LySEF
LySEF - “Longyearbyen Science and Education Forum”

REFERAT
Dato:

23.02.2012

Sted:

Forskningsparken, Rom: OPS

Referent:
Arkiv:

Elise Strømseng, LySEF sekretariatet, UNIS
ePhorte web – UNIS

Tilstede:

UNIS: Elise Strømseng
NP: Kim Holmén
Longyearbyen Lokalstyre: Turid Telebond
EISCAT: Assar Westmann
SNSK: Morten Often
Svalbard Reiseliv: Kjersti Nordås

Meldt forfall:

Spitsbergen Airship Museum, Svalbard Museum, Longyearbyen
Skole, Sysselmannen på Svalbard (SMS), Svalbard Science Forum
(SSF)
SVALSAT, SINTEF, STATSBYGG, Bergmesteren på Svalbard

Ikke tilstede:
Agenda:

Vedlegg:

Tid:

09:00 – 11:30

1/12

Valg av ny leder og nestleder av LySEF (for 2012-2014)

2/12

LySEF økonomistatus

3/12

LySEF aktiviteter 2011

4/12

Kort informasjon fra møtedeltakerne om aktiviteter i
2012/nyheter

5/12

Eventuelt

Presentasjon gitt på møtet

Sak 01/12

Valg av ny leder og nestleder i LySEF
NP v/ Kim Holmén sier seg villig til å ta ledervervet i LySEF for
kommende 2-års periode. UNIS overtar samtidig nestledervervet for den
kommende perioden.
Det ble stilt spørsmål med om tilstedeværende medlemmer utgjorde
stemmeberettiget medlemsmasse, men ettersom LySEF er en
interesseorganisasjon anser tilstedeværende medlemmer at valget er greit.
Nyvalgt LySEF leder fra NP, Kim Homén, presisterte at han håpet at
LySEF i fremtiden kan øke forståelsen mellom de tre benene samfunnet i
Longyearbyen står på; forskning, turisme, kulldrift. LySEF bør især øke
formidlingsaktiviteten og rette denne mot mange samfunnsgrupper;
forskere, turister, gruvearbeidere, studenter, elever, befolkningen forøvrig.
Protester til valget av leder og nestleder av LySEF for perioden 20122014, må sendes til sekretariatet innen utløpet av referatets
kommentarfrist.
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LySEF økonomistatus: Elise viste til økonomien til LySEF som viser et
overskudd/egenkapital NOK 75 464,54 (se vedlegg). Sekretariatet og
økonomien har vært ivaretatt av UNIS siden LySEFs oppstart. UNIS har
ikke fakturert kostnader for sekretariatet frem til nå for å sikre at LySEF
får bygd opp egenkapital. I henhold til LySEFs forskrifter vil fakturering
for sekretariatet bli gjort fra 2012.
Det ble under møtet diskutert at det bør vurderes å redusere godtgjørelsen
til sekretariatet noe, dette innebærer en endring av forskriftenes §3.
Forslag til justering av kostnad ved å inneha LySEF sekretariatet:
LySEF avgjør dette på sitt neste møte og har da utredet følgende
muligheter for fastsetting av godtgjørelse for å ivareta LySEF sekretariatet
(Kim Holmén og sekretariatet snakker med UNIS direktør)
.
1. UNIS ivaretar sekretariatet uten å få dekket kostnader
2. UNIS kommer med forslag til godtgjørelse, basert på de reelle
kostnader som er knyttet til driften av sekretariatet.
3. LySEF fastsetter årlig beløpet for sekretariatets godtgjørelse basert
på aktivitetsnivå.
Kim Holmén takker UNIS for generøsiteten til UNIS i forhold til drift og
ivaretakelse av sekretariatsfunksjonen. Det presiseres at kontinuitet i
sekretariatsfunksjonen er viktig og at det derfor er en fordel at UNIS
fremdeles ivaretar denne funksjonen. LySEF bør også vurdere å søke
penger fra f.eks Miljøvernfondet dersom man skal gjennomføre spesielle
aktiviteter/arrangementer.

