Samfunnsviterne i Finnmark - Årsmøte 25. oktober 2018 kl. 18 –
19.45
Tilstede: Jelena Porsanger, Nils Jørgen Nystø, Janne Hansen, Lisbeth V. Skoglund og Synnøve Solbakk.
Leder Jelena Porsanger ønsket velkommen.

Sak 01/18 Valg av møteleder og sekretær
Jelena Porsanger ble foreslått som møteleder og Synnøve Solbakk som sekretær.
Vedtak: Enstemmig valgt, som foreslått.

Sak 02/18 Godkjenning av innkalling og sakliste
Synnøve Solbakk foreslo uttalelse om lønnspolitikk som tilleggssak i sak 06/18 Innkomne saker.
Vedtak: Innkalling av 28. september 2018 med saksliste og tilleggssak ble enstemmig godkjent.

Sak 03/18 Forslag til ny organisasjonsmodell i Samfunnsviterne - drøfting
Jelena Porsanger orienterte om organisasjonsutvalgets foreløpige skisse for omorganisering i
Samfunnsviterne. Fylkeslagene erstattes med to rådgivende organ - Arbeidslivsutvalg og
Samfunnspolitisk utvalg - og flere samfunnsviterforum. For valg av representanter til landsmøtet
foreslås det gjennomført elektronisk valg basert på 6 valgdistrikt med Finnmark, Troms og Nordland
som ett Nord-distrikt.
Denne saken er også foreslått som tema i den planlagte felles fagdagen for Samfunnsvitere i
Finnmark og Troms i Tromsø innen årsskiftet.
Merknader fra årsmøtet: Årsmøtet ser behovet for endring av organisasjonsstruktur i
Samfunnsviterne, og støtter hovedlinjene i forslag til ny organisasjonsmodell. Vi ser imidlertid
behovet for en vurdering og presisering av konsekvenser for områder og arbeidsplasser med relativt
få medlemmer. Samtidig ser vi muligheter med opprettelse av ulike forum, blant annet et eget
samisk (samfunnsutviklings-)fagforum.

Sak 04/18 Årsberetning 2017 - 2018
Styret fremla følgende årsberetning for 2017-2018:

Innledning
Denne årsmeldingen er for perioden 28. september 2017 – 25. oktober 2018.
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Samfunnsviterne i Finnmark gjennomførte årsmøte 28. september 2017 i Alta. Her deltok fire
medlemmer – i realiteten deltok kun styremedlemmer i årsmøtet.

Styret
Jelena Porsanger, fylkesleder, og Janne Hansen var ikke på valg. Yngve Engkvist, Synnøve Solbakk og
Renathe Simonsen (valgt som varamedlem og vært ordinært styremedlem fra juni 2017) var på valg.
Synnøve Solbakk og Renathe Simonsen ble valgt som styremedlemmer og Mads Munkvold som
varamedlem for ett år.

