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Samfunnsviterne er en fagforening som har
til formål å arbeide for å bedre medlemmenes
lønns- og arbeidsvilkår og å fremme medlemmenes
økonomiske og faglige interesser. Samfunnsviterne
skal bidra til demokrati, ytringsfrihet og
rettssikkerhet. Samfunnsviterne skal bidra til
verdiskapning, innovasjon og bærekraftig
utvikling, hvor samfunnshensyn som miljø,
arbeidstakerrettigheter, helse og velferd, global
rettferdighet og sosial sikkerhet ivaretas.
Samfunnsviterne skal i all aktivitet være etisk
reflektert og fatte beslutninger som
tåler offentlig oppmerksomhet.

Samfunnsviterne er partipolitisk uavhengig og
er tilsluttet Akademikerne. Pr. 31. desember 2015
har foreningen 11 664 medlemmer.
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Landsmøtet

Landsmøtet er foreningens øverste organ og ble sist avholdt 5.-7. november 2013 i Oslo.
Landsmøtet vedtok bl.a. en ny, offensiv strategi for den kommende seksårsperioden,
samt treårige landsmøteperioder. Landsmøtet valgte nytt hovedstyre for perioden
2014-2016, som tiltrådte 1. januar 2014.

Strategisk
plan 2014
-2019

Strategisk plan for perioden 2014-2019 ble vedtatt av landsmøtet i 2013 og angir
strategiske grep for videreutvikling av organisasjonen. Hovedmålet i strategisk plan er å
nå 17 000 medlemmer innen utgangen av 2019. Planen angir tre strategiske hovedgrep
for å nå målet om ønsket medlemsvekst:

1. Etablere en tydelig
virksomhetsidentitet.
2. Segmentere medlemsmassen og medlemstilbudene.
3. Bygge tilstedeværelse
og øke synligheten.
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HOV ED S T Y R E T
Landsmøtet 2013 valgte følgende hovedstyre for perioden 2014-2016:

OR DINER E MEDL EMMER
Knut Aarbakke | leder (Trakk seg fra sitt verv 01.08.15)
Merete Nilsson | nestleder (Konstituert leder fra 01.08.15)
Torill Monstad | styremedlem
Christer Wiik Aram | styremedlem (Gikk ut av styret 01.03.15 for å tiltre en stilling i sekretariatet)
Frode Svartvatn | styremedlem
Margot Vågdal | styremedlem
Vidar Anderssen | styremedlem
Anne Karine Wilson | styremedlem

VA R A MEDL EMMER
Eirik Chr. Æsøy | 1. vara (Styremedlem i perioden 01.03.15-28.08.15)
Marius Knagenhjelm | 2. vara (Styremedlem f.o.m. 01.03.15)
Sofie Hove Stene | 3. vara (Styremedlem fra 29.08.15)
Lars Hovland | 4. vara (1. vara fra 29.08.15 )
Marthe Stiansen | 5. vara (2. vara fra 29.08.15)

S T UDEN T R EP R E SEN TA N T
Silje Fjærestad (Trakk seg fra sitt verv 31.08.15)
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Fylkesledermøter

Fylkesledermøtet er rådgivende organ for hovedstyret. I februar ble det avholdt et
dagsmøte der hovedtema var hovedstyrets handlingsplan og tiltak for å øke
aktivitetsnivået i fylkesavdelingene. I september møttes fylkeslederne og hovedstyret
til en tredagers samling med fokus på foreningens arbeid med strategisk plan, samt
faglige aktiviteter i fylkene.

Arbeidsgrupper

Foreningen har i første kvartal 2015 hatt følgende arbeidsgrupper, nedsatt av
hovedstyret:
•
•
•
•
•

Fagutvalg
Arbeidsgruppe for Samfunnsviternes solidaritetsarbeid
Faggruppe for pedagoger
Redaksjonskomite for medlemsbladet Samfunnsviteren
Arbeidsgruppe som skal se på foreningens organisering og arbeidsmåter.

Arbeidsgruppene har jobbet med videreutvikling av foreningens satsingsområder i
tråd med gitte mandater. Arbeidsgruppens satsingsområder i 2015 fremkommer under
de forskjellige punkter i beretningen.

