
  

 

 
 
 

Samfunnsviternes fagforening (Samfunnsviterne) 
 

Strategi- og måldokument for perioden 2006-2009 
 
 
Samfunnsviterne er en medlemsbasert organisasjon – av og for medlemmene. 
Samfunnsviterne skal være den ledende fagforeningen og interesseorganisasjonen 
for alle med høyere samfunnsvitenskapelig utdanning. 
 
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.  
 
Samfunnsviterne skal være en aktiv deltaker i beslutningsprosesser som former 
arbeidslivet. 
Samfunnsviterne skal bidra til at arbeidslivet verdsetter samfunnsvitenskapelig 
kompetanse, etterlever intensjonen om et inkluderende arbeidsliv, og tilrettelegger 
for livslang læring. 
 
Samfunnsviterne skal være en aktiv deltaker innen Akademikersamarbeidet, og søke 
samarbeid med andre aktører innen arbeidslivet der det er relevant og 
hensiktsmessig. 
 
Samfunnsviterne skal i perioden konsentrere sin virksomhet rundt de fire strategiske 
målområdene arbeidsvilkår, lønnsvilkår, identitet og synlighet, og rekruttering. 

 
Visjon 

 

”Samfunnsvitenskapelig kompetanse  
skal benyttes og verdsettes” 

 

 



  

 

Målområder 
 
 
 
 
 
Arbeidsvilkår 
Samfunnsviterne skal bidra til å sikre medlemmene en best mulig arbeidssituasjon. 
Det enkelte medlem skal ha et godt og inspirerende arbeidsmiljø, faglige og 
karrieremessige utviklingsmuligheter, trygghet og forutsigbarhet i arbeidsforholdet, 
og fravær av alle former for diskriminering i arbeidslivet. Samfunnsviterne skal være 
pådriver for et inkluderende arbeidsliv og at det legges til rette for livslang læring. 
 

o Samfunnsviterne skal være rådgiver for medlemmene i spørsmål knyttet til 
arbeidsliv og arbeidsvilkår. 
 

o Samfunnsviterne skal bistå det enkelte medlem ved behov. Bistanden skal 
være lett tilgjengelig og av høy kvalitet. 
 

o Samfunnsviterne skal ha integritet og solid kompetanse på lov- og avtaleverk 
innen arbeidslivet. 
 

o Samfunnsviterne skal bevisstgjøre og styrke medlemmenes mulighet til selv å 
ta ansvar for å forme egen arbeidsdag. 
 

o Samfunnsviterne skal være pådriver for offentlig finansierte 
kompetanseutviklingstiltak i arbeidslivet. 



  

 

 
 
 
 
 
Lønnsvilkår 
Samfunnsviterne skal være en pådriver i arbeidet med å styrke sammenhengen 
mellom utdanning, kompetanse og erfaring, og lønn. Lønn skal være et viktig 
personalpolitisk virkemiddel. Samfunnsviterne er opptatt av at lønn er mer enn 
beløpet på lønnsslippen. Lønn er også forhold som fleksible arbeidstidsordninger, 
bonusordninger, ferie, og andre goder.  
 
Samfunnsviterne skal arbeide for å bevisstgjøre og styrke medlemmenes mulighet til 
selv å ta ansvar for egen lønnsutvikling. Foreningens tariffpolitiske arbeid skal også 
ivareta og styrke medlemmenes pensjonsvilkår, og bidra til en bedre statlig 
studiefinansiering.  
 
