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Naturen og kunnskap først
Alle snakker om det, og Naturviterne gjør noe med det. 2017 bekreftet at naturviterkompetansen er viktig, verdifull og relevant. Vi jobber for at dette skal gi uttelling på lønn for
våre medlemmer, og påvirke viktige områder for oss i samfunnspolitikken.
Statsbudsjettforliket på Stortinget ga til slutt seier for grønn frivillighet. Regjeringen ville i
opprinnelig forslag til statsbudsjett fjerne støtten til en rekke organisasjoner. Naturviterne, sammen med en rekke andre organisasjoner, jobbet aktivt for å reversere forslaget. 4H
Norge, Det norske Skogselskap, Norske Lakseelver, Oikos – Økologisk Norge, Det Kongelige
Selskap for Norges Vel, Kvinner i Skogbruket, Matvett m.fl. kunne glede seg over at støtteordningen på til sammen kr 30 mill årlig fortsetter.
Vi hadde i statsbudsjettet oppmerksomhet på regjeringens årlige generelle budsjettkutt i
avbyråkratiserings- og effektivitetsreform (ABE-reformen) i statlig sektor, som bl.a. rammer
viktige oppgaver hos Miljødirektoratet, Landbruksdirektoratet, Mattilsynet og NVE.
Vår nye strategi Naturviterne 2025 som ble vedtatt på landsmøte i mars, skal operasjonaliseres ved å vokse der vi er sterke fra før, øke satsingen på gruppen selvstendig næringsdrivende og ledere, få flere medlemmer innen f.eks. marin sektor og grønt og bærekraftig
reiseliv, og vesentlig utvidelse av kurstilbudet til våre medlemmer.
Fornøyelig var det at Naturviterne i 2017 hadde en aldri så liten skjerv i årets Nobels fredspris. Det får vi tillate oss å si. Fredsprisen gikk som kjent til ICAN for deres internasjonale
arbeid mot atomvåpen. ICAN er en grasrotbevegelse der Naturviterne er én av vel 40 støtteorganisasjoner til ICAN Norge. Takk til ungdommen, studentene våre, som på landsmøtet i
2015 foreslo og fikk flertall for en resolusjon som støttet ICAN sitt arbeid.
Vi blir spurt til råds og får gjennomslag for våre kjernesaker inn i Akademikerne. Naturviterne
satte sitt tydelig preg på Akademikernes næringspolitiske dokument som ble revidert og vedtatt i 2017. Akademikernes 20-års jubileum ble godt markert i 2017, året da Akademikerne og
de 13 enkeltforeningene i sum passerte 200 000 medlemmer.
Det er viktig at Naturviterne som fagforening har en tydelig stemme på det som gjelder det
organiserte og regulerte arbeidslivet. Vi bruker de anledninger vi har, i lag med
Akademikerne, til å jobbe for økt skattefradrag for fagforeningskontingent og bidra til at
nasjonale politikere og arbeidsgiversiden sammen støtter opp om trepartssamarbeidet og
endrer trenden med fallende organisasjonsgrad i Norge.
Naturviterne kan glede seg over god medlemsvekst i 2017; + 2,76 %. Stor takk til tillitsvalgte,
medlemmer og sekretariatet som har gjort et solid arbeid på mange felt, ikke minst innen
arbeidet for å skaffe nye medlemmer. Hvert medlem er viktig og vi har høyt fokus på medlemstilfredshet. Skal vi fortsatt vokse er det viktig at vi reduserer antallet som melder seg ut,
og jobber godt med medlemsverving.

Nytt i 2017 var at de sektorvise høstsamlingene for tillitsvalgte i privat, kommunal og statlig
sektor ble samlet til ett arrangement. Det ble en svært vellykket samling på Svalbard; faglig,
sosialt og naturopplevelsesmessig. Kapasitetshensyn gjør at sektorvise samlinger fortsatt blir
hovedregelen, men at fellessamling kan være aktuelt i noen år.
Nye muligheter i det grønne skiftet og nye grønne jobber gjør oss relevante framover. Vi skal
være en fagforening som er der når våre medlemmer trenger oss i den omstilling som skjer
både i privat og offentlig sektor, og vi skal sammen jobbe for en samfunnsutvikling basert på
kunnskap og det som skjer innenfor naturens tålegrense.
Dagfinn Svadberg Hatløy, forbundsleder