Samfunnsviternes
sekretariat

Sekretariatet hadde i 2015 26 ansatte fordelt på 23,5 årsverk. Av disse var 21 fast
ansatte i 100 prosent stilling, en fast ansatt i 60 prosent stilling og fire i midlertidige
engasjement, hvorav tre studenter i 20 prosent stilling. Det ble i tillegg innleid ekstra
vikarer i forbindelse med sykdom og permisjoner.
Sekretariatet ledes av generalsekretær Gunn Elisabeth Myhren. Sekretariatet har som
mål å jobbe for et inkluderende og variert arbeidsmiljø og for en livsfasepolitikk som
legger til rette for ansatte i forskjellige aldre og livsfaser. Sekretariatet etterstreber full
likestilling mellom kjønnene i alle stillingskategorier. Samfunnsviterne er IA-bedrift.
Det totale sykefraværet i sekretariatet er på 3,47 prosent. Arbeidsmiljøet anses som
godt. Det har ikke vært rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen.
Virksomheten medfører ikke forurensing eller utslipp som kan være til skade for det
ytre miljø.
Samfunnsviterne er sertifisert Miljøfyrtårn og er medlem av Grønt Punkt Norge.
Samfunnsviterne har i løpet av 2015 startet opp arbeidet med innkjøp av nytt
medlemssystem, nettsider og regnskapssystem.

SIDE 7

S AMFUNNSVITERNE

ÅRSBERE TNING 2015

Økonomi og
regnskap

Samfunnsviterne er ikke skattepliktig, men foreningen er regnskapspliktig etter
Regnskapsloven § 1-2 første ledd nr. 9, da eiendelenes verdi overstiger 20 millioner
kroner. Under utarbeidelse av regnskapet er det tatt utgangspunkt i god regnskapsskikk
for ideelle organisasjoner. Vi følger kongruensprinsippet, som betyr at alle endringer i
egenkapitalen, med unntak av kapitalinnskudd og kapitaluttak, skal regnskapsføres via
resultatregnskapet/aktivitetsregnskapet. Den økonomiske situasjonen i foreningen er
stabilt god. Foreningens hovedinntektskilde er medlemskontingent.

I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift
er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet.
· Samfunnsviternes samlede inntekter i 2015 var på kr 44 006 588.
· Samfunnsviternes regnskap for 2015 viser et overskudd på kr 636 019.
· Foreningens formålskapital er på kr 19 663 862.
· Sikringsfondets formålskapital er på kr 13 538 559.
· Juridisk bistandsfonds formålskapital er på kr 3 180 335.
Foreningen har god likviditet.
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Medlemsvekst

Samfunnsviterne hadde ved årsskiftet 11 664 medlemmer, etter en netto tilvekst på 574
medlemmer. Det gir en prosentvis vekst på 5,2 prosent i 2015. Til sammenligning var
veksten i 2014 på 9,1 og den gjennomsnittlige veksten de ti siste årene på 8,0 prosent.
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Blant de sysselsatte medlemmene er veksten i absolutte tall størst i privat sektor, med
181 medlemmer, fulgt av statlig og kommunal sektor med henholdsvis 163 og 104
medlemmer. Privat sektor omfatter her frivillige organisasjoner/tredje sektor, privat
næringsliv og private institusjoner innen forskning, utdanning og helse/sosial.
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Tabell.
Sektorvis medlemsvekst 2015

Medlemmer
etter sektor
31.12.2015

Totalt

Endring i
prosent

Endring i
prosent

11664

5,2

574

Stat

5368

3,1

163

Kommune

2066

5,3

104

Oslo kommune

500

2,2

11

Spekter Helse

563

2,2

12

Privat*

1734

11,7

181

Student

904

7,1

60

Pensjonist

160

14,3

20

Andre

369

6,6

23

*Privat sektor omfatter her frivillige organisasjoner/tredje sektor, privat næringsliv
og private institusjoner innen forskning, utdanning og helse/sosial.
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Studenter

