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Forbundslederen har ordet

Vi tar vare på deg og din kunnskap
2019 var et godt år for Naturviterne. Vi hadde medlemsvekst på 2,34 % og stor aktivitet på kurs og 
samlinger for medlemmer og tillitsvalgte. Vi lever av å være en attraktiv fagforening som tar vare 
på deg og din kunnskap, og som rekrutterer og beholder medlemmer gjennom god medlemspleie. 
Fornøyde medlemmer er våre beste ambassadører.

«Tillitsvalgtskolen» et kursopplegg basert på moduler - grunnpakke og en påbyggingspakke, er tatt 
godt imot. Kompetente tillitsvalgte og engasjerte medlemmer er gullrekka til Naturviterne. Det vi le-
verer lokalt og måten vi framstår på ute i virksomhetene i stat, kommune, privat og for studenter, er 
grunnkapitalen for oss som fagforening. 

Naturviternes hovedstyre har i 2019 nedsatt et organisasjonsutvalg som skal se på vår framtidige or-
ganisasjonsstruktur. Det har vært mange omstillinger i arbeidslivet, strukturendringer i offentlig sek-
tor og utvikling i egen organisasjonen. Utvalget har sett på om Naturviternes organisering er optimal i 
forhold til ressursbruk, rekruttering, tillitsvalgte og medlemsnytte. Dette blir en viktig sak i 2020 der vi 
ønsker medvirkning og bidrag fra medlemmer og tillitsvalgt i hele landet. 
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Lønn og tariff

Vår lønnsstatistikk viste 2,7 % gjennomsnittlig lønnsøkning for Naturviterne i 2019. Lønnsøkningen 
varierte fra 3,8 % i stat, 2,9 % i kommune og 0,7 % i privat men her er det store variasjoner mellom 
virksomhetene. Takk til alle tillitsvalgte som bidro til resultater i lokale kollektive lønnsforhandlinger 
rundt forbi i hele landet.

Naturviterne og Akademikerne viste i 2019 at vi bruker virkemiddelet streik når vi må. En kort og mål-
rettet streik ble gjennomført i Oslo kommune i slutten av mai. En streik som legger press på forhan-
dlingene som kommer i 2020.

En del sammenslåtte kommuner benyttet anledningen i 2019 til å forsøke å fjerne framforhandlet 
rettighet om betalt spisepause. Naturviterne stod opp i denne saken, der andre fagforeninger sviktet. 
Denne prinsippsaken kommer opp i arbeidsretten i 2020.

Omstilling

Mange medlemmer og tillitsvalgte har vært gjennom omstilling og reformer senere år, både i privat 
og i offentlig sektor. Endring i kommunestruktur og fylker, og f. eks oppgaveflytting fra Statens Veg-
vesen til fylkeskommuner har berørt mange. Nytten av medlemskap viser seg godt fram i slike situas-
joner, og våre tillitsvalgte har brukt mye ressurser på å gjennomføre de politisk bestemte reformene, 
så godt som mulig.

Samfunn

Landsmøte 14. mars 2019 viste stort engasjement gjennom et rekordhøyt antall resolusjoner, ikke 
minst på samfunnspolitikk. Dette er viktig for vår synlighet og mitt løpende arbeid som forbundsleder 
når det gjelder politikkpåvirkning, nasjonalt og regionalt.

2019 vil bli husket for klimastreikende ungdommer. Norge og verden trenger unge engasjerte klimah-
jerter. Naturviterne støttet skoleungdommens klimaaksjon for mer handling i klimapolitikken. Selv 
fikk jeg anledning til å være til stede på Eidsvoll plass foran Stortinget 22. mars der både oppmøte og 
engasjementet fra ungdommen berørte mange, og gir håp for framtiden. Skal vi unngå alvorlig global 
oppvarming og nå 1,5 graders målet, trenger vi store samfunnsendringer.

06.05.19 la FNs naturpanel, IPBES, fram sin rapport om naturens tilstand. Naturen har feber. Den 
globale økologiske helsen er i ulage. Vi naturvitere i bred forstand med våre fagfelt har alle muligheter 
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til å bidra med kunnskap og løsninger for en mer bærekraftig utvikling. Mange har opplevd at klima 
i for stor grad har trumfet naturen. En av det store sakene i 2019, landbasert vindkraft, synliggjorde 
dette. Tiden framover må brukes til å balansere bedre mellom utfordringene for klima og tap av na-
tur. Vår kunnskap bidrar til konfliktdemping når hensyn skal avveies, og til å finne gode løsninger for 
det grønne skifte og et lavutslippssamfunn.  

