ÅRSRAPPORT

NORSK
BERGINDUSTRI

2011
INNHOLD
Innledning .........................................................................
Styreleder har ordet ..........................................................
Strategi/framtid ................................................................
Flaggsaker 2011 ....................................................................
Arbeidsplaner 2012 ...............................................................
Spesielle forslag til generalforsamlingen 2011 ...................
Årsberetning 2011 .............................................................
Økonomi 2011 ...................................................................
Noter til regnskapet .........................................................
Revisors beretning ...........................................................
Budsjett 2012 ...................................................................
Tillitsvalgte .......................................................................
Komiteene ........................................................................
Representanter i eksterne råd og utvalg ............................
Ansatte .............................................................................
Aktiviteter .........................................................................
Medlemmer ......................................................................
Innstillinger til valg ...........................................................
Vedtekter ..........................................................................
Etiske regler .....................................................................
English Summary .............................................................

4
5
9
10
11
12
13
19
22
25
26
30
33
52
54
57
62
63
64
67
68

4

5

INNLEDNING

STYRELEDERS
FORORD

En sterk og samlet
bergindustri

Norsk Bergindustri er en forening for bedrifter som

Som i fjor fins et kort engelsk sammendrag helt

Etter fire år som ”ny” bransjeorganisasjon hvor

Euroroc, UEPG. IMA og Euromines. I alle disse organi-

leter etter, utvinner, forvalter eller foredler mineralske

bakerst.

hovedmål har vært å jobbe for positiv synlighet, vil jeg

sasjonene har vi medspillere som gjennom sin tilstede-

oppsummere året 2011 med at vi hadde nådd målet

værelse i Europa og EU også snakker vår sak i forhold

om synlighet da vi gikk inn i 2011 og vi har i løpet av

til våre behov for helhetstenkning og press på norske

året, på godt og noe krevende, fått merke hva det

myndigheter. Vi har vært aktivt til stede under EUs ut-

innebærer å være synlig.

vikling av Raw Materials Initiative. Det er ikke mye for-

ressurser i Norge, eller bedrifter som på annet vis har
tilknytning til bergindustrien. Målsettingen til foreningen
er å fremme medlemmenes interesser.
Årsrapporten målsetter seg å gi et bilde av Norsk
Bergindustris aktiviteter gjennom året.
Årets rapport består som vanlig av en kort årsberetning, en økonomidel, en grundig presentasjon av
aktiviteten i komiteene, samt forslag til årets generalforsamling. Planene for 2012 og 2013 velger vi denne

Du er velkommen til å ta kontakt med oss på bakgrunn av det du finner i rapporten.
The Annual Report gives an overview of Norsk
Bergindustri's activities and plans. There is a short
English summary at the end of the report. Feel free to
contact us.
M e d ve n n l i g h i l s e n ,

sekretariat gitt at vi er inne i en viktig tid med høyt fokus
på bransjen. Dermed foreligger det også et forslag om å
justere kontingenten for at foreningen skal være skodd
til å håndtere de utfordringer vi står overfor.

funnsansvar og vår satsing på omdømmebygging har
gitt oss en bevissthet og en plattform til å håndtere de

viktigere at vi er lojale mot den strategi vi har staket ut

stort trykk i Norsk Bergindustri i 2011, noe styret

stilling til foreslås derfor i år en styrking av foreningens

den med respekt og tålmodighet. Vårt fokus på sam-

for, på en gjennomtenkt måte. Aldri før har det vært

Det framgår av beretning og planer at det har vært

Av spesielle ting som generalforsamlingen skal ta

får er positiv, desto mer viktig er det at vi håndterer

mediestormene enkelte av våre medlemmer utsettes

gangen å starte med.

ønsker å videreføre.

Det oppleves vel ikke alltid at oppmerksomheten vi

E l i s a b e t h G a m m e l s æ te r
g e n e ra l s e k re tæ r

og at vi fremstår sterke og samlet.
Dette gjelder så vel internt som eksternt, det å være
en organisasjon innebærer at vi aksepterer at noen av
og til trenger mer hjelp og mer oppmerksomhet. Det
er ikke lenger slik at vi har råd til å ”tåle så inderlig vel
den urett som ikke rammer oss selv”, vi er én bransje!
Til syvende og sist er vi helt avhengig av å stå samlet
utad, både for å kunne forvente den oppmerksomhet vi
nå har fått, men også for samlet å kunne jobbe for
langsiktige rammevilkår for en samlet bransje.

skjell på de utfordringer som europeisk bergindustri
opplever og de vi møter her hjemme. Manglende industriell kompetanse i forvaltningsorganer og lav kunnskap om behov for mineralske ressurser kjennetegner
også de europeiske samfunn. Derfor har vi gjennom våre
tillitsvalgte engasjert oss i utvikling av kommunikasjons- og omdømmearbeid i UEPG og Euromines, da vi
anser det som svært viktig at det vi gjør her i Norge
synkroniseres med lignende aktivitet i Europa. I tillegg
har vi innstilt en av våre medlemmer som kandidat til
presidentvervet i Euroroc. Dette er en viktig posisjon
for Norsk Bergindustri.
Oppsummering 2011
2011 var året kompetanseutveksling og initiativ for
felles forskningsprogram i Minforsk ble startet. 2011 var
året da vi ble bedt av Utenriksdepartementet om å arrangere temamøte om bergverk og nordområdene.
2011 var året da Trond Giske varslet at det skulle lages
en Mineralstrategi, 2011 var året vi startet en dialog

Europa

med Fiskarlaget og Fiskeridepartementet og 2011 var

Norsk Bergindustri har som mål å være tilstede i

året da flertallet av partiene på Stortinget snakket

Europa, dette gjøres gjennom våre medlemskap i

varmt for en nasjonal gjenopplivning av bergindustrien.
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STYRELEDER HAR ORDET

Hvorfor sammen?

I tillegg har vi en rekke personer som har sagt seg

Æren man får alene er ofte kortvarig, de langsiktige

frivillig til å være en faglig ressurs for generalsekretær.

Bergindustri arrangerte flere kurs og konferanser i

rammevilkårene er avhengige av langsiktig samarbeid

Styret sa ved utgangen av 2011 at vi ønsker å beholde

løpet av et høsthalvår enn vi noen gang har gjort. 2011

og den effekten vi får av å fremstå sterke og samlet må

organisasjonen liten og smidig og at økte personal-

var året hvor styret sa at nå må vi forfekte en tydelig

ikke undervurderes. Dette handler ikke om konkurranse-

kostnader ikke er hensiktsmessig for en bransjeorga-

industripolitikk og da vi lærte å se fremtiden i ulike

vilkår, dette handler i det lange løp om å være eller ikke

nisasjon i vår størrelse. Likevel kreves det i de neste

scenarioer. Det var også året da vi etablerte en kom-

være for svært mange av våre medlemsbedrifter. At noen

årene at vi ser på arbeidsform og innhold. Hvem skal

munikasjonskomité og gjennomførte et eget casestu-

av våre medlemmer allerede har begynt å ”lukte” på

gjøre hva?

die som fase 2 i omdømmeprosjektet. 2011 var året da

fordelene med å jobbe i sammen, at felles utfordringer

bergindustri i presse og opinionen ble ensbetydende

løses best i fellesskap er eksempler til anbefalt etter-

med sjødeponi! 2011 var året da vi sammen med Norsk

følgelse.

Arbeidsmandsforbund, LO og Norsk Industri arrangerte presse- og politikerseminar, og hvor Trond Giske
parerte utfordringene vi har gitt regjeringen, med å
kaste ballen tilbake til oss:
”Regjeringen skal lage mineralstrategien
– det er dere som må skape deres eget omdømme,
de gode historiene i de lokalsamfunn
dere er tilstede”.
Norsk Bergindustri har siden starten i 2008 hatt
som visjon å være ”sterke og samlet”, det har vi tilstrebet gjennom verdiene ”Langsiktig, Inkluderende

Dette er nok for mange litt uvant kost, det er ikke

Som nestleder og styreleder har jeg i disse 4 årene
sett hvordan organisasjonen tvinges til å profesjonalisere seg. Det er større arbeidsmengde og administrasjon, og mindre tid til den tette og nære kontakten som

slik vi er vant til eller pleier å drive virksomheten vår.

flere av våre medlemmer tidligere satte stor pris på.

Og de fleste mener nok at det har fungert ganske bra

Jeg vil derfor berømme og takke våre tre ansatte for en

alene også. Utfordringen vår er bare at vi blir så veldig

utmerket balansering av tidspress, effektiv administra-

alene hvis det først går galt. Og det som for 10-15 år

sjon og upåklagelig service på alle arrangementer gjen-

siden kunne løses i all minnelighet, er nå førsteside-

nom året.

stoff hvor bedriften blir hengt ut som ”versting” av en
eller annen sort. Vi har med vitende og vilje gjort oss
selv synlige og vi har gjort det ved å fremstå som
Sterke og Samlet! Jeg anbefaler at alle smaker på
muligheten med å søke støtte hos hverandre.

2011 var intet rolig år hvor det ble anledning til å
hvile på noen laurbær! Det er det heller ingen tegn på
at 2012 skal bli, synlighet krever tilstedeværelse! Vi får
som nevnt mye oppmerksomhet, dessverre er mye av
denne oppmerksomheten svært krevende både for

Det er ikke Norsk Bergindustri med generalsekre-

enkeltbedrifter og bransjen. Denne oppmerksomheten

og Modig”. Dette har fungerte godt som oppskrift i de

tær, styret og sekretariat som er sterke og samlet, det

må på lik linje med den positive forvaltes klokt. I hvert

årene hvor arbeidet med å skape en felles kultur og for

er vi – noe over 100 hovedmedlemmer, sammen med

møte vi deltar, på hver konferanse vi holder innlegg –

de felles utfordringer vi har hatt for å få oppmerksom-

tilknyttede organisasjoner og institutter som kan knyt-

så bygger vi troverdighet.

het rundt bransjen. Det var kanskje noen som var fris-

tes til bergindustrien. Det er alle VI som skal ta et skritt

Den troverdigheten må ha substans – vi må si hva vi

tet til å tro at visjonen hadde utspilt sin rolle da vi for-

sammen inn i 2012 og videre, fortelle samfunnet og

skal gjøre og gjøre det vi har sagt!

lot 2010. Jeg vil påstå når vi nå forlater 2011 og suser

hvorfor det trenger en bergindustri. Det er VI som skal

inn i 2012, at den aldri har vært mer aktuell og over-

jobbe for at det igjen blir plass til industriverdier i dette

ordnet.

verdistyrte landet. Det er VI som skal dele kompetansen

Med ordene til Trond Giske sterkt i minne skal vi
bruke den kulturen vi var med å synliggjøre i Trondheim
i oktober, på Miljøkonferansen og på Natursteinskonferansen senere på høsten, til å jobbe videre regionalt –
på fylkes og kommunenivå. Det å stå samlet der det er

og kunnskapen vår, møte skepsis med respekt og interesse for andres prosjekter og verdier, og dermed
skape gode dialoger for å bidra til en industriell kompetanseheving i våre lokalsamfunn.
Ønsker vi forståelse for at vi trenger langsiktige

mulig overfor fylkes – og kommunepolitikere og fortel-

rammevilkår kreves det endring, og den endringen må

le om virksomhetene vi representerer i regionen, invi-

starte med oss selv.

tere seg selv til sosialt entreprenørskap og samfunnsdialog, er med på skape den positive synligheten.

Ly k ke t i l m e d 2 0 1 2 !

Norsk Bergindustri har hittil hatt som formål å være
en liten og håndterlig organisasjon, den er i stor grad
basert på frivillig innsats fra medlemmene i form av
komitéarbeid og styrerepresentasjon.

Hanne Markussen Eek
Styreleder

2011

Dette var også året da det ble satt rekord i antall påmeldte til Høstmøte i Trondheim, det var året da Norsk
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S T R AT E G I

A. VISJON OG VERDIER

Dette er konkretisert i følgende delmål:

Norsk Bergindustris visjon er

1. Fremme positiv synlighet og økt forståelse for

En sterk og samlet bergindustri
Den ble vedtatt på stiftelsesmøtet i mars 2008.
Foreningens verdier er
– Langsiktig
– Inkluderende
– Modig
Dette kan forkortes til LIM.

B. MÅLSETTINGER
Formålet med Norsk Bergindustri (i vedtektenes § 1) er:
Å fremme medlemmenes næringspolitiske interesser,
overfor myndigheter, ulike interessenter og overfor
samfunnet for øvrig.

bergindustrien
2. Fremme hensiktsmessige og rettferdige rammevilkår
3. Sørge for en god balanse mellom økonomi, samfunnsog miljøansvar
4. Sikre bergindustrien hensiktsmessig kompetanse
5. Stimulere til gode møteplasser og videreutvikle
en god bransjekultur
I 2011 har Norsk Bergindustri jobbet etter følgende
fokusområder:
1. Rammevilkår og synlighet. Norsk Bergindustri skal
drive lobbyarbeid og være en premissgiver på relevante områder i samfunnsdebatten.
2. Europa. Det skal prioriteres ressurser for å ivareta
Norsk Bergindustris medlemmers interesser i europeisk sammenheng.
3. Medlemsaktiviteter. Komitéarbeidet er viktig for å
forankre arbeidet ute hos medlemmene og det er
også en hensiktsmessig måte å få jobben gjort når
vi har et lite sekretariat.
4. Kontor og administrasjon. Dette ble tatt ut som fokusområde i fjor. Det forutsettes å være i orden. Styret har
besluttet å ta det inn igjen som fokusområde i 2012,
denne gang omdøpt til Bruk av ressurser.
Årsberetningen (side x-y) er bygd opp rundt disse.
I tillegg har styret pekt ut en rekke flaggsaker.

10
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FLAGGSAKER
2011

ARBEIDSPLANER
2012

Styret har tatt initiativ til dette oppsettet av fokussaker

– Implementering av mineralloven

For 2012 har styret besluttet å justere fokusområdene

– Styrke kommunikasjonen med våre medlemmer

basert på en diskusjon av hovedutfordringer for bran-

– påvirkning av innhold i og oppfølging av en

som følger:

– Følge opp vårt engasjement i europeiske bransje-

sjen. Tanken er at fokussakene skal ha innvirkning på
arbeidsplanene.

1. Rammevilkår nasjonalt og internasjonalt

mineralstrategi

– eksternt fokus

– Leverandører

2. Medlemsaktiviteter – internt fokus

Felles for hele bransjen:

3. Bruk av ressurser

– HMS
– Tilgang til ressurser

Det vil i løpet av året bli jobbet videre med å for-

– Samfunnsansvar/kommunikasjon om bransjens behov

enkle målstrukturen, med å tilordne utfordringer til

– Rekruttering/tilgang på relevant kompetanse

det enkelte fokusområde og også flaggsakene vil bli

– Myndigheter/retningslinjer: Overvåkning av ramme

gjennomgått.

betingelser nasjonalt og internasjonalt

Det legges følgende planer for de enkelte fokusområdene for 2012:

organisasjoner til beste for våre medlemmer
– Tale Norge og norske ressursers sak inn mot
Raw Materials Supply Group
2. Medlemsaktiviteter – internt fokus
– Gjennom komiteene forankre og drive arbeidet
innen de fagområdene vi er engasjert videre.
– Arrangere relevante samlinger/kurs/konferanser,
belyse problemstillinger gjennom slike.
– Gjøre medlemmene gjensidig mere gode ved å stimulere til å dele og trekke på hverandres erfaringer.
– Stimulere til en sterk og samlet bergindustri

1. Rammevilkår nasjonalt og internasjonalt
– eksternt fokus

N AT U R S T E I N

PUKK OG GRUS

MINERALER OG MALM

– Følge med på og påvirke regjeringens arbeid med
en mineralstrategi, følge opp etter framlegging.
– Følge med på implementering av mineralloven, ved
behov påpeke behov for justeringer i god tid innen
utløp av 5-årig overgangsfase. Ta aktivt ansvar for å
formidle innholdet i regelverket til medlemmene.
– Følge med på og påvirke annet relevant regelverk.
– Ta omdømmeprosjektet over i en fase III.
– Sette i gang et prosjekt som dokumenterer effekter
av deponi.