Studenter er en strategisk viktig gruppe for Samfunnsviterne. Foreningen hadde i 2015
økt fokus på studentsegmentet og oppbygging av aktive og voksende studentlag på
studiestedene. Som en følge av at mange av foreningens studentrepresentanter gikk av i
første halvår, var det færre faglige arrangementer og verveaktiviteter på studiestedene i
denne perioden enn tidligere år. Det ble derfor arbeidet mye med å rekruttere nye
studentrepresentanter og bistå disse i å bygge opp studentlag på studiestedene. Det ble i
mars arrangert en samling med de nye studentrepresentantene der man i fellesskap
definerte mål, forventinger, krav og rutiner for studentarbeidet. Målet har vært å sikre
et visst antall aktive medlemmer på studiestedene til enhver tid, sikre kontinuitet i
studentlagene og øke verveaktiviteten.
I løpet av året hadde foreningen aktive studentforeninger på Universitetet i Oslo,
NTNU, Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Agder,
Universitetet i Nordland, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet og
Høgskolen i Østfold.
I tillegg til rekrutteringsstands og karriereforedrag på ulike studiesteder i 2015,
hadde Samfunnsviterne et samarbeid med Adecco på tre studiesteder om jobbsøking
og rekrutteringsprosesser. Samarbeidet gikk ut på å oppfordre studenter innen
samfunnsvitenskap og humaniora til å søke på sommerjobben som
konsernsjef i Adecco.
Ved utgangen av 2015 var aktivitetsnivået på studiestedene økt med om lag 40 flere
arrangementer enn året før. Totalt oppnådde man gjennom økt aktivitet en god
medlemsøkning i studentsegmentet i 2015.
Det arbeides også mye med å beholde studentmedlemmene, spesielt i overgangen
student - arbeidsliv. Det har vært gjennomført ulike tiltak, bl.a. utsending av
karrierebrosjyre og direkte kontakt med studentmedlemmer som har passert oppgitt
eksamensdato, for å sikre at studentene går over til ordinært medlemskap når de
kommer ut i arbeid. Dette ga ingen betydelig effekt i forhold til å øke antallet studenter
som beholder sitt medlemskap ved overgang til arbeidslivet.

Karrieredagen
KLAR

Karrieredagen KLAR 2015 ble gjennomført 10. september på Popsenteret i Oslo.
Konseptet la vekt på å være ”en annerledes karrieredag” hvor bransje- og
nettverksorganisasjoner bidro til å vise studentene bredden av jobbmuligheter innen
deres interesseområder. 11 virksomheter deltok på arrangementet, hovedsakelig fra
privat sektor. Det er en viktig målsetting for foreningen å øke medlemstallet i privat
sektor, og KLAR 2015 var et sentralt tiltak for å forberede studentene på overgangen til
arbeidslivet og synliggjøre også privat sektor som en aktuell karrierearena. KLAR 2015
ble markedsført bredt i flere kanaler i forkant av selve dagen, og nærmere 200 studenter
var innom arrangementet i løpet av dagen.
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LØNNS- OG
ARBEIDSVILKÅR
Samfunnsviterne har til formål å arbeide
for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å
fremme medlemmenes økonomiske og faglige interesser.
Dette arbeidet foregår på flere arenaer.
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Tariffkonferansen
2015

Tariffkonferansen er foreningens øverste rådgivende organ for å utforme foreningens
tariffkrav og en viktig arena for å belyse dagsaktuelle tema innenfor arbeidslivet. Årets
tariffkonferanse samlet om lag 70 tillitsvalgte. En rekke aktuelle innledere var invitert
for å innlede rundt tema som modernisering av offentlig sektor og fremtidens arbeidsliv,
samfunnsøkonomiske perspektiver nasjonalt og internasjonalt, og fra Sverige fikk man
en rapport om akademikere og lokal lønnsdannelse. Interne innledere tok for seg
temaer som Samfunnsviternes lønnsstatistikk, pensjon og tariffoppgjøret, og det ble
lagt opp til plenumsdiskusjon om arbeidslivet fremover. På bakgrunn av dette vedtok
hovedstyret i etterkant av konferansen Samfunnsviternes krav i 2015 for
tariffområdene stat, kommune, Oslo kommune og Spekter helse.

