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Referat	fra	styremøte	for	Finse	Alpine	Forskningssenter	22.	september	2014	
 
Sted og tid: Møte ble avholdt på Skype med representantene fra UiO og UiB samlet hver for seg i to 
grupper. 
 
Følgende deltok (intet frafall): 
 

Klaus Høyland, UiO (vara for Geir Hestmark) 
Dag Klaveness, UiO  
Hans Borg, UiO 
Atle Nesje, UiB 
Vigdis Vandvik, UiB (vara for Aage Paus) 
Knut Helge Jensen, UiB (vara for Solfrid Hjelmtveit) 
Torbjørn Ergon, Styrer  
Erika Leslie, Visestyrer 

 
Møteleder: Atle Nesje (Styrets leder) 
Referent: Torbjørn Ergon (Senterets styrer og styrets sekretær) 
 
 
Sak 1/14: Godkjenning av innkallelse og saksliste 
 
Det årlige styremøtet avholdes normalt på våren. Det planlagte styremøtet våren 2014 ble utsatt på 
grunn av sykdom, og vi lykkes ikke med å finne en passende dato før nå. Vi bør bestrebe oss på å få 
avhold styremøte på våren og vil vurdere å holde møtene som videokonferanse i framtiden – se 
Eventuelt (sak 8/14) under. Styret hadde ingen kommentarer utover dette. 
 
 
Sak 2/14: Årsrapport og regnskap 2013 
 
Styrer ga et resymé av årsrapport og regnskap for 2014. Avvik mellom årsregnskapet og 
kontooversikten fra IBV-UiO (se fotnoter) er grundig dokumentert og oversendt økonomiansvarlig 
ved IBV. Erratum for årsrapporten: Arrangementet «Homes for science: The antropology of tropical 
and arctic field stations» ble avholdt i november 2013 (ikke september, som det står i årsrapporten). 

Styret påpekte at inntjeningen på sommerassistenten var noe lavere enn tidligere år, og dette 
ble diskutert. Den noe lavere inntjeningen i 2014 skyldes hovedsakelig mindre vedlikeholdsarbeid av 
bygningene for Eiendomsavdelingen, UiO. Styrer og visestyrer redegjorde for arbeidsoppgavene til 
sommerassistenten når vedkommende ikke er utleid til Eiendomsavdelingen eller forskningsprosjekter 
ved stasjonen. Ved siden av å bistå visestyrer i den daglige driften av stasjonen, inkludert 
arbeidsoppgaver som renhold, transport og vedlikehold av materiell, får sommerassistenten ansvar for 
oppsyn med stasjonen i kortere perioder som hverken Visestyrer eller Styrer kan være tilgjengelige 
ved stasjonen. Sommerassistenten i 2013 ble også satt til å oppdatere stasjonens nettsider med 
informasjon om forskningsprosjekter, utstyr og publikasjoner. Assistenten lagde også en robust 
oppslagstavle ved Rallarveien for populærvitenskapelig formidling. Sommerassistenten er timelønnet 
og alle arbeidsoppgaver er dokumentert. Styrer har sendt denne dokumentasjonen til 
styremedlemmene i etterkant av styremøtet. 

Tilbudet om å leie sommerassistenten til forskningsprosjekter er også svært verdifull for 
brukere av stasjonen. Spesielt gjelder dette for mindre men regelmessige oppdrag (f.eks. noen timer 
hver uke), kortvarig arbeid og arbeid hvor det er vanskelig å forutse tidspunkt og mengde på forhånd 
(det er ofte lite hensiktsmessig for forskningsprosjekter å ansette egne personer for slikt arbeid). 



Vi mottar et stort antall søknader av godt kvalifiserte kandidater for stillingen som 
sommerassistent hvert år. De som ansettes har til nå enten vært master-studenter eller ferdig 
uteksaminerte master-kandidater i en faglig relevant disiplin (det opplyses om at de med relevant 
faglig bakgrunn prioriteres i stillingsutlysningen), og sommerjobben er en god arbeidserfaring for 
disse personene. 

Styret var enige om at det er fornuftig å fortsette ordningen ansette en sommerassistent hvert 
år selv om det kan være vanskelig å forutse inntjeningen fra utleie ved ansettelse. Styret har ingen 
kommentarer til årsrapporten eller årsregnskapet utover dette. 
 