– Ferdigstillelse av steinhåndboka

– Seriøs pukkverksdrift

– Bruk av norsk stein

– Deponi/fyllplasser for

– Etisk handel

rene masser

– Mineralavfallsdeponi

– Ha spesielt fokus på kompetanse: utdanning,
kunnskapsutvikling og rekruttering

også gjennom en aktiv faglig debatt utover egen
bedrifts interesse.
3. Bruk av ressurser
– Gå gjennom fokusområdene i løpet av 2012 for
om mulig å forenkle strategien.
– Jobbe videre med å jobbe mer effektivt i fht.
måloppnåelse.
– Styrke foreningens sekretariat på faglig nivå.
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Å R S B E R E T N I N G 2 0 11

SPESIELLE FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGEN 2012
1. KONTINGENT

3. FJORÅRETS FORSLAG OM FORSKNINGS-

Styret har sett på kontingentinntektene fra de ulike del-

FINASIERINGSORDNING

bransjene. Det viser seg at mineralbransjen betaler rela-

Fjorårets forslag om forskningsfinansieringsordning

tivt mindre enn andelen av total omsetning i bergindu-

legges etter råd fra SINTEF og etter en vurdering av

strien slik denne er registrert hos NGU og Dirmin skulle

økonomien på is inntil Normin er etablert som forsk-

tilsi. Vårt kontingentsystem er at hovedmedlemmene be-

ningsprogram og til vi har løst de kapsitetsutfordringer

taler 1,3 promille av omsetning, med 25% rabatt for Norsk

vi for tiden har i sekretariatet.

Industri medlemmer, oppad begrenset til 100 000 kr /
75 000 kr for Norsk Industri medlemmer.
Innen mineralbedriftene er det relativt flere større
bedrifter, slik at flere stanger i kontingenttaket. Samtidig ser vi at foreningens aktiviteter for tiden i stor grad
fokuserer på denne delbransjens utfordringer, herunder
spesielt deponi. Hva som skjer med deponisaken påvirker også hele bransjens omdømme. Dette innebærer
at de andre delbransjene bærer en høyere andel av
kontingentkostnadene enn hva som kan synes rettferdig. Samtidig er sekretariatet i foreningen presset
kapasitetsmessig.
Det foreslås å styrke foreningens kontingentinntekter ved å øke kontingenttaket etter følgende modell med
25 000 kr. Styret mener at dette vil innebære at den økte
kontingenten vil bæres av de store selskapene, og at
dette vil øke mineralselskapenes andel av Norsk Bergindustris kontingentinntekter. i tillegg foreslås 15%
økning av kontingenten for alle hoved-/produsentmedlemmer for 2012. Minimumskontingent holdes uendret.
Leverandørmedlemmer holdes utenfor økningen.Det vil
bli gjort ytterligere rede for forslaget i generalforsamlingen.
2. STYRKING AV SEKRETARIATET
Ressurssituasjonen i sekretariatet har blitt gradvis
mer sprengt. Teknisk sekretær Per Helge Fredheim
har ikke blitt erstattet etter at han gikk av. Oversikten
over aktiviteter som foreningen er involvert i viser at det
er veldig stor ekstern interesse for bransjen og foreningen. Styret foreslår at det for 2012 settes av en egen
pott til konsulenthonorar, der sekretariatet kan søke
avlastning og faglige råd. Det vil bli gjort ytterligere
rede for forslaget i generalforsamlingen.

4. FORSLAG FRA ESPEN LILLEBRYGFJELD
OM FOND FOR SJØDEPONI
Vi har mottatt følgende forslag fra Espen Lillebrygfjeld
(teksten forkortet):
Det har dannet seg en negativ opinion mot deponering i
sjø. Samtidig mener bergindustrien at slik deponering i
enkelte tilfeller kan være mer bærekraftig enn deponering på land. Jeg foreslår at Norsk Bergindustri oppretter
et fond som kan brukes til tiltak i forbindelse med den
prinsipielle vurderingen av deponering i sjø vs. land,
enten til enkeltbedrifter (i så fall ikke tiltak som faller
innenfor ordinær konsekvensutredningsprosess) eller
til ekstraordinære tiltak i regi av Norsk Bergindustri.
Forslaget fremmes for at bransjen i etterkant ikke skal
si at vi ikke gjorde det vi kunne for å fremme vårt syn.
Jeg lar det være opp til Norsk Bergindustri å avgrense
fondet. Med vennlig hilsen Espen Lillebrygfjeld,
Hustadmarmor AS.
Styret har diskutert forslaget og har følgende vurdering: Styret finner det byråkratisk og lite hensiktsmessig å lage et eget fond. Deponiarbeidsgruppen arbeider med vitenskapelig dokumentasjon av effekter av
deponi i sjø. Det settes av 100 000 kr på årets budsjett
til dette formålet gitt at berørte bedrifter bærer hovedandelen av kostnadene. Utover dette mener styret det er
riktig i dagens pressede situasjon å bruke noe midler på
mediehåndtering knyttet til mineralstrategiarbeidet generelt og deponering i sjø spesielt. Dette knyttes ikke til
enkeltbedrifter men til å formidle Norsk Bergindustris og
bransjens samlede syn. Det vil bli gjort ytterligere rede for
forslaget og for styrets vurdering i generalforsamlingen.

V I R K S O M H E T E N S A R T O G H VO R D E N D R I V E S
AKTIVITETER I 2011
Ø KO N O M I S K E R E S U LTAT E R I 2 0 1 1
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ÅRSBERETNING 2011

Norsk Bergindustri ble dannet 28. mars 2008 i Oslo.
Norsk Bergindustris formål er å fremme medlemmenes næringspolitiske interesser, overfor myndigheter og overfor samfunnet for øvrig. Foreningen er åpen
for bedrifter som leter etter, utvinner, forvalter eller
foredler mineralske ressurser i Norge, eller bedrifter
som på annet vis har særlig tilknytning til bergindus-

b. Utøve påvirkning mot bestemmende myndigheter

2011 har sekretariatet ikke blitt tilført personellressur-

nal mineralstrategi.

tert i en rekke komiteer i regi av de europeiske bran-

ser med faglig kompetanse.

c. Følge med på og påvirke relevant regelverk
etter beste evne.
d. Fortsette videreutviklingen av hjemmesiden.
f. Utgi en brosjyre om bergindustrien.
Det har vært drevet et aktivt påvirkningsarbeid over
for bestemmende myndigheter og utvalgte interessen-

ble pensjonert 30. april 2011. Sekretariatet har deretter bestått av en generalsekretær, en bransjesekretær
og en administrativt ansvarlig, alle i 100 % stilling.
Bransjesekretæren går med virkning fra 1. januar 2012
over i 80 % stilling.
Sekretariatets aktiviteter har tilsvarende innvirkning
på det ytre miljø som enhver annen kontorbedrift. Det
har ikke vært skader eller ulykker i 2011. Det fins avfallssorteringsordninger i lokalene.
Alle de ansatte i sekretariatet er kvinner. I styret
er kun styreleder kvinne, noe som innebærer en kvinneandel i styret på 10 % når varamedlemmer og observatør regnes med.
Foreningen har høyt fokus på omdømme og samfunnsansvar, og foreningens aktiviteter bidrar derfor
positivt til økt bevissthet rundt denne problemstillingen
og om rapportering av faktorer knyttet til dette i hele
den norske bergindustrien.
Norsk Bergindustri er etablert i Oslo.
Styret bekrefter at forutsetning om fortsatt drift er
til stede.

B. Aktiviteter i 2011
1. Rammevilkår og synlighet. Norsk Bergindustri skal

ter for å ivareta de tre første punktene. Fase to i
omdømmeprosjektet er gjennomført med representanter for 6 ulike enkeltbedrifter. En brosjyre om bergindustrien er i prosess, mens det kontinuerlig jobbes

nomført det vi planla under dette fokusområdet.
2. Europa. Det skal prioriteres ressurser for å ivareta
Norsk Bergindustris medlemmers interesser i
europeisk sammenheng.
a. Delta i og påvirke europeiske bransjeorganisasjoner
til å ivareta norske interesser i europeisk sammenheng.
b. Ivareta direkte kontakt mot EU-kommisjonen og
EU-parlamentet i den grad dette er hensiktsmessig.
Det har blitt gjennomført aktiv møtevirksomhet
både bilateralt med EU og gjennom de ulike europeiske
organisasjonene som vi er medlemmer i i Europa.
Videre har generalsekretæren deltatt på verdens største gruvekongress PDAC i Montreal i Canada for å lære
om hvordan bergindustri jobber med bl.a. samfunnsansvar andre steder.
Generalsekretæren innehar for tiden verv som
styremedlem i UEPG, mens styreleder leder Euromines`

vante områder i samfunnsdebatten.

kandidat til president i Euroroc. Elisabeth Gammelsæter

medlemmer for å sikre en god implementering av
mineralloven.

forankre arbeidet ute hos medlemmene og det er
også en hensiktsmessig måte å få jobben gjort når
vi har et lite sekretariat.
a. Gjennom komiteene forankre og drive arbeidet innen
de ulike fagområdene hvor vi er engasjert.
b. Arrangere relevante samlinger/kurs/konferanser for
kunder og samarbeidspartnere samt myndigheter.

I hovedsak har Norsk Bergindustri dermed gjen-

representerte i november 2011 norske myndigheter og
Norsk Bergindustri i møte i Raw Materials Supply Group,
som er en møteplass hvor bergindustrispørsmål drøftes
mellom bestemmende myndigheter (medlemslandene
i EU) med representanter for berørt industri. Norge har

ende ivaretatt i tråd med planene.
Andre ting

3. Medlemsaktiviteter. Komitéarbeidet er viktig for å

denne til ny versjon, noe som gjør oss bedre rustet til å
kommunisere via hjemmesiden.

Administrasjon og økonomi har blitt tilfredsstill-

dette punktet.

medlemmer generelt, medlemsgrupper, viktige

kommunikasjonskomité. Ragnar Kjeserud er Norges

a. Fortsette å påvirke bestemmende myndigheter og

I hovedsak har Norsk Bergindustri fulgt planene under

med å utvikle hjemmesiden. Januar 2012 oppgraderes

drive lobbyarbeid og være en premissgiver på rele-

For 2011 var planene:

sjeorganisasjonene for bergindustri.

e. Gjennomføre fase to i omdømmeprosjektet.

ens hovedmedlemmer kan bli leverandørmedlemmer.
Det har vært et høyt og økende trykk på aktivitetene

Etter at Per Helge Fredheim ble pensjonert i april

forumet. Utover dette er Norsk Bergindustri represen-

trien. Leverandører av varer og tjenester til forening-

i sekretariatet utover året i 2011. Per Helge Fredheim

tidligere ikke vært representert i dette

og viktige organisasjoner for å få på plass en nasjo-

c. Opprette og lage en ressursbank - kompetansebase,
der sekretariatet kan spille på dedikerte personer
med kunnskap innen spesielle områder. Disse bør
forpliktes til å gi råd om hvordan medlemsbedrifter
påvirkes og foreslå vinklinger og strategier ved
behov, f. eks. ved høringsuttalelser.
Det har vært jobbet aktivt i alle komiteene (se egen
omtale). Medlemmenes spisskompetanse stilles gjennom komitéarbeidet tilgjengelig til hele bransjens beste.
Kurs og konferanseaktiviteten omtalt side 58-61 bidrar
til økt kunnskap hos medlemsbedriftene, aktualiserer
relevante problemstillinger og skaper møteplasser som
kan bidra til å utvikle bransjekulturen.
Ressursbank har blitt opprettet. Det vurderes at den
for øyeblikket ikke umiddelbart bidrar til å redusere den
knapphet på ressurser som fins i sekretariatet.
Planene er gjennomført som forutsatt.
4. Administrasjon og økonomi. Bruk av ressurser.

Styret meldte i fjor at det i tillegg skulle bli jobbet
spesielt med følgende:
– Kontingent: Synliggjøring av hva vi bruker pengene
til er viktig for å ivareta medlemstilfredshet. Dette
gjøres bl.a. gjennom årsrapport, men bør også synliggjøres løpende gjennom nyhetsbrev og annen
medlemsinformasjon gjennom året.
Her kan man alltids bli bedre. Dette er også vanskelig
å måle. Dette har imidlertid blitt høyt prioritert i 2011
fra sekretariatets side. På konferanser og møter har
det blitt lagt høy vekt på å formidle hvordan Norsk
Bergindustri jobber.
– Medlemsinformasjon: Løpende informasjon om pågående prosesser må formidles ut til medlemmene.
Dette prioriteres gjennom bl.a. hyppigere nyhetsbrev.
Planlagt for 2011: øke antallet nyhetsbrev fra seks til
åtte.
Det ble i løpet av året 2011 sendt ut ni nyhetsbrev fra
Norsk Bergindustri. Medlemsundersøkelsen fra januar
2012 viser høy grad av tilfredshet med informasjon fra
sekretariatet, men noe lavere score på kontakt med
det enkelte medlem. Kommunikasjonskomiteen har
også spesielt diskutert hvordan vi kan bli enda flinkere
til å nå riktig person ute hos medlemsbedriftene.
– Sosialt fellesskap: Noen kan ha opplevd at noe av
det sosiale fellesskapet har blitt borte da vi har blitt
større, samtidig kan det føles som mindre kontakt
pga. elektronisk post i stedet for at informasjon tidli-

Dette fokusområdet ble tatt ut i fjor. Det ble ansatt en

gere ble sendt ut i papirformat. Det er viktig å fort-

administrasjonsansvarlig i 2010 og deretter har det blitt

satt ivareta medlemskontakt og beholde fokus på

forutsatt at dette til en hver tid er i orden.

bransjekultur og møteplasser.