Aktiviteter
I 2018 har vi gjennomført to styremøter, og behandlet syv saker.
I forrige årsmøte (28. september 2017 i Alta) ble det vedtatt en aktivitets- og handlingsplan som
blant annet omfattet to fagdager/tematreff for medlemmene i fylkeslaget, og det ble vedtatt et
budsjettbehov på kr. 79.500. Samfunnsviterne sentralt tildelte oss en budsjettramme på kr. 55.000.
Som oppfølging av dette ble det i det første styremøtet etter årsmøtet vedtatt å redusere
aktivitetene, og blant annet fra to til én fagdag/tematreff som foreslås som felles med Troms
fylkeslag. Troms fylkeslag har støttet dette, men det har ikke lyktes å få gjennomført verken felles
styremøte eller fagdag i perioden. Styret foreslår felles fagdag/tematreff som tiltak i aktivitets- og
handlingsplanen i neste periode, med organisasjonsutvalgets nye skisse for organisering av
Samfunnsviterne som tema.
Styret har også fulgt opp årsmøtemerknaden til aktivitets- og handlingsplanen om behovet for å få
tilgang til oversikt over medlemmer og tillitsvalgte i fylket. Dette særlig i arbeidet med å involvere
medlemmer i organisasjonens ulike prosesser og for å få medlemmenes tilbakemelding på
fylkesstyrets arbeid, rolle og fremtidig. Styret og fylkeslederen har ikke lyktes med å få gjennomslag
for dette. I forbindelse med årets lokale lønnsforhandlinger har noen medlemmer tatt kontakt for å
få vite hvem som er deres tillitsvalgte, men vi har henvist alle henvendelser til
sekretariatet/Samfunnsviterne sentralt.
Øvrige tiltak i aktivitets- og handlingsplanen for 2017-2018 ble i samme/det første styremøtet utsatt
inntil videre.
Fylkeslederen har deltatt i én fylkesledersamling i perioden; 20.-21. september 2018 i Oslo. Her var
nettopp organisasjonsutvalgets nye skisse til organisering et av hovedtemaene. I forbindelse med
denne samlingen hadde fylkeslederen i Troms og Finnmark et møte hvor de foreslo program for en
felles fagdag/tematreff.
Styret har vedtatt at det ikke serveres alkohol i forbindelse med møter og arrangementer i regi av
Samfunnsviterne i Finnmark, og har også oppfordret Samfunnsviterne i alle ledd til å gjøre det
samme.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.
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Sak 05/18 Oversikt over utgifter og inntekter i perioden
Styret fremla oversikt over utgifter fra 28. september 2017 til 25. oktober 2018 til orientering.
Merknad: Ingen forbruk i 2018 før dagens årsmøte.
Vedtak: Fremlagte regnskapsoversikt med merknad ble tatt til orientering.

Sak 06/18 Innkomne forslag/saker
Forslag til uttalelse:
Lønnspolitikk som sikrer at akademikerne ikke blir lønnstapere
Vi Samfunnsviterne i Finnmark er ikke fornøyd med Akademikernes lønnspolitikk og hovedtariffavtalen med staten, da vi ser at det fører til skjevheter og ulikheter. Vi er klar over at hensikten med
avtalen er mer lokal lønnsdannelse og økt fleksibilitet, men vi er kritisk når det fører til nedgang i
reallønn for en del av våre medlemmer. Samfunnsviterne som har lønns- og arbeidsvilkår som
hovedformål må arbeide for at alle medlemmer sikres en årlig reallønnsvekst på linje med andre
ansatte i staten, og dette må de lokale forhandlingsstedene forpliktes til å følge.
Vedtak: Enstemmig vedtatt, og oversendes Samfunnsviterne sentralt.

Sak 07/18 Aktivitets-/handlingsplan for 2018 - 2019
Styrets fremla forslag til aktivitetsplan for 2017 – 2018.
Vedtak: Følgende aktivitetsplan med foreslåtte tillegg ble enstemmig vedtatt:




Oppfølging av interne prosesser i Samfunnsviterne, spesielt organisasjonsutvalget, herunder som
tema i en felles fagdag/tematreff med fylkeslaget i Troms.
Gjennomføre styremøte og årsmøte.
Velge to representanter til Samfunnsviternes landsmøte 30. oktober – 1. november 2019 i Oslo.
Merknad: Årsmøtet i fylkeslaget må avholdes 6 måneder før landsmøtet i Samfunnsviterne. I
fylkeslagets årsmøte velges representanter til landsmøtet.

Forslag fra Jelena Porsanger: Vi tar sikte på gjennomføre felles fagdag med Troms i desember i år,
og det er allerede utarbeidet forslag til program.
Vedtak: Følgende aktivitetsplan med tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Sak 08/18 Oppstilling av inntekter og utgifter i neste periode
Styret fremla oppstilling av inntekter og utgifter for kommende periode, fra 25. oktober til neste
årsmøte.
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Vedtak: Fremlagte oppstilling av inntekter og utgifter for neste periode ble enstemmig vedtatt til kr
88.500.

Sak 09/18 Valg
Alle i styret er på valg, jf. årsmøtesak 07/17. Leder: Jelena Porsanger, styremedlemmer: Janne
Hansen, Renathe A. Simonsen og Synnøve Solbakk samt Mads Munkvold som styremedlem.
Forslag fra Jelena Porsanger: Nåværende styret fortsetter til neste årsmøte (april 2019), foruten at
Nils Jørgen Nystø velges som nytt styremedlem istedenfor Janne Hansen som har flytta til Troms.
Vedtak: Enstemmig valgt som foreslått.
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