Sak 3/14: Medlemskap i Finse veilag 
 
Visestyrer orienterte om et nyopprettet «Finse veilag» som stasjonen har blitt forespurt å være medlem 
i. Veilaget har som mål å ruste opp veien mellom Finse og Storurdi 11 km øst for Finse og ledes av 
Edvard Sæbø ved DNT Finsehytta (for mer informasjon om veilaget, se 
http://www.nrk.no/hordaland/na-skal-rallarvegen-rustes-opp-1.11902749). Hytteeiere ved Finse har 
blitt bedt om å bidra med 1000 kr årlig, og de større aktørene som DNT, Finse 1222 og Finse Alpine 
Forskningssenter har blitt bedt om å bidra med 10 000 kr årlig i 3 år f.o.m. 2014. Utover dette er det en 
rekke private og offentlige bidragsytere. Dersom vi ikke blir med i veilaget må vi betale 
engangsavgifter for kjøring på veistrekningen. 
 Vedtak: Styret går inn for medlemskap i Finse veilag og bevilger innskudd på 10 000 kr årlig i 
2014, 2015 og 2016. Visestyrer vil kontakte veilaget og be dem sende faktura. 
 
Sak 4/14: Satser for brukerbidrag for Kurs- og konferanseavdelingen, Forskningsavdelingen og 
Garpen 
 
Satsene for brukerbidrag ble øket betydelig for eksterne brukere ble kraftig hevet på styremøtet i 2013 
(sak 5/13), med virkning fra 1. januar 2014. Bakgrunnen for dette er at IBV-UiO ønsker å øke 
inntjeningen fra ekstern bruk av infrastruktur ved instituttet. Styret ønsket (sak 5/13) at prisnivået 
skulle evalueres høsten 2014, slik at eventuelle justeringer kunne gjøres i god tid før 2015-sessongen. 
 Styrer sendte våren 2014 en epost med informasjon om prisendringene til epostlista for aktive 
brukere av stasjonen og bedt om tilbakemelding på prisnivået. I tillegg har han snakket med de mest 
aktive eksterne brukerne av forskningsavdelingen. Ingen av disse har sagt at prisnivået vil hindre dem 
i å utføre forskningsprosjekter ved stasjonen, og flere har uttrykt forståelse for at vi ønsker en høyere 
inntjening gjennom brukerbidrag. Når det gjelder kursavdelingen synes styret dog at satsene for 
eksterne møter (kr 500 per person per døgn, og kr 250 per person for dagsbesøk uten overnatting) er 
for høye i forhold til den standarden vi holder (med bl.a. overnatting på delte rom). Styret vedtok 
derfor å justere ned satsene for eksterne brukere av kursavdelingen til 400 kr per person per døgn, og 
kr 200 per person for dagsbesøk uten overnatting. 
 Det ble også diskutert om vi ønsker sesong-differensierte priser for å stimulere til økt bruk av 
stasjonen utenom sommer-sesongen, men styret kom fram til at dette er lite hensiktsmessig (se sak 
7/14 under). 
 
Vedtak: Styret vedtar følgende satser for 2015 sesongen (Styrer oppdaterer nettsider): 
 

Vedtatte satser for 2015 
(inkludert MVA for dem det 
gjelder) 

Accommodation at Research 
unit: 

‐ Internal researchers:  FREE 

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

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



Accommodation at Course and 
conference unit: 

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

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

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

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

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

‐ External meetings:  NOK 400,‐ per person/night 

‐ External meetings ‐ day time 
only:  NOK 200,‐ per person/day 

Other services: 

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

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

‐ Hiring research assistant: 
Cost price + MVA when 
applicable 

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

 
 
Sak 5/14: Behandling av budsjett 2014 
 
Styret støtter Styrers budsjettforslag, men går i tillegg inn for å oppgradere kursmateriell som hover, 
luper etc. for inntil 50 000 NOK. Styret vil også budsjettere kr 25 000 for arrangering av et 
forskningsseminar ved stasjonen våren 2015. Resten av budsjettet for 2015 vil bli behandlet på neste 
styremøte våren 2015. 
 
Vedtak: Styret vedtok følgende budsjett: 

 
Regnskapspost  Regnskap 2013  Budsjett 2014  Fotnote

Grunnbevilgning   kr   200 000.00    kr   200 000.00  

Brukeravgift forskningsavdelingen   kr      19 788.00    kr      60 000.00   1

Brukeravgift kursavdelingen   kr   225 605.00    kr   225 000.00  

Drift   kr  ‐103 689.92    kr  ‐125 000.00   2

Garpen   kr      13 992.17    kr      10 000.00   3

Sommerassistenten   kr  ‐127 795.02    kr  ‐140 000.00   4

Vitenskapelig materiell   kr    ‐22 342.75    kr  ‐170 000.00   5

TOTALT   kr   205 557.48    kr   60 000.00  
 
Fotnoter: 

1. Forventer en 3‐dobling siden prisene er øket 

2. Inkludert kr 10 000 for medlemskap i Finse veilag, og kr 5000 for bidrag til brøyting. Utover 

det en svak økning pga prisstigning, men forventer ingen ekstraordinære utgifter. 