Det framgår at det nåværende styret ønsker å be-

Medlemsundersøkelsen januar 2012 viser at medlem-

holde dette fokusområdet og døpe det om til “Bruk av

mene er godt fornøyd med innsats for sosialt felles-

ressurser”. Derfor omtales det også i denne årsberet-

skap. Dette vil fortsatt bli prioritert høyt.
– Investor seminar: Dette bør vurderes, sees på i et

ningen.
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– Flaggsaker: Viktig å prioritere de definerte bransje
relaterte flaggsakene med spisst fokus. Å ”vifte med
disse” er viktig for bransjen.
Det har i 2011 blitt jobbet med flaggsakene
på følgende måte :
HMS
– kurs for bedriftshelsetjenesten på Hurdal
– studietur til Sverige
– planlegge sikkerhetskurs i 2012
Tilgang til ressurser
– vektlagt i mineralstrategien, tatt opp i ulike møter
og medieoppslag
Samfunnsansvar/kommunikasjon om bransjens behov
– Masterprosjekt om samfunnsansvar og bergindustri mot år 2025
– Omdømmeprosjektet fase II
– Kommunikasjonsdagen
– Forberedelse av brosjyre
– Ekstern foredragsvirksomhet
Rekruttering/tilgang på relevant kompetanse
– Etablert traineeordning med oppstart
1. september 2011
– Professorat gruvedrift under etablering
– Videreført engasjementet i Bergringen
– Løpende dialog med IGB/Fagskolen Stjørdal
– Overgangsklasse Stjørdal bergteknisk ansvarlig
– Egen kursvirksomhet
– Deltakelse i interimstyre for bransjeprogrammet
Minforsk, bidrag til workshoprunde under utarbeidelse av rapport om forskningsbehov
Myndigheter/retningslinjer: Overvåkning av rammebetingelser nasjonalt og internasjonalt
– Mineralstrategien
– Høringer
– UEPG/IMA/Euromines/Euroroc
– Fått på plass norsk deltakelse i EU-kommisjonens
Raw Materials Supply Group
Mineralloven – behov for en mineralstrategi
– Presse- og poitikerseminar
– Høstmøtet

– Belyst på høstmøtet
– Dialogmøte generalforsamling
– Observatør tilstede i styremøter
Ferdigstillelse av steinhåndboka
– Utemiljøboka i sluttfasen
Bruk av norsk stein
– Brev til amerikanske ambassade
– Natursteinskonferansen
– Steinhåndboka
Etisk handel
– Oppfordring via Etiske retningslinjer
– Ikke aktivitet utover dette siden vi sa opp
medlemskap i Etisk handel
Seriøs pukkverksdrift
– Brosjyre om dette
– Diverse henvendelser vedrørende lokalt
useriøse aktører
Deponi/fyllplasser for rene masser
– Nevnt i enkelte foredrag
– Høring mineralavfallsdirektivet
– Ikke egen aktivitet utover dette
Mineralavfallsdeponi
– Bruk av sjø – dialogkonferanse i Bergen
sammen med Fiskarlaget
– Løpende dialog Fiskarlaget/Fiskeridirektoratet
– Leserinnlegg Geo
– Medieseminar 1.11
– Deltakelse befaring Naustdal 15. november 2011
Mineralstrategi
Notatet ”Behov for en mineralstrategi” dokumentet er
bredt spredt og blitt lest av mange eksternt – men vi
må bli flinkere til å kommunisere dette arbeidet inn
mot medlemmene også.
Dette notatet har blitt formidlet og tatt med på ulike
møter internt og eksternt. 12. januar 2012 ble det arrangert medlemsmøte for å fornye foreningens syn på
hensiktsmessig innhold i en mineralstrategi. I etterkant av dette møtet ble det skrevet brev til statsminister Jens Stoltenberg om de overordnede prinsippene
som bør legges til grunn ved utarbeidelse av en mineralstrategi, medlemmenes synspunkter ble formidlet
til NHD i form av to notater med konkrete innspill.
a. Økonomiske resultater i 2011

– Ulike møter med departementer og organisasjoner

Årsregnskapet for 2011 viser et resultat før skatt

Leverandører

på kr -602000. Totalkapitalen pr 31.12.2011 er

ÅRSBERETNING

ÅRSBERETNING

fem års perspektiv.
Dette har det ikke blitt gjort noe med i 2011.
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kr. 10 316 675,00.
Norsk Bergindustris andel i NHO-Landsforenings

R E S U LTAT R E G N S K A P
BALANSE
N OT E R – R E G N S K A P S P R I N S I P P E R
B U D SJ E T T E R

fond: Andelen var ved utgangen av 2011 kr. 8 665
154,00. Grunnkapitalen skal deretter ifølge vedtektene reguleres ved utløp av 2011 tilsvarende utviklingen i SSB konsumprisindeks fra 15. desember
2010 til 15. desember 2011 med et tillegg på 0,2 %.
Justering av grunnkapital ved årsskiftet 2011/2012
ville dermed blitt kr. 17 390. Grunnet negativ utvikling i NHO-Landsforenings fond gjennom 2011 vil
det ikke være mulig ved årsskiftet å foreta en slik
justering. Når avkastningen av fondet igjen blir positiv vil grunnkapitalen bli justert med tilbakevirkning
også for denne perioden.
Styret har ikke funnet grunnlag for å endre plassering
av kapitalen.
Oslo 28. februar 2012

H a n n e M a r k u ss e n E e k
S t y re le d e r

Pe r N i l ss e n
Va ra m e d le m

M a g n e B å t sta d
N e st le d e r
To re H o l t h
Va ra m e d le m
O le J a ko b O a n e s
N e st le d e r
K j e l l S le t s j ø e
Va ra m e d le m
Fra n k H a m m e r
S t y re m e d le m
H e n n i n g C h r i ste n s e n
O b s e r va t ø r leve ra n d ø re n e
D a g L a rs e n
S t y re m e d le m

Bjørn Martinsen
S t y re m e d le m

E l i s a b e t h G a m m e l s æ te r
G e n e ra l s e k re tæ r
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REGNSKAP

Noter

2011

2010

Regnskap

Regnskap

DRIFTSINNTEKTER

Konferanse- og kursinntekter
Medlemskontigent
Tilskudd fra NHO AMF
SUM DRIFTSINNTEKTER

2 334
3 992
0
6 326

2 984
3 959
–2
6 941

11

13

2 940

3 165

DRIFTSKOSTNADER

VAREKOSTNADER
PERSONALKOSTNADER
Andre driftskostnader
Avskrivning på driftsmidler
Husleie og drift lokaler
Honorar/kjøp av tjenester
Reisekostnader
Møter, arrangement, kurs, konferanser
Generalforsamling
Forsikringer, kontigenter og gaver
Andre kostnader
Tap på fordringer
Bidrag/støtter

1

27
363
944
313
1 339
31
244
20
4
548

24
549
878
452
2 154
38
252
12
113
157

SUM ADMINISTRASJONSKOSTNADER

3 833

4 629

SUM DRIFTSKOSTNADER

6 784

3

2

DRIFTSRESULTAT

– 458

7 807
– 866

F i n a n s i n n t e k t e r o g f i n a n s ko s t n a d e r
Finanansinntekter
Finananskostnader
NETTO FINANSPOSTER

37
– 359
– 322

879
–3
876

RESULTAT FØR SKATT

– 780

10

0

298

– 780

308

Skattekostnad
RESULTAT

9

2011

(Beløp i hele 1.000 kr)

2010

Noter
EIENDELER
Anleggsmidler
Varige driftsmidler

Inventar, IKT-utstyr, kontormaskiner
Sum varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler

60
60

87
87

60

87

266
336
602

237
394
631

3

Omløpsmidler
Fordringer

Kundefordringer
Andre fordringer
Sum fordringer
Investeringer
NHO LF-Fondet
Sum investeringer
Bankinnskudd
Sum omløpsmidler
SUM EIENDELER

4

5
5

8 665
8 665
989
10 256
10 316

9
9
1
11
11

024
024
386
041
128

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital

Grunnkapital Bergindustriens fond
Sum bundet egenkapital

6

8 695
8 695

8 695
8 695

688
688
9 383

1 468
1 468
10 163

319
0
129
91
394
933
933

249
4
152
143
417
965
965

10 316

11 128

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital
SUM EGENKAPITAL

6

Gjeld
Avsetning for forpliktelser

Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Skattetrekk og andre trekk
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
SUM GJELD

8
7

SUM EGENKAPITAL OG GJELD
Oslo 28. februar 2012
Hanne Markussen Eek
Styreleder

Frank Hammer
Styremedlem

Dag Larsen
Styremedlem

Kjell Sletsjøe
Varamedlem

Tore Holth
Varamedlem

Magne Båtstad
Nestleder

Bjørn Martinsen
Styremedlem

Henning Christensen
Observatør leverandørene

Ole Jakob Oanes
Nestleder

Per Nilssen
Varamedlem

Elisabeth Gammelsæter
Generalsekretær

REGNSKAP

(Beløp i hele 1.000 kr)

BALANSE PR. 3112.
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NOTER TIL REGNSKAPET 2011
NOTE 2

( B e l ø p i 1 0 0 0 k r. )

Bidrag og støtter
NOTE 1
2011

2010

Bladet Stein

303

0

Personalkostnader

2011

2010

NTNU Trainee ordningen

188

100

Lønn/feriepenger

2 083

2 063

Bergringen

50

50

Arbeidsgiveravgift

346

388

NTNU eksekusjon

Pensjonskostnader

436

568

Sum bidrag og støtter

75

146

NOTE 3

2 940

3 165

3,5

3,5

7

7

548

157

NOTER

Type bidrag eller støtte

Personalkostnader, ansatte, godtgjørelser, lån m.m.

Andre lønnsrelaterte ytelser
(tidligere avsetninger)
Sum personalkostnder
Gjennomsnittlig antall ansatte
Ytelser til ledende personer

Daglig leder

Lønn

960

50

59

0

1 019

50

Andre lønnsrelaterte ytelser
Sum ytelse til ledende personer

Regnskapsprinsipper

vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskaps-

det for øvrige kundefordringer en spesifisert avsetning

lovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små

for å dekke antatt tap.

foretak.

Skatt

Styret

Pensjonskostnader - midler og forpliktelser
TNOK 197.
Foreningen har kollektiv tjenestepensjonsordning for sine
ansatte. Ordningen er organisert i Storebrand Livsforsikring.

Foreningen er skattepliktig i sin helhet.

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstids-

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både

punktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de lev-

periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt.

Pensjoner sikret i kollektiv forsikring:

eres. En overveiende del av inntektene er kontingenter,

Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de

Sikrede pensjonsforpliktelser er ikke balanseført.

som opptjenes og periodiseres per kalenderår.

midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regn-

Årets pensjonspremie er TNOK 404.

skapsmessige og skattemessige verdier, samt under-

1 person har innskuddsbasert pensjonsordning.

Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt
poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av
anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.
Anleggsmidler

Pr. 31.12.11 omfatter pensjonsordningen 4 medlemmer.

Pensjonspremiefondet utgjør pr. 31.12.11 TNOK 23

skjeller som reverserer eller kan reversere i samme

Foreningen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning
etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Utsatt skattefordel er ikke balanseført i henhold til

Foreningens pensjonsordning tilfredsstiller kravene

unntaksreglene for små foretak.

0

Anskaffelseskost 31.12.

133

133

Akkumulerte avskrivninger 01.01.

46

46

Tilbakeført akkumulerte avskrivn.

0

0

27

27

Avgang akkumulerte avskrivninger

0

0

Akkumulerte avskrivninger 31.12.

73

73

Balanseført verdi pr. 31.12.

60

60

Økonomisk levetid

5 år
Lineær

Norsk Bergforening
Inovasjon Norge

2011

2010

140

0

50

0

0

52

i denne lov.

0

41

Norsk Industri

Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger

Kostnadsført revisjonshonorar

lavere enn balanseført verdi. Varige driftsmidler med

er ikke balanseført.

i løpet av året

begrenset økonomisk levetid avskrives lineært over

Pensjonspremien kostnadsføres ved innbetaling og

driftsmiddelets levetid.

anses i disse tilfeller som

Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell

0

UEPG

men nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom dette er

dende etter fradrag for avsetning til forventet tap.

0

Avgang

NAV

Revisjon (eks. mva)

lønnskostnader.

133

0

Type fordring

perioder er utlignet og nettoført.

Pensjonsforpliktelser

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til påly-

133

Tilgang

Andre fordringer

Skatteøkende og skattereduserende midlertidige for-

og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost,

Fordringer

Sum

NOTE 4

Premien utgjorde i 2011 TNOK 31

pensjonskostnad og klassifiseres sammen med

Anskaffelseskost 01.01.

Avskrivingsplan

skudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret.

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie

Inventar/ktr.mask.

Årets avskrivninger

Pensjonskostnader for daglig leder i 2011 utgjorde

Driftsinntekter

Varige driftsmidler/avskrivninger

Tilgode mva
2011

17

2010

28

Honorar for rådgivning utført
av revisor
Sum honorar til revisor

5

0

22

28

Handelshøyskolen

40

0

0

100

0

35

Avsetning tap på fordringer

–6

– 24

Diverse fordringer

112

190

Sum andre fordringer

336

394

24

NOTE 5

NOTE 9

Bankinnskudd

Skattekostnad

NOTER

Type innskudd

2011

2010

Årets skattekostnad fordeler seg på:

Betalbar skatt årets resultat

Frie bankinnskudd

857

1 230

Bundne skattetrekksmidler

132

156

2011

2010

4

For lite/mye avsatt tidligere år

– 302

Endring i utsatt skatt

Sum bankinnskudd
og pengemarkedsfond

989

1 386

Sum skattekostnader

0
0

– 298

2011

2010

– 780

10

2011

2010

Beregning av årets skattegrunnlag

NHO LF-Fondet

8 665

9 024

Resultat før skatt

Sum fond

8 665

9 024

Permanente forskjeller

73

47

Endring midlertidige forskjeller

–1

– 44

– 709

13

2011

2010

Fond

NOTE 6

Årets skattegrunnlag

Egenkapital og endring egenkapital
Oversikt over midlertidige forskjeller

Årets endring i egenkapitalen:
Grunnkapital
Annen
Sum
Bergind.Fond egenkapital egenkapital

Egenkapital 01.01.

8 695

1 468

10 163

0

– 780

– 780

8 695

688

9 383

Årets resultat
Egenkapital per 31.12.

Anleggsmidler

10

–3

Kundefordringer

12

– 41

Årets underskudd til fremføring

– 709

0

Sum

– 710

– 44

–199

– 12

28 % utsatt skattefordel

NOTE 7

Utsatt skattefordel er ikke balanseført i henhold til

Annen kortsiktig gjeld

unntaksreglene for små foretak.

Type gjeld

Skyldige feriepenger

2011

2010

208

235

Diverse kreditorer

4

43

Sandman

0

73

NHO ServicePartner

4

66

(tilskudd Bladet Sten)

178

0

Sum annen kortsiktig gjeld

394

417

2011

2010

0

0

Arb.g.avg. 6.termin

62

110

Arb.g.avg. av feriepenger

29

33

Sum skyldige offentlige avgifter

91

143

Utfakturert i 2011 gjelder 2012

NOTE 8
Skyldige offentlige avgifter
Mva 6.termin
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BUDSJETT 2012

(Beløp i hele 1.000 kr)

FORKLARING TIL BUDSJETT 2012

Regnskap
2010

Budsjett
2011

Regnskap
2011

Budsjett
2012

INNTEKTER

Konferanse- og kursinntekter
Tilskudd
Medlemskontigenter

2 984
–2
14

2 325
203
15

2 334
0
15

1 733
652
15

Serviceavgift

3 945

4 210

3 977

4 585

SUM INNTEKTER

6 941

6 753

6 326

6 985

PERSONALKOSTNADER

3 165
50

2 937
50

2 940
50

2 909
50

13

13

11

14

SUM ADMINISTRASJONSKOSTNADER

24
726
878
452
1 977
38
252
12
113
157
4 629

24
543
425
455
1 305
30
125
10
0
1 339
4 256

27
363
944
313
1 339
31
244
20
4
548
3 833

27
443
1 100
326
1 207
30
258
190
0
698
4 279

SUM DRIFTSKOSTNADER

7 807

7 206

6 784

7 202

DRIFTSRESULTAT

– 866

– 453

– 458

– 217

Finansinntekter og finanskostnader
Finanansinntekter
Finananskostnader

879
–3

500
0

37
– 359

400

Netto finansposter

876

0

– 322

Resultat før skatt

10

47

– 780

Inkl. Honorar til styreleder
VAREKOSTNADER
ADMINISTRASJONSKOSTNADER

Avskrivninger
Husleie og kostnader vedr. lokaler
Honorar/kjøp av tjenester
Reisekostnader
Møter, arrangement, kurs, konferanser
Generalforsamling
Forsikringer, kontigenter og gaver
Andre kostnader
Tap på fordringer
Bidrag/støtter

Skattekostnad

298

0

Resultat

308

– 780

183

Det skal bemerkes følgende til budsjett 2012:
Oppstillingen av vårt budsjett er videreføring av
den prosessen som ble startet i 2011. Vi gjør ytterligere grep for tilpassing til NHO Servicepartner
(vår regnskapsfører) sine kontoplaner. Dette innebærer en viss endring av budsjettets oppstilling
sett i fht. tidligere år. Dette vil redusere faren for
feilføring og lette oversikten. Regnskapet 2011
sett i fht. budsjett 2012 har blitt mer sammenlignbare mot for det man ser tidligere år. Det vil
bli redegjort for forskjellen i møtet.
Vedr. enkeltposter bemerkes følgende:
INNTEKTER:
Kursinntekter og – utgifter:
– Komiteenes arbeidsplaner og våre erfaringstall
er lagt til grunn ved budsjettering. Det er en
viss usikkerhet knyttet til disse tallene.
– Noe lavere kursinntekt grunnet færre arrangementer i 2012.
– Det er for første gang lagt kursplan for 2 år.
2012 og 2013 er satt opp i tråd med signaler
fra styret.
– Miljøkonferanse var et av de årlige arrangementene som vi i første omgang ikke så at vi
hadde ressurser til i 2012. Forutsatt at sekretariatet får benytte konsulent som er inkludert i
budsjettet, mener vi at vi skal klare å gjennomføre en slik konferanse også i 2012.
Tilskudd:
– 463.745,– er fra bedrifter tilknyttet Traineeordningen.
– 188.000,– er fra ulike bedrifter som går til
støtte av bladet Sten.
Medlemskontingenter og serviceavgifter:
– Forutsetninger lagt til grunn ved budsjettering
av medlemskontingenter og serviceavgifter:
Omsetningstall er hentet fra Brønnøysund via
Proff Forvalt. Det legges til grunn at kontingent
og serviceavgifter til sammen skal utgjøre 1,3
promille av hovedmedlemmets omsetning,
korrigert for ikke relevant omsetning, oppad
begrenset til 125 000 kr, nedad begrenset til
5 000 kr. Det gis 25 % rabatt for medlemmer
av Norsk Industri/NHO.