Hovedstyret til Naturviterne vedtok 27.08.19 vårt Klimapolitiske dokument. Hovedstyret og sektorsty-
rene har også løftet opp bærekraft enda mer i året som gikk. Det inkluderer også bærekraft i våren 
egen drift og virksomhet. Bærekraft i alt vi gjør, er målet.

Naturviterne skal være din trygghet i arbeidslivet. Gjennom våre medlemmers kompetanse og virke 
gir vi løsninger for en bærekraftig samfunnsutvikling. Vår kompetanse er sentral for å gjennomføre 
nødvendige samfunnsendringer og for at vi får til et grønt taktskifte i Norge.

Høringer og samfunnspolitiske møter

2019 var et år med høyt aktivitetsnivå. Naturviterne deltok på flere muntlige høringer i Stortinget og 
spennvidden har vært stor. Hovedbudskapet er at naturviterkunnskap er helt avgjørende om Norge 
skal lykkes med en grønn omstilling. 

Forbundsleder Dagfinn Hatløy stilte blant annet på høring i forbindelse med to Dokument 8 forslag, 
«Representantforslag om å ta bedre vare på naturmangfold og viktig norsk natur» og «Representant-
forslag om jordbrukets samfunnsoppdrag - minst 50 pst. selvforsyning av jordbruksmat innen 2026» 
fikk stortingspolitikere høre Naturviternes faglig fundamenterte syn.

På Arendalsuka i august inviterte vi til politisk samtale om fornybar energi. Ikke uventet ble det mye 
snakk om landbasert vindkraft. I politikerpanelet møtte: Kirsti Leitrø, AP, Stefan M.B. Heggelund, H // 
Tore Storehaug, KrF, Torkil Vederhus, MDG, Per Olaf Lundteigen, SP, Robin Hansson, SV, Grunde Al-
meland, V.

Det ble avholdt frokostmøter i skjæringspunktet mellom fag og politikk; Smarte og bærekraftige 
byer (Oslo), Naturmangfold (Trondheim), Folkehelse (Oslo). I tillegg har vi hatt arrangement i Tromsø 
om svartelistede arter. Naturviterforum ble avhold i november med tema om «Naturens umistelige 
mangfold». 
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Lønnsundersøkelsen 2019

Svarprosenten på årets undersøkelse var særdeles høy. Denne ligger år etter tett oppunder 80 
prosent noe som må betegnes som unikt. Dette setter vi veldig stor pris på og vi ser at statistikken 
blir mye brukt, spesielt blant våre yngste medlemmer naturlig nok, men også de som har noen år i 
yrkeslivet er flinke til å bruke den i forbindelse med jobbskifter. Det ble en moderat lønnsutvikling for 
medlemmene i 2019 med en økning på 2,7 % i 2019 mot 3,7 % i 2018. 2,7 % er for øvrig identisk med 
tallet for 2017.

 
Kommunal sektor opplevde to veldig gode oppgjør i 2016 og 2017. I 2019 ble 2018 tall på 2,9 % gjen-
tatt.

Statlig sektor hadde veldig magre oppgjør i 2015, og i 2017, men opplevde et godt 2018 og fortsatte 
økning i år og var den av sektorene med størst økning med 3,8 %. Likevel er fremdeles statlig sektor 
sektoren hvor gjennomsnittslønna er lavest, men er nå bare 3000 kroner bak kommune. Vi ser at 
spesielt begynnerlønn er bedre i kommunal sektor.

Privat sektor fikk et meget moderat oppgjør sett under ett, men dette er en sektor med store varias-
joner. Ser vi på medianverdien ser vi at økningen i privat er omtrent som i de andre sektorene.

Medianlønn
Gjennomsnittslønn og medianlønn alle sektorer 2019

Ved å se på medianverdiene i tillegg til gjennomsnittsverdiene, får man et utdypet bilde av medlem-
menes lønnsforhold. For alle sektorer ser vi at medianverdiene ligger lavere enn gjennomsnittet. Det 
betyr at det er større spredning på lønningene i øvre halvdel av medlemsmassen.