Tariffoppgjøret
2015

Samfunnsviterne deltar i de årlige tariffoppgjørene representert av hovedog forhandlingssammenslutningen Akademikerne. Foreningen er omfattet av
partsforhold i statlig sektor, kommunal sektor, Spekter og Virke-HUK.
I forhandlingene kom Akademikerne på vegne av medlemsforeningene i 2015 til enighet
i alle tariffområder. Årets mellomoppgjør endte med moderate og relativt like lønnstillegg i de ulike tariffområdene, og i tariffområder med sentral lønnsdannelse var det
lite eller ingen friske midler til fordeling. Kjøpekraft ble likevel ivaretatt.
Viktig informasjon ble som vanlig formidlet til medlemmene via e-post underveis i
oppgjøret, samt på foreningens nettsider og sosiale mediekanaler.

Medlemsbistand

Foreningens kjernevirksomhet er å hjelpe medlemmer som har behov for råd og bistand
med sine lønns- eller arbeidsvilkår. Både foreningens sekretariat og lokale tillitsvalgte
håndterer årlig et høyt antall slike henvendelser. Eksempler på sakstyper som håndteres, er inngåelse og tolkning av arbeidsavtaler, lovlighet av midlertidig ansettelse,
spørsmål knyttet til bonus, inngåelse og tolkning av konkurranseklausuler, ansattes
rettigheter og plikter ved omstilling og nedbemanning, arbeidskonflikter og rekkevidden av arbeidsgivers styringsrett. Råd og bistand baseres i utgangspunktet på et
hjelp til selvhjelpprinsipp. Etter avtale med det aktuelle medlemmet ytes det bistand i
form av direkte kontakt med arbeidsgiver.
I 2015 hadde sekretariatet om lag 120 saker der sekretariatet var i direkte kontakt med
arbeidsgiver eller ga tung juridisk bistand til medlemmet. Foreningens sekretariat har i
2015 gitt bistand i én sak for rettsapparatet.
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Kurs og opplæring
til tillitsvalgte

Samfunnsviternes kurstilbud varierer fra rene opplæringskurs for nye tillitsvalgte og
medlemmer som skal inn i tillitsverv, til mer generelle emnekurs. Tillitsvalgtkursene
har en trinnvis oppbygging. Modul 1 er sektortilpasset grunnopplæring for nye
tillitsvalgte, grunnkurs og kurs i forhandlingsteknikk. Deltakerne på grunnkurset må i
tillegg ta et e-læringskurs i forkant, som en introduksjon til grunnkurset. Modul 2 er
diverse påbygningskurs knyttet til ulike emner, f.eks. omstilling, tilsetting, arbeidsrett
I og II. Modul 3 er kurs for erfarne tillitsvalgte.
I 2015 ble om lag 400 tillitsvalgte og medlemmer kurset, fordelt på 17 kurs og
konferanser rettet inn mot alle tariffområder. I tillegg har flere tillitsvalgte deltatt på
kurs og konferanser i regi av Akademikerne. Det har også vært arrangert lokale kurs og
samlinger for medlemmer og tillitsvalgte i de større virksomhetene.

Tillitsverv og
lokallag

Samfunnsviterne hadde ved utgangen av 2015 medlemmer ved om lag 1530 lokale
arbeidsplasser på landsbasis, hvorav om lag 1000 med ett og to medlemmer.
Samfunnsviterne har medlemmer ved om lag 520 virksomheter med tre medlemmer
eller flere, hvorav noe over 300 av disse har lokal Samfunnsviter-tillitsvalgt.
Dekningsgraden i virksomheter med tre medlemmer eller flere var dermed på om lag 60
prosent. I tillegg er en del av medlemmene ivaretatt av lokalt Akademiker-samarbeid.
Samfunnsviterne har totalt 765 tillitsvalgte i offentlig og privat sektor. Arbeidet med
oppbygging og drifting av lokallag har høy prioritet. Det arbeides aktivt med å
rekruttere tillitsvalgte i virksomheter med tre medlemmer eller flere uten tillitsvalgte.