– Årets budsjett omfatter i tillegg en økning på
15 % for samtlige hovedmedlemmer samt heving av max. kontingent-taket med 25 000 kr.
Taket heves fra hhv. 75 000 kr til 100 000 kr.
(gjelder medlemmer i Norsk Industri) og fra
100 000 kr til 125 000 kr (ikke medlem av
Norsk Industri). Det vises til årsrapportens
side 12 for begrunnelse.
– For leverandørmedlemmer opereres det med
en 6 trinns stige for medlemskontingent, fra
6 000 kr til 43 000 kr, avhengig av omsetning
til våre hovedmedlemmer.
– Det fremgår at omsetningsutviklingen hos våre
medlemmer har vært relativt stabil. Tallet fanger også opp inn-/og utmeldinger.
Lønns- og personalkostnader:
– Denne posten omfatter lønn til sekretariatet,
pensjonsutgifter samt opplæringskostnader og
andre regulære personalkostnader.
– Det bemerkes at lønnskostnadene er for
2 x 100 % stilling og 1 x 80 % stilling.
– Pensjonsordningen omfatter ytelsespensjon
for to av de ansatte og innskuddspensjon for
en ansatt.
Varekostnader: Toll av bladet Sten.
Administrative kostnader:
– Husleie og kostnader vedr. lokaler:
Inkluderer en kostnad på 26 000 for oppsett av
en vegg for å dele et kontor til to. 10 000,- for
transport av bladet Sten. samt disponering av
konferansesentret i NHO-bygget. Vi har fått
redusert husleie med 85 000 etter flytting til
nye lokaler.
– Honorar/kjøp av tjenester:
Økt IKT kostnader pga. oppgradering av hjemmesiden til ny versjon (kr 60 000) og prosjekt
Arena som bl.a. inkluderer nytt fakturerings- og
regnskapsrapporterings system (kr. 30 000).
225 850,- er til prosjektansvarlig for Traineeordningen i Norsk Bergindustri. Det er dekket
av bedrifter som deltar i ordningen. Kr 100 000
til ferdigstilling av Stenhåndboken, kr 76 000 er
satt av til forelesere ved ulike arrangementer.

BUDSJETT 2012

BUDSJETT 2012

BUDSJETT 2012
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– Det legges under honorar inn en egen konsulentpost på 300 000 kr for å avlaste sekretariatet i en presset situasjon.
Det vises til årsrapportens side 12 for ytterligere begrunnelse.
– Reisekostnader:
På fjorårets nivå, gjelder reiser både for sekretariat, styre, komiteer, og reiser i Europa i forbindelse med UEPG, Euroroc, Euromines sine
møter.
– Møte, arrangementer, kurs, konferanser:
Utgifter i forbindelse med konferanser. Deling
inntekt med medarrangører er ført under
"Andre kostnader".
– Forsikring- kontingenter og gaver:
Kontingent – fradragsberettiget: UEPG, Euromines, Euro-roc (222 000).
– Andre kostnader:
Deling av inntekter med Veiteknisk institutt og
Norsk Bergforening etter henholdsvis Stein i
vei og Høstmøte – tidligere ført under "Møte,
arrangementer, kurs, konferanser".
– Bidrag/støtte:
Geo (20 000), Sten (100 000 fra Norsk Bergindustri og 188 000 fra bedriftene, inntektsført
under tilskudd). Bergringen (50 000). Hovedekskursjon for NTNU-studenter (10 000).
Deponi (100 000). Viberasjonsprosjekt (20 000).
Internettside norsk skifer (10 000). Mediehåndtering mineralstrategi/deponi (200 000).
De fire siste punktene er nye for året, for begrunnelse deponiprosjekt og mediehåndtering
se rapportens side 12.
Utover dette vil grunnlaget for budsjettet bli
gjennomgått i generalforsamlingen.
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TILLITSVALGTE 2011

Styrets arbeidsutvalg
– Hanne Markussen Eek,
Franzefoss Minerals AS, styreleder
– Ole Jakob Oanes, Norstone AS, første nestleder
– Magne Båtstad, Minera Skifer AS,
andre nestleder
Styret arbeidsutvalg kom grunnet utskiftinger ikke
skikkelig i gang før over sommeren 2011. Formålet
med arbeidsutvalget er å gi generalsekretæren en
mulighet til å forankre politisk mellom styremøtene.
Arbeidsutvalget rapporterer til et samlet styre og
skal ikke overta styrets rolle.
I 2011 hadde utvalget to møter i Oslo og to telefonmøter. I tillegg er det tett epost- og telefonkontakt
mellom medlemmene.

Hanne Markussen Eek

Magne Båtstad

Styret i Norsk Bergindustri
– Hanne Markussen Eek, Franzefoss Minerals AS,
styreleder
– Ole Jakob Oanes, Norstone AS, første nestleder
– Magne Båtstad, Minera Skifer AS, andre nestleder
– Bjørn Martinsen, Narvik Steinsenter AS, styremedlem
– Dag Larsen, Titania AS, styremedlem
– Frank Hammer, Franzefoss Pukk AS, styremedlem
– Kjell Sletsjøe, Tidl. Lundhs, varamedlem
– Tore Holth, Gunnar Holth Grusforretning AS,
varamedlem
– Per Nilssen, Store Norske, varamedlem
– Henning Christensen, S. Tandberg AS,
leverandørenes observatør
Styret har hatt 4 styremøter i 2011 – det siste styremøtet i november var i kombinasjon med strategimøte
sammen med alle komitelederne for å legge planer
for 2012 og 2013.

Ole Jakob Oanes

Fra øverst i trappen og nedover: Magne Båtstad, Minera, andre nestleder. Hanne Markussen Eek, styreleder. Tore Holth,
varamedlem. Ole Jakob Oanes, første nestleder. Bjørn Martinsen, styremedlem. Henning Christensen, leverandørenes
observatør. Dag Larsen, styremedlem. Frank Hammer, styremedlem. Kjell Sletsjøe, varamedlem. Innfelt: Per Nilssen,
varamann (var ikke tilstede når bildet ble tatt).
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KOMITEENE
– Bergteknisk komité – Byggteknisk komité – Deponiarbeidsgruppen – Gravsteinskomiteen – HMS- komiteen – Kommunikasjonskomiteen – Kompetansekomiteen – Ytre miljøkomiteen
– Leverandørenes arbeidskomité – Norsk Bergindustris
representanter i eksterne råd og utvalg
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Bergteknisk komite besøkte
Norges største pukkverk Norsk
Stein på Jelsa, der Odd Hotvedt
tok godt imot.

”

Bergteknisk komite følger opp arbeid med teknisk regelverk som er viktig for
den delen av vår bransje som produserer byggeråstoff. Komiteen jobber også for å
fremme riktig bruk av tilslag blant annet gjennom prosjektet optimal massebalanse
i asfalttilslag. Komiteen har medlemmer med stor kompetanse innen produksjonsteknologi, materialteknologi, standarder og teknisk regelverk." sier Cecilie Hagby.
Komitéleder Cecilie Hagby

Mandat:

Saker komiteen har jobbet med gjennom 2011:

ledet Stein i vei sammen med

Styret rådgiver i drøfting av tekniske problemstillinger

– Fulgt opp vedrørende standarder og

Per Syvaldsen fra Asfalt-

for pukk- og grusbransjen.

teknisk regelverk.

teknisk Institutt.

– Hatt representasjon i strategisk viktige komiteer,
Komiteen har hatt følgende sammensetning i 2011;

UEPG, Standard Norges tilslagskomite og stein-

– Cecilie Hagby (Svelviksand AS), leder

materialkomite.

– Børge Johannes Wigum (NTNU)

– Samarbeidet med Justervesenet.

– Asbjørn Fossum (Norwegian Aggregates AS)

– Studietur til Jelsa.

– Brynjar Lund Andersen (Franzefoss AS)

– Deltatt i prosjektet ”Optimal massebalanse

– Knut Løkke (Sandvik Mining and
Construction Norge AS)
– Olav Hellekås (Metso Minerals Norway AS)
– Rune T Lund (Gunnar Holth Grusforretning AS,
avd Hamar Pukk og Grus)
Komiteen har hatt 4 møter i 2011.
Komiteen fortsetter i 2012 med uendret mannskap.

for tilslag til bruk i asfalt”.
– Aktivt medansvar for arrangementet Stein i vei.
Videre planer 2012:
– Være med på å planlegge Stein i vei 2012 og 2013.
– Følge opp vedr. standarder og teknisk regelverk.
– Ha representasjon i strategiske komiteer, herunder
UEPG, Standard Norges tilslagskomite, Steinmaterialkomiteen, prosjektet Varige veier.
– Arrangere kurs i optimal drift/maskinkjøring

Fra diskusjonen på komiteens
møte i mars fra Stein i vei på
Lillehammer.

KOMITEENE

KOMITEENE

BERGTEKNISK KOMITÉ
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BYGGTEKNISK
KOMITÉ

”

KOMITEENE

Bergteknisk komité er inne i en avgjørende fase for å ferdigstille steinhåndboka for utemiljø. Boka blir fin, sier
komitéleder Odd Arnfinn Døble. I motsetning til det første heftet blir det i første
omgang kun tilgjengelig elektronisk.

Mandat:
Styret rådgiver i drøfting av byggtekniske spørsmål
naturstein.

Første Natursteinskonferansen ble arrangert i Oslo 10.

Komiteen har hatt følgende sammensetning i 2011;

ført og vellykket arrangement med gode tilbakemel-

– Odd Arnfinn Døble (Nordicstone AS) leder

dinger. Så trakk vi - som vi gjerne gjør når det er første

– Ole Helge Nerland (Nerland Granittindustri AS)

gang vi arrangerer en ny type seminar - noen erfaring-

– Terje Holstad (Minera Skifer AS)

er som vi vil legge til grunn før neste gang vi gjør noe

– Bjørn Erik Johnsen (Jogra Steinindustri AS)

tilsvarende. Det snakkes om å gjenta natursteinskon-

– Magne Båtstad (Minera SkiferAS), fadder fra styret.

feransen høsten 2013.

– Kurt Sandman - konsulent Utemiljø boka
Komiteen har hatt 2 møter i 2011.
Saker komiteen har jobbet med gjennom 2011:
– Deltatt i prosjektet NICe SME4stone i regi
av Sintef Byggforsk.
– Jobbet videre med Utemiljø Natursteinshåndbok
Natursteinkonferansen 2011 hadde egen stein som
logo som lå utenfor Holmenkollen Park hotell under
konferansen.

og 11. november. Til slutt ble dette et solid gjennom-

Videre planer 2012:
– Ferdigstille Utemiljø Natursteinshåndbok.
– Deretter vil komiteen sannsynligvis gå i hvilemodus for en periode.
Blant de innleggene som deltakerne satte mest pris på
var en samtale mellom kunstneren Nico Widerberg og
steinhogger Christer Karlsen hos Johansen Monumenthuggeri om samspillet mellom kunstner og steinhogger
og prosessen fra kunstnerisk idé via råblokk til ferdig
kunstverk.
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DEPONIARBEIDSGRUPPEN

Videre planer 2012:
– Arbeidsgruppen vil fortsette dialogen med Norges
Fiskarlag.
– Skal se videre på ”beste praksis for avgangs-

KOMITEENE

KOMITEENE

deponering”, og kjemikaliebruk.

12. Leder i Stortingets Næringskomitè Terje Aasland
åpnet dialogmøte med Fiskarlaget.

”

2011 har vært et år med stort fokus på deponering av gruveavgang, og da spesielt
bruk av sjødeponi. I 2012 vil flere søknader om sjødeponi ferdigbehandles. Av-gjørelsen i
disse sakene sees på av mange som en prøvestein for bruk av sjødeponi ved nye gruveprosjekter. Deponiarbeids-gruppen er opptatt av at det ved valg av deponiløsninger gjøres en
sak-for-sak vurdering av det enkelte tilfellet for å finne den minst mulig belastende løsningen, enten dette blir sjø- eller landdeponi. Arbeidsgruppen vil jobbe for å få en bedre
dokumentasjon av de erfaringer en har med ulike deponimetoder i Norge, og på den
måten jobbe for å få dokumentert "beste praksis for avgangsdeponering". Arbeidsgruppen
vil også fortsette sin dialog opp mot fiskeriforvaltning, miljøorganisasjoner og andre interessenter i deponisaker, som det er naturlig å ha en dialog om sameksistens med”, uttaler
påtroppende komiteleder Roar Sandøy.

Mandat:

– Arnstein Amundsen (Hustadmarmor AS)

Arbeidsgruppen har hatt følgende sammensetning i 2011:

– Dag Larsen (Titania AS), fadder fra styret

Komiteen har hatt følgende sammensetning i 2011;

Roar Sandøy (Sibelco Nordic AS) tar over som leder

Leder Elisabeth Gammelsæter (Norsk Bergindustri),

av arbeidsgruppen og Matz Jönsson Forsell fra Arctic

leder

Gold går inn som nytt medlem.

– Ann Heidi Nilsen (Titania AS)
– Mona Schanche (Nordic Mining ASA)
– Roar Sandøy (Sibelco Nordic AS)
– Sverre Alhaug Høstmark (Norsk industri)
– Terje Guttormsen (Rana Gruber AS)
– Øystein Rushfeldt (NUSSIR ASA)
– Christian Rostock (Sydvaranger Gruve AS)

Saker komiteen har jobbet med i 2011:
– Fulgt opp vanndirektivet/forskriften fra EU
– Oppfølging av rapport ”TA 2715 /2010 Bergverk og
avgangsdeponering. Status, miljøutfordringer og
kunnskapsbehov. ”
– Arrangerte 'Dialogseminar om bruk av sjø' i Bergen
8. og 9. september 2011 i samarbeid med Norges
Fiskarlag.
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GRAVSTEINSKOMITEEN
Aker menighetshus i Oslo. Konstruktivt møter med

KOMITEENE

Direktør Gravferdsetaten Margaret Eckbo og kirkegårdskonsulent Helge Klingberg. Vi har fått meget
god respons på disse regionale dagene.