Privat sektor utmerker seg ved å ikke bare ha mange av de høyeste lønningene, men også de fleste 
med lav lønn er hjemmehørende i privat sektor.

Bakgrunnstallene forteller videre at det er flere med lave lønninger i stat enn i kommune.

Spesielt ser det ut til at startlønnen ligge noe høyere i kommunal sektor.
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Naturviterne Kommune

Styret i Naturviterne Kommune fra 1. januar til mars 2019:

 • Jan Robert Brandsdal (leder)
 • Rune Hedegart
 • Karin Løkken Torp
 • May-Lis Sjåstad
 • Frode Herje Løwø

Naturviterne Kommunes tariffkonferanse og Naturviternes landsmøte valgte følgende styret for peri-
oden 2019-2021:

 • Rune Hedegart (leder)
 • Jarl Devik 
 • Jan Robert Brandsdal
 • Frode Herje Løwø
 • Else Mari Espseth Nilsen

Det har blitt avholdt jevnlige møter i styret hvor krav til sentrale forhandlinger, høringer, rekruttering, 
retningslinjer, kurs og opplæringsaktivitet har blitt behandlet

Det var fylkeskontakter i 17 av 18 fylker. Fylkeskontakt mangler i Oslo. Aktiviteten i fylkene er forskjel-
lig, og noen steder er det ønskelig med mer aktivitet. Fylkeskontaktene ønsker å bidra til mer lokal ak-
tivitet. Ved lokale forhandlinger er det mange som kontakter fylkeskontakten for råd og bistand. Det 
ble arrangert en fylkeskontaktsamling på Island i september. Temaene var fylkeskontaktenes rolle, 
tariffoppgjøret 2019 og 2020, omstilling i kommunal sektor(kommunereformen) arbeidsplaner for 
styret og generelle orienteringer.
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Tariffoppg jøret 2019

Ved tariffoppgjøret i 2019 kom partene til enighet om en økonomisk ramme på 3,25 %, noe som ga 
lønnstillegg på gjennomsnittlig 3,68 % pr 1. mai/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. 

Lønnsforhandlingene etter kapittel 3 og 5 har medført en del brudd, og et problem har vært at arbe-
idsgiverne har forsøkt å overføre lønnstillegget fra kapittel 4 til kapittel 3 og 5, uten at det blir gjen-
nomført reelle forhandlinger.

Forhandlingene mellom Akademikerforeningen og Oslo kommune gikk til mekling hvor partene ikke 
kom til enighet. Akademikerne streiket i 3 dager, for å markere misnøye med lønnspolitikken. Oslo 
kommune gir prosentvis gode tillegg til ansatte med lav utdanning, mens Akademikergruppene kom-
mer dårlig ut år etter år.
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Naturviterne Stat

Styret i Naturviterne Stat fra 1. januar til mars 2019:
 

	• Janne Fossum (leder)
	• Alf Støle (nestleder)
	• Anne Camilla Bergkvist
	• Christian Pedersen
	• Guro Gjelsvik

Naturviterne Stats tariffkonferanse og Naturviternes landsmøte valgte følgende styret for perioden 
2019-2021:

	• Janne Fossum (leder)
	• Alf Støle
	• Christian Pedersen
	• Anne Camilla Bergkvist
	• Guro Gjelsvik

Det har blitt avholdt fem fysiske møter og 2 Skype-møter i perioden. Sentrale saker på styremøtene 
har vært medlemsutvikling, rekruttering, kurs og aktiviteter, lønnsforhandlinger, holdninger til statlige 
arbeidsplasser og organisasjonsutvalget. Høstkonferansen for tillitsvalgte i statssektoren ble avholdt i 
Nailsworth, England. 

Mellomoppg jøret 

I mellomoppgjør er det som regel kun økonomi som er tema, men i mellomoppgjøret 2019 var det 
avtalt at pensjon også skulle forhandles. Akademikerne og Staten klarte å bli enige på alle punkter 
etter mekling. En viktig endring er at ny AFP- ordning for årskullene født 1963 og senere tariffavtalef-
estes. Den øvre grensen for pensjonsopptjening av variable tillegg ble også fjernet for de fleste, van-
lige tilleggene. Minstelønnen for arbeidstakere med høyere akademisk utdanning og stipendiater ble 
også hevet. 