31.12.2014

30.06.2015

31.12.2015

Oslo kommune
Spekter
Kommune
Stat
Øvrige tillitsvalgte (privat/tredje sektor)

46
37
171
450
38

52
38
174
466
42

43
37
177
469
39

Sum

742

772

765

I 2015 har lokallagene arrangert samlinger, årsmøter og medlemsmøter for sine
respektive tillitsvalgte og medlemmer. Temaer her har blant annet vært lokalt
Akademiker-samarbeid, identitet og synlighet, medbestemmelse, tilsettinger,
omstilling, lønnssamtale, lokal lønnspolitikk og tariff/sentrale og lokale
lønnsforhandlinger.
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Fylkesavdelinger

I 2015 hadde foreningen aktive fylkesavdelinger i Agder, Finnmark, Hordaland,
Nordland, Oslo og Akershus, Rogaland, Troms, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane,
Hedmark og Oppland, Trøndelag, Vestfold og Østfold. Hedmark og Oppland hadde et
styre ved inngangen til året, men det ble ikke avholdt aktiviteter her i 2015. Sogn og
Fjordane etablerte nytt fylkesstyre høsten 2015. Telemark og Buskerud hadde ikke
fylkeslagsaktivitet i denne perioden. Medlemmer i fylkesavdelinger der det ikke er
aktivitet, inviteres i den grad det er mulig til arrangementer i nabofylker. De faglige
arrangementene i fylkesavdelingene i 2015 dreide seg i stor grad om årsmøter og faglige
temamøter. Temaene varierte fra jobbsøkerkurs, karrierekvelder og
kompetanseformidling, entreprenørskap, kommunereform, tariffspørsmål, arbeidsliv,
pensjon, jobbtilfredshet, debattmøter og nettverkssamlinger. På flere av
arrangementene har det vært åpent for å invitere med seg venner eller kolleger.
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Digitale og
sosiale flater

Foreningen benytter sosiale medier til profilering, markedsføring og dialog
med medlemmer og interessenter. Foreningen prioriterer Facebook og Twitter i dette
arbeidet.
Det jobbes kontinuerlig for å tilrettelegge foreningens nettsider og sørge for at
potensielle og eksisterende medlemmer får tilgang til relevant informasjon og får utført
de oppgavene de har behov for på samfunnsviterne.no. Nettsiden er foreningens
viktigste salgs- og informasjonskanal. Det er også tilrettelagt for Min sidefunksjonalitet der medlemmene kan oppdatere sine kontaktopplysninger, og hvor de får
tilgang til eksklusive medlemsfordeler, som f.eks. lønnsstatistikk og karrieresider.
Nettsiden er tilpasset ulike flater (responsiv design). Samfunnsviterne setter
informasjonssikkerhet høyt, også i arbeidet med foreningens nettsider.
Medlemsinformasjon sendes på e-post, deles i sosiale medier og via elektroniske
nyhetsbrev som tilrettelegges for hele medlemsmassen eller segmenterte
medlemsgrupper avhengig av tema.

Ny logo og
grafisk profil

Som et ledd i arbeidet med økt synlighet, har foreningen i 2015 revitalisert sin visuelle
identitet, herunder foreningens logo og grafiske profil. Foreningens nye logo,
Retningsviseren, markerer den nye retningen foreningen har staket ut for de kommende
årene. Den visuelle profilen er både styrt og inspirert av strategisk plans visjon, misjon
og posisjonen Samfunnsviterne vil innta - en mer ledende, dynamisk fagforening som
fremstår som en medspiller for medlemmene, for andre fagforeninger og for
beslutningstakere.
Historien om Retningsviseren:
Samfunnsviterne viser alltid vei for våre medlemmer – vi er retningsviseren
deres. Symbolet i logoen, retningsviseren vår, representerer denne posisjonen
og rollen vi har påtatt oss. Symbolet er i tråd med foreningens mål, verdier og
egenskaper – det reflekterer oppdrift og fremdrift. Det har en eleverende
bevegelse som signaliserer foreningens ambisjoner for vekst og innflytelse i
arbeidsliv og samfunnsutvikling. Retningsviseren symboliserer lederskap,
overblikk og perspektiv.
Retningsviseren vår er stolt og energisk. Den positive holdningen viser hvilken
plass foreningen og dens representanter skal ha både lokalt og sentralt. Våre
representanter opptrer med stolthet, fungerer som retningsvisere og er
ambisiøse på vegne av medlemmene.
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Medlemsbladet

