
Referat fra styremøte for Finse Alpine Forskningssenter 27. april 2010 
(revidert og godtatt av styret 6. mai 2010). 
 
Møtet ble avholdt på forskningssenteret tirsdag 27. april 2010 kl 15:30 – 17:30. 
 
Oppmøte: 
 

Geir Hestmark, UiO  
Dag Klaveness, UiO  
Johan Erland, UiO (vara for Hans Borg) 
Atle Nesje, UiB 
Torstein Solhøy, UiB (vara for Petter Larsson) 
Knut Helge Jensen, UiB (vara for Solfrid Hjelmtveit) 
Torbjørn Ergon, Styrer  
Erika Leslie, Visestyrer 

 
Møteleder: Geir Hestmark (Styrets leder) 
Referent: Torbjørn Ergon (Senterets styrer og styrets sekretær) 
 
 
Sak 1/10: Godkjenning av innkallelse og saksliste 
 
Innkalling og saksliste ble godkjent. Kommentar: Sakspapirer bør sendes ut minst en uke før møtet. 
 
Enkelte saksvedlegg referert til i møteinnkallelsen har ikke blitt ettersendt:  
 

- ”Detaljerte regnskapsposter 2009” er ennå ikke klar da det fortsatt er enkelte feil i 
regnskapet ved Biologisk institutt, UiO (se referat fra Sak 2/10 under). Dette vil gjøres 
tilgjenglig for styret når den er klar. 

- ”Søknader om tilsetting som sommerassistenter” ble ikke sendt ut pga. det store volumet. 
Disse vil gjøres tilgjengelig for styremedlemmene senere. 

- ”Forslag til kontrakt for vedlikeholdsavtale for Garpen” ble ikke ettersendt men istedenfor 
gjengitt muntlig under møtet. 

  
 
Sak 2/10: Årsrapport og regnskap 2009 
 
Årsrapport og årsregnskap ble godkjent med følgende merknader: 
 

1. Årsrapporten i kortformat som er levert til Biologisk institutt, UiO, er litt knapp. Styrer lager 
en utvidet versjon med vedlegg for brukerstatistikk og oversikt over forskningsprosjekter. 
Denne legges ut på stasjonens hjemmesider. 

2. Det er stadig vekk feilposteringer i regnskapet ved Biologisk Institutt, UiO. Etter at styrer og 
visestyrer har fått tilgang til det elektroniske faktura-systemet ved UiO blir det meste av 
feilregistrerte regninger korrigert i løpet av året, men det er fortsatt enkelte feil med 
internoverføringer. Videre har regnskapsavdelingen ved instituttet tilsynelatende mangelfulle 
rutiner for å sjekke om utsendte fakturaer blir betalt inn. Visestyrer fører derfor et 
skyggeregnskap over inntekter, hvilket burde være unødvendig. Brukeravgifter fra 
kursavdelingen kommer ofte ikke inn innen årets slutt, og regninger fra 2008 har først kommet 
inn i 2010. Det ser også ut til å være manglende eller feilposterte inntekter fra brukeravgifter i 
2008 (ca. kr 50.000 utestående). Styrer vil levere en liste med regnskapsfeil til 
regnskapsansvarlig ved instituttet, og samtidig be dem om å skjerpe rutinene for utsendte 
fakturaer. 



3. Styret undrer seg statig over budsjetteringen fra Biologisk Institutt, UiO. Instituttet gir en 
bevilgning på kr 400.000 til driftsbudsjettet og budsjetterer med at stasjonen skal gå med kr 
200.000 i overskudd (brukerbidragene ved stasjonen, som inngår i driftsregnskapet, er ca. kr 
185.000 per år). MN-fakultetet ved UiB gir et årlig driftsbidrag på kr 320.000 til Biologisk 
institutt, UiO. Biolgisk institutt, UiO, bidrar altså med kr 120.000 mindre enn UiB til selve 
driftsbudsjettet, men dekker til gjengjeld ansettelsen av styrer og visestyrer, samt står for 
regnskapsføring og annen sentral administrasjon som ansettelse av sommerassistenter. 
Teknisk avdeling ved UiO finansierer all vedlikehold av bygningene og veggfaste anlegg ved 
senteret (elektrisk anlegg, vann, varme, ventilasjon, avløp og renseanlegg), samt forbruk av 
elektrisitet. Renovasjon dekkes av driftsbevilgningen til senteret.  