Sak 03/12

LySEF aktiviteter 2011
Elise informerte om LySEF aktiviteter avholdt i 2011 – se vedlegg.
Det ble avholdt et møte i 2011, mens det andre møte (mai 2011) ble
avlyst. LySEF arrangerte utover dette to vellykkede arrangement:
1. Tema Svalbard kveld med foredrag om «Den Evige Snø»
v/ Tor Bomann Larsen. Svalbard Museum, Svalbard
Science Forum og UNIS stilte opp i dette arrangementet.
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2. En halv dags foredragsrekke for 10.klasse og 1.vgs ved
Longyearbyen Skole,
1) «Nansen og Amundsens polekspedisjoner, samt
sørpolekspedisjonen 2011» v/ Harald Dag Jølle (NP) og
2) «Klimaendringer i Arktis» v/ Cecilie H. von Quillfeldt
(NP).
Møtedeltakernes aktiviteter i 2012/nyheter
NP: Kim Holmén er nå leder for Svalbardkontoret, han har tatt over etter
Cecilie H. von Quillfeldt (nå i Tromsø). Kim Holmén er også internasjonal
direktør for NP og reiser derfor mye for å drive formidling og informasjon
om polarforskning.
Kim Holmén viste en presentasjon relatert til de største saker som NP er
engasjert i;
1) SIOS – prosjektet som i utgangspunktet omhandler å få laget et
observasjonssystem for helheten/ «earth system science». For å
forstå helheten trenger man et systematisk observasjonssystem som
kan gjøre dette. Hvilke spørsmål stiller samfunnet om 20 år?
Hvordan kan vi i dag samle data for å sikre oss at vi har relevant
bakgrunnsinformasjon om 20 år?
2) NP skal fryse inn R/V Lance nord for Svalbard i 5-6 måneder,
tentativt høsten 2013. Dette for å finne ut hva som styrer
prosessene rundt utbredningen av sjø-is rundt Svalbard og i Arktis.
Vitenskapelig deltakelse om bord kommer til å bli avgjort
igjennom en åpen konkuransse etter utlysning fra forskningsrådet –
utlysningen vil rette seg mot hele det Norske forskningsmiljøet.
Kim Holmén ser fram mot at UNIS og NP med felles krefter
prosjekt kan bli de tongivende partene i det endelige programmet
ombord.

Utover dette presiserer Kim Holmén at Øst-Svalbard utviklingen er viktig
for NP. Videre jobber NP mye med hvordan man kan drive forskning med
nye teknikker som ikke skal bidra til avtrykk/sporsetting i Svalbards natur,
samt miljøvennlig overvåkingsteknikker.

Spørsmål fra møtedeltakerne: Samarbeider NP med lokale bedrifter ifht
logistikk/innkjøp til ekspedisjoner som den overnevnte med Lance?
Kim Holmén svarer: UNIS, Airlift og andre tjenester som kan tilbys lokalt
i Longyearbyen utnyttes, men flere ting må ut på anbud som kan lede til at
andre leverandører benyttes.
EISCAT: Kommende år vil vi drive videre på samme nivå som tidligere,
altså ca 2000t/år. Det kommer som vanlig inn forskere utenifra som låner
EISCAT systemet til forskning. Den største saken for EISCAT fremover
er planlegging/utredning av en potensiell 3.antenne på fjellet. Dette er
ennå på planleggingsstadiet. Assar Westmann vil reise tilbake til Kiruna i
løpet av 2012 og ny person i hans stilling vil da inngå i LySEF og som en
av de 3 teknikerne som drifter EISCAT per i dag.
UNIS: Ny direktør UNIS begynner 5.mars 2012, Ole Arve Misund.
Misund kommer fra en stilling som forskningsdirektør i
Havforskningsinstiuttet i Bergen. Helen Flå har fungert og fungerer som
direktør for UNIS inntil Misund ankommer. Ny leder av studieavdelingen
ansettes i løpet av våren 2012, vedkommende vil ta plass i LySEF på
vegne av UNIS. Elise Strømseng fungerer inntil videre som konst. leder
for avdelingen.
UNIS signerte i september 2011 en ny samarbeidsavtale med de 8
fastlandsuniversitetene. Avtalen er viktig for UNIS da den styrker
samarbeidet og forståelsen mellom UNIS og institusjonene.
Det er stor kurs/emneaktivitet med UNIS som en følge av økte
produksjonsmål (200 studentårsverk i 2013) og dermed økt
studentmengde. UNIS bruker de fleste andre institusjoner i sitt daglige
virke. SNSK er en viktig partner for UNIS ifht opphold i Svea der UNIS
har mye feltaktivitet. Aktiviteten i Ny-Ålesund har gått noe ned grunnet
kostnadene ved opphold og reise til Ny-Ålesund.
UNIS har leid inn båten M/S Stålbas denne sommeren. Det er muligheter
for å leie båten de dagene UNIS selv ikke bruker den. Båten vil være
tilgjengelig fra tidlig juli til medio september. Ta kontakt med Fred S.
Hansen (UNIS) for lån/leie av båt. Båten har kapasitet til over 20 på
overnatting og over 30 pax på dagstur. Fred S. Hansen vil kunne gi
konkrete tall på dette.
Etter avgjørelse i Miljø-og næringsutvalget (LL) kan ikke UNIS Guest
House brukes som bolig for UNIS ph.d-kandidatene sine. UNIS har en
utfordring med å skaffe bolig til disse som trenger bolig for 3-4år når de
får tildelt en ph.d.-stilling ved UNIS.
SiTø (Studentsamskipnaden i Tromsø) har fått midler fra staten for å
bygge nye studentboliger (40 enheter) på Svalbard. Prosess med
prosjektering osv. har ikke begynt ennå. Dette er positivt for UNIS som i

