
Referat fra styremøte for Finse Alpine Forskningssenter 17. juni 2013 
 
Møtet fant sted ved Institutt for Biovitenskap, Universitetet i Oslo kl. 12:00 til 14:30 (inkludert lunsj). 
Blant annet på grunn av Styrer’s foreldrepermisjon ble det ikke avholdt styremøte i 2012. Dette 
styremøtet behandlet derfor også årsrapport og regnskap for 2011 i tillegg til årsrapport og regnskap 
for 2012. 
 
Til stede: 
 

 Geir Hestmark, UiO 
 Dag Klaveness, UiO 
 Hans Borg, UiO 
 Atle Nesje, UiB 
 Aage Paus, UiB 
 Knut Helge Jensen, UiB (vara for Solfrid Hjelmtveit) 
 Torbjørn Ergon, Styrer 
 Erika Leslie, Visestyrer 
 Mari Elisabeth Smith (representant fra økonomiadministrasjonen ved IBV, UiO). Kun 

tilstede under orientering/diskusjon av økonomisaker.   
 
Møteleder: Atle Nesje (Styrets leder) 
Referent: Torbjørn Ergon (Senterets styrer og styrets sekretær) 
 
Sak 1/13: Godkjenning av innkallelse og saksliste 
 
Innkalling godkjent 
 
Sak 2/13: Årsrapport og regnskap 2011 
 
Sak 3/13: Årsrapport og regnskap 2012 
 
Sak 4/13: Behandling av budsjett 2013 
 
Sak 5/13: Satser for brukerbidrag for Kurs- og konferanseavdelingen, Forskningsavdelingen og 
Garpen 
 
I forbindelse med sammenslåingen av de to tidligere bio-vitenskapelige instituttene ved UiO til et nytt 
Institutt for Biovitenskap har økonomien, og spesielt inntjeningen gjennom brukerbidrag, til de ulike 
fellesavdelingene blitt gjennomgått av en egen arbeidsgruppe. I den forbindelse har instituttledelsen 
ytret ønske om at eksterne brukere av stasjonen på Finse betaler en større andel av de faktiske 
kostnadene. Det er imidlertid ikke hensiktsmessig å sette prisene så høye at vi ikke får besøk av 
eksterne brukere (at de velger andre feltstasjoner eller at de velger å bo på Finsehytta eller Hotellet 
1222 istedenfor). Med dette som bakgrunn la styrer fram et forslag til prisendringer med betydelig 
høyere brukerbidrag fra eksterne brukere (se vedlegg til møte-innkallelsen for rettferdiggjøring av de 
konkrete satsene). 
 
Vedtak: Styret vedtok å bruke de foreslåtte satsene fra 1. januar 2014 (se under) og så gjøre en 
vurdering av prisnivået etter denne sommersesongen. Eventuelle justeringer vil så gjøres høsten 2014, 
med virkning fra 1. januar 2015. 
 
Vi følger UiO’s (og riksrevisjonens) regler for beregning av merverdiavgift (MVA), hvilket betyr at 
alle brukere bortsett fra UiO-ansatte og utenlandske brukere (når betalingen skjer ved transaksjon fra 
en utenlandsk institusjon) må betale MVA. Det er imidlertid stasjonens mandat at brukere fra UiO og 
UiB skal ha lik tilgang til stasjonen (den statlige bevilgningen for å bygge stasjonen ble gitt på dette 



premisset). For å unngå å kreve ulike satser for UiO og UiB brukere, og også for innenlandske og 
utenlandske eksterne brukere, har vi derfor valgt å kun annonsere satser som inkluderer MVA for de 
det gjelder (slik at brukerne ikke trenger å forholde seg til om de skal legge på MVA eller ikke). Dette 
innebærer at vi får noe mindre inntekter fra UiB-brukere enn UiO-brukere, og noe mindre inntekt fra 
innenlandske eksterne brukere enn utenlandske eksterne brukere. Oppgjørsskjemaene 
(http://www.finse.uio.no/user-information/forms/) inneholder felt for beregning av pris uten MVA 
avhengig av brukergruppe. Visestyrer fyller ut dette før skjemaene videresendes til 
økonomiadministrasjonen. Vi gjør et unntak fra denne praksisen når det gjelder utleie av 
sommerassistentene fordi vi ønsker å holde prisen lavest mulig for hver enkelt bruker (vi har ikke som 
mål å ha inntjening av sommerassistentene, men ser på utleie som en nødvendig, og hensiktsmessig, 
ordning for å kunne ansette sommerassistenter på heltid – sommerassistentene leies også ut til Teknisk 
avdeling ved UiO i tillegg til brukere av stasjonen). 
 
Vedtak: Styret støtter denne praksis angående prising og MVA håndtering. 
 