 
Sak 3/10: Orientering/Diskusjon: Teknisk drift og vedlikehold 
 
Visestyrer informerte om den tekniske situasjonen ved sentret: Flere større vedlikeholdsoperasjoner er 
påkrevet til sommeren og Teknisk avdeling, UiO, er bedt å komme på befaring når det begynner å bli 
snøfritt i begynnelsen av juli (dato er ikke fastsatt). De største tingene som må gjøres er:  

1. Pipa på forskningsavdelingen begynner å forfalle utvendig. Dette må fikses og pipa må få et 
beslag. 

2. Det har vært vanninntrengning rundt pipa og gjennom den ene gavelveggen på 
forskningsavdelingen. Dette må utbedres og eventuelle vannskader må undersøkes.  

3. VVS på forskningsavdelingen trenger en overhaling og vi trenger sannsynligvis en ny 
varmtvannsbereder. 

4. Shingelen på taket på kursavdelingen fryser stedvis fast i is/snø om vinteren og har en tendens 
til å bli slitt av taket. Det vil på sikt bli nødvendig med et nytt takdekke (Teknisk avdeling må 
gjøre en løpende vurdering). Vi ønsker oss et blikktak av samme type som i har på 
forskningsavdelingen. Snøen glir lettere av på et slikt tak og det vil medføre mindre 
vedlikehold og belastninger på taket. 

 
Styrer etterlyser fortsatt en mer aktiv oppfølging av bygningene fra Teknisk avdeling og vi ta dette opp 
med ledelsen ved avdelingen. Teknisk avdeling bør foreta jevnlige inspeksjoner av bygningene og lage 
en plan for vedlikeholdsarbeidet. 
 
Ulvik kommune vedtok ny kommunedelsplan 1/1-09, og alle utslippstillatelser for kloakk ble påstått 
slettet. Når det gjelder vårt renseanlegg kan ikke utslippstillatelsen gitt av fylkesmannen etter 
forurensningsloven slettes av et generelt vedtak etter plan- og bygningsloven. Teknisk avdeling jobber 
videre med denne saken med Ulvik kommune. 
 
Flere brukere av Garpen har fått magesyke etter å ha drukket vannet i elva fra Finsevann. Dette 
skyldes antageligvis dårlig kloakkrensing fra Finse-byen og DNT. Brukerne av Garpen får beskjed om 
at vannet må kokes, men behovet for dette må gjøres tydeligere. 
 
Vi har tidligere vintre hatt problemer med at snø suges inn i ventilasjonsanlegget på kursavdelingen ag 
at smeltevannet drypper ned i takisolasjonen på loftet når den smelter. Sist høst utbedret OK-
ventilasjon dette problemet ved å tette rørene innenfra og legge drenering i rørene. Vi har ikke 
registrert noe drypping fra rørene denne vinteren. Vi vil vurdere å gjøre noe med luftinntaket på 
utsiden avbygget slik at snø ikke like lett blåser/suges inn. 
  
 
Sak 4/10: Orientering/Diskusjon: Planer for den videre driften og aktiviteter i 2010 
 
Styrer informerte om planer for den faglige driften av senteret. Den største nyheten i år er at et 
sirkumpolart nettverk med 32 feltstasjoner, SCANNET, som senteret er med i har fått tilsagn på 7.3 
millioner Euro fra EUs sjuende rammeprogram for ”Research Infrastructures for Polar Research”. 
Oppstart av prosjektet, som har fått navnet INTERACT, blir i oktober 2010. Styrer vil holde styret 
informert om saken. 



 
Styrer skal på forskningsopphold til New Zealand fra oktober 2010 til mai/juni 2011. Det er relativt 
lite aktivitet ved stasjonen om vinteren og visestyrer vil ta hånd om stasjonsdriften i denne perioden. 
Det årlige forskningsseminaret ved stasjonen som normalt blir holdt i april vil bli flyttet til oktober i 
2011. Neste styremøte vil finne sted når styrer har kommet tilbake fra forskningsoppholdet. 
 