”

Tusen takk til alle komitemedlemmene for at de har brukt sin tid og kompetanse for å bedre vår alles hverdag!" sier
Gjertine Pollestad

Mandat:

om å komme med konkrete forslag (formuleringer)

Styret rådgiver i spørsmål om gravferdsloven,

på hvordan vi ønsket forskriftene formulert.

steinfaglige spørsmål i tilknytning til bearbeiding og

Komiteen sendte over et fyldig notat om forslag til

montering av gravsteiner.

endringer, da gjenstår det å se hvilke formuleringer

Komiteen har hatt følgende sammensetning i 2011:
– Gjertine Pollestad (Askim Stenindustri AS), leder
– Arild Settem (Settem Stenindustri AS)
– Egil Strand (Møre Gravmonumenter AS)

som er valgt når forskriftene kommer til høring.
– Arrangerte de årlige fagdagene for dem som har sin
arbeidsdag, eller deler av den, på kirkegården. I år
ble det arrangert en fagdag 15. november i Vestre

– Kim Veland (Th. Vaaland Granitt AS)
– Willy Nergård (Nergård Stenindustri AS)
– Bjørn Martinsen (Narvik Steinsenter AS),
fadder fra styret.
Komiteen har hatt 4 møter i 2011.
Nytt medlem i 2012 Espen Hjelmaas fra Fevik
Steinindustri AS. Kim Veland går ut.
Saker komiteen har jobbet med i 2011:
– Ny gravferdslov i Norge
Komiteen har gjennomgått og konkludert at selve
loven ikke berører gravsteinsleverandører i noen grad.
Derimot vil det komme naturlig som følge av ny lov
skje en revidering av nåværende forskrifter.
Komiteen startet derfor ved inngangen av året arbeidet med å påvirke denne revisjonen. Komiteen gjennomgikk dagens forskrifter og hadde 25. februar et
møte med Kirke og kulturdepartementet. Med bakgrunn i dette møtet ble Gravsteinskomiteen spurt

Gjertine Pollestad i møte med Kirke- og
kulturdepartementet.

– Komiteen har også fokus på dobbeltroller og er i
dialog med myndighetene om dette.
– Komiteleder har også deltatt i Faglig råd og
Gravferdsrådet.
Videre planer 2012:
Følge med videre på forskrifter til den nye loven.
Arrangere nye fagdager.

KOMITEENE

ca 25 deltagere hvor vi var glade for å ha med oss
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– Fra januar 2012 erstattes Martin Solheim av
Hilde Nordvik, også hun fra Sibelco Nordic.

”

HMS-komiteens oppgaver er ut fra
kjennskap til de største risikofaktorene i
bransjen, å jobbe for at sikkerheten og
helsen til alle ansatte blir best mulig ivaretatt. Dette gjøres ved å fokusere både på
risiko knyttet til akutte ulykker og forebygging av disse samt yrkeshygieniske faktorer
knyttet til helseaspektet for de ansatte. I tillegg har komiteen en aktiv rolle inn mot
arbeidstilsynet ved drøftinger av regelverk
som påvirker bransjen. Komiteen ønsker å
være en aktiv bidragsyter og ressurs for
medlemsbedriftene der spesielt erfaringsoverføring av de gode eksemplene vil bli
satt i høysetet», sier leder Svein Tønnessen.

KOMITEENE

seminarium: Att skapa en bra säkerhetskultur”.

– Frank Hammer (Franzefoss AS), fadder fra styret

– Studietur til Aitic og LKAB, Malmberget.
– Deltatt med foredrag og paneldebatt på arbeidstilsynets konferanse om utfordringer i bergindu-

Saker komiteen har jobbet med i 2011:

strien og entreprenørindustrien.

– Røykeslutt opplegg for bergindustrien
Videre planer for 2012:

– Diverse retningslinjer for HMS (Guidelines)
– Arrangert ”Seminar for HMS ansvarlige og bedrifts-

Komiteens hovedaktiviteter for 2012 vil være å avholde

helsetjenesten” – seminaret hadde fokus på yrkes-

HMS-konferansen «Jeg skulle bare» i februar.

betingede lungesykdommer.

Videre et dialogmøte med arbeidstilsynet rett på nyåret

– Jobbet med å sette fokus på NEPSI rapportering
for 2012.

der vi diskuterte grenseverdier for radon for underjordisk drift og vibrasjoner generelt.

– Deltatt med 3 foredrag på ”SveMins arbetsmiljö-

Mandat:
Styret rådgiver i spørsmål om hvordan skadefrekvens,

– Merete Hulbak Bergan, (Franzefoss AS)

sykefravær, yrkessykdommer og uønskede hendelser i

– Thomas Rudolf Thomassen,

bergindustrien kan begrenses.
Komiteen har hatt følgende sammensetning i 2011:
– Svein Tønnessen,
(NorStone AS – HeidelbergCement,) - leder
HMS–seminar for bedriftshelsetjenesten.

(Norcem AS - HeidelbergCement)
– Roy Eia, (Titania AS)
– Martin Solheim, (Sibelco Nordic AS)
– John Edvard Myrvang, (John Myrvang AS)

Thomas Rudolf Thomassen,
Norcem AS - HeidelbergCement.

– Torbjørn Jungård, (Norsk Arbeidsmandsforbund)
Studietur til Aitic og LKAB, Malmberget.

Roy Eia, Titania AS.

Svein Tønnessen,
NorStone AS–HeidelbergCement.

KOMITEENE

HMS–KOMITÉEN
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KOMMUNIKASJONSKOMITEEN

Thor-Anders Lundh Håkestad i Lundhs er fra høsten
2011 gått ut og erstattet av Janne Magnussen fra
samme firma.

– Starte med å utarbeide godt verktøy for medlemsbedriftene som hjelper dem i kommunikasjon med
samfunnet.
– Det vil også bli sett på hvordan Norsk Bergindustri

– Gjennomført Omdømmeprosjektet fase II.

kan profilere seg bedre i sosiale medier.
– Ønsker å arrangere ny Kommunikasjonsdag i 2013.

KOMITEENE

– Godt i gang med informasjonsbrosjyre om
bergindustrien i Norge.
– Arrangerte Norsk Bergindustris første
Kommunikasjonsdag i forbindelse med Høstmøte
i Trondheim.
– Arrangert sammen med Norsk Industri, LO og
Norsk Arbeidsmandsforbund ”Mediaseminar” i Oslo.
Videre planer for 2012/2013:
– Internkommunikasjon i Norsk Bergindustri vil bli
et viktig tema fremover.
– Det gjøres mye i komiteene – og det må ut til

”

medlemmene hvilken god jobb de gjør, så det vil bli
jobbet videre med å utarbeide rutiner for hvordan

Kommunikasjon ble for alvor satt på agendaen i Norsk Bergindustri i 2011.
I forbindelse med Høstmøtet ble det arrangert en egen kommunikasjonsdag med godt oppmøte og gode tilbakemeldinger. I november ble det holdt et eget medieseminar om den kommende mineralstrategien i samarbeid med Norsk Industri, LO og Norsk Arbeidsmandsforbund. Seminaret var meget vellykket med mange påmeldte og mange gode oppslag i
media i etterkant. Utfordringer og problemstillinger som berører vår bransje ble belyst fra
mange vinkler og ga økt synlighet i mediabildet.
I 2012 vil komiteen blant annet fokusere på å fortsette omdømmeprosjektet, fullføre
brosjyre om bergindustriens samfunnsbetydning samt jobbe med nye kommunikasjonsaktiviteter til beste for medlemmene”, sier komiteleder Vetle Houg.

Mandat:
Foreslå og vurdere kommunikasjonstiltak. Være referansegruppe for omdømmeprosjektet.
Komiteen har hatt følgende sammensetning i 2011:
– Vetle Houg (HeidelbergCement AS) leder,
– Ivar Fossum/Mona Schanche (Nordic Mining ASA),
– Thor-Anders Lundh Håkestad (Lundhs),
– Anne Tone Steinsvik (Norsk Mineral AS),
– Gjertine Pollestad (Askim Stenindustri AS),
– Elisabeth Gammelsæter (Norsk Bergindustri),
– Hanne Markussen Eek (Franzefoss Minerals as),
fadder fra styret.

Fra Kommunikasjonsdagen i Trondheim 12. oktober.

komiteene skal formidle bedre.

Nærings- og handelsminister Trond Giske med klart budskap til industrien under Mediaseminaret i Oslo
1. november; At regjeringen vil legge en strategi, men at hovedansvaret for å skape forutsigbarhet ligger
hos bergindustrien ved å sørge for gode dialoger med våre interessenter.

KOMITEENE

Saker komiteen har jobbet med i 2011:
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K O M P E TA N S E K O M I T E E N
– Rekruttere flere medlemmer til traineeordningen.

KOMITEENE

to nye traineer fra høsten 2012. For å få dette til
behøver vi flere medlemsbedrifter til ordningen.
– Fokusere på tema som kommer frem gjennom ny
medlemsundersøkelse og dermed i større grad å ta
hensyn til medlemmenes behov.
.

”

Strengere krav til kompetanse i alle ledd, blant annet lovfestet i ny minerallov, stiller
bransjen overfor utfordringer i årene som kommer. Kompetanse, i alle ledd i bedriftene og
i bransjen, vil ikke bare trygge dagens situasjon men også gi nye og andre muligheter i
årene som kommer. Mineralene er her! Det er vi selv som skaper mulighetene til lønnsom
utnyttelse ved bruk av erfaring og teoretisk kompetanse”, sier leder Harald Natvig, HR
Manager Norway, Hustadmarmor AS.

Mandat:

Saker komiteen har jobbet med gjennom 2011:

Styrets rådgiver i kompetansespørsmål av betydning

– Etablering av traineeordning for medlemmene i

for bergindustrien

Åsa Barstad og Ida Røisi var de to første traineer som ble ansatt høsten 2011.

Norsk Bergindustri. Egen styringsgruppe ble etablert
for dette prosjektet med Hans Tore Mikkelsen som

Komiteen har hatt følgende sammensetning i 2011:

prosjektleder. To traineer ble ansatt høsten 2011,

– Harald Natvig (Hustadmarmor AS), leder

Åsa Barstad og Ida Røisi. Trainee-ordningen skal

– Jørn A. Sund-Henriksen (Norsk Industri)

stimulere til rekruttering og kompetanseoppbygging

– Knut Sørensen (Store Norske)

innenfor bergindustrien. Så langt viser tilbakemeld-

– Kristin Molvik Botnmark (Sibelco Nordic AS)

inger fra medlemsbedriftene og ansatte traineer at

– Mona Schanche (Nordic Mining ASA)
– Rolf Arne Kleiv (NTNU)

ordningen har fungert meget tilfredsstillende.
– Besvart ulike henvendelser fra sekretariatet / styret.

– Tore Holth (Gunnar Holth Grusforretning AS),
fadder fra styret
Komiteen har hatt 3 færre medlemmer enn i 2010.
Gunnar Moe, Bjørn Martinsen og Fritz Holm har trukket seg. Odd Hotvedt fra Norsk Stein AS er nytt medlem fra 2012.
Komiteen har hatt 3 komitémøter i 2011.

Videre planer 2012/2013:
– Besøke Universitetet i Tromsø, for å finne ut mer
om fagmiljøet, studietilbud samt knytte kontakter.
– Arrangere kompetansedag i oktober i Oslo.
I mars 2011 var første samling for studiet for Bergteknisk ansvarlig på Stjørdal fagskole. Målet er å formalisere
praktisk kompetanse og gjøre bransjen bedre i stand til selv å håndtere de utfordringer kravet om bergteknisk
ansvarlig i mineralloven stiller. Det tas sikte på et nytt kull om ikke lenge.

KOMITEENE

Trainee Norsk Bergindustri har som mål å ansette
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Ny sammensetning av komiteen for 2012:

Saker komiteen har jobbet med gjennom 2011:

– Harald Martinsen fra Sydvaranger Gruve AS tar

– Jobbet med å definere ”Bærekraftig utvikling”

KOMITEENE

over som ny leder fra mars 2012.
– Ann Heidi Nilsen (Titania) går ut av komiteen
etter eget ønske.
Tusen takk for innsatsen til Gunnar og Ann Heidi!

i bergindustrien.
– Arrangert ”Miljøkonferansen 2011”.
– Studietur til Martin Haraldstad a/s, avd. i Skoppum.
– Deltatt i møter i UEPG og Euromines.

– Eva Bergsodden (Rambøll) fortsetter.
– Tom Marstein (Martin Haraldstad AS) fortsetter.

Videre planer 2012/2013:

– Jan Olav Ryan, (Franzefoss Minerals AS),

– Jobbe videre med å definere ”Bærekraftig utvikling”

nytt medlem.

i bergindustrien.

– Hans Tore Mikkelsen, (IGB – NTNU), nytt medlem.

– CO2-regnskapet.

– Ida Nilsson, (Franzefoss Pukk AS), nytt medlem.

– Nitrogenutslipp fra pukkverk er større enn antatt
etter at man begynte å måle – dialog med myndig-

– Karl Kristensen fra Bellona blir også tilknyttet

hetene om grense.

komiteen som ekstern ressursperson.

”

Aktiviteten i komiteen 2011 har ikke vært like høy som i de to foregående årene.
Hovedfokus har vært på høstens miljøkonferanse som ble avviklet med svært positive
tilbakemeldinger i oktober. De fleste av våre sentrale fokusområder som bærekraftig utvikling, biologisk mangfold, CO2 utslipp og nitrogenutslipp fra pukkverk ble satt på dagsorden på konferansen,” sier avtroppende leder Gunnar Nilsen.

Mandat:
Styrets rådgiver i spørsmål om implementering av miljøregelverk og vedr. balanse mellom økonomi, samfunns- og miljøansvar.
Komiteen har hatt følgende sammensetning i 2011:
– Gunnar Nilsen (Franzefoss Pukk AS), leder
– Ann Heidi Nilsen (Titania AS)
– Eva Bergsodden (Rambøll)
– Tom Marstein (Martin Haraldstad AS)
– Per Nilssen (Store Norske), fadder fra styret
Komiteen har hatt 4 møte i 2011.

Bellonas Gøril Tjetland stilte på bergindustriens miljøkonferanse og utfordret bergindustrien om hva det
innebærer å drive bærekraftig. Hun deltok også i en
jury som vurderte innkomne miljørapporter sammen
med Eva Bergsodden fra Rambøll og Sverre Høstmark
fra Norsk Industri.

– Ønsker å arrangere ny Miljøkonferanse i 2013.
.

Studietur til Martin Haraldstad AS i Skoppum.

KOMITEENE

YTRE MILJØ–KOMITEEN
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LEVERANDØRENES ARBEIDSKOMITÉ

”

KOMITEENE

Leder av Leverandørenes komité
Henning Christensen ønsker å se nærmere
på hvordan leverandørene kan på best
mulig måte representeres på ulike konferanser i regi av Norsk Bergindustri.

Mandat:

Saker komiteen har jobbet med i 2011:

Planlegge og gjennomføre leverandørprogram på de av

Komitemedlemmene har hatt jevn kontakt pr. telefon,

Norsk Bergindustris kurs og konferanser hvor dette er

Hovedsaken har vært planlegging av høstmøte i

aktuelt. Leverandørenes styreobservatør har ansvar for å

Trondheim.

avklare spørsmål hvor leverandørenes rolle i foreningen
er berørt.
Komiteen har hatt følgende sammensetning i 2010:
– Henning Christensen (S. Tandberg AS), leder
– Vegard Gultvedt (Nasta AS)

Videre planer 2012:
– Komiteen ønsker å nyttiggjøre seg enda mer av
hjemmesiden til Norsk Bergindustri.
– Diskutere videre hvordan leverandørene best mulig
kan representere på ulike konferanser.

– Per Olav Listou (Pon Equipment AS)

– Planlegge høstmøte i Molde 2012.

– Birger Gladhus (Tekno-Nor AS)

– Økt fokus på kompetanseutveksling.
– Se på mulighetene for økt bidrag/deltagelse
i eksisterende komiteer.

Fra møte mellom styret og leverandørgruppen våren 2011.
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Gjertine Pollestad fra Askim Stenindustri AS (leder av

Hanne Markussen Eek, Franzefoss Minerals AS, (styre-

Norsk Bergindustris representanter

gravsteinskomiteen i Norsk Bergindustri) deltar som

leder i Norsk Bergindustri) og Elisabeth Gammelsæter

representant for Norsk Bergindustri.

er Norsk Bergindustris representanter.

FINNMARKS MINERALFORUM

UEPG

Etter initiativ fra Alta kommune og Finnmarks-

Europeisk paraplyorganisasjon som fremmer pukk-

eiendommen ble det høsten 2009 tatt initiativ til å

og grusbransjens interesser.

etablere et samarbeids- og dialogforum for mineral-

Norsk Bergindustri har følgende representanter:

drift i Finnmark.

