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Naturviterne skal være din trygghet i 
arbeidslivet, og gjennom våre med-
lemmers kompetanse og virke, gir vi 
løsninger for en bærekraftig samfunns-
utvikling. Et varemerke for Naturviterne er 
medlemmer i hele landet, i by og bygd, og 
jevn fordeling av medlemmer i stat, kom-
mune og privat. Det gir oss både utsikt og 
innsikt. Slik blir vi relevante for både vekst, 
vern og innovasjon. På land, ved kyst og 
hav, i inn- og utmark, i folks hverdag i hele 
landet. 

Det å være naturviter er et vidt begrep og 
har stort mangfold. Mange fagutdanninger 
og yrkesprofesjoner er med og er 
velkomne i Naturviterne. Snakk gjerne 
høyt om det til dem du treffer på din veg 
og tenk gjerne utenfor den tradisjonelle 
boksen. Slik verver vi i lag enda flere med-
lemmer. I bunn ligger uansett vår kjerne-
verdi, vi skal være det naturlige førstevalg 
for naturvitere med hjerte for bærekraft.

FNs klimapanel (IPCC) la høsten 2018 fram 
en rapport om hvordan vi kan begrense 
global oppvarming til 1,5 grader. 
Rapporten er en sterk påminning til oss 
alle om hvilke utfordringer menneske-
heten og kloden står foran. Virkningene av 
2 graders global oppvarming er betydelig 
mer alvorlig enn 1,5 grader. Vi har dårlig 
tid og det må store samfunnsendringer 
til for å nå 1,5 graders målet. Det vil kreve 
endringer vi ikke har sett maken til 
tidligere, sa IPCCs leder Hoesung Lee 
under framleggingen av klimapanelets 
nye rapport i oktober. Vår kompetanse er 
sentral for å løse nødvendige samfunns-
oppgaver. Vi skal være en garanti for bæ-
rekraftige løsninger i hele samfunnet.

— En bedre hverdag 
og en bedre verden med 

Naturviterne



Gode tillitsvalgte er en viktig forutsetning for medlemsvekst. Gjennom våre tillitsvalgte og 
våre medlemmers engasjement, blir vi relevante både på tariff og samfunnspolitikk. Våre til-
bakemeldinger er at Naturviterne blir oppfattet som en konstruktiv samarbeidspartner lokalt 
hos arbeidsgiver og i virksomhetene, både som medpart og motpart. 

Naturviterne har fra 2018 systematisert og lagt om vår opplæring av tillitsvalgte – fra nå kalt 
«Tillitsvalgtskolen». Et kursopplegg basert på moduler - grunnpakke og en påbyggingspakke. 
Det skal gi både nye og erfarne tillitsvalgte givende samlinger og kurs, og enda bedre 
mulighet til å bygge kompetanse. «Tillitsvalgtskolen» blir gjeldende fra 2019.

Som forbundsleder vil jeg takke alle dere som i en travel hverdag tar på seg oppgaver og verv 
for Naturviterne. Jeg vil oppfordre mange til å være nysgjerrige på det. Min erfaring er at det 
gir muligheter for påvirkning, bygger nettverk og er kompetansegivende. Og ikke minst, det 
organiserte og regulerte arbeidsliv er en avgjørende del av demokrati-Norge og den norske 
modellen. En modell som gjør oss rustet til i felleskap å håndtere nødvendige samfunns-
endringer og et samfunn i omstilling til en grønnere og bedre hverdag og verden. 

Dagfinn Svadberg Hatløy, forbundsleder

Hovedstyret 2017 - 2019



Samfunnspolitikk i 2018
Naturviterne deltok i 2018 på muntlig høring i Næringskomitéen og Energi- og miljøkomitéen. 
Saker som ble lagt frem var bevilgningsnivåene til de grønne forskningsinstituttene, Fjellopp-
synet, samt noen av våre største statlige etater. Vår politikk er å vektlegge hvor viktig det er å 
benytte naturviterkompetanse i samfunnsplanleggingen, og at det å ha denne godt represen-
tert på alle nivåer er god samfunnsøkonomi. Vi løftet saken om nasjonalt jordvernmål.

Naturviterne deltok også i 2018 på Arendalsuka. Her arrangerte vi politisk debattmøte om 
klimatilpasning.  Hovedbudskapet fra Naturviternes side var at våre medlemmers kunnskap 
må benyttes. Alle partier stilte til debatten. Arrangementet var i samarbeid med NIBIO.