Foreningens medlemsblad, Samfunnsviteren, utkommer med fire utgaver årlig, alle
temanummer. Foreningens redakjsonsråd er ansvarlige for medlemsbladets tema.
Temaene i 2015 var “Den globale klimakrisen – hvorfor gjør vi ingenting?”, “Fagbevegelse
i rufsete farvann?”, “Læring” og “Karrierevalg – tenk bredt”. Bladet er også tilgjengelig på
foreningens nettsider og Facebook-sider. Redaksjonsrådet har i 2015 anbefalt at
Samfunnsviteren omgjøres til et digitalt magasin fra 2017.

Media

I tråd med foreningens ambisjoner om å være mer synlig i samfunnsdebatten, har
foreningen i 2015 gjennomført et grunnlagsarbeid for synlighets- og mediearbeidet
sammen med Lippestad Kommunikasjon AS. I løpet av året har foreningen hatt ulike
debattinnlegg og ett intervju med generalsekretæren på trykk i landsdekkende aviser.
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Høringer og
synlighets- og
påvirkningsarbeid

Samfunnsviterne avga i 2015 innspill til Akademikerne i forbindelse med
følgende høringer:
• Endring av forskrift til tjenestemannsloven angående
fortrinnsrett for undervisnings- og forskningspersonale som er
tilsatt for å utføre oppdrag som er eksternt finansiert.
• Høring om endringer i forskrifter om ansettelse og opprykk i
undervisnings- og forskerstillinger.
• Produktivitetskommisjonens rapport Produktivitet - grunnlag
for vekst og velferd (NOU 2015:1).
• Ludvigsenutvalgets rapport Fremtidens skole. Fornyelse av fag
og kompetanser (NOU 2015:8).
• Forslag til endringer i forskrift om kvalitetssikring og
kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning.
• Bestemmelsene om vurdering og fraværsgrenser i videregående
opplæring, forskrift til opplæringsloven og forskrift til
privatskoleloven.
• Djupedalutvalgets rapport Å høre til (NOU 2015:2).
Samfunnsviterne avgav i februar 2015 høringsuttalelse til Kunnskapsdepartementet
om ekspertutvalgets anbefalinger til nytt finansieringssystem for universitetsog høgskolesektoren.
Samfunnsviterne har også gitt en uttalelse til Stortingets arbeids- og sosialkomite
angående lovregulering av konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold.
I desember sendte foreningen innspill til statsbudsjettet for 2017 til Akademikerne og
til de politiske partiene på Stortinget. Samfunnsviterne har sluttet seg til:
• Akademikernes klima- og miljøpolitiske dokument.
• Høringsuttalelse fra Akademikerne i NAV om ekspertrapport
«Et NAV med muligheter».
Samfunnsviternes faggruppe for pedagoger, som har som mandat å bidra til å synliggjøre Samfunnsviterne og styrke medlemmenes profesjonsidentitet i pedagogiske
tjenester, har gitt viktige innspill til arbeidet med høringssvar tilknyttet både
Djupedalsutvalget og Ludvigsenutvalget. Faggruppen har også representert
Samfunnsviterne i Utdanningsdirektoratets referansegruppe for statlige utviklingstiltak i skole og barnehage, samt bidratt i arbeidet med klargjøring av kompetansekrav
for testbrukere som vurderer læreforutsetninger i opplæringsøyemed (testkompetanse).
Samfunnsviterne deltok på Arendalsuka, der foreningen hadde et arrangement i
form av et debattmøte om morgendagens kompetansebehov i samarbeid med
Polyteknisk forening.
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Samfunnsengasjement

