Hovedstyrets
årsberetning

2020

Forbundslederen har ordet

Et lager av tillit gjør oss robuste mot kriser
2020 ble et annerledes og spesielt år. Fra mars levde vi med koronapandemien på hver vår kant i
landet, og i lag som land og samfunn. I krevende tider viste det norske samfunn seg robust til å
håndtere pandemien. Dugnad, solidaritet og felleskap ga gode forutsetninger for å håndtere og ta
vare på hverandre i unntakssituasjonen koronapandemien ga oss.
Norge er et tillitsamfunn. Særlig i krevende tider kan vi høste av den tillit og de gode relasjoner norsk
arbeidsliv og det norske samfunn har bygget opp. Men tillit må vedlikeholdes og forvaltes klokt både i
gode og dårlige tider. Et lager av tillit gjør oss robuste mot kriser.
2020 har synliggjort viktigheten av trepartssamarbeidet vi har i Norge og et organisert og regulert
arbeidsliv. Det er avhengig av fagforeninger som representerer og sikrer vilkår og rettigheter for
ansatte. Argumentene for å være medlem i en fagforening er sterke og gode som aldri før.
Lønn og tariff
Vår årlige lønnsstatistikk viste 1,3 % lønnsøkning for Naturviterne i 2020. Det spesielle koronaåret er
hovedgrunnen til det resultatet.
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Naturviterne har i 2020 gått foran, løftet fram og fått gjennomslag for grønne tariffavtaler. I 2020 ble
arbeidet med klima- og miljøforbedringer tariffestet i statlig, kommunal og privat sektor. I kommende
lønnsoppgjør må dette konkretiseres, både sentralt og lokalt. Her kan mange i Naturviterne bidra
med kunnskap og engasjement på sin lokale arbeidsplass, medlemmer og tillitsvalgte.
En del sammenslåtte kommuner benyttet 2019 til å forsøke å fjerne framforhandlet rettighet om
betalt spisepause. Naturviterne har stått opp i denne saken. Sammen med andre fagforeninger tok
Naturviterne saken til arbeidsretten. Det ble full seier. En enstemmig arbeidsrett ga oss fullt medhold
i at det er tariffstridig for kommuner å ensidig øke arbeidstiden til kontoransatte etter
kommunesammenslåinger. Dommen er en av de mest prinsipielle kollektive saker i nyere tid for
Naturviternes medlemmer.
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
Vegvesen til fylkeskommuner har berørt mange. Nytten av medlemskap viser seg godt fram i slike
situasjoner, og våre tillitsvalgte har brukt mye ressurser på å gjennomføre de politisk bestemte
reformene, så godt som mulig.

Grønt taktskifte
I 2020 vedtok Naturviterne å satse helhjertet på strategien #Grønttaktskifte. Gjennom denne
satsingen fikk vi mulighet til å jobbe med vårt engasjement i samfunnspolitikken, og påvirke der vi
kan, for et økologisk, sosialt og økonomisk bærekraftig Norge.
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Et hovedmål med #Grønttaktskifte er å bidra til at Stortingsvalget i september 2021 blir et valg om
natur og klima, bærekraftig verdiskaping og grønn omstilling av Norge, og at ny regjering tar natur- og
klimautfordringene på alvor i sin regjeringsplattform.
Klima- og naturkrisen henger sammen, og må løses sammen. Klimakrisen forsterker naturkrisen, og
naturkrisen forsterker klimakrisen. Politikk og fag må løse og forene natur- og klimautfordringene.
Vi har dårlig tid. Ifølge FNs klimapanel (IPCC) og FNs naturpanel (IPBES) må vi halvere utslippene av
klimagasser for å nå målene i Paris-avtalen, og stanse utryddelsen av naturmangfold. Dette vil kreve
helt nye løsninger. Norge må gjennomføre et formidabelt grønt taktskifte.
Det vi naturvitere jobber med betyr noe, det utgjør en forskjell. Vi har givende og utfordrende jobber
som gir mening langt utover oss selv. Vi er del av viktige samfunnsoppdrag både i offentlig og privat
sektor. Det blir minst like viktige framover. Vi er på god veg, men vi har også potensiale til å være
enda mer til stede der beslutninger tas. Mål scores på motstanderens banehalvdel, ikke i egen
16-metersone. Vi har potensiale til å vise oss mer fram systematisk over tid. Arbeidet med
#Grønttaktskifte er et viktig grep.
Naturviterkompetansen er sentral for å gjennomføre nødvendige samfunnsendringer og for at vi får
til grønn omstilling av i Norge.
Dagfinn Svadberg Hatløy, forbundsleder Naturviterne
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Lønnsundersøkelsen 2020
I forbindelse med personvernforordningen økte vi sikkerheten tilknyttet lønnsundersøkelsen. Det har
medført et ekstra trinn for respondentene, da det nå kreves innlogging for å få tilgang til skjemaet.
Svarprosenten er på 61,2 %.
Koronapandemien, og usikkerheten den har medført, har bidratt til et annerledes år når det kommer
til lønnsforhandlinger. Forhandlingene hos flere arbeidsgivere har blitt forskjøvet inn i 2021, og
lønnsutviklingen har ellers vært moderat. Sammenligner vi gjennomsnittlig lønn i 2019 med
gjennomsnittlig lønn i 2020, får vi en 1,26 % økning til 647 723 kroner.
Denne økningen er et resultat av lønnsutvikling hos den enkelte, men gjenspeiler også forskjeller i
sammensetningen av medlemsmassen og respondenter fra år til år. Velger vi ut individer som har
svart på lønnsundersøkelsen både i 2019 og 2020, er økningen på 1,89 % i gjennomsnitt. For identiske
individer som ikke har byttet jobb i perioden, får vi 1,45 %.
Privat sektor fikk et bedre oppgjør enn øvrige sektorer med sine 1,36 % på gjennomsnittslønnen, og
øker dermed forspranget.
Statlig sektor har hatt det magreste oppgjøret, på 1,10 %, og ligger fremdeles lavest. Særlig
nyutdannede får høyere lønn i kommunal eller privat sektor.
Kommunal sektor har også fått redusert lønnsutviklingen i forhold til det man kunne forvente før
koronapandemien, men kommer bedre ut enn statlig sektor. Gjennomsnittlig økning på
gjennomsnittlig lønn var på 1,37 %.