De faste universitetskursene ved stasjonen vil holdes som normalt. Kurset fra University of 
Birmingham som ble holdt ved stasjonen i fjor kommer igjen i år. Fægridagene, et 5-dagers 
biologikurs for lærere vil bli arrangert ved senteret i august av Skolelaboratoriet i Bergen. Videre vil 
det bli arrangert et internasjonalt PhD-kurs i ”Modelling Patterns and Dynamics of Species 
Occurrence” ved senteret i september. 
 
Samarbeidet med Tajo a/s som står for catering under arrangementer ved kursavdelingen fungerer 
meget godt. For å effektivisere kjøkkendriften ytterligere ønsker vi å kjøpe en ekstra komfyr i 
inneværende år. 
 
  
Sak 5/10: Behandling av budsjett 2010 
 
Forslag fra styrer ble vedtatt med to mindre justeringer: Beløpet for innkjøp av lupe med fotoutstyr 
økes til kr 160.000, og beløpet for oppgradering av kjøkkenet (komfyr og avtrekksvifte) økes til kr 
15.000. 
 
Dag Klaveness innhenter tilbud på lupe med fotoutstyr og tar den endelige avgjørelsen for innkjøpet. 
Når dette er gjort ber styrer om godkjenning av kjøpet fra instituttleder og leverer innkjøpsanmodning 
til innkjøpskontoret. 
  
 
Sak 6/10: Priser for brukere av Kurs- og konferanseavdelingen, Forskningsavdelingen og 
Garpen 
 
Styret ønsker å beholde de gjeldende prisene som er annonsert på senterets nettsider. Eventuelle 
prisendringer bør alltid annonseres på nyåret slik at kursarrangører vet hva de skal forholde seg til. 
 
 
Sak 7/10: Tildeling av Garpenstipend 2010 
 
Vi mottok kun én søknad om Garpenstipend for våren 2010. Kjartan Østbye og Finn Gregersen, UiO, 
søker om kr 15.000,- for påhengsmotor og ekkolodd til bruk i et prosjekt på røye i Finsevann. Styret 
gir støtte til dette prosjektet, men det må vurderes om en av stasjonens gamle påhengsmotorer kan 
brukes til prosjektet, og det må presiseres ovenfor søkerne at det må søkes om tillatelse for motorisert 
ferdsel i utmark før påhengsmotoren tas i bruk. 
 
Vi ønsker å få inn flere søknader om Garpenstipend til høsten (høstens søknadsfrist er 1. november). 
Styrer bes derfor om å vurdere ulysningsteksten. Det bør også settes opp formelle statutter for 
stipendordningen. 
 
 
Sak 8/10: Tilsetting av sommerassistenter 2010 
 
Det var kommet inn 20 søknader til stillingene som forskningsassistent/teknisk assistent ved senteret 
sommeren 2010. Det er mange gode søknader. Styret overlater utsilingsprosessen til styrer og 
visestyrer, men påpeker at vurderingen må være rettferdig. Styret vil få en oversikt over alle søkere og 
en kort begrunnelse for valget. Alle søknader vil også gjøres tilgjenglig for styrets medlemmer. 
 



Det ble diskutert om studenter fra UiO og UiB bør ha fortrinn i disse stillingene. Styrer og visestyrer 
synes det er viktigere å kunne velge de beste kandidatene uten å bli tvunget til å velge kandidater fra 
UiO/UiB. Det vil uansett virke urettferdig å gi slike fortrinn når dette ikke er nevnt i utlysningsteksten. 
Alle søkere var i år enten studenter eller nylig uteksaminerte studenter fra bio- og geofag. Det kan godt 
nevnes i senere utlysninger at søkere med relevant faglig bakgrunn vil prioriteres. 
 