dag får begrenset sin studentproduksjon som en følge av mangel på
boliger til studenter som søker.
Innspill fra deltakerne på møtet:
Man må ikke kutte for mye på feltdelen på UNIS, det er viktig!
SNSK:
Har stramt budsjettår i 2012 grunnet lavere produksjon i 2011 enn
forventet. Dette vil ha en viss innvirkning på aktiviteten, også forskningsog utviklingssakene. SNSK vurderer hvordan de i år skal bidra på best
mulig måte inn i prosjekter som SUCCESS og Longyearbyen CO2 lab.
SNSK har for øvrig et samarbeid med University of Nottingham angående
kull og oljeinnholdet i Svalbardkullet – kan det utnyttes bedre? Utover
dette kartlegger SNSK fremdeles kullressurser, eksempelvis på
Operafjellet (4 borehull per sommer 2011). Store Norske Gull har ingen
virksomhet i St. Jonsfjorden per nå ettersom prosjektet er på pause grunnet
konsekvensutredningen som er under utarbeidelse. Den skal leveres i
februar 2012. Store Norske Gull håper på vedtak om muligheter for videre
leteaktivitet i juni 2012 og at man dermed kanskje kan fortsette arbeidet i
St. Jonsfjorden fra 2013. Som kjent er Lunckefjellsaken klarert – i tillegg
finnes også kullreserver i eksempelvis Ispallen, men det gjenstår å se om
der er fremtidig politisk vilje til kulldrift på Svalbard utover det som er
klarert per i dag.
Longyearbyen Lokalstyre:
Er ferdig med samfunns og næringsanalysen for Longyearbyen 2010, noe
som er den beste og mest omfattende analysen av næringslivet og
samfunnet for øvrig. Turid Telebond summerte opp de viktigste funn:
Longyearbyen har vært stabil med tanke på befolkningsstørrelse, der er
kun en liten økning i befolkningen fra 2010 (ca 100 personer, flest
utenlandske), og turn-over raten er fremdeles høy blant innbyggerne.
Det er en nedgang i antall årsverk i næringslivet. SNSK er fremdeles den
pilaren samfunnet hviler mest på. Det kan se ut som om opptil 50% av
aktiviteten i Longyearbyen er initiert og drevet av folk med SNSK
tilknytning (ansatte, familie, barn).
Det er fra 2012 opprettet en næringskomite i LL med et medlem fra hver
politiske liste. Dette fordi Lokalstyret ønsker et nærmere og bedre
samarbeid med næringslivet. Det planlegges utarbeidet ny strategisk
næringsplan (forrige utarbeidet i 1992) for Svalbard i løpet av 2012/2013.
Neste uke er det miljøkonferanse i regi av Bydrift. Bydrift kjører for øvrig
nå et prosjekt med LED lys i gatebetlysningen i Longyearbyen for å se om
strømforbruket kan gå ned.
LL har startet et internt prosjekt «snu alle steiner» - der man skal se på alle
arbeidsoppgaver og organisasjonen som helhet.

Fremtidig havneutvikling er også en stor og viktig sak for LL – det har
blant annet vært arrangert et åpent møte der deltakerne kunne komme med
innspill til planarbeidet.

Svalbard Reiseliv: Søker etter ny daglig leder – alt står litt på pause.
Kjersti Nordås konst.leder til 1/8 – Svalbard Reiseliv jobber især med å
finne en bolig til denne stillingen. Svalbard Guide og turleder opplæring
modul 1 og 2 iverksatt i februar. Plastposeprosjektet står også på vent.
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Kim Holmén påpeker at denne informasjonsutvekslingen er viktig og
takker for runden.
Eventuelt – LySEF aktiviteter 2012
a. Planlegging av LySEF aktiviteter 2012 utsettes til møtet
våren 2012. Forslag til aktiviteter er listet i vedlagte powerpoint presentasjon.
b. Foredrag kan gjøres når som helst, men dette kan avgjøres
på sirkulasjon og arrangeres når det passer best og dersom
noen har tatt initiativet eller har potensielle
foredragsholdere for hånden.

Neste møte

Fredag 11.mai 2012 kl: 09:00 (NB! Marker dato)