Figur 1: Utvikling, gjennomsnittslønn
Hovedtrekk
Middelverdiene for lønnsnivå ligger nærmere en nedre enn en øvre grense – enkelte har både to og
tre ganger høyere lønn enn de som ligger midt på treet, men svært få tjener mindre enn to
tredjedeler av middelverdien. Lønnsnivået blant medlemmene er derfor ikke normalfordelt, og de
relativt få med svært høy lønn trekker opp gjennomsnittet. Medianen er mindre følsom for denne
effekten, og ligger derfor normalt sett lavere.
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Ikke overraskende er det i privat sektor at differansen er størst. Gjennomsnittslønnen er desidert
høyest i privat sektor, mens medianlønnen er på nivå med kommunal sektor. I privat sektor finner vi
en stor andel både av de med høyest og de med lavest lønn.
Det er flere med forholdsvis lav lønn i statlig sektor enn i kommunal sektor, og forventet lønnsnivå er
lavest i statlig sektor, spesielt for nyutdannede.

Figur 2: Gjennomsnitt og median i de ulike sektorene. NB: Vær obs på at grafens y-akse starter på 500 000 kr.

Naturviterne Kommune
Styret i Naturviterne Kommune har i 2020 bestått av:
•
•
•
•
•

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

Det har blitt avholdt jevnlige digitale styremøter. Styret har behandlet saker som; krav til sentrale forhandlinger, høringer, planer for rekruttering, retningslinjer, kurs og opplæringsaktivitet.
2020 ble et annerledes år. Koronapandemien medførte en brå endring i planer fra tidlig mars. Fysiske
møter, kurs og møtevirksomhet måtte gjennomføres digitalt eller avlyses. Det har blitt avholdt flere
møter/samlinger enn tidligere, men de har alle vært digitale.
Det er fylkeskontakter i de fleste av fylkene. Aktiviteten i fylkene er forskjellig, og noen steder er det
ønskelig med mer aktivitet. Fylkeskontaktene ønsker å bidra til mer lokal aktivitet. Ved lokale
forhandlinger er det mange som kontakter fylkeskontakten for råd og bistand. Det ble arrangert to
digitale fylkeskontaktsamlinger i november.
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Naturviterne Stat
Styret i Naturviterne Stat har i 2020 bestått av:
•
•
•
•
•

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

Det ble avholdt sju styremøter på Teams i 2020, digitale på grunn av koronasituasjonen. Høstkonferansen for tillitsvalgte i statssektoren, som skulle vært gjennomført fysisk i august, ble avlyst pga
pandemien. Det ble i stedet arrangert flere digitale møter for tillitsvalgte.
Hovedtariffoppgjøret i staten i 2020 ble pga pandemien utsatt til høsten. Både økonomi og avtaletekst
var tema under de sentrale forhandlingene, som startet opp 15. september. I tillegg til oppgjøret på
1,7 % ble det enighet om justeringer og endringer i enkelte punkter i avtaleteksten. Det nevnes her
spesielt en tydeliggjøring av forhandlingsbestemmelser i HTA kap 2, heving av minstelønnen for
arbeidstakere med høyere akademisk utdanning og et fremhevet grønt fokus knyttet til
kompetanseutvikling innunder kap 5. I tillegg ble det enighet om en felles protokolltilførsel om
bærekraft og miljø.

