeidsmarkedsundersøkelse for 
nyutdannede viser at naturvitere er populær arbeids-
kraft.

Utvalget var 270 kandidater og svarprosenten 62 %. 

93 % av studentene er i lønnet arbeid ett til to år etter 
avlagt hovedfagseksamen. Og de får jobbe med det 
de er utdannet til!

Resultatene viser at 58 % av nyutdannende medlem-
mer er fast ansatt, 38 % er midlertidig ansatt og 4 % 
er stipendiater. Det er små forskjeller på kjønn når 
det gjelder lønnet arbeid, 94 % av dem er kvinner, 91 
% er menn. 

Imidlertid blir flere kvinner enn menn midlertidig 
ansatte. Mens 70 % av mennene i undersøkelsen opp-
gir at de er fast ansatte, gjelder dette bare 49,5 % av 
kvinnene. 

Over halvparten av kvinnene i lønnet arbeid er enten 

midlertidig ansatte eller i stipendiat. 

De som er spurt forteller at det stort sett er samsvar 
mellom jobb og utdanningsretning. 65 % er positive 
til sine egne karriereutsikter. 

De fleste starter yrkeskarrieren sin i offentlig sektor, 
31 % begynner i det private. 

Bare et mindretall av de spurte i undersøkelsen for-
handlet lønn, av disse flest menn. 11,3 % forhandlet 
lønn med arbeidsgiver på egenhånd, mens 7,3 for-
handlet lønn etter å ha mottatt bistand fra Naturviter-
nes sekretariat. 

Nesten alle godtok imidlertid det lønnstilbudet de fikk 
uten å forhandle. Snittlønnen ligger på 334 000 kroner 
for de nyeksaminerte. 

Kun 41,7 % kjenner til Naturviternes lønnsstatistikk. 

Undersøkelsen avdekket også at nesten halvparten av 
studentene (43 %) fikk tilbud om jobb før eksamen. 
Mange av disse (31,8 %), hadde startet  jobbsøkingen 
tidligere enn 6 måneder før eksamen. 

I gjennomsnitt har de spurte søkt 7,7 jobber, vært på 
2,6 jobbintervju og mottatt 1,7 jobbtilbud. 

De fleste er i jobb i løpet av det første halvåret etter 
studiene. 

40 % av kandidatene har skiftet jobb en eller flere 
ganger.  Årsakene til jobbytte oppgis å være større 
utfordringer i ny jobb, bedre tilbud og betingelser eller 
misnøye med gammel arbeidsplass. 

54 % av de spurte har deltatt på jobbsøkerkurs,  
66,7  % i regi av Naturviterne. 

Arbeidsmarkedsundersøkelsen ”Det store jobbspranget” ble første gang 
gjennomført i 2008. Den rettet seg mot kandidater i Naturviternes medlems-
register som hadde tatt hovedfagseksamen henholdsvis våren 2006 og våren 
2007. Denne undersøkelsen skal nå gjennomføres på årlig basis.

Naturvitere er 
ettertraktet på jobbmarkedet

arbeidsmarkedet for naturvitere var godt i 2008!
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I samsvar med Regnskapslovens $$3-4 bekreftes det at forut-
setningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av 
regnskapet.

Resultatet for 2008 er kr. 426.318,- mot kr. 681.860,- i 2007. Dette 
er en reduksjon på kr. 255.542,- fra 2007 til 2008.

Naturviterne hadde i 2008 samlede inntekter på ca. 13,2 millioner 
kroner.

de StørSte utgiftSpoStene i 2008 var:
Arbeidskraft 6,3 mill.• 
Medlemsservice/drift ca. 2,2 mill.• 
Politisk virksomhet og driften av det politiske apparatet • 
ca. 2,2 mill.
Informasjon og verving ca. 1,9 mill.• 
Bidrag til Akademikerne og andre organisasjoner ca. 0,7 • 
mill.

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

Den økonomiske situasjonen i forbundet er dermed stabil og trygg. 
Som dominerende inntektskilde er kontingenten fra medlemmene 
avgjørende for forbundets virksomhet.

ØkoNomi
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naTURViTERnE
Keysers gate 5
0165 Oslo 
Tlf: 22 03 34 00
Fax: 22 03 34 01 
www.naturviterne.no 
E-post: post@naturviterne.no
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naturviternes visjon: 

vi skal være det 
naturlige førstevalg for 
naturvitere med hjerte 
for bærekraft


