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Samfunnsviternes landsmøte 2005 ble avholdt 28-30 oktober 2005 på Hotel Opera i Oslo.
Samfunnsviternes Landsmøte 2005 ble åpent fredag 28. oktober kl 1000 av Akademikernes
leder Christel Kvam.
Landsmøtets første dag bestod av en seminardag i organisasjonsforståelse.
Landsmøte 2005 ble offisielt åpent kl. 1700 fredag.

SAK 1 Konstituering
Opprop av delegatene ble foretatt.
Navn
Bøen Synnøve
Jenvin Odd
Sanyang Famara
Litsheim Arnt-Einar
Valle Raimo
Morvik Kjersti
Lerfald Sølvi
Thuseth Terje
Vegge Imi
Oseland Raimond
Svendsen Aase Myhre
Knutsen Anund H.
Laukli Anne
Larsen Anne-Cathrine
Akselsen Ragnar
Myhr Lars Arild
Flått Synnøve
Lie Turid
Henden Rune
Eilertsen Laila
Økland Mary
Grov Håvard
Haugland Lars
Jenssen Rune
Hjelmervik Tollak
Thomassen Anne-Kathrin
Opheim Ingvill
Pedersen Brit
Utne Sindre
Bryne Anne Kristin
Jahren Morten
Hofstad Elisabeth
Nystad Sonja
Pettersen Åshild
Austvold Beate Krogstad
Baardseng Thomas
Birkenhagen Jan Olav
Lindstrøm Siv Hilde
Bakkevoll Rune
Ecker Marianne
Kvanvig Alan Roy
Eriksen Ebba Friis
Nestande Kari Felicia
Olsson Katrine

Tilhørighet
Hovedstyret
Hovedstyret
Hovedstyret
Hovedstyret
Hovedstyret
Hovedstyret
Hovedstyret
Hovedstyret
Agder
Agder
Agder
Buskerud
Buskerud
Finnmark
Finnmark
Hedmark/Oppland
Hedmark/Oppland
Hedmark/Oppland
Hordaland
Hordaland
Hordaland
Hordaland
Hordaland
Hordaland
Hordaland
Hordaland
Hordaland
Hordaland
Hordaland
Møre og Romsdal
Møre og Romsdal
Nordland
Nordland
Nordland
Oslo/Akershus
Oslo/Akershus
Oslo/Akershus
Oslo/Akershus
Oslo/Akershus
Oslo/Akershus
Oslo/Akershus
Oslo/Akershus
Oslo/Akershus
Oslo/Akershus

Status
Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Delegat
Delegat
Delegat
Delegat
Delegat
Delegat
Delegat
Delegat
Delegat
Delegat
Delegat
Delegat
Delegat
Delegat
Delegat
Delegat
Delegat
Delegat
Delegat
Delegat
Studentdelegat
Delegat
Delegat
Delegat
Delegat
Delegat
Delegat
Delegat
Delegat
Delegat
Delegat
Delegat
Delegat
Delegat
Delegat
Delegat

Tilstede
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Kun lørdag og søndag
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Kun lørdag og søndag
Ja
Ja
Ja
Nei
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
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Mathisen Bjørn
Antonsen Thor-Martin
Olsen Heide Marie
Mørkedal Christel
Nordås Knut Ove
Strand Aina
Vågdal Margot
Sedler Geir Leo
Nagel Tove
Haugen John Åge
Motland Anne Britt
Ulvang Willy
Lyssand Kristin
Heber Ellen
Rasmussen Tora Iren
Stadheim Britt Marit
Nilsen Espen
Flaatten Sandra Val
Johnsen Siri
Hanssen Torstein
Zachariassen Kirsten
Rebni Einar
Reiersen Atle
Øien Jakob Nielsen
Wevang Jan Roger
Burkeland Olav
Ellingsen Brita
Sandbæk Elin
Engh Bjørn Øyvind
Svartvatn Frode
Brochmann Marit
Ulfseth Lena
Renolen Mona
Skorpen Hilde
Nygård Aslaug
Næss Rakel K. R.
Evensen Ragnhild
Lekve Kjersti
Boogard Miranda
Jensen Lise K.
Johnsen Anne Mette
Eliassen Stein
Botnevik Ove
Halsbakk Mona
Ulfsnes Kari-Anne
Stakkeland Ragnhild
Indahl Marie
Myhren Gunn Elisabeth
Ringsrød Rikke
Opheim Silje
Stenli Hanne
Aarbakke Knut
Marken Johnny
Frostad Linn Christel
Pedersen Inger
Magerholm Beate
Stenberg Anders B.
Eriksen Trond Vegard Sagen

Oslo/Akershus
Oslo/Akershus
Oslo/Akershus
Oslo/Akershus
Oslo/Akershus
Oslo/Akershus
Oslo/Akershus
Oslo/Akershus
Oslo/Akershus
Oslo/Akershus
Rogaland
Rogaland
Rogaland
Rogaland
Rogaland
Sogn og Fjordane
Telemark
Telemark
Troms
Troms
Troms
Troms
Troms
Troms
Trøndelag
Trøndelag
Trøndelag
Trøndelag
Trøndelag
Trøndelag
Trøndelag
Trøndelag
Trøndelag
Utenriksdep.
Utenriksdep.
Vestfold
Vestfold
Vestfold
Østfold
Østfold
Oslo/Akershus
Agder
Hordaland
Nordland
Samfunnsviteren
Agder
Trøndelag
Sekretariatet
Sekretariatet
Sekretariatet
Sekretariatet
Sekretariatet
Sekretariatet
Sekretariatet
Sekretariatet
Sekretariatet
Ekstern
Ekstern
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Delegat
Delegat
Delegat
Delegat
Delegat
Delegat
Delegat
Delegat
Delegat
Studentdelegat
Delegat
Delegat
Delegat
Delegat
Studentdelegat
Delegat
Delegat
Delegat
Delegat
Delegat
Delegat
Delegat
Delegat
Studentdelegat
Delegat
Delegat
Delegat
Delegat
Delegat
Delegat
Delegat
Delegat
Studentdelegat
Delegat
Delegat
Delegat
Delegat
Delegat
Delegat
Delegat
Desisor
Desisor
Leder av valgkomité
Valgkomité
Gjest
Kandidat til hovedstyret
Kandidat til hovedstyret
Generalsekretær
Sekretariatet
Sekretariatet
Sekretariatet
Sekretariatet
Sekretariatet
Sekretariatet
Sekretariatet
Sekretariatet
Gjest
Gjest