Cecilie Hagby, Svelviksand AS (leder av Norsk Berg-

De fleste Finnmarksbedriftene innen malm og mineral

industris Bergtekniske komite) er representant i UEPGs

deltar etter hvert. Elisabeth Gammelsæter, Norsk

tekniske komite. Vetle Houg, Heidelberg Cement, re-

Bergindustri er observatør.

presenterer Norsk Bergindustri i PR- og kommunika-

KOMITEENE

EKSTERNE RÅD OG UTVALG

sjonskomiteen. Brynjar Lund-Andersen tar i 2012 over

EUROROC
Europeisk paraplyorganisasjon som fremmer natursteinsbransjens interesser. Norsk Bergindustri er
medlemsforening.
Magne Båtstad, Minera Norge AS (nestleder i Norsk

Nordiske representanter på UEPGs generalforsamling i UEPG i Lisboa .

BERGRINGEN

STEINMATERIALKOMITEEN

Samarbeidsorgan mellom bransje, Institutt for geologi

Rådgivingsgruppe for Statens vegvesen som skal være et

og bergteknikk - NTNU og studenter som skal stimulere

forum for gjensidig kontakt og diskusjoner mellom Statens

til at bergindustrien sikres relevant kompetanse.

vegvesen og andre miljøer innen fagfeltet stein/tilslag til

Norsk Bergindustri har følgende representanter:

samferdselsformål.

– Marthe Kristoffersen, Dirmin - nestleder

Cecilie Hagby, Svelviksand AS (leder av bergteknisk

– Håkon Mork, Verdalskalk as - bransjerepresentant

komite) representerer Norsk Bergindustri i komiteen.

– Elisabeth Gammelsæter, Norsk Bergindustri,
observatør i styret

BRANSJERÅDET FOR FJELLSPRENGING
Samarbeidsorgan mellom direktoratet for samfunnssik-

REFERANSEGRUPPEN I GEONORPROSJEKTET

kerhet og beredskap (DSB) og fjellsprengningsbransjen.

Forprosjekt i regi av UD, med fokus på å stimulere

representant, mens Thomas Addison, Franzefoss

malmuttak og foredling basert på disse råvarene innen-

Minerals er hans vararepresentant.

for rammen av Regjeringens nordområdesatsing.
Norsk Bergindustri har deltatt på en rekke måter, bl.a.
gjennom representanter for medlemsbedriftene i ulike
delarbeidsgrupper.
Generalsekretær Elisabeth Gammelsæter har deltatt i
referansegruppen.

STIFTELSEN KONTROLLRÅDET
Stiftelse med kjerneområde sertifisering og godkjenning
av byggevarer med formål å dekke kravet til produktdokumentasjon som angitt i Teknisk Forskrift 97 kap. 5.
Norsk Bergindustri har følgende representanter
i styret for Kontrollrådet:
– Cecilie Hagby, Svelviksand AS,
(leder av Bergteknisk komite).
– Martin Mengede, Franzefoss Minerals AS, vara

Knut Petter Netland, Titania AS er Norsk Bergindustris

GRAVFERDSRÅDET
I Gravferdsrådet møter representanter for Kirkevergene, prestene, begravelsesbyråene, Kirkerådet,
Kirkegårdsforeningen og gravsteinsbransjen.
Gjertine Pollestad, Askim Stenindustri AS (leder
for gravsteinskomiteen) er Norsk Bergindustris
representant i rådet.

NORSK FORENING
FOR KIRKEGÅRDSKULTUR
Denne foreningen har som formål ”å fremje god
kyrkjegardskultur, å ivareta den kulturhistoriske arven,
å fremje tilhøve av estetisk, praktisk og teknisk art, å
påvirke utforming av lover og utvikling av gode gravferdsskikker”.

for Cecilie i Teknisk komité, mens Svein Tønnessen
går inn i HMS-komiteen"I tillegg er Ole-Jacob Oanes
(nestleder i Norsk Bergindustris styre) og Elisabeth
Gammelsæter representanter.

Bergindustris styre) er Norsk Bergindustris represen-

EUROMINES

tant. Elisabeth Gammelsæter deltar ved anledning.

Europeisk bransjeforening som jobber for å fremme

Ragnar Kjeserud, Askim Steinindustri AS er norsk

bergindustriens interesser. Hovedfokus på metallgruver.

kandidat til presidentvervet i Euroroc for perioden

Styreleder Hanne Markussen Eek og Elisabeth

2012-2014.

Gammelsæter er Norsk Bergindustris representanter.
Styreleder Hanne Markussen Eek sitter også som med-

IMA-EUROPE
Europeisk paraplyorganisasjon som fremmer industri-

lem i Euromines kommunikasjonskomite.

mineralbransjens interesser. Basert på direkte medlemskap fra bedrifter.

Takk!

Norsk Bergindustri ønsker å formidle en takk
til alle de enkeltpersoner som utgjør våre tillitsvalgte og som deltar i vårt styre og komiteer eller
representerer oss i eksterne råd og komiteer.
Tilsvarende takker vi våre medlemsbedrifter og de
eksterne organisasjoner som lar oss låne deres
ansatte slik at vi sammen kan gjøre
bergindustrien bedre!
Tu s e n t a k k !

KOMITEENE
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A N S AT T E
Ved årsskiftet 2011/2012 har Norsk Bergindustri
følgende ansatte:
– Generalsekretær Elisabeth Gammelsæter
– Bransjesekretær Kari Bredde Andreassen
– Adminstrasjonsansvarlig Eli Tho Holen

Per Helge Fredheim gikk av med pensjon i 2011.
Her med Eli Tho Holen på Stein i vei 2011.

2011 var året da Eli ble varm i trøya.
Her på befaring på Jelsa.

Kari hadde i 2011 vært ansatt i Norsk Bergindustri og
PGL i til sammen 25 år. Dette ble markert på årsmøtet.

Eli og Kari som konferansesekretariat på
Natursteinskonferansen høsten 2011.
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AKTIVITETER
EGNE ARRANGEMENTER
MØTER I EGEN REGI
SÅ LANGT I
VIKTIGE EKSTERNE MØTER
SÅ LANGT I
PLANER EGNE ARRANGEMENTER

2011
2011
2012
2011
2012
2012
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EGNE ARRANGEMENTER 2011

MØTER I EGEN REGI 2011

6. april: Styret i Norsk Bergindustri møtte leverandør-

18. oktober: Møte i deponiarbeidsgruppen.

Stein i vei konferansen 17. og 18. mars

07. januar: Møte Arbeidsutvalget om bl.a. budsjett/-

medlemmene i Norsk Bergindustri hvor bl. a. bruk av

Oppfølgingsmøte etter Dialogseminar med

(i samarbeid med Veiteknisk Institutt)

regnskap og framtidige ressurser i sekretariatet.

Norsk Bergindustris hjemmeside var et tema samt

Norges Fiskarlag.

AKTIVITETER

Antall deltagere: 169

12. januar: Møte med Statskog hvor hovedtema var
”Hvordan vil det være mulig å sikre at alle mineralak-

hvordan bransjen og leverandørene kan gjøre best
nytte for hverandre.

19. oktober: Møte Kompetansekomiteen. Kompetansekomiteen har stadig Trainee-ordningen på agendaen –

Møte om mineralvirksomhet i nordområdene. 6. april.

tører i utgangspunktet får samme muligheter til å

11. april: Optimal massebalanse for tilslag til bruk

de ønsker flere traineer og for å få det til må de også

Antall deltakere: 50

sikre seg rettigheter på Statskogs grunn?"

i asfalt prosjektgruppen hadde sitt 3 møte.

ha flere bedrifter inn i ordningen.

Medlemsmøte/Generalforsamling 7. april

13. januar: Deponiarbeidsgruppen hadde møte med

12. april: Møte i Omdømmeprosjektets referansegruppe

21. oktober: Telefonmøte arbeidsutvalget. Vekt på

Sted: Grand hotell i Oslo

besøk av KLIF som informerte om innspillene de hadde

– dette har blitt en etablert komité som heretter kalles

strategiseminaret 24. november med styret og komité-

Antall deltagere: 44

fått til revidering av rapporten om bergverk og avgangs-

Kommunikasjonskomiteen. Denne komiteen skal ha

lederne.

deponering.

fokus på bransjens omdømme og kommunikasjon.

8. og 9. september (i samarbeid med

19. januar: Møte i Ytremiljø komité der hovedsak på

27. april: Møte i Kompetansekomiteen hvor hovedtema

Norges Fiskarlag)

agenda var Ytre miljøkonferansen 2011.

var Traniee-ordningen.

27. januar: Møte i HMS-komiteen med bl.a. planleg-

19. mai: Møte i HMS-komiteen. STAMI (Statens Arbeids-

ging av HMS-dager i samarbeid med svenske GRAMKO

miljøinstitutt) var invitert til å snakke om aktiviteter/-

Kurs for HMS-ansvarlige og bedriftshelsetjenesten

og planlegging av Seminar for bedriftshelsetjenesten

arbeidsmetoder som fører til støveksponering og

med fokus på yrkesbetingede lungesykdommer

for Norsk Industri og Norsk Bergindustri med fokus

målemetoder for dett. Arbeidstilsynet var invitert for

22. og 23. september (I samarbeid med Norsk Industri)

på yrkesbetingede lungesykdommer.

å drøfte utvidet samarbeid med Norsk Bergindustri.

27. januar: Telefonmøte Omdømmeprosjektet.

31. mai: Bergteknisk komité, Stavanger og Jelsa.

Dialogkonferanse med Fiskarlaget om bruk av sjø

Sted: Scandic Bergen Airport hotell
Antall deltagere: 80

Sted: Hurdalsjøen hotell
Antall deltagere: 60
Norsk Bergindustri HMS Studietur 4. – 7. oktober
Sted: Luleå og Nordkalotten i Sverige
Antall deltagere: 10
Kommunikasjonsdag 12. oktober

14. februar: Møte med representanter fra Bergteknisk
komité, Kontrollrådet og Standard Norge vedr. krav til
betongtilslag – ”farlige stoffer”.
17. februar: Styremøte i Norsk Bergindustri.

Sted: Britannia hotell Trondheim

22. februar: Optimal massebalanse for tilslag til

Antall deltagere: 35

bruk i asfalt.

Høstmøte 13. og 14. oktober

25. februar: Møte mellom Kirkeavdelingen i FAD og

(i samarbeid med Norsk Bergforening)

Norsk Bergindustri vedr. kirkegårdsforskriften.

Sted: Britannia hotell i Trondheim
Antall deltagere: 218

3. mars: Møte i Byggteknisk komité hvor SINTEF
Byggforsk ved Lisbeth-Ingrid Alnæs og Kari Aslaksen

Ytre miljøkonferanse 26. og 27. oktober

Aasly presenterte oppstart av Nice SME4 stone pro-

Sted: Clarion Oslo Airport Hotell Gardermoen

sjektet.

Antall deltagere: 60

16. mars: Møte i Bergteknisk komité Temaer på møte

Fokus på prosjekt Optimal massebalanse, kurs og
justering av bilbrovekter.

Diskusjon om oppfølging/overføring av erfaringer.
23. og 24. november: Styremøte/Strategiseminar
å Clarion Oslo Airport hotell.

SÅ LANGT I 2012
13. januar. Arbeidsutvalgsmøte.
17. januar. Deponiarbeidsgruppemøte.
23. januar. Kommunikasjonskomitémøte.
27. januar. HMS-komitemøte.
13. februar. Telefonmøte arbeidsutvalget.

bl.a. programmet for Kommunikasjonsdagen 12. oktober

15. februar. Kompetansekomitémøte i Tromsø.

satt opp og den nye brosjyren om Norsk Bergindustri

16. februar. Telefonmøte deponiarbeidsgruppen.

diskutert.

29. februar. Telefonmøte kommunikasjonskomiteen.

14.-15. juni: Konstituerende styremøte i Norsk
Bergindustri på Sem Gjestegård i Asker.
27. juni: Telefonmøte i Gravsteinskomiteen om
henvendelse til Gravferdsrådet.
30. august: Telefonmøte i Kommunikasjonskomiteen.
13. september: Møte i HMS-komiteen.

14. mars. Bergteknisk komité i Sandefjord i
forbindelse med Stein i vei.

VIKTIGE EKSTERNE MØTER 2011
26. januar 2011: Mineralstrategi. Møte med statssekretær Heidi Sørensen i MD. Hanne Markussen Eek
og Elisabeth Gammelsæter deltok.

Fokus på kurs for bedriftshelsetjeneste, studietur til

27. januar 2011: Mineralstrategi. Møte med John G.

Sverige og rapportering til EU om kvartsstøv.

Bernander i NHO. Hanne Markussen Eek og Elisabeth

var bl. a. Nitrat i vann fra pukkverksområder, CEN/TC

(i samarbeid med Norsk Industri, LO og Norsk

154 – vedrørende farlige stoffer og planlegging av kurs

13. september: Telefonmøte i Gravsteinskomiteen

Arbeidsmandsforbund)

i effektiv drift av pukkverk/sandtak med fokus på ved-

med bl.a. planlegging av fagdager.

Sted: NHOs Konferansesenter, Oslo

likehold, logistikk og økonomi
24. mars: Møte i Gravsteinskomiteen hvor gjennom-

25. oktober: Samling omdømmeprosjektet fase II.

31. mai: Møte i Kommunikasjonskomiteen. På møtet ble

Mediaseminar 1. november

Antall deltagere: 90

24. oktober: Telefonmøte Gravsteinskomiteen.

15. september: Styremøte i Norsk Bergindustri.
27. september: Møte i Bergteknisk komité.

Gammelsæter deltok.
28. januar 2011: Mineralstrategi. Møte med Ellen
Stensrud, LO. Hanne Markussen Eek og Elisabeth
Gammelsæter deltok.

Natursteinskonferanse 10. og 11. november

gang av ny ”Forskrift til lov om kirkegårder, kremasjon

Sted: Holmenkollen Park hotell, Oslo

og gravferd som er ute på høring.” I tillegg planlegging

Antall deltagere: 72

av nye fagdager for kirkegårdsansatte.

Fagdag gravstein 15. november

28. mars: Møte i Ytre miljøkomiteen hvor størstedelen

Sted: Vestre Aker menighetshus i Oslo

delen av møtet ble viet til Mineralavfallsdirektivet som

skap med referanse til EUs råvaredirektiv. Elisabeth

Antall deltagere: 23

er ute på høring.

Gammelsæter representerte Norsk Bergindustri.

Fokus på kurs, Stein i vei og standardisering.
11. oktober: Prosjektmøte – Optimal massebalanse
for tilslag til bruk i asfalt.

31. januar 2011: Mineralstrategi: møte med statssekretær Hege Solbakken i KRD. Hanne Markussen
Eek og Elisabeth Gammelsæter deltok.
28. februar: Workshop om mulig innovasjonspartner-

AKTIVITETER

Sted: Radisson SAS Lillehammer hotell
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3. mars: Møte med Norsk Industri. Styreleder og

9.-10. juni: General Assembly og møte i Euromines’

for lokale fagforeningstillitsvalgte i bergindustrien i regi

generalsekretæren var på møte for å forankre behovet

kommunikasjonskomité, Brüssel. Hanne Markussen

av Norsk Arbeidsmandsforbund i Tønsberg.

for en mineralstrategi. Hanne Markussen Eek og

Eek representerte Norsk Bergindustri. Hanne har blitt

Elisabeth Gammelsæter deltok.

utnevnt til leder for denne kommunikasjonskomiteen.

4.-8 mars: PDAC, Toronto. Elisabeth Gammelsæter

21. juni: Møte i referansegruppen for MINFORSK (som

steninduistriförbund om bladet Sten. Kombinert med

deltok på Prospectors and Developers Association of

arbeider med å få på plass et forskningsprogram om

bedriftsbesøk Jogra og Johansen Monument.