Vedtatte satser, inkludert MVA for dem det gjelder, for 2014 er (tidligere satser inkludert for 
sammenligning): 
 

Tidligere satser (inkludert 
MVA for dem det gjelder) 

Vedtatte satser for 2014 
(inkludert MVA for dem det 
gjelder) 

Accommodation at Research 
unit: 

‐ Internal researchers:  FREE  FREE 

‐ External students:  NOK 20,‐ per night 
NOK 200 per night first 14 
nights, NOK 100 thereafter 

‐ External employees:  NOK 100,‐ per night 
NOK 400 per night first 14 
nights, NOK 200 thereafter 

Accommodation at Course and 
conference unit: 

‐ Internal university courses:  NOK 75,‐ per person/night  NOK 75,‐ per person/night 

‐ External university courses:  NOK 200,‐ per person/night  NOK 250,‐ per person/night 

‐ Internal meetings ‐ weekdays:  NOK 100,‐ per person/night  NOK 250,‐ per person/night 

‐ Internal meetings ‐ weekends:  NOK 200,‐ per person/night  NOK 250,‐ per person/night 

‐ Internal meetings ‐ day time 
only:  NOK 50,‐ per person/day  NOK 125,‐ per person/day 

‐ External meetings:  NOK 350,‐ per person/night  NOK 500,‐ per person/night 

‐ External meetings ‐ day time 
only:  NOK 100,‐ per person/day  NOK 250,‐ per person/day 

Other services: 

‐ Pickup/delivery by 
van/snowmobile at the railway 
station:   NOK 150,‐ per trip   NOK 250,‐ per trip 

‐ Use of bed linen:   NOK 100,‐ per wash   NOK 100,‐ per wash 

‐ Hiring research assistant:   NOK 250,‐ per hour 
Cost price + MVA when 
applicable 

‐ Use of van or snowmobile (must 
be approved):   NOK 5,‐ per km   NOK 5,‐ per km 

 
 
Sak 6/13: Orientering/Diskusjon: Teknisk drift og vedlikehold 



 
Visestyrer informerte om følgende: 

- Vi vil få nytt taktekke av profilerte stålplater på kurs- og koferanseavdelingen (fra RG-bygg 
etter budrunde) i løpet av sommeren. Vi vil også få reparert/byttet ut noen ytterdører. 

- Vi får et nytt vernerunde-besøk fra HMS-ansvarlige ved IBV, UiO. Instituttleder for det nye 
biologiske instituttet (IBV) ved UiO vil også delta på denne vernerunden. 

 
Ingen kommentarer fra styret. Teknisk drift og vedlikehold fungerer bra. 
 
Sak 7/13: Orientering/Diskusjon: Planer for den videre driften og aktiviteter i 2013 
 
Styrer informerte om følgende: 

- Som en del av opprettelsen av Institutt for Biovitenskap (IBV) ved UiO, og påfølgende interne 
reorganisering, vil Finse Alpine Forskningssenter legges til en nye Seksjon for Infrastruktur. 
Styrer (Torbjørn) vil fortsatt ha tilhørighet ved Centre for Ecological and Evolutionary 
Synthesis (CEES) ved IBV, mens visestyrer (Erika) vil være ansatt i denne seksjonen. 

- Stasjonen har innvilget søknader om INTERACT Transnational Access Grants til 4 
forskningsgrupper (til sammen 9 personer + 3 norske samarbeidspartnere uten støtte fra 
INTERACT) for sommeren 2013. Dette utgjør til sammen 98 arbeidsdager. Styrer informerte 
om de ulike prosjektene. Prosjektbeskrivelser i en populær form vil bli publisert på stasjonens 
hjemmesider sammen med prosjektbeskrivelsene fra alle andre prosjekter ved stasjonen. 

- Det er sjelden noen søker på Garpen-stipendet, og ved flere tilfeller har oppgjør for innvilgete 
søknader ikke blitt levert. Styrer tolker dette som om det ikke er en stor interesse og behov for 
stipendet, men det kan være at stipendet ikke har blitt godt nok annonsert de siste årene. 

- Vi fikk inn hele 35 søknader til jobben som sommerassistent ved senteret, mange av disse var 
svært godt kvalifisert for jobben og fikk sterke anbefalinger fra referansepersoner. Etter en 
grundig gjennomgang av Styrer og Visestyrer, har vi ansatt Jesper Mosbacher fra Danmark 
(med mye erfaring fra Zackenberg) for hele perioden 8. juli til 13. september.  

- I tillegg til daglige gjøremål og vedlikeholdsarbeid, planlegger vi bl.a. å bruke sommerhjelpen 
til å oppdatere nettsidene til stasjonen, lage en oversikt over utstyr som tilhører stasjonen og 
lage en oppslagstavle for populærformidling som skal plasseres ute ved rallarveien. 

- INTERACT’s Station Managers Forum vil i løpet av året publisere en «Handbook of best 
practices for field station management» som vil være relevant for stasjonsdriften videre. Styrer 
har deltatt på 2 møter (i tillegg til en del bidrag over epost) under utarbeidelsen av denne. 

- I 2012 produserte INTERACT en Station Catalog som ble publisert både på papir og på 
internett (http://www.eu-interact.org/station-managers-forum/station-catalogue/). Både Styrer 
og Visestyrer har bidratt til utarbeidelsen av denne. 

 
Kommentarer fra styret: 

- Garpen-stipendet bør annonseres bedre. Send ut påminnelse om frister. Annonser på andre 
nettider etc. 

 
Sak 8/13: Eventuelt 

- Ingen saker meldt. Ingen andre saker tatt opp under møte. 