Naturviterne Privat
Styret i Naturviterne Privat har i 2020 bestått av:
•
•
•
•
•

Emily Halvorsen (leder)
Kirsti Margrethe Haave Myran (nestleder)
Håvard Næss Thomassen
Rikke Filseth
Johannes Nygaard

Styret har hatt sju møter i løpet av året. Grunnet koronasituasjonen har alle møtene vært digitale.
Saker styret har jobbet med i løpet av året er blant annet høringsinnspill til organisasjonsutvalgets
rapport og innspill til arbeidet med grønne tariffavtaler og #Grønttaktskifte. Styret har også hatt
samtaler med tillitsvalgte og bidratt i arbeidet med å etablere nye bedriftsgrupper i privat sektor.
Det har også blitt avholdt digitale kurs og møter for de tillitsvalgte.
I hovedoppgjøret 2020 har Naturviterne reforhandlet Hovedavtalen med NHO, overenskomsten
mellom Virke og Naturviterne og vært med på forhandlinger om Overenskomsten mellom SAN og
Spekter. Blant annet har Naturviterne fått inn bestemmelser om at medlemmene skal ha
medbestemmelse når det gjelder virksomhetenes arbeid med miljø, klima og bærekraft.
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Naturviterne Student
Styret i Naturviterstudentene har i 2020 bestått av:
•
•
•

Solveig Schjetne Valheim (NMBU, leder)
Sina Andrine Hareide Killi (NMBU, nestleder)
Petter Straumsnes Myrbakken (UiT, styremedlem)

Lokallag og studentkontakter
Naturviterne student har lokallag ved:
•
•
•
•

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Universitetet i Bergen (UiB)
Universitetet i Oslo (UiO)
Universitetet i Tromsø (UiT)

Studentkontakter:
•
•
•
•

Camilla Werring Werner (NMBU) – ferdig desember
Mari Ingeborg Hope Nesse (UiB)
Vilde Reinertsen (UiO) – sluttet november
Kathleen Helleland (UiT)

På grunn av pandemien ble digitalt studentlandsmøte gjennomført i oktober. Fokuset til studentstyret
har vært å utarbeide et retningsgivende dokument for sin egen rolle samt gjennomgå vedtekter:
•
•
•
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Studentstyret har blitt redusert med to medlemmer og skal framover bestå av leder, nestleder,
to styremedlemmer og ett varamedlem.
Studentlandsmøtet er løsrevet fra ordinært landsmøte slik at det kan avholdes i en periode
bedre tilpasset et studiesemester.
Styrking av naturvitenskapelig identitet og fremming av verdien av å være fagorganisert er tatt
med i formålsparagrafen.

Studentaktiviteter
Året har vært preget av uforutsigbarhet som dessverre har gjort at mange planlagte aktiviteter har
blitt kansellert eller utsatt på ubestemt tid. Dette har i hovedsak blitt kompensert for med digitale
fellesarrangementer organisert av sekretariatet og kræsjkurs organisert av lokallagene selv:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lær mer om hakkespetter, kjennetegn og økologi
Studieteknikkurs med Magnus Ingebrigtsen
De beste tipsene til din studentøkonomi
Gjør korona studietiden kjip?
Kjuker og lav i gammelskogen
Kurs i referanseføring og bruk av Endnote
Livet og lyset i den arktiske mørketiden
Bedpres med Roche
Foredrag om rasisme på arbeidsplassen med Ida Evita de Leon
Flere kræsjkurs ved alle universiteter

To fysiske bålpanne-arrangementer ble holdt ved NMBU. De hadde også klatrekurs i mars, var en del
av det offisielle programmet til UKA i Ås i oktober, og avholdt «Escape Sløyfa» i oktober. UiO hadde sitt
tradisjonelle Naturviterløp ved semesterstart i august. NMBU og UiB arrangerte pepperkakepynting i
desember hvor de delte ut pyntesett. UiT hadde badstukveld og strandrydding i Rekvika.