Samarbeid har vært et gjennomgangstema i 2018. Politiske møter har blitt holdt med repre-
sentanter fra Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre. Formålet med møtene har vært å 
synliggjøre vår fagpolitikk på områder vi vet disse partiene er opptatte av. Naturviterne har 
også møtt andre organisasjoner. Skog-  og oppdrettsnæringen har blitt besøkt for å innsikt, 
ny kunnskap og mulige samarbeidsområder.

Naturviternes serier med frokostmøter har fortsatt i 2018. Tema har vært utvikling av natur-
basert reiseliv og klimatilpasning. Disse møtene ble avholdt i henholdsvis Stavanger og Ber-
gen.

Sammen med debattinnlegg, avisoppslag og generell informasjon i egne kanaler jobbes det 
løpende og målrettet for at Naturviternes samfunnspolitikk skal bli kjent blant beslutnings- 
takere, våre medlemmer og potensielle medlemmer. 





Lønnsutvikling i 2018 
Den årlige lønnsundersøkelsen viser en lønnsøkning på 3,7 % for våre medlemmer i 2018. 
Lønnsøkningen var størst i privat sektor.

Gjennomsnittlig lønnsvekst er 3,7 %
Gjennomsnittslønn alle medlemmer er kr 622 804

Kommune:  Økning 2,95 %  Gjennomsnittlig årslønn kr 613 846
Stat:   Økning 3,5 % Gjennomsnittlig årslønn kr 605 455
Privat:  Økning 5,4 %  Gjennomsnittlig årslønn kr 655 355



Naturviterne - Kommune 

Styret i Naturviterne - Kommune har bestått av Jan Robert Brandsdal (leder), Karin Løkken 
Torp (nestleder), Rune Hedegart, Frode Løwø og May-Lis Sjåstad. Jarl Devik og Anne Okken-
haug Bentsen er varamedlemmer til styret.

Det har blitt avholdt jevnlige møter i styret hvor krav til sentrale forhandlinger, høringer, 
rekruttering, retningslinjer, kurs- og opplæringsaktivitet har blitt behandlet.  Høstkonferan-
sen for styret og fylkeskontaktene ble avholdt i Riga i september. Temaene på konferansen 
var fylkeskontaktenes rolle, tariffoppgjøret 2018, ny offentlig tjenestepensjon, samt generelle 
diskusjoner og orienteringer. 

Det er fylkeskontakter i 18 av 19 fylker. Fylkeskontakt mangler i Oslo. Aktiviteten i fylkene er 
forskjellig, og noen steder er det ønskelig med mer aktivitet. 

Fylkeskontaktene ønsker å bidra mer til lokal aktivitet. Ved lokale forhandlinger er det mange 
som henvender seg til fylkeskontaktene for råd og bistand. 

Styret har arbeidet med landsmøtesakene, rekruttering av nye medlemmer, skrevet blogginn-
legg og vedlikeholdt Facebook-gruppe for fylkeskontaktene. Styret har også sendt sommer- 
og julebrev pr e-post til Naturviternes medlemmer i kommunal sektor. 

Tariffoppgjøret 2018

Ved tariffoppgjøret i 2018 kom partene til enighet om en økonomisk ramme på 2,8 %, noe 
som ga lønnstillegg på 2,4 % pr 1. mai for ansatte med sentral lønnsdannelse. 

Informasjonsskriv ble sendt alle medlemmer i Naturviterne - Kommune før de lokale for-
handlingene. Dokumentet tar for seg de fleste sider ved forhandlinger etter kapittel 3 og 5 i 
KS-området. 

Forhandlingene mellom Naturviterne og Norges Fjellstyresamband ble denne gangen løst 
ved enighet.



Naturviterne - Stat
Styret i Naturviterne stat har skiftet leder i 2018. Morten Ingebrigtsen Wedege trakk seg 
som leder og ut av styret grunnet ny stilling som miljøvernsjef hos Sysselmannen på Sval-
bard. Alf E. Støle rykket da opp som ny leder, mens Janne Fossum ble valgt som ny nestle-
der. Christian Pedersen kom inn som nytt styremedlem. Styret for øvrig har bestått av Anne 
Camilla Bergkvist og Ida Johanne Ulseth. 

Det ble avholdt fem styremøter i 2018. 

Tariffoppgjøret 2018

Staten og Akademikerne kom til enighet om ny Hovedtariffavtale etter mekling. Partene 
kom frem til ytterligere moderniseringer av avtalen hvor de vesentligste endringene er at 
det gamle lønnsrammesystemet er erstattet med én lønnsstige. 