Den totale økonomiske rammen for lønnsoppgjøret 2018 var på 3,2 %. Hele den disponible rammen 
på 2,15 % ble avsatt til lokale forhandlinger med virkningsdato 1. mai.
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Naturviterne Privat

Styret i Naturviterne Privat fra 1. januar til mars 2019:

	• Kim Viggo Weiby Paulsen (leder)
	• Kirsti Margrethe Haave Myran (nestleder)
	• Finn Erlend Ødegård
	• Rikke Filseth
	• Johannes Nygaard

Naturviterne Privats tariffkonferanse og Naturviternes landsmøte valgte følgende styret for perioden 
2019-2021:

	• Emily L. Halvorsen (leder)
	• Kirsti Margrethe Haave Myran 
	• Håvard Næss Thomassen
	• Rikke Filseth
	• Johannes Nyg

 
Styret har hatt to fysiske møter og to skype-møter i løpet av året. Ett av møtene ble lagt til Nortura 
hvor det ble arrangert temalunsj for medlemmer og potensielle medlemmer. Det ble også arrangert 
et møte i Innovasjon Norge med temamøte for Naturviternes medlemmer og medlemmer av den lo-
kale SAN-gruppen (Sammenslutningen av Akademiker-organisasjoner i Spekter-området). 

Det ble i tillegg avholdt samling for tillitsvalgte i privat sektor på Røros i oktober. Foruten temaer som 
lønnsoppgjør, lønnssamtaler, klimapolitikk og bærekraft i praksis, ble det arrangert besøk til lokale 
matprodusenter. Naturviternes sekretariat har bistått i flere omstillings- og fusjonsprosesser.

Naturviterne har hatt god vekst i antall medlemmer i 2019 og er nå på et historisk høyt antall 
medlemmer.

Mellomoppg jøret  
 
2019 var et mellomoppgjør og det ble hovedsakelig forhandlet om lønn. Naturviternes sekretariat var 
i bistandsforhandlinger med 4 H og deltok i sentrale forhandlinger mellom Felleskjøpet Agri og 
Spekter. For øvrig har tillitsvalgte forhandlet lønn lokalt med stort sett gode resultater.
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Naturviterne Student

Styret i Naturviterstudentene har bestått av:

	• Silje Kristiansen (UiB, leder)
	• Solveig Schjetne Valheim (NMBU, nestleder)
	• Marit Holten Løland (UiB)
	• Camilla Werner (NMBU)
	• Irmelin Takvam Bjørndal (UiO)

Ingrid Trovatn (NMBU) og Malin Bø Nevstad (NTNU) har vært varamedlemmer.

Studentaktiviteter

I 2019 har vi hatt et variert tilbud ute på studiestedene, fra foredrag om Livets opprinnelse, foredrag 
om eikebillekasser, kurs i presentasjons-teknikk, plantebyttemarked, kurs i EndNote til vinkurs, bingo, 
pepperkakepynting og lunsjmøte om stressmestring. 

Naturviterne har støttet klimastreiken og lokallaget ved UiO deltok på den nasjonale aksjonsdagen 
22. mars. Lokallaget ved NMBU var medarrangører for en lokal aksjonsdag i Ås sammen med over ti 
foreninger knyttet til universitetet. I tillegg var Naturviterne medarrangør på Broen til framtiden for 
fjerde år på rad.

Studentstyret ønsket å sette fokus på psykisk helse og 17. oktober arrangerte Naturviterne «Hva føler 
du nå? En samtale om vår psykiske helse» på Kulturhuset i Oslo. Her holdt to psykologer innlegg om 
hvordan hjernen fungerer, hvorfor vi føler det vi føler og hvordan vi kan leve godt med alle følelsene 
vår.  

I forbindelse med høstens vervekampanje hyret vi inn et reklamebyrå (JCP) som lagde reklamefilm og 
nytt materiell for oss. Vi merker fortsatt stor konkurranse ute på studiestedene og vi legger mye res-
surser i studentarbeidet. I 2019 hadde vi en medlemsvekst på 10 % i studentmassen og vi håper dette 
er en trend som fortsetter i årene framover.

