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BERGRINGEN – STYRETS BERETNING 2006 
 

Styret har i perioden bestått av: 
 
Terje Malvik, IGB: Leder 
Elisabeth Gammelsæter, PGL 
Tom Heldal, SIL 
Espen Lillebryggfjeld, BIL 
Morten Hagen Johansen, studrepr. 
Kristine Thorsen, studrepr. 
Vararepresentant Per Helge Fredheim 
 
Kassererfunksjonen har vært opprettholdt av Aina Myrvold, Institutt for geologi og 
bergteknikk (IGB). 
Sekretærfunksjonen er overført til IGB og blitt ivaretatt av Steinar Ellefmo og Wenche 
Wilhelmsen. 
Revisjon: Bergmester Per Zakken Brekke. 
 
Det er avholdt et styremøte, 29. mai ved IGB. Det har i tillegg vært kontakt via telefon og e-
post. Studieprogramsekretær Marit Snilsberg er invitert til styremøtene som observatør. 
 
Det er ikke invitert til innbetaling av medlemskontingent for 2006. Årsaken er relativt små 
studentkull, se eget avsnitt, og at en ønsker å utvikle aktivitetene gradvis og kontrollert. En ser 
imidlertid nå behov for å få tilført mer kapital og i 2007 vil Bergringens medlemmer inviteres 
til å innbetale medlemskontingent. Alle medlemmene er informert om dette i brev utsendt i 
oktober. For nærmere detaljer om økonomi vises til vedlagte regnskap. 
 
Det er i perioden foreslått mindre endringer knyttet til vedtektene for Bergringen som angår 
hvor lenge representantene sitter i styret og bedriftsrepresentasjon. En ønsker at leder 
fortrinnvis er ansatt ved IGB. Hensikten med endringene er å bedre kontinuiteten i driften av 
Bergringen. Eventue lle nye vedtekter blir vedtatt i styremøte i januar 2007. 
 
Aktiviteter i 2006: 
Hjemmeside. 
Hjemmesiden  www@bergringen.no, driftes av studentene og gir informasjon om Bergringen. 
Den interaktive delen benyttes til sommerjobbtilbud og søk. I 2006 ble 11 sommerjobber lagt 
ut. Uken etter var det registrert 700 treff. Hjemmesiden er et viktig kontaktskapende 
virkemiddel. Opplegget med sommerjobber videreføres i 2007. Det er viktig at bedriftene 
benytter muligheten. Spesielt gjelder det også å ha tilbud til studenter i lavere årskull hvor det 
nå er svært mange studenter.  
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Studentstøtte 
Det er gitt PC-støtte til 13 studenter og bevilget reisestøtte til 11 studenter til Vårmøtet og 
Høstmøtet i Norsk Bergforening og til Fjellsprengingskonferansen. Sammen med støtte til 
ekskursjoner og Bergstuderende Forening utgjør utbetalt støtte til studenter og 
studentaktiviteter for ca.kr. 80.000 i 2006.  
 
Instituttet er støttet med til sammen 164.000. I hovedsak støtte til rekrutteringsstillinger, men 
ca. 20.000 til bokkjøp/software. 
 
Rekrutteringstiltak. 
Den 23. mars i år arrangerte Bergringen og Institutt for geologi og bergteknikk en Bedriftsdag 
der bedrifter kunne møte studentene. 14 bedrifter deltok med stand og ca. 100 studenter kom 
innom for å bli kjent med vår bransje. Dette var et banebrytende og på mange måter et helt 
unik og ”tett” arrangement ved NTNU som vil bli fulgt opp neste år.  Vi har konkrete 
eksempler på at dette er rekrutteringsfremmende. 
 
Bergringen deltok den 28. september i fellesarrangement med Titania i et opplegg for 
videregående skole i Egersund. Elevene i 2. og 3. klasse på Allmenn linjen var invitert til en 
besøksdag/informasjonsdag ved bedriften. Bergringen deltok med leder og to studenter hvor 
vi informerte om Bergindustrien og mulighetene for utdanning til bransjen, samt om 
studentlivet i Trondheim. Bergringen deltok også sammen med Hustadmarmor i en 
utdanningsmesse i Elnesvågen. Spesielt erfaringene fra opplegget ved Titania var meget 
positive. Bergringen vil i framtida vektlegge regionale rekrutteringstiltak i samarbeid med 
industrien.  
 
Folder 
Bergringen har laget en liten folder som presenterer Bergindustrien. Denne deles ut sammen 
med annet info-materiale til studenter og skoleelever.  
 
Studentrekruttering - status  
Styret i Bergringen har vært bekymret for rekrutteringen til bransjen og det er fortsatt vikitg 
med fokus på rekrutteringssituasjonen. 
 
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 2006, hvor 7 studenter har valgt Teknisk 
Geologi. Det betyr at vi fortsatt forventer få kandidater med relevant utdanning til bransjen.  
Som et resultat av de høye oljeprisene økte søknaden til studieprogrammet ”Geofag og 
petroleumsteknologi med over 50 % i 2006. og 110 studenter ble tatt opp. Også rammen for 
realfagstudiet i geologi ble overoppfylt. Det betyr at det i første klassen er flere studenter enn 
vi i utgangspunktet noen gang har hatt. Disse studentene er det viktig at følges opp. En 
hovedutfordring er at synligheten til oljebransjen er så stor og at de fleste studenter som 
starter i studieprogrammet egentlig starter for å studere petroleumsteknologi. 
På grunn av det stor opptaket i 2006 og fortsatt forventninger om høye opptak kan en se noe 
lysere på rekrutteringssitasjonen på litt sikt. Det er i denne sammenheng viktig å følge opp de 
yngste studentene med tilbud fra Bergringen i form av forskjellige støttetiltak og 
sommerjobbtilbud. 
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Medlemstall: 
Antall medlemmer har vært konstant 22 i 2006. 

• 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 
 
 
Morten Hagen Johansen, student    Kristine Thorsen, student 