Det ble også gjort enkelte endringer i stillingskodesystemet samtidig som alle stillingene i 
Akademikernes avtale er gjort unormerte. Det ble avtalt at minstelønnen for nytilsatte med 
høyere akademisk utdannelse heves til kr 449.400.

Det økonomiske resultatet av lønnsoppgjøret 2018 ble en totalramme på 2,8 %. Hele den 
disponible rammen ble avsatt til lokale forhandlinger med virkningsdato 1. mai. 



Naturviterne - Privat
Styret har bestått av Kim Viggo Weiby Paulsen (leder), Kirsti Margrethe Haave Myran (nest-
leder), Finn Erlend Ødegård, Rikke Filseth og Johannes Persønn Nygaard. Håvard Næss Tho-
massen, Emily L. Halvorsen og Eirin Sannes Sleteng er varamedlemmer til styret.
 
Styret har hatt to møter og to nettmøter i løpet av året. Ett av møtene ble lagt til Geno, Tyr og 
Norsvin på Hamar og ett til Mjøsen Skog på Lillehammer. Styret har også arrangert et nett-
møte for medlemmer i konsulentbransjen samt flere møter for etablering av lokale grupper 
ute i virksomhetene. Det er opprettet nye bedriftsgrupper blant annet i Vestskog og Nortura.
 
I tillegg til krav og oppfølging i forbindelse med hovedoppgjøret 2018, har styret fulgt opp og 
kommet med innspill til Naturviternes medlemsundersøkelse for 2018, Naturviternes nye 
klimapolitiske dokument og Akademikernes næringspolitiske dokument.
 
Hovedoppgjøret 2018
 
2018 var et hovedoppgjør hvor det ble forhandlet både om lønn og innhold i tariffavtaler. Det 
har vært forhandlinger om hovedavtalene og de sentrale overenskomstene i NHO, Spekter 
og Virkeområdet, og Naturviternes tillitsvalgte har jobbet for uttelling i de lokale oppgjørene 
både når det gjelder lønn og innhold i lokale tariffavtaler. Det ble brudd i de lokale forhand-
lingene for Naturviternes medlemmer i Tine, som ble fulgt opp av tvistemøter mellom Natur-
viterne og NHO.



Naturviterne - Student
Styret i Naturviterstudentene har bestått av Solveig Schjetne Valheim (NMBU, leder), Ane 
Bjerkås (UiB, nestleder), Camilla Werner (NMBU), Helena Lading (UiO) og Kim André Heiås 
(UiO). Ingrid Trovatn (NMBU) og Eirin Hermansen (UiB) har vært varamedlemmer.

Studentaktiviteter

I 2018 etablerte vi et nytt lokallag, ved Universitetet i Sørøst-Norge, avdeling Bø. Lokallaget 
hadde sin første stand i august, og arrangerte jobbsøkerkurs og foredrag med forbundsle-
der Dagfinn Hatløy i løpet av høsten.

Både studentstyret og flere av lokallagene har hatt fokus på plastproblematikk og marin 
forsøpling dette året. På våren arrangerte lokallagene ved NTNU, UiB og NMBU egne rydde-
aksjoner i forbindelse med Hold Norge Rents aksjonsuke. NTNU hadde også en workshop 
om havplast i september. 

I 2018 har vi hatt et variert tilbud ute på studiestedene, fra foredrag om hvordan langtids-
minner lagres i hjernen, foredrag om ekteskap og utroskap blant fugler, kurs i studentøko-
nomi, plantebyttemarked, kurs i Adobe illustrator til vinkurs, bingo og julegrøt.  

I november støttet vi oppropet Bevar stipendet. Et opprop igangsatt av Norsk student- 
organisasjon, og som raskt fikk støtte fra over 40 organisasjoner, partier og institusjoner. Vi 
bidro blant annet til en nasjonal aksjonsdag 29. november. 

Ved årsskiftet gikk vi over til engangsbetaling for hele studieperioden. Dette medførte at vi 
ikke hadde gratis innmelding i kampanjeperioden.

Studentlandsmøtet ble arrangert 8. mars på Sæteren gård i Bærumsmarka. Alle aktive 
lokallag var representert. Dag 2 deltok alle delegatene på klimakonferansen Broen til fram-
tiden i Oslo.