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Kun fredag og lørdag
Nei
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nei
Ja
Nei
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nei
Kun fredag og lørdag
Kun søndag
Ja
Ja
Ja
Ja
Kun lørdag
Ja
Kun lørdag og søndag
Ja
Ja
Ja
Nei
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
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Godkjenning av innkalling
Høringsdokumentet til sak 8 lå ikke ved innkallingen.
Høringsdokumentet ble omdelt. Landsmøtet godkjente enstemmig innkallingen.
Valg av møteledere
Hovedstyret foreslo Anders Stenberg og Trond Vegard Sagen Eriksen som møteledere.
Landsmøtet valgte enstemmig de foreslåtte møtelederne.
Godkjenning av forretningsorden
Møtelederne orienterte landsmøtet om at de ønsket å begrense taletiden dersom dette skulle
vise seg nødvendig.
Forretningsorden ble enstemmig godkjent.
Godkjenning av dagsorden
Trøndelag foreslo å behandle sak 11 og 12 før sak 9 og 10. Møtelederne foreslo overfor
landsmøtet å beholde opprinnelig dagsorden.
Opprinnelig dagsorden ble godkjent.
Valg av referenter
Hovedstyret foreslo Linn Christel Frostad, Johnny Marken og Beate Magerholm som
referenter.
Landsmøtet valgte enstemmig de foreslåtte referenter.
Valg av redaksjonskomité
Hovedstyret foreslo Raimo Valle (leder), Siv Hilde Lindstrøm, Imi Vegge, Knut Aarbakke og
Silje Opheim (sekretær) som redaksjonskomité. Redaksjonskomiteen trer sammen ved behov.
Landsmøtet valgte enstemmig den foreslåtte redaksjonskomiteen.
Valg av tellekorps
Hovedstyret foreslo Hanne Stenli, Inger Pedersen, Beate Magerholm og Rikke Ringsrød som
stemmekorps, med Silje Opheim og Knut Aarbakke som går inn ved behov.
Landsmøtet valgte enstemmig det foreslåtte tellekorps.
Presentasjon av valgkomiteens innstilling
Mona Halsbakk la på vegne av valgkomiteen fram valgkomiteens innstilling. Valgkomiteen
har lagt vekt på kriteriene som geografi, kjønn, sektor og kontinuitet.

SAK 2 Status Samfunnsviternes fagforening
Synnøve Bøen la fram status i Samfunnsviternes fagforening, og fremhevet følgende områder:
- Medlemsvekst og rekruttering
- Økonomistyring, forholdet mellom politikk og administrasjon
- Organisasjonsutvalgets arbeid
- Forankring av lokalledd og rekruttering av tillitsvalgte
- Medlemskriterier
- Akademikerne, herunder legitimitet og deltakelse
- Utfordringer gjennom omstillinger i offentlig sektor, herunder NAV (ny arbeids- og
velferdsforvaltning)
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Vedtak:
Landsmøtet tar Status for Samfunnsviternes fagforening til orientering.

SAK 3 Årsberetninger 2003 - 2005
Hovedstyrets innstilling i saken:
Landsmøtet godkjenner årsberetningen for 2003
Landsmøtet godkjenner årsberetningen for 2004
Landsmøtet godkjenner årsberetningen for 1. halvår 2005
Odd Jenvin presenterte årsberetningene for perioden 2003, 2004 og første halvår 2005.
Prosjektgruppen for Internasjonalt solidaritetsarbeid, ved Anne Laukli, orienterte og
redegjorde for gruppens arbeid.

Vedtak:
3.1 Landsmøtet tar hovedstyrets forslag til årsberetning for 2003 til etterretning.
Landsmøtet er enstemmig i vedtaket.
3.2

Landsmøtet tar hovedstyrets forslag til årsberetning for 2004 til etterretning.
Landsmøtet er enstemmig i vedtaket.

3.3

Landsmøtet tar hovedstyrets forslag til årsberetning for 1. halvår 2005 til
etterretning.
Landsmøtet er enstemmig i vedtaket.

SAK 4 Regnskap
Hovedstyrets innstilling i saken:
Landsmøtet godkjenner regnskap og balanse for 2003
Landsmøtet godkjenner regnskap og balanse for 2004
Landsmøtet tar revisorberetningene for 2003 og 2004 til etterretning
Landsmøtet tar regnskap for 2. kvartal 2005 til etterretning.
Daglig leder Gunn Elisabeth Myhren la fram regnskap og balanse for perioden 2003, 2004 og
1. halvår 2005.

Vedtak:
4.1 Landsmøtet godkjenner hovedstyrets forslag til regnskap og balanse for 2003.
Landsmøtet er enstemmig i vedtaket.
4.2

Landsmøtet godkjenner hovedstyrets forslag til regnskap og balanse for 2004.
Landsmøtet er enstemmig i vedtaket.
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4.3

Landsmøtet tar revisorberetninger for 2003-2004 til etterretning.
Landsmøtet er enstemmig i vedtaket.

4.4

Landsmøtet tar hovedstyrets forslag til regnskap og balanse for 1. halvår 2005
til orientering.
Landsmøtet er enstemmig i vedtaket.

Møteleder foreslo at Hovedstyret innrømmes ansvarsfrihet for regnskapsårene 2003, 2004 og
1. halvår 2005.

Landsmøtet er enstemmig i vedtaket.

SAK 5 Regnskap – sikringsfondet
Hovedstyrets innstilling i saken:
Landsmøtet godkjenner regnskap og balanse for sikringsfondet 2003
Landsmøtet godkjenner regnskap og balanse for sikringsfondet 2004
Landsmøtet tar revisorberetninger for 2003 og 2004 til etterretning
Daglig leder Gunn Elisabeth Myhren presenterte regnskap og balanse for sikringsfondet for
2003 og 2004.