Samfunnsviterne skal være aktive i forhold til utøvelse av tariffpolitikk både lokalt og 
sentralt, og være en samarbeidspartner innenfor rammene av Akademikersamarbeid. 
 

o Samfunnsviterne skal utarbeide et tariffpolitisk dokument. Samfunnsviternes 
tariffpolitikk skal bidra til at urimelige lønnsforskjeller reduseres og at 
lønnsnivået mellom offentlig og privat sektor utjevnes. 
 

o Samfunnsviterne skal arbeide for en heving av lønnsnivået til medlemmer i 
alle sektorer. 
 

o Samfunnsviterne skal ha et effektivt lokalt tillitsvalgtapparat for å bidra til at 
lønnsforhandlinger på den enkelte arbeidsplass gir størst mulig uttelling for 
medlemmene. 
 

o Samfunnsviterne skal arbeide med å utvikle eksisterende aksjonsformer og 
tvisteløsningsmodeller. 
 

o Samfunnsviterne skal arbeide for gunstige pensjonsordninger og 
opprettholdelse av offentlige tjenestepensjon. Samfunnsviterne skal kjempe 
for at utdanning skal gi pensjonspoeng. 
 

o 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. 

 



  

 

 
 
 
 
 
 
Identitet og synlighet 
Samfunnsviterne skal være et bredt samfunnsvitenskapelig faglig felleskap som 
synliggjør og fremmer verdien av samfunnsvitenskapelig kompetanse. Foreningen 
skal bidra til å styrke medlemmenes gruppetilhørighet og identitet som 
samfunnsvitere og akademikere. Samfunnsviterne skal delta i utviklingen av 
utdannings- og forskningspolitikk innenfor samfunnsvitenskapelige disipliner. 
 

o Samfunnsviterne skal fremstå som et naturlig tilknytningspunkt for alle med 
høyere samfunnsvitenskapelig utdanning. 
 

o Samfunnsviterne skal synliggjøre verdien av samfunnsvitenskapelig 
kompetanse i arbeidslivet, og bidra til at kompetansen anerkjennes og 
verdsettes innen offentlig og privat sektor. 
 

o Samfunnsviterne skal være synlig i den offentlige debatten og en aktiv 
deltaker i politiske beslutningsprosesser innen aktuelle samfunnsområder. 
 

o Samfunnsviterne skal være en pådriver for å opprettholde og heve kvaliteten 
i samfunnsvitenskapelige studier. 
 

o Samfunnsviterne skal være tydelige og relevante i sin kommunikasjon internt 
og eksternt. 



  

 

 
 
 
 
 
Rekruttering 
Samfunnsviternes rekrutteringsgrunnlag skal basere seg på arbeidstakere og 
arbeidssøkere med høyere samfunnsvitenskapelig utdannelse, og masterstudenter 
innen samfunnsvitenskapelige fag. Samfunnsviternes rekrutteringsarbeid omfatter 
også målrettet innsats for å vedlikeholde og utvikle foreningens tillitsvalgtapparat. 
Samfunnsviterne skal i sine politiske organ etterstrebe demokratisk representativitet.  
 
Arbeidet med å rekruttere nye medlemmer, beholde eksisterende medlemmer, og 
legge til rette for nyrekruttering, er viktige forutsetninger for å sikre et bredt 
sammensatt tillitsvalgtapparat og et høyt aktivitetsnivå. Gjennom 
rekrutteringsarbeidet skal foreningen styrke nettverk og legge til rette for lokale 
faglige fellesskap. 
 

o Samfunnsviterne skal utarbeide et rekrutteringspolitisk dokument som skal 
fastsette mål og strategier for foreningens rekrutteringsarbeid. 
 

o Samfunnsviterne skal være den fagorganisasjonen som rekrutterer den 
største andelen arbeidstakere med høyere samfunnsvitenskapelig utdanning. 
 

o Samfunnsviterne skal rette seg aktivt mot studenter i sitt rekrutteringsarbeid. 
 

o Samfunnsviterne skal arbeide for at det etableres effektive og kompetente 
tillitsvalgtsapparat på alle arbeidssteder hvor foreningen har medlemmer. 
 

o Samfunnsviterne skal gjennom effektiv rekruttering og organisering oppnå 
innflytelse, særlig innenfor Akademikersamarbeidet, men også i andre 
samarbeidsfora. 
 

o Samfunnsviterne skal videreutvikle og forbedre medlemsfordelene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedtatt av landsmøtet 28.-30. oktober 2005 