Samfunnspolitikk i 2017
2017 var et år med høyt aktivitetsnivå. Utflytting og oppsplitting av Landbruksdirektoratet
var en av de store sakene. Videre fikk budsjettkutt i offentlig forvaltning mye av vår oppmerksomhet.
Vi har deltatt i muntlige høringer på Stortinget i både Energi- og miljøkomiteen og Næringskomiteen. Naturviterne har tatt til orde for at kuttet i forvaltningen (ABE-reformen) er lite målrettet; spesifikke kutt på store arbeidsplasser som Miljødirektoratet, Mattilsynet og NVE er
tatt opp eksplisitt. Vi tok også opp kuttene som ammer bevaring av biologisk mangfold. Det
er avgitt høringer om ny klimalov, konsesjonsloven, statsbudsjett og sirkulærøkonomi/avfall
som ressurs.
Naturviterne jobber fortsatt mye med bioøkonomi og ser på hvilke muligheter som ligger for
utvikling av nye næringer og videreutvikling og ekspansjon for eksisterende. Vårt budskap er
hele veien at naturviterkompetansen er helt essensiell for å skape en bærekraftig bioøkonomi. Dette fikk vi også formidlet da Naturviterne fikk en sentral rolle i å forme Akademikernes
bioøkonomipolitikk.
Vi var også i år til stede på Arendalsuka med to arrangementer; «Oppdrift for oppdrett» i
samarbeid med Samfunnsviterne og Veterinærforeningen, og «Gode, grønne og bærekraftige
byer». Begge traff tiden og publikum godt med fulle hus.
I og med at 2017 var et valgår var det naturlig at vi økte innsatsen på å fremme vårt budskap
til politikerne. Dette ble blant annet gjort på et stort folkemøte på NMBU like før valget hvor
alle partier stilte for å diskutere saker som er viktige for naturvitere.
Vi har også avholdt frokostmøter, blant annet om utvikling av medisiner, om utfordringer
med oppdrettsnæringen og om konsekvenser for arbeidslivet som en følge av digitaliseringen. Alle våre arrangementer i 2017 har vært meget godt besøkt.
Vi har fått god mediedekning på mange av våre saker i året som har gått, og Naturviterne har
hatt debattinnlegg og medieoppslag i flere ulike medier; Klassekampen, Nationen, Dagsavisen, Morgenbladet, Kommunal Rapport og viktige regionaviser som Adresseavisen og Stavanger Aftenblad. Temaer her vært oppdrettsnæring, jordvern, naturveiledning, klimatilpasning i
kommunene og lokalisering av statlige arbeidsplasser utenfor Oslo.
I sum opplever vi at vår samfunnspolitikk begynner å bli godt kjent blant beslutningstakere
og at den gir oss et fortinn når vi skal verve nye medlemmer.

Lønnsutvikling i 2017
2017 var et år med moderat lønnsutvikling for de fleste.
Økningen er på 2,6 % mot 3,8 % i fjor.
Gjennomsnittlig lønnsvekst: 2,6 %
Gjennomsnittslønn alle medlemmer: 601 000
Kommune: Økning 3,6 %
Stat: 		
Økning 1,4 %
Privat:
Økning 2,6 %

gj.snitt årslønn kr 597 000
gj.snitt årslønn kr 584 000
gj.snitt årslønn kr 624 000