Vedtak:
5.1 Landsmøtet godkjenner hovedstyrets forslag til regnskap og balanse for
sikringsfondet 2003.
Landsmøtet er enstemmig i vedtaket.
5.2

Landsmøtet godkjenner hovedstyrets forslag til regnskap og balanse for
sikringsfondet 2004.
Landsmøtet er enstemmig i vedtaket.

5.3

Landsmøtet tar revisorberetning for 2003 og 2004 til etterretning.
Landsmøtet er enstemmig i vedtaket.

Møteleder foreslo at hovedstyret innrømmes ansvarsfrihet for regnskapsårene 2003 og 2004.

Landsmøtet er enstemmig i vedtaket.

SAK 6 Desisors rapport
Hovedstyrets innstilling i saken:
Landsmøtet tar desisorrapporten til etterretning.
Anne Mette Johnsen la fram desisorenes rapport.

Vedtak:
Landsmøtet tar desisorrapporten til etterretning.
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Landsmøtet er enstemmig i vedtaket.

SAK 7 Internasjonalt solidaritet
Hovedstyrets innstilling i saken:
Landsmøtet støtter ikke forslaget om at det avsettes en bestemt andel av
kontingentinntekten til Samfunnsviternes solidaritetsarbeid.
Famara Sanyang redegjorde for foreningens arbeid med internasjonal solidaritet og
hovedstyrets forslag til videre prioriteringer.
Følgende forslag ble fremmet:
Forslag fra Buskerud:
Første forslag til delvedtak:
Internasjonalt solidaritetsarbeid skal være en del av Samfunnsviternes arbeid for å ytterligere
styrke medlemmenes identitet.
Forslaget foreslått oversendt hovedstyret for videre arbeid.
Landsmøtet støtter enstemmig forslaget.
Andre forslag til delvedtak:
Samarbeidet med SAIH om prosjekt CEIMM/URACCAN skal videreføres. Det skal inngås
en formalisert samarbeidsavtale mellom SAIH og Samfunnsviterne. Kunnskapsformidling til
medlemmene skal være sentralt i Samfunnsviternes internasjonale solidaritetsarbeid.
Forslaget foreslått oversendt hovedstyret for videre arbeid.
Landsmøtet støtter enstemmig forslaget.
Tredje forslag til delvedtak:
Det avsettes en bestemt andel av kontingentinntekten til Samfunnsviternes solidaritetsarbeid.
Kostnader knyttet til møter for prosjektgruppen for Samfunnsviternes internasjonale arbeid
kommer i tillegg og finansieres over driftsbudsjett/arbeidsgrupper.
Møteleder mener dette bør behandlet under budsjett.
Landsmøtet støtter forslaget.
Forslag fra Hordaland/Trøndelag:
Første punkt i foreslått vedtak strykes, andre punkt består:
Hovedstyret kan i sin handlingsplan og budsjett vedta at Internasjonal solidaritet skal være et
tiltak for å fremme identitet og synlighet.
Hovedstyret trakk sin innstilling til vedtak til fordel for forslaget fra Hordaland/Trøndelag.

