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BERGRINGEN – STYRETS BERETNING 2005 
 

Styret har i perioden bestått av: 
 
Terje Malvik, IGB: Leder 
Elisabeth Gammelsæter, PGL 
Tom Heldal, SIL 
Espen Lillebryggfjeld, BIL 
Ina Mosnesset, studrepr. 
Kristine Thorsen, studrepr. 
Vararepresentant Per Helge Fredheim 
 
Kassererfunksjonen har vært opprettholdt av Aina Myrvold IGB 
Sekretærfunksjonen har vært opprettholdt ved Fabienne Lombaerts 
 
Det er avholdt to styremøter, hhv 12. april 2005 ved NGU og 6. desember 2005 ved IGB. 
Det har i tillegg vært kontakt via telefon og e-post. Studieprogramsekretær Marit Snilsberg er 
invitert til styremøtene som observatør. 
 
Bergringen har relativt god økonomi. Det er derfor ikke invitert til innbetaling av 
medlemskontigent for 2005. Årsaken er relativt små studentkull, se eget avsnitt, og at en 
ønsker å utvikle aktivitetene gradvis og kontrollert. For nærmere detaljer om økonomi vises til 
vedlagte regnskap. Regnskapet føres ved NTNU og revideres av Bergmester Per Zakken 
Brekke. 
 
Det er i perioden gjort mindre endringer knyttet til vedtektene for Bergringen som angår valg 
av representanter og leder til styret. Leder blir etter de nye vedtektene valgt for to år ad 
gangen og velges i det første styremøtet i valgåret. Styrets sammensetning velges i siste 
styremøte i året. De nye vedtektene er vedlagt. 
 
Fokus har vært videreføring/konsolidering av sommerjobbformidling med grunnlag i 
nettportalen som studentene har laget. Målet med sommerjobbprosjektet er at medlemmene i 
Bergringen skal garantere sommerjobb for studentene ved IGB fra 3.-4. årskurs og gi et tilbud 
til studentene i 1. og 2. klassen som de kan være med å søke på. En ser økende interesse for 
denne aktiviteten. Etter hvert ønsker en også å koble prosjekt/diplomer til 
sommerjobbtilbudene, men her har kandidatene også andre kanaler som blir benyttet.  
 
Studentrepresentantene har evaluert sommerjobbtilbudet. Deres rapport følger:  
 
”I 2005 ble det meldt inn 13 jobber for årets sommersesong. 1 fra Amrock, 1 fra Institutt for 
Materialteknologi, 3 fra NorStone AS, 2 fra North Cape Minerals og 6 fra Titania. I tillegg 
ble det lagt ut 6 jobber fra Store Norske Spitsbergen Grubekompani, disse var kombinasjoner 
med både sommerjobb, prosjekt og diplom i ett.  
 
Titania hadde 8 søkere, 6 ble tilbudt jobb, mens to stillinger ble besatt. Amrock hadde 5 
søkere og deres ene stilling ble besatt, mens NorStone hadde 7 søkere og 2 av deres 3 
stillinger ble fylt. Stillingen fra Institutt for Materialteknologi ble ikke fylt. De andre 
bedriftene har ikke svart på våre forespørsler.  
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Av de tre bedriftene som har gitt tilbakemelding har vi fått positiv respons fra Titania, meget 
god tilbakemelding fra Amrock, og også god tilbakemelding fra NorStone. Titania 
kommenterer at hos dem var det svært mange som takket nei til jobbtilbud, og at dette mest 
sannsynlig skyldes at fristen for søknad er såpass sent som 15. april, og at bedriften i tillegg 
trenger litt tid til søknadsbehandling. Mange har da ordnet seg andre jobber før Titania kan 
begynne å tilby stillinger. Titania er innstilt på å intensivere søknadsbehandlingen, men 
foreslår også en noe tidligere søknadsfrist for studentene, og da også så klart at stillingene 
legges ut på nett noe tidligere. 3 av 5 studenter har svart på evalueringen, og de gir alle 
meget gode tilbakemeldinger”.  
 