Studentlandsmøtet ble arrangert 13. mars på Hotell Opera i Oslo. Der hadde vi blant annet gjester fra 
Naturvetarna som fortalte om studentarbeidet i Sverige. Studentlandsmøtet ble arrangert i forbind-
else med det ordinære landsmøtet og studentene deltok på festmiddagen med de yrkesaktive 
medlemmene.
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Lokallag og studentkontakter

Naturviterstudentene 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)
 • Ingvild Fålun (NTNU)
 • Eli Anne Støfring (UiB)
 • Emma Thuv (UiO)

Kurs og konferanser

Naturviterne holder en rekke kurs og konferanser over hele landet for medlemmer og tillitsvalgte. 
Noen av kursene som ble holdt i 2019 var:

	• Tariffkonferanse
	• Grunnkurs for tillitsvalgte
	• Lønnsforhandlinger
	• Jus i arbeidslivet
	• Omstillinger
	• Karriere- og arbeidslivsdager
	• Analyse av fjernmålte data
	• GIS
	• Prosjektledelse
	• Presentasjonsteknikk
	• Naturviterforum
	• Nettverkssamling for ledere
	• Nettverkssamling for seniorer
	• Regionale medlemsmøter for offentlig sektor: Ny tjenestepensjon
	• Frokostmøter/-debatter med ulike temaer

Naturviternes synlighet

64 artikler ble publisert på naturviterne.no i 2019 (62 i 2018), 
i tillegg kommer stillingsannonser og aktiviteter. Og det var en god 
økning i antall sidevisninger fra 2018 til 2019. 
Tabellen viser 2017, 2018 og 2019.
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Det er gjennomført mange annonsekampanjer både i Google Adwords og Facebook. 

Naturviterne ble nevnt i riksdekkende media ved 155 tilfeller:

Dette er de 10 mest leste sakene:

Fire temautgaver er utgitt i 2019:
 • Fjoråret ble et bra år for naturviteres lommebok
 • Bærekraftig utvikling – hva nå?
 • Naturviteryrkene i naturen: — Vi elsker å jobbe ute!
 • Fagforeningen - hva nå?

Bloggaktivitet

Det ble publisert 11 blogginnlegg i 2019 med følgende tema:

	• Vegfolk på vandring 
	• Naturvitere i arbeidsmarkedet
	• Miljøblind vindkraft – nasjonal ramme for rasering av norsk natur?
	• Er vi ambisiøse nok
	• De grønne djevlene med hjerte for bærekraft
	• Naturen taper – vi må bruke mindre
	• Mens by og bygd mangler flom- og skredsikring investerer vi i hus og gater i Oxford street
	• Naturviterbrøl for klima
	• Tog-gleder: 25 gode grunner til å ta toget
	• Holdninger, handlinger og kunnskap kan gi mindre matsvinn
	• Fisken vår – vi takker deg!
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Medlemsutvikling 2004-2019

Naturviterne hadde 6791 medlemmer pr. 31.12.2019.

Medlemsutviklingen utgjorde i 2019 en økning på 155 medlemmer. Det ga en prosentvis vekst på 
2,34 %.

 • 1 547 jobber i statlig sektor
 • 1 544 jobber i kommunal sektor
 • 1 585 jobber i privat sektor
 • 818 er studenter
 • 125 er selvstendig næringsdrivende
 • 690 er pensjonister
 • 482 medlemmer er i kategorien annet
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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 2019 var kr 1 280 818 før tilleggsbevilgninger. Naturviterne hadde i 2019 samlede in-
ntekter på kr 22 656 068.
De største utgiftspostene i 2019 var:

 • Arbeidskraft kr 12 586 208
 • Medlemsservice og drift kr 3 541 806
 • Politisk aktivitet og sentrale styrer og komiteer kr 2 286 910
 • Informasjon og verving kr 1 145 979
 • Bidrag til Akademikerne og andre organisasjoner kr 1 298 329
 • Drift av studentorganisasjonen kr 326 753

 
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 medlem-
mene avgjørende for forbundets virksomhet.
 
Sekretariatets arbeidsmiljø fungerer bra med daglig åpen kommunikasjon og internsamlinger, status-
samtaler og team-/sekretariatsmøter. Det ble avholdt lønnssamtaler på våren og utviklingssamtaler 
på høsten. Sykefraværet i 2019 lå på 2,69 %.
 
Naturviterne er Miljøfyrtårnbedrift og leverer årlige miljørapporter.
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Kontrollkomiteens rapport
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