Samfunnsviterne gir, gjennom en treårig avtale med SAIH, økonomisk støtte til
organisasjoner i Colombia, Zambia og Zimbabwe som jobber for å styrke akademisk
frihet. Akademisk frihet omhandler også elementer som krav om ytringsfrihet,
minstelønn, samt mulighet til å organisere seg og til å forhandle om lønn.
Samfunnsviterne har også knyttet kontakt med Norsk PEN, og via samarbeidet
innvilget foreningen en støtte til et prosjekt i PEN Myanmar i 2015. Prosjektstøtten går
til et senter som jobber for å beskytte og fremme ytringsfrihet i Myanmar, formidle
litteratur og kultur for ulike samfunnsgrupper i landet, samt være en formidler av
litteratur inn i skolene og utdanningsinstitusjonene. Arbeidsgruppen for
Samfunnsviternes solidaritetsarbeid var ansvarlig for foreningens solidaritetsarbeid
og samfunnsansvar.
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Faglige
medlemstilbud

Karrieretilbud.
Samfunnsviterne tilbyr karriereveiledning via sitt medlemsnett. Målet
med verktøyene som nå tilbys, er at
medlemmene skal bli gode på å fremme
samfunnsvitenskapelig og humanistisk
kompetanse på en måte som oppleves
relevant i et bredt spekter av bransjer.

Lederseminar.
Det ble gjennomført et lederseminar for
ledermedlemmer i Oslo. Dette var et lunsj
til lunsjseminar, og det overordnede
temaet for samlingen var ”Hvordan skaffe
og beholde gode medarbeidere med de
ressursene man har til rådighet?”

I tillegg til nettsidene tilbys det fire faste
kurskonsepter med karrierefaglig tema.
Det tilbys kurs og presentasjoner på både
studiesteder og i fylkesavdelinger.
Gjennom en avtale med en ekstern
kursholder tilbys det også kurs i
personlighet og typepreferanser.

Samfunnsviterkonferansen.
Samfunnsviterkonferansen 2015 ble
arrangert 13. november 2015 på KS
Agenda i Oslo. Konferansen hadde tittelen
”Veivalg og verdivalg – Hvor skal vi? Om
samfunnsutvikling, vekst og produktivitet”.
Konferansen samlet om lag 100 deltakere.
Fagutvalget er ansvarlig for konferansen.

Foreningens egen jobbsøkerhåndbok
”KLAR” tilbys studentmedlemmer ved
overgang fra studier til arbeid. Studenter
og nyutdannede tilbys ulike karriere- og
jobbsøkerkurs, samt 24-timersgaranti for
gjennomlesing av første arbeidskontrakt.

Etter- og videreutdanning.
Foreningen har en samarbeidsavtale med
Univett, Universitetet i Oslo, om
formidling av etter- og videreutdanningstilbud til medlemmene.

Det er også utviklet en enkel veileder til
næringsdrivende på våre nettsider, med
tips til relevante nettverk o.l.
Faglige møter og tilbud.
Medlemmer av Samfunnsviterne kan
delta gratis på en rekke utvalgte møter i
regi av Polyteknisk forening. I 2015
arrangerte Samfunnsviterne tre faglige
møter om velferdsteknologi i samarbeid
med Polyteknisk forening, samt ett møte
om fornying og modernisering av offentlig
sektor.
Statsviterforeningen og Samfunnsviterne
arrangerte i fellesskap en statsviterfrokost om temaet "OPF – offentlig-privat
samarbeid”.
Faglige møter i regi av fylkesavdelinger og
lokallag, se punkt om fylkesavdelingene.
Medlemmer tilbys redusert abonnementspris på en rekke faglige tidsskrifter fra
Universitetsforlaget.

SIDE 2 3

Foreningen har også en avtale med NTNU
VIDERE om rabatt på masterprogrammet
i organisasjon og ledelse.
Kompetanseutviklingsmidler.
Samfunnsviterne har i perioden 20142016 delt ut kr 200 000 i kompetanseutviklingsmidler til medlemmer som tar
etter- og videreutdanning.
Fagutvalget har i løpet av 2015 startet
arbeidet med å evaluere sitt mandat, samt
å diskutere videreutvikling av foreningens
faglige tilbud.
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