Ved NTNU er det flere næringslivsringer. En er også i ferd med å utvikle en portal for hele 
NTNU, Ideportalen, som skal tjene som en kontaktportal mellom bransjer og NTNU. Det har 
vært kontakt med Bergringen, og Ideportalen informerte om sin aktivitet i vårt første 
styremøte.  En er enig om at det bør etableres en link mellom portalene. 
 
I løpet av 2005 har 6 studenter  fått PC-støtte på kr 4000, og 8 som har fått kr.1000. Støtten er 
gradert etter studieretning. Studenter som velger Teknisk Geologi, den mest relevante for 
bergindustrien, får 4000 kr. 
 
19 studenter, samt Bergstuderenes Forening har fått støtte til møter/reiser. 
 
Bergringen ble presentert og informert om for studenter i 1. og 2. klasse. Studentrepresentant 
Kristine Thorsen deltok i SIL –høstmøte i Alta 14-16 oktober med informasjon om 
Bergringen. 
 
Styret i Bergringen er bekymret for rekrutteringen til bransjen og situasjonen ble spesielt tatt 
opp i styremøtet 6. desember.  
 
Opptaket i 1999 og 2000 til studieprogrammet var lave. Uteksaminerte kandidater i 2004 og 
2005 er derfor også spesielt lave. En ser imidlertid at det er få studenter som har valgt 
studieretningen Teknisk Geologi både i 2005 og i 2004. Det betyr at vi fortsatt forventer få 
kandidater med relevant utdanning til bransjen. For året 2006 har 7 valgt Teknisk geologi. 
Som et resultat av de høye oljeprisene for tiden er søknaden til studieprogrammet økt med 56 
% fra i fjor. Dersom NTNU følger opp med utvidete rammer for programmet kan en forvente 
økt kandidattall på sikt.  
 
Det er klart at spesielle tiltak nå må settes inn. Konkurransen med oljenæringen er blitt meget 
vanskelig å matche. En vil sette i verk regionale rekrutteringstiltak i løpet av 2006. Det er 
også initiert forbedret informasjon til studentene ved studieprogrammet gjennom den nylig 
etablerte Bedriftsdagen ved IGB som ble godt fulgt opp av medlemsbedriftene i Bergringen. 
 
En vil avvente opptaksrammer for studieprogrammet og resultatet av studieretningsvalgene 
før en foretar en ny analyse av situasjonen. Hvilken ordning en finner for finansieringen av 
Bergstudiet vil også måtte legges til grunn.  
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Medlemstall: 
Det er tilkommet et nytt medlem i perioden og pr. 31/12-05 har Bergringen 22 medlemmer. 
Disse er: 

• Amrock J.V AS 
• Bergindustriens Landsammenslutning (BIL) 
• Franzefoss Pukk A/S 
• Franzefoss Kalk A/S 
• Hammerfall Dolomitt A/S 
• Hustadkalk A/S 
• Hustadmarmor A/S 
• Multiconsult AS, avd. NOTEBY 
• Norcem A/S 
• Norconsult 
• North Cape Minerals A/S 
• Norwegian Talc A/S 
• Oster Pukk og Sand A/S 
• Pon Equipment AS (Cat) 
• Pukk- og grusleverandørenes landsforening (PGL) 
• Rana Gruber A/S 
• Sandvik Tamrock A/S 
• Skaland Grafitverk A/S 
• Steinindustriens Landssammenslutning (SIL) 
• Store Norske Spitsbergen Kullkompani AS 
• Titania A/S 
• Verdalskalk 

Sted, dato       Sted, dato 
 
 
Terje Malvik (leder), IGB     Elisabeth Gammelsæter, PGL 
 
 
 
 
Sted, dato       Sted, dato 
 
 
Tom Heldal SIL      Espen Lillebrygfjeld BIL 
 
 
 
 
Sted, dato       Sted, dato 
 
 
Ina Mosnesset, student     Kristine Thorsen, student 