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 Okkenhaug 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.
Høstkonferansen for styret og fylkeskontaktene ble avholdt på Svalbard i august, i felleskap
med tillitsvalgte fra statlig og privat sektor. Temaene på konferansen var fylkeskontaktenes
rolle, tariffoppgjøret 2017, ny offentlig tjenestepensjon, samt generelle diskusjoner og orienteringer.
Det er fylkeskontakter i 17 av 19 fylker. Fylkeskontakt mangler i Oslo og Sør-Trøndelag. 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 blogginnlegg og opprettet Facebook-gruppe for fylkeskontaktene. Styret har også sendt sommer- og
julebrev pr e-post til Naturviternes medlemmer i kommunal sektor.
Tariffoppgjøret 2017
Ved tariffoppgjøret i 2017 kom partene til enighet om en økonomisk ramme på 2,4 %, noe
som ga lønnstillegg på 3,12 % pr 1. juli for ansatte med sentral lønnsdannelse.
Informasjonsskriv ble sendt alle medlemmer i Naturviterne - Kommune før de lokale forhandlingene. 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 bestått av Morten Ingebrigtsen Wedege (leder), Alf E. Støle
(nestleder), Anne Camilla Bergkvist, Janne Fossum og Ida Johanne Ulseth. Sunna Marie Pentha og Christian Pedersen er varamedlemmer til styret.
Det ble avholdt fem styremøter og en styresamling i 2017. Høstkonferansen for tillitsvalgte
i statssektoren ble avholdt på Svalbard i felleskap med tillitsvalgte fra kommunal og privat
sektor.
Mellomoppgjøret
I mellomoppgjøret 2017 fortsatte moderniseringen av den nye tariffavtalen som ble inngått mellom Akademikerne og staten i 2016. Endringer i tariffavtalene skjer vanligvis bare i
hovedoppgjør, men en protokolltilførsel fra hovedoppgjøret i 2016 åpnet for at det kunne
gjøres endringer også i 2017. En viktig endring var at lønnstabellen og lønnstrinnene i staten ble avviklet og erstattet med lønn i kroner for Akademikernes medlemmer. Det ble også
tydeliggjort at de lokale partene i lønnsforhandlinger kan benytte virkemidler som generelt
tillegg til alle ansatte, justering av grupper, samt individuelle tillegg. Dette var viktig å få på
plass siden man i 2017 for første gang ga alle lønnstilleggene gjennom lokale forhandlinger.
Til tross for viktige endringer i 2017, kom man ikke i mål med alle de endringene man la til
grunn i 2016. Protokolltilførselen om videre modernisering ble dermed videreført frem til
hovedoppgjøret 2018.
Det økonomiske resultatet av lønnsoppgjøret 2017 ble en ramme på 2,4 %. Den disponible
rammen på 0,85 % ble avsatt til lokale forhandlinger med virkningsdato 1. oktober.

Naturviterne – Privat
Styret har bestått av Kim Viggo Weiby Paulsen (leder), Kirsti Margrethe Haave Myran (nestleder), Finn Erlend Ødegård, Rikke Filseth og Johannes Persønn Nygaard. Håvard Næss Thomassen, Emily L. Halvorsen og Eirin Sannes Sleteng er varamedlemmer til styret.
Styret har hatt to fysiske møter og to nettbaserte møter i løpet av året. Ett av møtene ble
lagt til Bane Nor, som fra 1. januar 2017 ble statsforetak og underlagt SAN Spekter-området.
Styret har også arrangert to nettmøter for tillitsvalgte om henholdsvis mellomoppgjøret 2017
og lokale lønnsforhandlinger, samt et nettmøte for medlemmer i Norsk institutt for naturforvaltning (NINA). I august ble det arrangert tillitsvalgtsamling på Svalbard, i felleskap med
tillitsvalgte fra statlig og kommunal sektor.
Styret har hatt fokus på virksomheter i omstilling, etablering av grupper, rekruttering av nye
medlemmer og skrevet blogginnlegg. Styret sendte julebrev pr e-post til Naturviternes medlemmer i privat sektor.
I juni 2017 var det fellessamling i Tallin for tillitsvalgte og arbeidsgivere i virksomheter tilknyttet NHO. Temaer for samlingen var blant annet gjennomgang av Hovedavtalen NHO Naturviterne, pensjon, arbeidstid og skogforvaltning i Estland.
Mellomoppgjøret
2017 var et mellomoppgjør hvor det først og fremst ble forhandlet om lønn. Naturviternes
tillitsvalgte har jobbet for uttelling i de lokale lønnsoppgjørene. Kompensasjon for økt skattlegging av kjøregodtgjørelse har også vært et viktig tema.