Canada’s årlige Convention sammen med represen-

bergindustri). Trondheim. Deltakelse bl.a. fra SINTEF,

tanter fra NGU, Direktoratet for mineralforvaltning,

NIVA, NGU, Forskningsrådet. Fra bransjen: Elisabeth

Sametinget, berørte reindriftsdistrikter, Nussir, Store

Gammelsæter, Ivar Fossum, Kjell Apeland.

Norske og Arctic Gold.

22. juni: Møte med statssekretær Rikke Lind om mine-

15. mars: ”Hvorfor er Barentsregionen nøkkelen til

ralstrategien regjeringen nå har sagt de skal lage og

Europas økonomi” i regi av Europaparlamentet.

legge fram til våren 2012. Elisabeth Gammelsæter del-

Elisabeth Gammelsæter deltok på møte i Brussel.

tok.

11. mai: Samling for de som utdanner seg til bergtek-

23. juni: Generalforsamling i Euroroc, Nürnberg.

nisk ansvarlig ved Teknisk Fagskole i Stjørdal, lagt til

Magne Båtstad representerte Norsk Bergindustri.

Moss pukkverk. Elisabeth Gammelsæter bidro med

Fokus bl.a. på Environmental Product Declaration.

foredrag om bergindustriens rammebetingelser, muligheter og utfordringer.
12. mai: Dialogkonferanse ved oppstart at Sydvaranger
Gruves KU-arbeid. Elisabeth deltok med foredrag med
vekt på behov for samfunnsaksept.

24. juni: Møte med Bellona. Fra Norsk Bergindustri
del-tok Hanne Markussen Eek, Gunnar Nilsen,
Elisabeth Gammelsæter.

26. – 27. mai: Årsmøte UEPG, Lisboa Portugal.

11. august: Elisabeth Gammelsæter holdt foredrag for

2. nestleder i styret Ole Jacob Oanes og Elisabeth

UD-aspiranter. Foredraget hadde tittel ”mineraler og

Gammelsæter deltok.

gruvevirksomhet i Norge – utfordringer og mulighet”.

6. juni: Seminar om transport og bergindustri, Senter-

24.-25. august: Elisabeth Gammelsæter holdt fore-

partiet Stortinget. Elisabeth Gammelsæter deltok fra

drag på LOs nordområdekonferanse i Bodø.
29. august: Nordisk møte i København om engasje-

8. juni: Arbeidslunsj med fokus på bergindustri med

ment i UEPG. Ole Jacob Oanes, 2. nesteleder i styret

bl.a. statsråd Karl Eirik Schjødt Pedersen i Kirkenes.

og Elisabeth Gammelsæter deltok fra Norge.

og Karl Eirik Scjødt Pedersen om nye muligheter i nord,
i forbindelse med overlevering av underskrevet delelinjeavtale. Kirkenes. Fra Norsk Bergindustri deltok de

7. september: Møte i kommunikasjonskomiteen i

gruvedrift, Trondheim. Elisabeth Gammelsæter deltok

PLANER EGNE
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på prøveforelesning med kandidat Sunniva Haugen.

– Mineralstrategiseminar – medlemsmøte 12. januar

7. november: Prøveforelesning til professorat

15. november: Befaring på Engebø/Nordic Mining.

Antall deltakere: 28 personer fra 19 medlemsbedrifter

Miljøvernminister Erik Solheim inviterte til møte og be-

– HMS – dager 8. og 9. februar på Color Fantasy

faring i Naustdal om Engebøfjellet. Elisabeth Gammelsæter

Oslo/Kiel 8. og 9. februar Antall deltakere: 49.

deltok på vegne av Norsk Bergindustri.
16. November: Raw Materials Supply group. Møte mellom EU kommisjonen, bergindustrien og interessenter.
25. november 2011: Hanne Markussen Eek represen-

– Stein i vei, Sandefjord, 15. og 16. mars.
– Generalforsamling 22.-23. mars.
– Fagdag gravstein mai.

– Vedlikeholdskurs Mai i forbindelse med

SÅ LANGT I 2012

Hellerudsletta utstilling 9. - 13. mai.

12. januar: Møte i Kirkenes om rekruttering til

– Regionalt presse- og politikerseminar, Molde.

Finnmarksbedriftene.

5. september.

18. januar: Elisabeth Gammelsæter Foredrag på

– Høstmøte 6. og 7. september.

Sjømatdagene Hell.
19. januar: Møte hos Fritt Ord om land-for-land
rapportering som tiltak mot bl.a. korrupsjon i

23. januar: Hanne Markussen Eek foredrag for

– Fiskarlaget – dialog, - avtales med Fiskarlaget.

Sør-Trøndelag fylkeskommune.

– Miljøkonferanse.

sjonskomiteen Vetle Houg (Heidelbergsement) deltok

1. samling i Mineralklynge Nord, Narvik.

7.– 8. september: Møte i kommunikasjonskomiteen til
Euromines. Møte ble holdt i Banska Stiavnice i Slovakia
der styreleder Hanne Markussen Eek deltok.
29. september: Møte om rekruttering i Finnmark. Det

deltakere. Generalsekretæren fikk skviset inn et 1 min-

ble gjennomført et møte om rekruttering i Finnmark

utts innlegg om bergindustriens behov for samfunns-

etter initiativ fra Sibelco der generalsekretæren deltok.
29. september: Hanne Markussen Eek deltok på et møte

– Gjenta presse- og politikerseminar sammen med
Norsk Industri, LO og Norges Arbeidsmandsforbund?

24. januar: Elisabeth Gammelsæter foredrag på

fra Norsk Bergindustri.

– Kompetansedag oktober.

bergindustrien.

UEPG. Møte ble holdt i Brussel og leder av Kommunika-

samme som på lunsjen beskrevet. Til sammen 30- 40

aksept mot slutten av møtet.

Gammelsæter holdt foredrag.

Østlandet (pukk). Vår 2012.

Elkem.

8. juni: Møte med bl.a. statsminister Jens Stoltenberg

8. januar. Kirkenes-konferansen, Kirkenes. Elisabeth

interessentkonferanse om bærekraft.

ressurs. Er vi klare til å utnytte ressursene?”

Elisabeth Gammelsæter.

Gammelsæter deltok.

lig mineralindustri, Alta. Fra bergindustrien deltok
Pukk/leder av vår Ytre miljøkomité, Anders Ulseth,

Sydvaranger Gruve Sissel Bækø, samt generalsekretær

Østfold i regi av Moss pukkverk.

7. februar. Møte med Norges forskningsråd. Elisabeth

– Regionalt presse- og politikerseminar –

”Bergindustri i vekst – kysten og nordområdene som

Felix Tsjudi, medeier i Sydvaranger gruve, økonomisjef i

20. oktober: Fagseminar om mineralnæringen i

Elisabeth Gammelsæter deltok og holdt foredrag.

terte Norsk Bergindustri på Heidelberg Cements

23. mai: Seminar om bergindustri, Stortinget, AP.

Fra Norsk Bergindustri deltok Øystein Rushfeldt, Nussir,

Elisabeth Gammelsæter deltok på møte med Sveriges

1.-2. februar. Geonor-konferansen i Mo i Rana.

04. – 05. august: Sweco-seminar om samfunnsansvarRagnar Hagen, Sibelco, Gunnar Nilsen, Franzefoss

Norsk Bergindustri.

10. oktober: Møte med Sveriges steninduistriförbund.

Gammelsæter deltok.

25. januar. Elisabeth Gammelsæter møte sammen

PLANER EGNE
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med Norsk Industri med Fiskeridirektøren, Bergen

– Stein i vei

30. januar. Møte med Kunnskapsdepartementet om
mineralstrategi. Elisabeth Gammelsæter deltok.
31. januar. Møte med Innovasjon Norge. Elisabeth

– Generalforsamling
– Kommunikasjonsdag
– Minerallovskurs – avtales med DIRMIN
– Natursteinskonferanse – høsten
– Høstmøte – Norsk Bergforening, Trondheim
– Regionale presse- og politikerseminarer
– Felles leverandørkurs

AKTIVITETER

AKTIVITETER
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MEDLEMMER

VALG

NYE MEDLEMMER

ÆRESMEDLEMMER

Valgkomiteens innstilling til styre i Norsk Bergindustri 2012

Norsk Bergindustri er en forening for bedrifter som

Disse er æresmedlemmer i Norsk Bergindustri:

1. nestleder Kjell Ståle Silseth, Silseth Sten AS. Velges for 2 år. Ny

leter etter, utvinner, forvalter eller foredler mineralske

– Bjarne Faureng (tidligere styremedlem i PGL)

2. nestleder Ole Jakob Oanes, NorStone AS. Ikke på valg

ressurser i Norge, eller bedrifter som på annet vis har

– Olav Markussen (tidligere formann i PGL og i BIL)

Styremedlem Øyvind Karlsen, Brødrene Skolt AS. Velges for 2 år. Ny

særlig tilknytning til bergindustrien.

– Per Dugstad (tidligere generalsekretær i PGL)

Styremedlem Dag Larsen, Titania AS. Ikke på valg

– Ragnar Kjeserud (tidligere formann i SIL)

Styremedlem Bjørn Martinsen, Narvik Steinsenter AS. Ikke på valg

Styreleder Hanne Markussen Eek, Franzefoss Minerals AS. Ikke på valg

Følgende bedrifter meldte seg inn i Norsk

Varamedlem Henrik Bager, Franzefoss Pukk AS. Velges for 1 år. Ny

Bergindustri i 2011:

Varamedlem Thor-Anders Lundh Håkestad, Lundhs AS. Velges for 1 år. Ny

– Stian Brenden Maskinservice AS (produsent)

Varamedlem Per Nilssen, Store Norske. Velges for 1 år. Gjenvalg

– S. J.Pokk og Grus har (produsent)
– Energi Salg Norge AS (leverandør)

For valgkomiteen,

– Metalplas AS (leverandør)
– Heco AS (leverandør)
Nytt medlem i 2012:

Kjell Apeland

Kellve Sweden AS (leverandør)
Norsk Bergindustri hadde i 2011 114 hovedmedlemmer
og 38 leverandørmedlemmer.
Vi ønsker stadig flere medlemmer. Vi er avhengig av
jungeltelegrafen, så anbefal gjerne medlemskap til de
det kan være aktuelt for.

Styrets innstilling til valgkomité
Kjell Apeland, Norstone AS, leder
Svenn Bigseth, KOLO Veidekke, vara
Trond Kaasa, Norcem AS, medlem i valgkomiteen
Finn Nesvold, Titania AS, vara
Magne Båtstad, Minera Norge, medlem i valgkomiteen. Ny
Ronny Sørseth Dale, Kjøl Steinindustri, vara. Ny
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§ 5 KONTINGENT/SERVICEAVGIFT

9. Valg av

Medlemmer skal betale årlig kontingent og serviceavgift.

a. Styreleder

Disse fastsettes i generalforsamlingen.

b. Første og andre nestleder

For medlemmer etter § 2 annet ledd er konsernets sam-

c. En-tre styremedlemmer

lede omsetning grunnlag for kontingentberegningen.

d. En-tre varamedlemmer

Morselskapet er ansvarlig for kontingentinnbetalingen. Konting-

e. Valgkomité, bestående av tre medlemmer, hvorav helst

enten og serviceavgiftene faktureres årlig, så raskt som mulig

en fra hver delbransje med hver sin personlige vara-

etter generalforsamling.

representant

Medlemmene plikter årlig å opplyse sekretariatet om

f. Revisor

hvilket omsetningstall som skal legges til grunn, herunder fratrekk av ikke relevant omsetning. Samtidig plikter medlem-

Alle valg hvor det er mer enn et forslag gjennomføres

mene å vedlikeholde Norsk Bergindustris medlemsdatabase,

skriftlig. Generalforsamlingsprotokoller underskrives av den

ved årlig å gå gjennom de opplysninger som er registrert hos

som skriver protokollen, samt av to medlemmer som velges til

Norsk Bergindustri, slik at foreningens kontaktlister til enhver

dette, dessuten av styreleder og generalsekretær.

tid er så oppdaterte som mulig.

Innledningsvis på generalforsamling velges referent, møteleder og to medlemmer til å underskrive protokollen. Referent bør

§ 6 STEMMERETT

fortrinnsvis representere et medlem, og helst ikke sitte i styret.

På generalforsamling har medlemmer slik stemmerett:

Alle avgjørelser i generalforsamling, med unntak av vedtekts-

– Nye medlemmer uten kontingent 1 stemme

endringer, gjøres med simpelt flertall blant de tilstedeværende

– Minstekontingent 1 stemme

stemmer.

– Maksimumskontingent 3 stemmer

§ 1 NAVN OG FORMÅL

3. Prøvemedlemskap

Norsk Bergindustri ble dannet 28. mars 2008, og er en

Nye medlemmer gis gratis prøvemedlemskap ut innmeldings-

sammenslåing av de tre foreningene Bergindustriens lands-

året. Dette gjelder både hovedmedlemmer og leverandørmed-

sammenslutning (BIL) etablert 1907, Pukk- og grusleverandø-

lemmer. Dersom medlemskapet ikke skal fornyes utover prøve-

renes landsforening (PGL) etablert 1972 og Stenindustriens

medlemskapsperioden, må dette meldes skriftlig til sekretariatet

landssammenslutning (SIL) etablert 1952.

innen 31.12 i innmeldingsåret

Norsk Bergindustri skal fremme medlemmenes næringspolitiske interesser, overfor myndigheter, ulike interessenter
og overfor samfunnet for øvrig.

§ 2 MEDLEMSKAP
1. Medlemmer
Som medlem kan styret ta opp bedrifter som leter etter,
utvinner, forvalter eller foredler mineralske ressurser i Norge,
eller bedrifter som på annet vis har særlig tilknytning til bergindustrien.
For bedrifter som i realiteten har samme eier, plikter eier
å melde inn samtlige bedrifter med virksomhet i Norge. Disse
bedrifter blir å anse som ett medlem ved votering på generalforsamlingen. Konsern eid av samme eier eller eiere, med
samtlige aktuelle datterselskaper, regnes som ett medlem.
Dette gjelder alle datterselskaper hvor konsernet eier mer enn
50 % av selskapet.

– Andre 2 stemmer
Et medlem som er forhindret fra å møte på generalforsamling kan utstede fullmakt til et annet møtende medlem.
Slik fullmakt må være skriftlig og det må tydelig fremgå hvilket
medlem som disponerer fullmakten.

§ 7 FORENINGENS ORGANER OG DERES OPPGAVER

4. Medlemmenes plikter

1. Generalforsamling

Ethvert medlem av Norsk Bergindustri er forpliktet til å over-

Generalforsamlingen er Norsk Bergindustris høyeste organ. Alle

holde foreningens vedtekter, etiske regler, de beslutninger som

medlemmer kalles inn til generalforsamling en gang i året.

treffes og avtaler som inngås av foreningens organer.
Medlemmene plikter å sende inn de opplysninger til sekretariatet som er nødvendig for foreningens virksomhet.

Styret kaller inn til og bestemmer tid og sted for den ordinære generalforsamlingen. Denne innkalles med en måneds
varsel, og avholdes fortrinnsvis i løpet av mars måned hvert år.
Av innkallingen skal det framgå hvilke saker som foreligger til

§ 3 INNMELDING

behandling og hvilke forslag som vil bli fremmet. Saker som

Søknad om medlemskap avgjøres av foreningens styre. Avslag

ikke er oppført på dagsorden kan ikke behandles.

bringes inn for generalforsamlingen, Søknad om leverandørmedlemskap avgjøres av generalforsamlingen.

§ 4 ÆRESMEDLEMSKAP
Som æresmedlemmer kan opptas personer som har ytet en
betydelig innsats for foreningen eller bransjen.
Æresmedlemskap er personlig og livsvarig. Styret innstilles forslag om æresmedlemskap til generalforsamlingen.

2. Leverandørmedlemmer

Æresmedlemmer får invitasjon til alle arrangementer og får

Leverandører av varer og tjenester til foreningens produsent-

tilsendt annen relevant informasjon fra sekretariatet. Det kreves

medlemmer kan bli leverandørmedlemmer. Leverandørmed-

ikke deltakeravgift på arrangementer i regi av Norsk Bergindustri

lemmer har ikke stemmerett på generalforsamlingen.

fra æresmedlemmer. Æresmedlemmer har ikke stemmerett.