Vedtak:
Hovedstyret kan i sin handlingsplan og budsjett vedta at internasjonal solidaritet skal
være et tiltak for å fremme identitet og synlighet.
Landsmøtet er enstemmig i vedtaket.
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SAK 8 Samfunnsviternes måldokument
Hovedstyrets innstilling i saken:
Landsmøtet vedtar Samfunnsviternes strategi- og måldokument for 2006-2009.
Odd Jenvin framla forslag til Samfunnsviternes måldokument for perioden 2006-2009.
Det ble fremmet flere forslag til endringer i måldokumentet. Forslagene ble oversendt
redaksjonskomiteen for behandling.
Redaksjonskomiteen fremla sin behandling av de innkomne forslag med anbefaling til
votering
Hovedstyret ga sin tilslutning til redaksjonskomiteens anbefaling.
Hovedstyret trakk sin innstilling.
Det ble videre løpende votert over de forslag som ble opprettholt av forslagsstiller. Deretter
ble det votert over måldokumentet i sin helhet.
Videre følger forslag fremmet til saken, redaksjonskomiteens innstilling, og behandlingen av
forslagene:
Måldokumentets innledning
Turid Lie/Hedmark og Oppland:
3. avsnitt:
Samfunnsviterne skal være en aktiv og synlig deltaker i den offentlige samfunnsdebatten.
Redaksjonskomiteen anbefaler landsmøtet å ikke støtte forslaget.
Forslaget trukket av forslagsstiller.
Anne-Cathrine Larsen/Finmark:
2. avsnitt:
Samfunnsviterne skal gjennom et effektivt og kompetent tillitsvalgtsapparat og sekretariat
ivareta medlemmenes interesser i lønns- og arbeidslivsforhold, og bidra til utvikling av gode
arbeidsplasser og karrieremuligheter for samfunnsvitere i hele landet.
Redaksjonskomiteen anbefaler landsmøtet å ikke støtte forslaget.
Votering: Forslaget falt med 31 mot 46 stemmer.( 77 stemmeberettigede)
Visjon:
Samfunnsvitenskapelig kompetanse er etterspurt og verdsatt.
Redaksjonskomiteen anbefaler landsmøtet å ikke støtte forslaget.
Votering: Forslaget falt enstemmig
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Lønnsvilkår
Thor Martin Antonsen/Oslo og Akershus:
Kulepunkt 4:
Samfunnsviterne skal arbeide for å utvikle eksisterende og drøfte alternative aksjonsformer og
tvisteløsningsmodeller.
Votering: Forslaget falt med 22 mot 55. (77 stemmeberettigede)
Anne-Cathrine Larsen/Finnmark:
Stryke bevisstgjøre.
Redaksjonskomiteen anbefaler landsmøtet å støtte forslaget fra Anne-Cathrine
Larsen/Finnmark. Og at lønnsvilkår, kulepunkt 4 blir som følger:
Samfunnsviterne skal arbeide med å utvikle eksisterende aksjonsformer og
tvisteløsningsmodeller.
Beate Austvold/Oslo og Akershus:
Kulepunkt 5:
Samfunnsviterne skal arbeide for å sikre gode pensjonsordninger og opprettholdelse av
offentlig tjenestepensjon. Samfunnsviterne skal kjempe for at utdanning skal gi
pensjonspoeng og at det skal godskrives for de som har fullført utdanning.
Redaksjonskomiteen anbefaler landsmøtet å ikke støtte forslaget.
Votering: Forslaget falt med 23 mot 54. (77 stemmeberettigede)
Siv-Hilde Lindstrøm/Oslo og Akershus (fratrådte redaksjonskomiteen under behandling)
Kulepunkt 6:
Samfunnsviterne skal arbeide for lik rett til utdanning og opprettholdelse av en statlig
studiestøtteordning. Samfunnsviterne skal arbeide for en høyere studiestøtte og for å fjerne
administrasjonsgebyret som utgjør 1 prosentpoeng av renten.
Votering: Forslaget falt med 31 mot 46.(77 stemmeberettigede )
Anne-Cathrine Larsen/Finnmark:
Samfunnsviterne skal arbeide for videreføring av ordningen med nedskriving av studielån for
arbeidstakere bosatt i Finnmark og Nord-Troms.
Redaksjonskomiteen anbefaler landsmøtet å ikke støtte forslagene.
Redaksjonskomiteen anbefaler nytt kulepunkt 6:
Samfunnsviterne skal arbeide for lik rett til utdanning og opprettholdelse av en statlig
studiefinansieringsordning. Samfunnsviterne skal arbeide for høyere stipendandel, høyere
samlet studiestøtte og ordninger med ettergivelse av lån ved fullført høyere utdanning.
Samfunnsviterne skal arbeide for en politisk styrt studielånsrente.
Votering: Forslaget fra Finnmark falt med 7 mot 70. (77 stemmeberettigede)
Redaksjonskomiteens forslag anbefalt.
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Tilføyelse til målområdet:
Aina Strand/Oslo og Akershus:
1) Foreslår enten tilføyelse i ingress, første avsnitt etter første setning, eller i første kulepunkt
etter første setning:
Dokumentet/Samfunnsviterne skal bidra til å synliggjøre at Samfunnsviternes kompetanse og
innsats i arbeidslivet, belønnes for lavt, også sett i lys av lønnssituasjonen til tilsvarende
utdanningsgrupper og arbeidsoppgaver.
Redaksjonskomiteen anser forslaget allerede dekket av måldokumentet.
Redaksjonskomiteen anbefaler landsmøtet om å ikke støtte forslaget.
Forslaget trukket av forslagsstiller.
2) Tilføyelse første avsnitt, etter fjerde setning:
Samfunnsviternes tariffpolitiske arbeid skal være lokalt forankret.
Redaksjonskomiteen anser forslaget ivaretatt i målområdets innledning samt i
kulepunkt tre. Redaksjonskomiteen anbefaler landsmøtet å ikke støtte forslaget.
Votering: Forslaget falt med 3 mot 74.(77 stemmeberettigede)
Knut Ove Nordås/Oslo og Akershus:
Kulepunkt 1:
Samfunnsviternes tariffpolitikk skal bidra til at urimelige lønnsforskjeller utjevnes, samt at det
gis lønnsmessig utelling for høyere utdanning.
Redaksjonskomiteen anbefaler følgende endring av kulepunktet:
Samfunnsviterne skal utarbeide et tariffpolitisk dokument. Samfunnsviternes tariffpolitikk
skal bidra til at urimelige lønnsforskjeller reduseres og at lønnsnivået mellom offentlig og
privat sektor utjevnes.
Forslagsstiller trakk sitt opprinnelige forslag til fordel for redaksjonskomiteens
anbefaling.
Identitet og synlighet
Anne Laukli/Buskerud:
(Støttet av Anne-Cathrine Larsen/Finnmark og Siri Johnsen/Troms)
Forslag til nytt kulepunkt:
Samfunnsviterne skal ha et internasjonalt solidaritetsengasjement.
Redaksjonskomiteen anser saken behandlet under sak 7 med enstemmig vedtak, og
anbefaler landsmøtet å ikke støtte forslaget.
Votering: Forslaget falt med 24 mot 53 (77 stemmeberettigede).
Anne-Cathrine Larsen/Finnmark:
5. kulepunkt:
Stryke relevante.
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Redaksjonskomiteen anbefaler landsmøtet å ikke støtte forslaget.
Forslaget trukket av forslagsstiller.
Rekruttering
Siri Johnsen/Troms:
Målbenevnelse:
Opprettholder forslaget fra høringsrunden om å at målområdet betegnes som ”Rekruttering og
samarbeid”.
Redaksjonskomiteen anbefaler landsmøtet å ikke støtte forslaget.
Forslaget trukket av forslagsstiller.
Anne-Cathrine Larsen/Finnmark
1. kulepunkt:
Stryke punktet.
Redaksjonskomiteen anbefaler landsmøtet om å ikke støtte forslaget.
Forslaget trukket av forslagsstiller.
Arbeidsvilkår
Marianne Ecker/Oslo og Akershus:
Kulepunkt 1:
Samfunnsviterne skal ha god kompetanse på lokale omstillingsprosesser. Samfunnsviterne
skal være en samtalepartner, rådgiver og støttespiller for lokale foreninger som er under
omstilling.
Redaksjonskomiteen anbefaler nytt kulepunkt:
Samfunnsviterne skal være rådgiver for medlemmene i spørsmål knyttet til arbeidsliv og
arbeidsvilkår.
Votering: Redaksjonskomiteens forslag anbefalt, forslag om vedtak falt med 4 kontra 73 av
77 stemmer.
Anne-Cathrine Larsen/Finmark:
3. kulepunkt:
Stryke integritet
Redaksjonskomiteen anbefaler landsmøtet å ikke støtte forslaget.
Forslaget trukket av forslagsstiller.

Vedtak:
Landsmøtet vedtar Samfunnsviternes strategi- og måldokument for 2006-2009 med de
endringer som er vedtatt.
Landsmøtet er enstemmig i vedtaket..