  
Sak 9/10: HMS ved senteret 
 
Det er satt i gang en omfattende prosess for å forbedre HMS, spesielt personlig sikkerhet, ved 
Biologisk institutt, UiO. Det er spesielle utfordringer i å forbedre personsikkerheten i forbindelse med 
feltarbeid ved stasjonen, og retningslinjer og rutiner for dette bør gjennomgås. Når det gjelder 
personsikkerheten innendørs bør vi følge retningslinjer og rutiner ved universitetet. Styret ber styrer og 
visestyrer om å ta kontakt med kontorsjefen ved Biologisk institutt for å koordinere arbeidet rundt 
HMS og personsikkerhet i forbindelse med feltarbeid ved instituttet. 
 
Senteret har de siste årene fått besøk av Bachelor-studenter fra University of Cambridge som utfører 
selvstendige prosjekter på Midtdalsbreen. Noen av disse mangler breerfaring og er svært naive i 
forhold til sikkerhet på bre og i fjellet generelt. Vi har insistert på at disse må ta kontakt med bre-guide 
på Finse i forbindelse med arbeidet. Vi bør ha bestemte krav for arbeid på breen – at vedkommende 
har erfaring fra arbeid på bre og at en alltid er to personer som jobber sammen. Styrer vil ta kontakt 
med veilederen til Cambridge-studentenen og be han sørge for at personsikkerheten ivaretas. 
 
Stasjonen har vært med på en felles søknad om sentrale HMS-midler for innkjøp av nødpeilesendere 
og satellittelefoner for feltarbeid. I denne søknaden er én nødpeilesender og én satellittelefon tiltenkt 
Finse Alpine Forskningssenter. Dersom vi ikke får denne bevilgningen bør vi vurdere å kjøpe inn dette 
på senterets driftsbudsjett. 
  
 
Sak 10/10: Forslag til kontrakt for vedlikeholdsavtale for Garpen 
 
Bjarte Aarseth fra Kulturhistorisk museum, UiO viet to ferieuker på eget initiativ og uten vederlag til 
oppussing av Garpen sommeren 2009. Han har nå foreslått en kontrakt om å fortsette vedlikehold-
sarbeidet mot at han får bruke Garpen gratis i Påska i årene framover. Styret ser en rekke prinsipielle 
betenkeligheter med et slikt arrangement, og mener vi ikke har anledning til å inngå en slik 
preferansekontrakt. Vedlikehold av Forskningssenterets bygningsmasse gjøres i alminnelighet av 
Teknisk avdeling ved UiO. Styret vil vurdere en annen form for påskjønnelse av Aarseths innsats.   
 
 
Sak 11/10: Planer for 40-års jubileum 2012 
 
Styrer og Dag Klaveness har diskutert mulighetene for å editere et spesialnummer av et vitenskaplig 
tidskrift i forbindelse med 40-årsjubileet til stasjonen. Dette må i så fall være et tverrfaglig tidsskrift, 
slik som ’Arctic, Antarctic and Alpine Research’. Alternativet er å publisere et hefte med review-
artikler på egenhånd – som jubileumsheftet for 25-årsjubileumet i 1997. I alle fall bør vi sette ned en 
redaksjonskomité allerede nå. Styrer og Dag Klaveness vil forsøke å verve totalt 4-5 medlemmer for 
en slik komité, samt forhøre seg med Arctic, Antarctic and Alpine Research og eventuelt andre 
tidsskrifter så snart som mulig. 
 
Andre planer for 40-årsjubileumet diskuteres på neste styremøte. 
 
 



Sak 12/10: Eventuelt 
 
Petter Larsson, UiB, har fratrådt sitt verv som styreleder da han ble pensjonist ved årsskiftet. Hans 
vara, Torstein Solhøy, ønsker også å bli erstattet. I henhold til vedtak på styremøte i 2008 har nå Geir 
Hestmark, UiO, overtatt som styreleder fram til ny leder og nestleder velges i 2011. Styret mener at 
styreleder bør komme fra UiB siden styrer og visestyrer kommer fra UiO. Styrer og styreleder vil 
sende et brev til MN-fakultetet i Bergen der det bes om at det oppnevnes en ny styreleder og 
vararepresentant fra UiB. 