Medlemstilbud, kurs og konferanser i et år med korona
12. mars 2020 og regjeringens lockdown markerte også et skille i måten Naturviterne kunne levere
tjenester til sine medlemmer. Fra å ha et program med normalt planlagte fysiske arrangementer ble
det nødvendig å omstille til rene digitale aktiviteter.
«Min Side» ble relansert første uken i mars. Det gjorde at overgangen til å presentere eksklusive digitale aktiviteter allerede var godt i gang.
Deretter ble nye digitale plattformer tatt i bruk for å presentere webinarer og andre digitale møter.
Særlig Zoom er blitt en foretrukket kanal. Teams benyttes også i rådgivningstjenestene til medlemmene. Omstillingen har foregått løpende og i takt med sekretariatets kapasitet og økende
mestring av planlegging og gjennomføring. Evalueringer viser at medlemmene har grepet de nye
mulighetene med økt deltakelse og gode tilbakemeldinger på innhold og form. Alt tyder på at
Naturviterne har bestått prøven så langt, og man etterlater seg et inntrykk av profesjonalitet,
fleksibilitet og nytenking.
Mer enn 100 arrangementer er presentert fra Naturviterne på vår aktivitetskalender i 2020. I tillegg
har det også vært aktiviteter som er holdt lokalt ved universitet og arbeidsplasser.
Av særlige organisasjonsmessige aktiviteter kan nevnes:
•
•
•
•

Tariffkonferansen 2020 i mars ble avlyst
Presentasjon av lønnsstatistikk ble gjort som webinar
Webinarserie «Korona-spesial» om nye rettigheter
Ny webinarserie om naturvitenskapelige tema som «Lær mer om hakkespetter», «Kjuker og lav
i gammelskog», «Liv og lys i arktisk mørketid»
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•
•
•

Webinar og digitale kurs om stressmestring, selvledelse, hverdagen på hjemmekontor, m.m.
Digital tillitsvalgtopplæring
Naturviterforum ble arrangert heldigitalt på Zoom

Medlemsfordeler og Akademikerne Pluss
I løpet av 2020 ble en rekke nye medlemsfordeler lansert gjennom Akademikerne Pluss:
•
•
•

Pensjon i Kron (effektivisert i februar 2021)
Rabatter i ulike selskap som leverer bilabonnement, mobil, trening
Lansering av A+ Naturviterne-appen med enkel oversikt over alle medlemsfordeler

Naturviterne oppgraderte også egne medlemsrabatter innen kjøp av sportsutstyr og strøm (Fjellsport.
no og Fjordkraft).
I tillegg har det vært fokus på eksisterende avtaler innen bank og forsikring (Danske Bank og Storebrand). Det har vært økt oppslutning gjennom året på disse avtalene.
Naturviterne er særlig opptatt av at våre samarbeidspartnere leverer godt på bærekraft. Derfor følges
«Etisk bankguide» nøye, og Naturviterne har vært konstruktive i sine tilbakemeldinger på resultater
til partnere på dette. Danske Bank oppfordres særlig til å ta et krafttak for å styrke sin posisjon i mer
bærekraftig retning.

Medlemsutvikling 2004-2020
Naturviterne hadde i 2020 en medlemsvekst på nær 1 %. Ved årets slutt var vi 6855 medlemmer. Vi
har potensiale og ambisjoner om å vokse mer, både for yrkesaktive og studenter.
•
•
•
•
•
•
•
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1 502 jobber i statlig sektor
1 585 jobber i kommunal sektor
1 587 jobber i privat sektor
708 er studenter
127 er selvstendig næringsdrivende
759 er pensjonister
587 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 for 2020 var kr 3 107 665. Hovedårsaken til overskuddet er redusert aktivitet på grunn av
koronapandemien. Naturviterne hadde i 2020 samlede inntekter på kr 23 101 663.
De største utgiftspostene i 2020 var:
•
•
•
•
•
•

Arbeidskraft kr 12 871 866
Medlemsservice og drift kr 2 043 926
Politisk aktivitet og sentrale styrer og komiteer kr 2 347 412
° Av dette er kr 711 250 brukt på #Grønttaktskifte
Informasjon og verving kr 904 392
Kontingent til Akademikerne og andre organisasjoner kr 1 278 082
Studentarbeid kr 383 566

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 åpen kommunikasjon, statussamtaler og sekretariatsmøter. 2020 har vært et krevende år på grunn av koronapandemien, som har medført hjemmekontor i store deler av året. Det har medført en rask digital opplæring, digitale møter og en ny form
for samarbeid. Sykefraværet i 2020 lå på 1,23 %.
Naturviterne er Miljøfyrtårnbedrift og leverer årlige miljørapporter.
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Kontrollkomiteens rapport
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