SAK 9 Prinsipper for økonomisk tildeling, godtgjøring av tillitsverv og
refusjon av utgifter
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Hovedstyrets innstilling i saken:
Landsmøtet vedtar prinsipper for økonomisk tildeling, godtgjøring og refusjon av
utgifter i Samfunnsviternes fagforening.
Terje Thuseth redegjorde for foreningens forslag til økonomiske tildelingsprinsipper.
Landsmøtet diskuterte saken, og det ble fremmet følgende forslag:
Forslag til endring fra Troms:
1. Definisjoner
Godtgjøring: ”En økonomisk belønning” foreslått endret til ”En økonomisk godtgjøring”.
Forslaget ble støttet av hovedstyret, og inkludert i endelig forslag til vedtak.
Vedtak:

Landsmøtet vedtar prinsipper for økonomisk tildeling, godtgjøring og refusjon av
utgifter i Samfunnsviternes fagforening.
Landsmøtet er enstemmig i vedtaket.

SAK 10 Godtgjøring av hovedstyrets medlemmer 2006-2007
Hovedstyrets innstilling i saken:
Landsmøtet vedtar satser for honorering av hovedstyrets medlemmer i perioden 20062007.
Kjersti Morvik la fram hovedstyrets forslag til satser for honorering av hovedstyrets
medlemmer i perioden 2006-2007.

Vedtak:
Landsmøtet vedtar satser for honorering av hovedstyrets medlemmer i perioden 20062007.
Landsmøtet er enstemmig i vedtaket.

SAK 11 Organisering Samfunnsviternes fagforening
Hovedstyrets innstilling i saken:
Landsmøtet vedtar en modifisert sektormodell hvor fylkeslag inngår.
Arnt Einar Litsheim redegjorde for hovedstyrets forslag til fremtidig organisering av
Samfunnsviternes fagforening. Innledningen ble etterfulgt av en bred debatt.
Møteledelsen foreslo følgende vedtak i saken:
Saken behandles som en vedtektsendringssak med krav om 2/3 flertall
Landsmøtet slutter seg til prinsippene i den foreslåtte sektormodellen.
Det ble gjort oppmerksom på at det nye forslaget til vedtak baserer seg på saken som ble
fremlagt landsmøtet
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.
Hovedstyret trakk sitt forslag til fordel for forslaget fra møteledelsen.
Landsmøtet ønsket skriftlig votering.

Vedtak:
Landsmøtet slutter seg til prinsippene i den foreslåtte sektormodellen.
Vedtatt med 47 mot 29 stemmer. 1 avholden.(77 stemmeberettigede)
Saken oppnådde ikke 2/3 flertall

SAK 12 Vedtektsendringer
Hovedstyrets innstilling i saken:
Landsmøtet vedtar hovedstyrets forslag til vedtektsendringer § 1
Landsmøtet vedtar hovedstyrets forslag til vedtektsendringer § 2
Landsmøtet vedtar hovedstyrets forslag til vedtektsendringer § 3
Landsmøtet vedtar hovedstyrets forslag til vedtektsendringer § 4
Landsmøtet vedtar hovedstyrets forslag til vedtektsendringer § 5
Landsmøtet vedtar hovedstyrets forslag til vedtektsendringer § 6
Landsmøtet vedtar hovedstyrets forslag til vedtektsendringer § 7
Landsmøtet vedtar hovedstyrets forslag til vedtektsendringer § 8
Landsmøtet vedtar hovedstyrets forslag til vedtektsendringer § 9
Landsmøtet vedtar enstemmig hovedstyrets forslag til vedtektsendringer § 10
Landsmøtet vedtar enstemmig hovedstyrets forslag til vedtektsendringer § 11
Landsmøtet vedtar enstemmig hovedstyrets forslag til vedtektsendringer § 12
Landsmøtet vedtar enstemmig hovedstyrets forslag til vedtektsendringer § 13
Sølvi Lerfald la fram hovedstyrets forslag til vedtektsendringer.
Trøndelag opprettholdt sine innsendte forslag til vedtektsendringer.
Øvrige innsendte forslag til vedtektsendringer ble trukket.
Møteledelsen foreslo at § 1 og § 2 behandles hver for seg. §§ 3-9 behandles samlet, og §§ 1013 behandles samlet.
Landsmøtet fattet følgende vedtektsendringer:
§ 1 NAVN OG FORMÅL

Vedtak:
Landsmøtet vedtar hovedstyrets forslag til vedtektsendringer § 1.
Forslaget vedtatt med 62 mot 15 stemmer. (77 stemmeberettigede).
§ 2 MEDLEMSKAP

Vedtak:
Landsmøtet vedtar hovedstyrets forslag til vedtektsendringer § 2.
Landsmøtet er enstemmig i vedtaket..
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§§ 3-9
Før avstemning av §§ 3-9 ble det opplyst om at dersom §§ 3-9 blir vedtatt, anses forslaget fra
Trøndelag som falt.
Hovedstyrets forslag til vedtak:
Landsmøtet vedtar hovedstyrets forslag til vedtektsendringer § 3
Landsmøtet vedtar hovedstyrets forslag til vedtektsendringer § 4
Landsmøtet vedtar hovedstyrets forslag til vedtektsendringer § 5
Landsmøtet vedtar hovedstyrets forslag til vedtektsendringer § 6
Landsmøtet vedtar hovedstyrets forslag til vedtektsendringer § 7
Landsmøtet vedtar hovedstyrets forslag til vedtektsendringer § 8
Landsmøtet vedtar hovedstyrets forslag til vedtektsendringer § 9

Vedtak:
Hovedstyrets forslag falt med 34 mot 42.1 avholden. (77 stemmeberettigede)
Innsendte forslag til vedtak fra Trøndelag fylkesavdeling:
Fylkesstyret foreslår opprettelse av lokallag som eget styringsorgan. ”Lokallag” tas med i § 3.
§ X LOKALLAG
Det dannes lokallag der Samfunnsviterne har 3 medlemmer eller mer.
Lokallagene skal organiseres slik:
a. I det statlige tariffområdet kan medlemmer av Samfunnsviterne i den enkelte
virksomhet danne lokallag
b. I det kommunale tariffområdet kan medlemmer av Samfunnsviterne i en eller
flere kommuner danne lokallag
c. I det private tariffområdet kan medlemmer av Samfunnsviterne i en eller flere
virksomheter/bedrifter danne lokallag
d. Studentmedlemmer kan danne student-lokallag ved universitetene. Studentmedlemmer ved
høyskoler kan være medlem av student-lokallag ved et universitet.
Lokallagene har følgende ansvar og oppgaver:
a. Gjennom forhandlingsutvalg/arbeidsplasstillitsvalgt føre lokale forhandlinger
b. Utarbeide handlingsplan for lokal aktivitet og søke fylkesavdelingene om midler til
gjennomføring
c. Informere fylkesavdelingene og sekretariatet om aktuelle saker
d. Ta initiativ til å sette aktuelle saker på dagsorden
Pkt. a på ansvar og oppgaver gjelder ikke student-lokallag.
Lokallagene avholder årsmøte som velger leder og styre.
Vedtak:

Landsmøtet vedtar forslaget. ”Lokallag” innføres som ny § 8.
Landsmøtet er enstemmig i vedtaket..
§4 endring:
med tale, forslags- og stemmerett:
pkt c. endres til: 1 studentrepresentant fra hvert universitet
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Vedtak:

Forslaget falt med 37 mot 40 (77 stemmeberettigede)
§§ 10-13

Vedtak:
Landsmøtet vedtar hovedstyrets forslag til vedtektsendringer § 10
Landsmøtet vedtar hovedstyrets forslag til vedtektsendringer § 11
Landsmøtet vedtar hovedstyrets forslag til vedtektsendringer § 12
Landsmøtet vedtar hovedstyrets forslag til vedtektsendringer § 13
Landsmøtet er enstemmig i vedtaket..
I og med at lokallag ble vedtatt som ny § 8 ba møteledelsen om landsmøtets godkjenning til at
de øvrige §§ nummereres på nytt og at § 3 oppdateres med nye vedtatte organer (lokallag og
sekretariat). Landsmøtet godkjente dette.
Vedtektene trer i kraft etter Landsmøtets slutt, og er som følger:
VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNES FAGFORENING
§1
NAVN OG FORMÅL
Samfunnsviternes fagforening (Samfunnsviterne) har til formål å arbeide for å bedre
medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme medlemmenes økonomiske og faglige
interesser. Samfunnsviternes er partipolitisk uavhengig og er tilsluttet Akademikerne.
§2
MEDLEMSKAP
§ 2.1 Medlemskap
I Samfunnsviterne kan opptas:
a.
Ordinære medlemmer:
Personer med mastergrad/hovedfag i en samfunnsvitenskapelig disiplin.
b.
Studentmedlemmer:
Studenter på mastergrads-/hovedfagsnivå i en samfunnsvitenskapelig disiplin.
c.
Medlemskap på særlige vilkår:
Hovedstyret avgjør søknader om medlemskap på særlige vilkår. Personer med
cand. mag.-grad som innebærer et mellomfag i en samfunnsvitenskapelig disiplin
tas opp under denne bestemmelse
§ 2.2 Rettigheter og plikter
a.
Foreningens aktiviteter og tilbud er åpne for alle medlemmer
b.
Individuell juridisk assistanse ved arbeidskonflikt er tilgjengelig etter tre måneders
ordinært medlemskap
c.
Medlemmer som ikke har betalt forfalt kontingent kan ikke påberope seg
medlemsrettigheter
d.
Utmelding skal skje skriftlig med tre måneders varsel gjeldende fra påfølgende
måned
§ 2.3 Eksklusjon
Hovedstyret kan ekskludere medlemmer som opptrer i strid med foreningens vedtekter.
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§3
ORGANISASJONSFORM
Samfunnsviternes fagforening har følgende styringsorgan:
Landsmøtet
Hovedstyret
Arbeidsutvalget
Fylkesledermøtet
Tariffpolitisk nettverk
Fylkesavdelinger
Lokallag
Fagutvalget
Sekretariatet
§4
LANDSMØTET
Landsmøtet er Samfunnsviternes fagforenings høyeste myndighet. Landsmøte sammenkalles
av hovedstyret hvert annet år. Sted og tidspunkt gjøres kjent med 3 måneders varsel.
Dersom 4 hovedstyremedlemmer eller minst 20 % av medlemmene ber om det, kalles det inn
til ekstraordinært landsmøte. Saker som skal behandles på landsmøtet må være hovedstyret i
hende 8 uker før landsmøtet. Sakene sendes ut senest 4 uker før møtet.
Landsmøtet består av følgende:
med tale, forslags- og stemmerett:
a.
hovedstyrets medlemmer
b.
valgte delegater fra fylkesavdelingene
c.
inntil 4 studentmedlemmer; fordelt med 1 representant fra hvert universitet
Hovedstyrets medlemmer har stemmerett i alle saker unntatt årsmelding, regnskap og annet
som angår tidligere disposisjoner gjort av hovedstyret. Hovedstyrets medlemmer kan ikke
stille som delegater fra fylkesavdelingene.
med talerett:
d.
kandidater til hovedstyret
e.
generalsekretær i foreningen
f.
redaktøren av Samfunnsviteren
Hver delegat (inkluderer punkt a, b og c) har 1 stemme. Vedtak fattes med alminnelig flertall.
Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Landsmøtet er vedtaksdyktig når over 50 % av
delegatene er til stede.
Antall valgte delegater beregnes ut fra medlemstallet i de regionale fylkesavdelingene pr.
01.01 det år landsmøtet avholdes:
1 – 99 medlemmer gir
100 – 149 medlemmer gir
150 – 199 medlemmer gir
200 – 249 medlemmer gir
250 – 299 medlemmer gir
300 – 349 medlemmer gir
350 – 399 medlemmer gir
400 – 449 medlemmer gir

2 delegater
3 delegater
4 delegater
5 delegater
6 delegater
7 delegater
8 delegater
9 delegater
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10 delegater
11 delegater
12 delegater
13 delegater
20 delegater