Naturviterne Student
Victoria Ariel Bjørnestad tok i juli over ledervervet etter Elisabeth Stenseth. Bjørnestad har
tidligere vært studentkontakt og aktiv ambassadør for Naturviterstudentene ved UiO.
Styret består ved årsskiftet 2017/2018 av Victoria Ariel Bjørnestad (UiO, leder) Solveig
Schjetne Valheim (NMBU, nestleder), Ingrid Trovatn (NMBU), Hege Skaar (UiB) og Ingvild
Fålun (NTNU).
Studentaktiviteter
Naturviterstudentene NTNU hadde ved årets begynnelse vært uten studentkontakt og
ambassadører siden siste halvdel av 2016. Med det i bakhodet arrangerte vi i januar et frokostforedrag i Trondheim, og hadde både i forkant og etterkant stand på NTNU med ønske
om å finne engasjerte studenter til et lokallag. Vi kom i kontakt med Amalie B. Rosnes, som
tok oppdraget som studentkontakt. Arbeidet ble fra sommeren videreført av Ellie Johansen.
NTNU hadde en sterk medlemsvekst i 2017.
Fra sommeren 2017 står lokallaget i Tromsø uten studentkontakt og ambassadører. I løpet
av kampanjeperioden høsten 2017 hadde Naturviterne stand ved UiT og vervet 17 nye studentmedlemmer. Studentkontakt mangler fortsatt i Tromsø.
Trenden for innmeldinger i den årlige studentkampanjeperioden, august og september, har
vært nedadgående siden 2014. For årets kampanje ble det gjort en rekke grep for å forsøke
å snu trenden og resultatet ble høyere innmeldingstall enn de tre foregående år; 473 nye
medlemmer. Medlemstallet er likevel ved årsskiftet 3,41 % lavere enn samme tid i fjor.
Gjennom året har studentene bl.a. arrangert kurs i vin- og ølsmaking, en rekke foredrag om
alt fra GMO til naturvern, flere bedriftsbesøk (særlig NTNU) og bingo. Sistnevnte fant sted i
Bergen og var kanskje overraskende populært.
Studentlandsmøtet 2017 ble avholdt i forbindelse med Naturviternes tariffkonferanse og
landsmøte.
Naturviterstudentenes lokallag og studentkontakter i 2017
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Erik Armand Iversen
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Våren: Amalie B. Rosnes
Høsten: Ellie Johansen
Universitetet i Bergen (UiB)
Januar: Frida Snilstveit Hoem
Fra februar: Ida Marie Gabrielsen
Universitetet i Oslo (UiO)
Våren: Morten Aanvik
Høsten: Ida Camilla Skaar
Norges arktiske universitet (UiT)
Våren: Anne Renna Holmeng

Naturviternes medlemstilbud
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.
Kurs og konferanser
Naturviterne holder en rekke kurs og konferanser over hele landet for medlemmer og tillitsvalgte. Noen av kursene som ble holdt i 2017 var:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grunnkurs for tillitsvalgte
Kurs i lønnsforhandlinger
Videregående kurs i forhandlinger
Omstilling og jus
Kurs i konflikthåndtering
Kurs i presentasjonsteknikk
Karrieredager
Arbeidslivsdag
Tariffkonferanse
Naturviterforum
Nettverkssamling for nyutdannede
Nettverkssamling for ledere
Medlemsmøter i flere byer
Frokostmøter/-debatter

Naturviteren og nettsiden naturviterne.no
Medlemsbladet Naturviteren ble etter en omfattende medievaneanalyse høsten 2016
vedtatt omlagt til ren digital utgivelse. Nettsiden www.naturviterne.no ble vinteren 2017
redesignet og oppgradert med ny innholdsstruktur for å møte kravene til en mer målrettet
og moderne digitalkanal. Fortsatt benyttes CoreTrek som leverandør av publiseringsplattformen CorePublish.
Tre temautgaver er utgitt i 2017:
1. Det lykkelige byråkratiet
2. Godt grønt valg – om Naturviternes valgundersøkelse
3. Naturviternes pensjonstips

Medlemsutvikling 2004 - 2017
Naturviterne hadde 6783 medlemmer pr. 31.12.2017.
Medlemsveksten var i 2017 på 182 medlemmer. Det ga en prosentvis vekst på 2,76 %.
•
•
•
•
•
•
•

1 566 jobber i statlig sektor
1 532 jobber i kommunal sektor
1 486 jobber i privat sektor
960 er studenter
108 er selvstendig næringsdrivende
558 er pensjonister
573 medlemmer 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 2017 var kr 1 610 640.
Naturviterne hadde i 2017 samlede inntekter på kr 21 108 924.
De største utgiftspostene i 2017 var:
•
•
•
•
•
•

Arbeidskraft kr 10 943 524
Medlemsservice/drift kr 3 439 962
Politisk virksomhet og driften av det politiske apparatet kr 1 898 646
Informasjon og verving kr 1 273 159
Bidrag til Akademikerne og andre organisasjoner kr 1 278 190
Drift av studentorganisasjonen kr 554 436

Naturviternes viktigste eiendel er eierandelen i Keysers gate 5. 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 daglig åpen kommunikasjon og internsamlinger, statussamtaler og ukentlige sekretariatsmøter. Det ble avholdt lønnssamtaler på våren
og utviklingssamtaler på høsten.
Sykefraværet i 2017 lå på 2,73 %.
Naturviterne er Miljøfyrtårnbedrift og leverer årlige miljørapporter.
I 2017 ble Naturviterne sertifisert som Great place to work-bedrift, som er et tredjeparts
bevis på at organisasjonen oppleves som en god arbeidsplass av de som jobber der.

Kontrollkomiteens rapport