3. Leverandørenes generalforsamling
Denne arrangeres samme dag som Norsk Bergindustris generalforsamling. Det behandles årsberetning for forrige år, og planer
for inneværende år presenteres. Leverandørenes generalforsamling velger representanter til Leverandørenes Arbeidskomité
bestående av fire medlemmer, hvorav to er på valg hvert år.
Arbeidskomiteen utpeker blant sine medlemmer observatør
og vararepresentant til Norsk Bergindustris styre. Styreobservatøren er samtidig Arbeidskomiteens leder.
Leverandørenes generalforsamling velger også en valgkomité bestående av to medlemmer, hvorav en er på valg hvert
år, og hvor medlemmene kan gjenvelges.
4. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling i Norsk Bergindustri kan
kalles inn med minst åtte dagers varsel når styret finner det
nødvendig eller medlemmer som til sammen representerer

2. Generalforsamlingen behandler:

minst ? av stemmene ønsker dette. Det kan bare behandles

1. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til

saker som er nevnt i innkallingen.

å underskrive protokollen

Innkallingen løper fra den dag innkallingen sendes ut fra

2. Styrets beretning for virksomheten i det året som har gått

sekretariatet. Når viktige og ekstraordinære spørsmål tilsier

3. Orientering om nye medlemmer med kort presentasjon

dette, kan varselfristen settes ned til tre dager.

4. Opptak av nye leverandørmedlemmer
5. Godkjenning av regnskap og revisors beretning
6. Andre saker som er nevnt i innkallingen og som styret
ønsker å fremme, eller som styret innen 1. februar har fått
skriftlig anmodning fra medlemmer om å fremme.
7. Fastsettelse av kontingent
8. Budsjett for inneværende år

5. Styre
Norsk Bergindustri styres mellom generalforsamlingene av et
styre som består av en styreleder og første og andre nestleder,
samt en-tre styremedlemmer og en-tre varamedlemmer til
styret. Styrelederen velges særskilt av generalforsamlingen
for 2 år om gangen.

VEDTEKTER

VEDTEKTER
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om gangen, hvorav en er på valg hvert år. Styrets øvrige med-

av grunnkapitalen og deretter til løpende driftsutgifter i

lemmer velges for to år om gangen, mens varamedlemmer

Norsk Bergindustri.

velges for et år om gangen.
Vararepresentanter og leverandørenes observatør møter
etter behov i styrets møter, men har ikke stemmerett. Ved for-

VEDTEKTER

b. Grunnkapitalens avkastning disponeres til opprettholdelse

Styret er ansvarlig for utarbeidelse og oppfølging av Norsk
Bergindustris planer og strategi.
Styret ansetter generalsekretær og ev. andre ansatte i

6. FORHOLDET MELLOM KUNDER/-OPPDRAGSGIVERE/KONKURRENTER/KOLLEGER
Norsk Bergindustris medlemmer forventes å opptre i tråd med

c. Bruk utover dette må godkjennes av generalforsamling.

god forretningsetikk.

Grunnlag for disponering av fondets frie midler er siste års

1. FORMÅL

avsluttede og godkjente regnskap.

Norsk Bergindustri er en bransjeforening med medlemmer som

kundene, som nettopp har mistet en nærstående, er i en spesi-

fall innkalles vara fra samme delbransje som styremedlemmet
er fra.

ETISKE REGLER

Når det gjelder omsetning av gravminner viser erfaring at

spiller en positiv rolle i samfunnet. Norsk Bergindustris etiske

elt sårbar situasjon. Leverandører av slike produkter gjennom-

§ 10 EKSKLUSJON

retningslinjer er utarbeidet som ledd i dette arbeidet.

fører sin markedsføring på en så lite aggressiv og minst mulig

Klage på medlemmer knyttet til foreningens vedtekter, etiske

Foreningen vil gjennom disse retningslinjene fremme seriøsi-

belastende måte overfor kunden som mulig. Den innarbeidete

regler eller andre bestemmelser, illojal konkurranse eller

tet og ryddighet i bransjen.

tommelfingerregelen om at det skal ventes 14 dager etter be-

ukollegial opptreden, fremsettes skriftlig for styret.

sekretariatet og treffer avtale om vilkår for disse. Det utarbeides

Et medlem kan ekskluderes når det ikke lenger fyller be-

stillingsinstruks for generalsekretæren og for øvrige ansatte,
hvorav stillingens oppgaver og fullmakter framgår.

gravelseshandlingen før en henvender seg til pårørende for-

2. LEGALE RAMMER

ventes som et minstemål respektert (det vises i denne sam-

tingelsene for medlemskap under § 2, eller når vedkommende

Norsk Bergindustris medlemmer følger norsk lov og regelverk

menheng til Retningslinjer fra Forbrukerombudet datert 1. juni

medlem har vist slikt forhold at det ikke lenger er ønsket.

i sitt arbeid.

1987, Orientering om praksis ved markedsføring av gravferds-

Norsk Bergindustris vedtekter inneholder regler som medlem-

tjenester, revidert mars 1992). Markedsføringens form og om-

mene også må følge.

fang bør også tilpasses til kundenes sårbare situasjon.

Foreningen forpliktes av generalsekretæren innenfor ram-

Forslag om eksklusjon fremmes av styret eller skriftlig til

men av budsjett og planer, og i tråd med generalsekretærens

styret. Slikt forslag skal begrunnes. Styret avgir innstilling, som

stillingsinstruks. Eventuelle avvik må klareres med styreleder.

forelegges vedkommende medlem for uttalelse. Avgjørelse

Det daglige arbeid ledes av generalsekretæren.

treffes med alminnelig flertall av første ordinære generalfor-

3. FORHOLDET TIL URFOLK

7. TILLITSVALGTE OG ANSATTE

samling eller i ekstraordinær generalforsamling.

Medlemmer av Norsk Bergindustri skal vise respekt for urfolks

I NORSK BERGINDUSTRI

levevis i de områder hvor det fins både bergindustri og urfolk.

Tillitsvalgte eller ansatte i Norsk Bergindustri skal ikke mis-

§ 11 UTMELDINGER

Bedriften skal innlede dialog om sameksistens, med siktemål

bruke sin posisjon til egen fordel eller egen bedrifts fordel.

Oppsigelse av medlemskap skal skje skriftlig.

å skape rom for samtidig tilstedeværelse av både bergindustri-

Medlemskontingent må betales for hele utmeldelsesåret.

bedrift og urfolk. I de tilfeller hvor det ikke oppnås enighet,

8. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Medlemsrettigheter opphører fra det påfølgende årsskifte.

oppfordres bedriften å tilby urfolket alternative løsninger for å

Arbeidsmiljø og ytre miljø forventes godt ivaretatt av Norsk

kunne fortsette sitt tradisjonelle levevis, siden forekomsten ikke

Bergindustris medlemmer.

§ 12 OPPLØSNING

kan flyttes. Urfolk defineres i ILO-konvensjon nr 169.

Det kan/skal nedsettes utvalg og komiteer til de formål
styret finner hensiktsmessig.
6. Valgkomité
Generalforsamlingen velger en valgkomité bestående av en
leder og to medlemmer (fortrinnsvis fra hver sin delbransje),
med personlige varamedlemmer. Valgkomiteen skal innen
seks uker før generalforsamling fremme forslag om kandidater
til de tillitsvalgte og antall styre- og varamedlemmer som skal
velges på førstkommende generalforsamling. Valgkomiteens
innstilling presenteres av leder av valgkomiteen.
Styret fremmer innstilling til generalforsamlingen om
kandidater til medlemmer av valgkomiteen.

§ 8 VEDTEKTSENDRINGER
Endringer av vedtektene kan besluttes med minst 2/3 flertall
av de avgitte stemmer.
Forslag om vedtektsendringer som ønskes fremmet på
ordinær generalforsamling, må være mottatt av styret senest
seks uker før generalsamling. Styret kan på eget initiativ foreslå vedtektsendring fram til innkallinger til generalforsamling
sendes ut. Ethvert forslag om vedtektsendringer skal, med styrets innstilling, sendes medlemmene sammen med innkalling
til generalforsamlingen.

§ 9 REGLER FOR FORVALTNING AV NORSK
BERGINDUSTRIS FOND
Regler for grunnkapitalen:
a. Grunnkapitalen skal opprettholdes på samme pengeverdinivå ved at den årlig reguleres tilsvarende Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks for siste år (pr. 15.desember).

9. FORHOLDET TIL OMVERDENEN

Forslag om oppløsning fremmes og behandles etter reglene
for vedtektsendringer i § 8.
Den generalforsamling som beslutter oppløsning, vedtar

4. KUNNSKAP OM HVILKE FORHOLD RÅSTOFFER,

Medlemmer av Norsk Bergindustri forventes å ha et godt og

VARER OG TJENESTER PRODUSERES UNDER

konstruktivt forhold til naboer og interessentgrupper i lokal-

samtidig med alminnelig flertall hvordan de disponible midler

Medlemmer av Norsk Bergindustri skal ta ansvar for hvilke

samfunnet.

skal anvendes. Midlene søkes så godt som råd er anvendt til

forhold de råstoffer, varer og tjenester som benyttes er produ-

formålets fremme, eventuelt deles mellom medlemmene etter

sert under. I den grad det benyttes importerte råstoffer eller

10. ANSTENDIG OPPTREDEN

stemmevekt.

produkter oppfordres importør/medlem av Norsk Bergindustri

Representanter for Norsk Bergindustri og for bedrifter som er

til å skaffe rede på hvilke forhold disse produseres under, og å

medlemmer i foreningen skal i alle sammenhenger der man

*Justeringer gjort i stiftelsesmøtet 28. mars 2008, i gene-

opplyse kunder om dette. Det vises i denne sammenheng til

opptrer som representant for bedrift/bransje, herunder også på

ralforsamling 24. mars 2010 og i generalforsamling 7. april

Initiativ for Etisk Handels Etiske retningslinjer, som nevner at

reise i utlandet, oppføre seg anstendig, med respekt og omtanke

2011 er tatt høyde for.

følgende forhold bør ivaretas: Ikke tvangsarbeid, ikke diskrimi-

for andre mennesker.

nering, ikke barnearbeid, rett til organisering, ikke brutal
behandling, hensyn til marginaliserte grupper, regulære

11. OVERTRAMP

ansettelser, HMS og ytre miljø, lønn og arbeidstid. De aktuelle

Dersom et medlem ikke følger Norsk Bergindustris etiske ret-

ILO-konvensjonene om disse temaene (se Etisk handels ret-

ningslinjer, finnes det i Vedtektenes §10 Eksklusjon en mulighet

ningslinjer) bør også hensyntas.

for å ekskludere medlemmer som opptrer utilbørlig. Ved mindre

Medlemmene skal bestrebe seg på etter beste evne å
skaffe seg kunnskap om produksjonsforholdene. I den grad medlemmet tross slik innsats ikke kjenner til produksjonsforholdene, bør det opplyses om slik manglende kunnskap.

5. RESSURSFORVALTNING

graverende tilfeller kan Norsk Bergindustris styre gi påtale for
brudd på etiske retningslinjer.
*Justeringer gjort i stiftelsesmøtet 28. Mars 2008 er tatt høyde
for. Til generalforsamlingen i 2009 hadde en arbeidsgruppe
jobbet fram en konkretisering av punkt 4 Kunnskap om hvilke forhold råstoffer, varer og tjenester produseres under.

Det forventes av Norsk Bergindustris medlemmer at de utnyt-

Denne finnes tilgjengelig på Norsk Bergindustris medlems-

ter ressursene på en optimal og verdiskapende måte.

intranett .

ETISKE REGLER

Første og andre nestleder velges også særskilt for to år

69

ENGLISH SUMMARY
up our membership in Euromines, UEPG, IMA Europe

Member activities

and Euroroc and to meet directly with the EU

– Having a small secretariat, Norsk Bergindustri works

Commission. The intention was particularly to take

through committees which are manned by our mem-

care of the interests of Norwegian resources in the

bers. This is an important way to anchor our work

European market in relation to the Raw Materials

with our members. In 2011 we have had a high level

Initiative. This has been followed up as planned.

of activity in the form of courses, conferences and

– In November 2011 our Secretary General represented
the Norwegian government as well as Norsk Bergindustri in the Raw Materials Supply Group in Brussels,
hosted by the European Commission. Norway has as a

– Being represented in Europe!

– We are now well manned on the administrative side.

ship in the working groups regarding Best Practice

– The manning of the secretariat on the professional

or Strategic Minerals in connection with the Raw

level will in 2012 be preliminary strength-ened

Materials Initiative. A bilateral succession of meetings

through external consulting resources.

– In 2011 our secretary general visited PDAC, the world's
largest mining Convetion (27 000 visitor sin 2011) and

open for membership from companies that prospect

– Office and administration

could observe that The Norwegian Geological Survey

for, use, manage or process mineral resources in

This is what we did in 2011 and what we have planned

and the Norwegian Directorate of Mining do a fine job

Norway or companies that are otherwise related to

for 2012:

in promoting Norwegian resources abroad.

this industry, such as various types of suppliers. Our

Framework and visibility

purpose is to promote the interests of our members

– For 2011 we wanted to intensify our work to get

stakeholders.

for Norway. In May 2011 the Minister of Industry

– Norsk Bergindustris vision is a strong and united

Trond Giske announced that he indeed believes that

Norwegian mining and quarrying industry. Our core

a mineral strategy would be the best way to sum the

values are Long Term, Inclusive and Brave.

Norwegian Government's plans for this industry sec-

– Norsk Bergindustris goals are to promote the mem-

tor. During the year we have explained the views of

bers’ interests by increasing positive visibility and

our association through an extensive list of meetings

understanding for mining and quarrying activities; to

with politicians, ministries and non-governmental

develop and maintain suitable and just framework

organizations.

conditions; to create a good balance between econo-

– The Norwegian Mineral Strategy is expected during

mic, environmental and social responsibility; to secure

the late part of the spring 2012. We will follow this

suitable competence for the industry; to encourage

work closely.

good meeting arenas and to stimulate a healthy and
positive industry culture in our business sector.
– In 2011 the activities have been concentrated around

Being represented in Europe!
– As a lot of relevant decisions are being made in

the following focus areas:

Brussels, the board wants us to be present in

– Framework and visibility

Europe. For 2011 the plans were as follows: to follow

our member activities.

had access to this arena. We were not allowed member-

– Member activities

Norwegian authorities to launch a Mineral Strategy

– Also in 2012 our committees will be vital in planning
Office and administration. Resources.

2011. Norsk Bergindustri is an association which is

and to make these known to decisionmakers and

This has been going according to plan in 2011.

nonmember of EU, however part of the EEA, not before

ensured Norway's place around the table in RMSG.
– This is the Annual Report for Norsk Bergindustri

theme meetings, partly planned by our committees.

– We will continue to follow the work which goes on
in Brussels in 2012.

ENGLISH SUMMARY
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Large interest for the Norwegian exhibition at PDAC.
Representatives from the Norwegian Sami Parliament as well as from several reindeer districts where mining
operations are planned, came to PDAC to learn about mining and about stakeholder and indigenous people
questions relating to mining operations. Here Nils Isak Sara and Johan Aslak Lohje , both from Biddjovagge,
are sitting together with Elisabeth Gammelsæter.

Secretary General Elisabeth Gammelsæter represented Norway/Norsk Bergindustri at the Raw Materials Supply
Group in November 2011. Nordic colleagues meet in Copenhagen to discuss Scandinavian aggregates interests in
Europe.

Secretary General in UEPG Dirk Fincke of UEPG took part in Norsk Bergindustris Environmental Conference in
the fall of 201. At the Norsk Bergindustris Natural Stone Conference in November 2011 several projects of international interest were presented. Forum Artis, The new National Museum in Oslo, was one of them, presented
by its architect Klaus Schuwerks.
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