Landsmøtets mandat og arbeidsoppgaver:
a.
behandle hovedstyrets årsberetning og godkjenne regnskap med eventuelle
avsetninger
b.
vedta budsjett for styreperioden
c.
vedta pris- og kostnadsregulering av kontingent, samt eventuell kontingentendring ut
over pris - og kostnadsregulering ved behov
d.
vedta mål for Samfunnsviternes fagforenings virksomhet
e.
velge leder og nestleder, 6 medlemmer til hovedstyret og 3 varamedlemmer (1., 2.
og 3. varamedlem). Funksjonstiden er 2 år
f.
velge statsautorisert revisor og 2 desisorer og fastsette retningslinjer for desisorenes
virksomhet. Funksjonstiden er 2 år
g.
velge 3 medlemmer til valgkomité og fastsette retningslinjer for valgkomiteen.
Funksjonstiden er 2 år
h.
vedta vedtektsendringer
i.
behandle og fatte vedtak i saker som fremmes for landsmøtet
§5
HOVEDSTYRET
Hovedstyret er foreningens høyeste myndighet når landsmøtet ikke er samlet.
Hovedstyret består av:
a.
leder
b.
nestleder
c.
6 direkte valgte medlemmer og 3 varamedlemmer.
Vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.
Hovedstyret er vedtaksdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede.
Hovedstyret sammenkalles minimum 4 ganger pr. år, eller hvis 1/4 av styret ønsker det.
Mellom hovedstyremøtene har arbeidsutvalget delegert ansvar innenfor hovedstyrets
myndighetsområde. Arbeidsutvalget består av leder, nestleder og 1 av hovedstyrets øvrige
medlemmer.
Hovedstyrets mandat og arbeidsoppgaver:
a.
ha ansvar for den daglige drift av foreningen
b.
utarbeide handlingsplan for hovedstyrets virksomhet i valgperioden
c.
velge medlemmer til komiteer og utvalg
d.
tilrettelegge arbeidsordningen selv
e.
føre protokoll over vedtak
f.
vedta utbetaling fra sikringsfondet til medlemmene i forbindelse med streik og
lockout
g.
fastsette lønns- og arbeidsvilkår for sekretariatets ansatte
h.
revidere og vedta budsjett når landsmøtet ikke er samlet
i.
i samarbeid med revisor påse at regnskap føres i samsvar med landsmøtets vedtak
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følge opp i perioden vedtak fattet av landsmøtet
ansvar for utarbeidelse av retningslinjer for fylkesavdelingene
forberede alle saker til landsmøtet

§6
FYLKESLEDERMØTET
Det skal minimum to ganger i året avholdes fylkesledermøte, hvor ett av møtene er en
tariffpolitisk konferanse. Hvis fylkesleder er forhindret fra å delta, møter leders vara. På
møtene deltar hovedstyrets medlemmer.
Fylkesledermøtet blir innkalt av hovedstyret eller når 1/4 av fylkeslederne krever det.
Fylkesledermøtet skal være et rådgivende organ for hovedstyret, og kan selv ta opp saker som
kan oversendes hovedstyret til videre organisasjonsmessig behandling. Det legges vekt på
skoleringstilbud og informasjon.
§7
FYLKESAVDELINGER
En fylkesavdeling består av medlemmer av Samfunnsviternes fagforening innenfor en
geografisk enhet, avgrenset til et fylke eller en region
Opprettelse av fylkesavdelinger godkjennes av landsmøtet.
Fylkesavdelingene skal arbeide innenfor foreningens vedtekter, mål og retningslinjer.
Fylkesavdelingene skal arbeide selvstendig i saker som gjelder lokale forhold.
Hovedstyret holdes orientert om virksomheten. Hovedstyret kan delegere ansvaret for
foreningens årlige fagkonferanse til en fylkesavdeling.
Fylkesavdelingene skal holde seg innenfor årlige økonomiske rammer fastsatt av
landsmøte/hovedstyret og kan utover dette ikke pådra Samfunnsviternes fagforening
økonomisk ansvar.
Fylkesavdelingene avholder årsmøte hvert år. Det må avholdes årsmøte minst 10 uker før
landsmøtet. Innkalling skjer med 6 ukers varsel. Sakene sendes ut senest 2 uker før årsmøtet.
På årsmøtet behandles:
a. Årsberetning
b. Oversikt over utgifter og inntekter i perioden
c. Oppstilling av inntekter og utgifter i neste periode
d. Handlingsprogram
e. Årsmøtesaker
f. Saker som ønskes framlagt for landsmøte, herunder forslag til vedtektsendringer.
Årsmøtet kan gi styret fullmakter i slike saker.
g. Valg av styre
Styret bør bestå av leder, nestleder, sekretær, kasserer, styremedlem(mer).
§ 8 LOKALLAG
Det dannes lokallag der Samfunnsviterne har 3 medlemmer eller mer.
Lokallagene skal organiseres slik:
a. I det statlige tariffområdet kan medlemmer av Samfunnsviterne i den enkelte
virksomhet danne lokallag
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b. I det kommunale tariffområdet kan medlemmer av Samfunnsviterne i en eller flere
kommuner danne lokallag
c. I det private tariffområdet kan medlemmer av Samfunnsviterne i en eller flere
virksomheter/bedrifter danne lokallag
d. Studentmedlemmer kan danne student-lokallag ved universitetene. Studentmedlemmer
ved høyskoler kan være medlem av student-lokallag ved et universitet.
Lokallagene har følgende ansvar og oppgaver:
a. Gjennom forhandlingsutvalg/arbeidsplasstillitsvalgt føre lokale forhandlinger
b. Utarbeide handlingsplan for lokal aktivitet og søke fylkesavdelingene om midler til
gjennomføring
c. Informere fylkesavdelingene og sekretariatet om aktuelle saker
d. Ta initiativ til å sette aktuelle saker på dagsorden
Pkt. a på ansvar og oppgaver gjelder ikke student-lokallag. Lokallagene avholder årsmøte som
velger leder og styre.
§9
TARIFFPOLITISK NETTVERK
Tariffpolitisk nettverk er rådgivende for hovedstyret i tariffpolitikken. Nettverkets
medlemmer møter på foreningens tariffkonferanser.
§ 10 FAGUTVALG
Fagutvalget er et rådgivende organ for hovedstyret. Utvalget har som oppgave å utvikle
foreningens faglige profil, samt å tilrettelegge for kompetanseutviklingstilbud for foreningens
medlemmer.
§ 11 SEKRETARIATET
Samfunnsviterne skal ha et sekretariat som ledes av en generalsekretær.
§ 12 SAMFUNNSVITEREN
Samfunnsviternes fagforening utgir tidsskriftet Samfunnsviteren. Hovedstyret er ansvarlig for
faglig kvalitet og nivå på foreningens tidsskrift.
§ 13 VEDTEKTSENDRINGER
Endringer eller dispensasjoner fra disse vedtektene kan vedtas av landsmøtet med 2/3 flertall,
eller med simpelt flertall to landsmøter på rad. Endringsforslag må være hovedstyret i hende
senest 8 uker før landsmøtet.
§ 14 OPPLØSNING
Eventuell oppløsning av Samfunnsviternes fagforening kan besluttes av landsmøtet med minst
3/4 flertall i to påfølgende møter. Landsmøtet bestemmer hvordan foreningens midler skal
disponeres.