3. Samme inntjening, men noe økning i vedlikeholdskostnader 

4. Forventer noe økning i lønnstariff, men omtrent samme inntjening og ansettelseslengde 

5. Inkluderer følgende utgiftsposter: 



a. Innkjøp av ‐80 C fryser for inntil 100 000 NOK inkludert transport 

b. Oppgradering av kursmateriell som håver, luper, etc. for inntil 50 000 NOK 

 
 
Sak 6/14: Orientering/Diskusjon: Teknisk drift og vedlikehold 
 
Visestyrer orienterte om teknisk drift og vedlikehold i 2013 og 2014. Kursavdelingen har fått nytt tak-
dekke (profilerte stålplater) som gjør at snøen glir lettere av taket (uten å dra med seg shingelen). Dette 
fungerer bra. Det har blitt gjort en rekke mindre oppgraderinger som oppfølging av vernerunder 
(HMS) og befaring fra Eiendomsavdelingen, UiO. Sist vinter la det seg usedvanlig store mengder snø 
på østsiden av kursavdelingen. Detter førte til en «slagside» i bygget som synes godt i døråpninger og 
vinduskarmer. Dette har rettet seg noe opp i løpet av sommeren. Visestyrer vil kontakte 
Eiendomsavdelingen og be dem vurdere å fjerne snø rundt bygget dersom slike snømengder legger seg 
på bygget i framtiden. Styret er svært godt fornøyd med den tekniske driften av stasjonen. 
 
 
Sak 7/14: Orientering/Diskusjon: Planer for den videre driften og aktiviteter i 2014 
 
Styrer orienterte om planer for den faglige driften av stasjonen. 2014 er det siste året med støtte fra 
EU’s 7th Framework Programme (FP7) til infrastrukturnettverket INTERACT som Finse Alpine 
Forskningssenter er en del av. Nettverket vil imidlertid bestå i en eller annen form, og vi har sendt en 
søknad til EU’s Horizon 2020 for finansiering til å videreføre nettverket. Søknaden inkluderer nå enda 
flere stasjoner og en mer inngående deltagelse av de nord-amerikanske stasjonene. Dette innebærer 
noe mindre midler per stasjon for å tilby opphold til gjesteforskere (transnational access). 
 Det planlegges å arrangere et nytt forskningsseminar ved stasjonen våren 2015. Styrer og 
visestyrer vil stå for planleggingen av dette, men forslag til eksterne foredragsholdere ønskes. 
 Andre ting som ble diskutert: 

- Forskningsavdelingen har tilnærmet maksimalt belegg i juli og august, men er lite 
brukt resten av året. Det ble diskutert om vi burde innføre sesong-differensierte 
priser for å stimulere til økt bruk i lav-sesongen. Vi kom imidlertid fram til at dette 
ikke har så mye for seg fordi det ikke er noen indikasjoner på at stasjonen brukes 
lite utenom hovedsesongen fordi prisnivået er for høyt. Dessuten kan forskere fra 
UiO og UiB bruke stasjonen gratis året rundt, og bruken utenom hoved-sesongen 
vil uansett være begrenset av at Visestyrer eller Styrer må være tilstede ved 
stasjonen når forskningsavdelingen brukes av uinnvidde eksterne brukere. Vi bør 
imidlertid synliggjøre at det er ledig kapasitet ved forskningsavdelingen utenom 
hovedsesongen i juli og august. Kursavdelingen er en del brukt i mars og april, i 
tillegg til mesteparten av juli, august og september, og det er lite potensiale for å 
øke bruken, gitt dagens bemanningssituasjon. 

- Styret foreslår at Styrer spør brukere av stasjonen om forslag til 
anskaffelse/oppgradering av vitenskapelig materiell ved stasjonen. Styrer vil sende 
ut en forespørsel om dette til stasjonens epostliste før neste styremøte, og dette vil 
bli tatt opp under forskningsseminaret til våren. 

- UiB ønsker å gjenoppta mastergradskursene i høyfjellsøkologi og vinterøkologi 
som tidligere ble arrangert av avdøde Torstein Solhøy. Disse kursene ble i flere år 
holdt som felleskurs av UiB og UiO, og UiB ønsker å gjenoppta dette 
samarbeidet. Planleggingen av dette er i startgropen og det har ikke blitt sendt 
noen forespørsel om deltagelse til UiO. Styret er svært positive til at slike kurs 
holdes ved stasjonen.  

 
Sak 8/14: Eventuelt 
 
Neste styremøte: Det fungerte rimelig bra å ha styremøte i to grupper over Skype, men vi bør heller ha 
møtene i profesjonelle rom for videokonferanse ved UiO og UiB. Dette er svært tidsbesparende, 



billigere, og mer miljøvennlig. Styret vil imidlertid prioritere å arrangere neste styremøte på Finse i 
forbindelse med forskningsseminaret våren 2015, men det vil være mulig for representanter å delta via 
Skype fra UiO eller UiB. 