Lokallag og studentkontakter

Naturviterstudentenes har lokallag ved:
• Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
• Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
• Universitetet i Bergen (UiB)
• Universitetet i Oslo (UiO)
• Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

Studentkontakter:
• Erik Armand Iversen (NMBU)
• Ellie Johansen (NTNU)
• Amalie Krog Klette (UiB)
• Elisabeth Osaland (UiB, vikar for Klette i april-mai)
• Ida Camilla Aluwini Skaar (UiO)



Naturviternes medlemstilbud
Kurs- og konferanser er et fokusområde for Naturviterne, og antallet stiger årlig. Det tilbys 
tillitsvalgtopplæring, arbeidslivsrettede og faglige kurs, nettverkssamlinger og samfunns-
politiske konferanser og møter.
 
Noen av kursene som ble holdt i 2018 var:

Kurs og konferanser 

Naturviterne holder en rekke kurs og konferanser over hele landet for medlemmer og til-
litsvalgte. Noen av kursene som ble holdt i 2018 var:

• Grunnkurs for tillitsvalgte
• Grunnkurs i lønnsforhandlinger
• Jus i arbeidslivet
• Omstillinger
• Karrieredager
• Arbeidslivsdager
• Tariffkonferanse
• Naturviterforum
• Nettverkssamling for ledere
• Konflikthåndtering 
• Analyse av fjernmålte data
• Tillit og innflytelse som fagekspert og rådgiver
• Skriv enkelt og tydelig med klarspråk
• Presentasjonsteknikk
• Regionale medlemsmøter for alle sektorer: Omstillinger
• Regionale medlemsmøter for offentlig sektor: Ny tjenestepensjon
• Frokostmøter/-debatter

Naturviterne på nett og Facebook

Naturviterne har etter den digitale omleggingen i 2017 fortsatt med stort trykk i 2018, med 
publiseringer på naturviterne.no og på Facebook i sosiale medier. 

Det er gjennomført teknisk og innholdsmessig forbedringsarbeid for å gjøre nettsiden mer 
søkemotoroptimalisert (SEO). Det er gjennomført mange annonsekampanjer både i Google 
Adwords og Facebook. Det ble målt en liten økning i antall sidevisninger på 4,3 % (268.165) 
på nettsiden og en økning av unike brukere på 11,44 % (208.645) mot året før.

Fire temautgaver er utgitt i 2018:
1. Om arbeidsmarkedet for nyutdannede
2. Om studentenes aksjoner mot havplast
3. Om klimatilpasning og rapport vårflom
4. Slik hjelper Naturviterne deg i arbeidslivet 



Medlemsutvikling 2004 - 2018
Naturviterne hadde 6635 medlemmer pr. 31.12.2018.

Medlemsutviklingen utgjorde i 2018 en nedgang på 148 medlemmer. 

Det ga en prosentvis nedgang på 2,18 %.

• 1 550 jobber i statlig sektor
• 1 556 jobber i kommunal sektor
• 1 530 jobber i privat sektor
• 738 er studenter
• 114 er selvstendig næringsdrivende
• 618 er pensjonister
• 529 medlemmer er i kategorien annet 



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 før avsetninger for 2018 var kr 2 470 130. 
 
Naturviterne hadde i 2018 samlede inntekter på kr 22 208 466.
 
De største utgiftspostene i 2018 var:
 

• Arbeidskraft kr 11 534 204
• Medlemsservice/drift kr 3 007 016
• Politisk virksomhet og driften av det politiske apparatet kr 2 148 022
• Informasjon og verving kr 1 247 242
• Bidrag til Akademikerne og andre organisasjoner kr 1 299 420
• Drift av studentorganisasjonen kr 304 192

Naturviternes viktigste eiendel er eierandelen i Keysers gate 5. Den økonomiske situasjo-
nen i Naturviterne er dermed stabil og trygg. Som dominerende inntektskilde er kontingen-
ten fra medlemmene avgjørende for forbundets virksomhet.

Sekretariatets arbeidsmiljø fungerer bra med daglig åpen kommunikasjon og internsamlin-
ger, statussamtaler og fellesmøter. Høsten 2018 ble sekretariatet inndelt i tre team. Team-
møter avholdes annenhver uke, og sekretariatsmøter med alle ansatte de andre ukene. Det 
ble avholdt lønnssamtaler på våren og utviklingssamtaler på høsten. Sykefraværet i 2018 lå 
på 3,02 %.
 
Naturviterne er Miljøfyrtårnbedrift og leverer årlige miljørapporter.



Kontrollkomiteens rapport