SAK 13 Frikjøp av politisk ledelse
Hovedstyrets innstilling i saken:
Landsmøtet vedtar at det avsettes en budsjettramme på kr 400 000 til frikjøp av
politisk ledelse.
Sølvi Lerfald la fram hovedstyrets forslag vedrørende frikjøp av lederverv i foreningen.
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Møteleder foreslo, grunnet budsjettvedtak senere, følgende presisering i foreslåtte vedtak:
Landsmøtet tar hovedstyret sin redegjørelse til etterretning.
Møteleder foreslo å realitetsbehandle saken under 15. Landsmøtet sluttet seg enstemmig til
dette.

SAK 14 Kontingentøkning
Hovedstyrets innstilling i saken:
Landsmøtet vedtar at kontingenten i Samfunnsviternes fagforening heves til kr 240 pr
måned (kr 2880 per år) med virkning fra 1. januar 2006.
Kontingenten for studenter forblir uendret.
Arnt Einar Litsheim redegjorde for forslag om kontingentøkning fra og med 2006.

Vedtak:
Landsmøtet vedtar at kontingenten i Samfunnsviternes fagforening heves til kr 240 per
måned (kr 2880 per år) med virkning fra 1. januar 2006.
Kontingenten for studentmedlemskap blir uendret.
Landsmøtet er enstemmig i vedtaket..

SAK 15 Budsjett 2006-2007
Hovedstyrets innstilling i saken:
Landsmøtet vedtar rammebudsjett for 2006-2007.
Arnt Einar Litsheim la fram hovedstyrets forslag til rammebudsjett for 2006-2007.
Landsmøtet diskuterte saken, og følgende forslag ble fremmet:
Forslag fra Buskerud:
Det avsettes inntil kr 80 000 per år i budsjettperioden til arbeid med internasjonale
solidaritetsarbeid.
Midlene tas fra posten info/markedsføring.
Kostnader knyttet til møter for arbeidsgruppen for Samfunnsviternes internasjonale
solidaritetsarbeid skal finansieres av arbeidsgrupper.
Votering
Forslaget vedtatt med 43 mot 34 (77 stemmeberettigede)
Forslag fra Møre og Romsdal
Tariff reduseres med 100.000. Lokale tildelinger økes med 100.000.
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Forslag fra Finnmark:
Landsmøtet gir hovedstyret fullmakt til å omdefinere postene, slik at de er i tråd med
vedtektene.
Votering:
Landsmøtet gir hovedstyret fullmakt til å omdefinere postene i budsjettet i tråd med
vedtektsendringene.
Landsmøtet var enstemmig i sin votering.

Vedtak:
Landsmøtet vedtar rammebudsjett for 2006-2007 med de endringer som er vedtatt etter
innkomne forslag.
Landsmøtet er enstemmig i vedtaket..

SAK 16 Valg
16.1 Valg av revisor
Hovedstyrets innstilling til revisor:
Hovedstyret fremmer ZUM Revisjon AS som revisor for perioden 2006-2007.
Gunn Elisabeth Myhren presenterte kandidat til revisor. Møteledelsen åpnet for forslag til
andre kandidater.

Vedtak:
Landsmøtet godtar hovedstyrets innstilling til revisor.
Zum Revisorer AS ble enstemmig gjenvalgt.
16.2 Valg av desisorer
Ove Botnevik la fram valgkomiteens innstilling til valg av desisor. Møteledelsen åpnet for
forslag til andre kandidater.

Vedtak:
Landsmøtet godtar valgkomiteens innstilling til desisorer:
Famara Sanyang og Stein Eliassen ble enstemmig valgt.
16.3 Valg av hovedstyret
Ove Botnevik presenterte valgkomiteens innstilling til nytt hovedstyre:
Leder:
Nestleder:

Odd Jenvin
Arnt Einar Litsheim

Oslo/Akershus
Buskerud

Styremedlemmer:

Sølvi Lerfald

Hordaland
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Raimo Valle
Ragnhild Stakkeland
Håvard Grov
Aina Strand
Marianne Ecker
Vararepresentanter: Jan Olav Birkenhagen
Rakel Næss
Marie Indahl

Troms
Agder
Hordaland
Oslo/Akershus
Oslo/Akershus
Oslo/Akershus
Vestfold
Trøndelag

Møteledelsen åpnet for forslag til andre kandidater. Ingen andre ble fremmet.
De aktuelle kandidatene presenterte seg.

Vedtak:
Valg av leder:

Odd Jenvin valgt med akklamasjon

Valg av nestleder:

Arnt Einar Litsheim valgt med akklamasjon

Styremedlemmer:

Sølvi Lerfald
Raimo Valle
Ragnhild Stakkeland
Håvard Grov
Aina Strand
Marianne Ecker

Hordaland
Troms
Agder
Hordaland
Oslo/Akershus
Oslo/Akershus

Alle styremedlemmer valgt med akklamasjon
Vararepresentanter:

Jan Olav Birkenhagen
Rakel Næss
Marie Indahl

Oslo/Akershus
Vestfold
Trøndelag

Alle varamedlemmer valgt med akklamasjon

16.4 Valg av valgkomité
Hovedstyret la frem følgende forslag til valgkomitee for 2006-2007
Terje Thuseth, Trøndelag (leder)
Mona Halsbakk, Nordland
Hege Vigran, Rogaland
Landsmøtet vedtok hovedstyrets innstilling til valgkomité ved akklamasjon.
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