
 

Partneravtale 
mellom Salten Regionråd (SRR) og Samferdselsforum Nord (SFN)  

 
Samferdselsforum Nord er en partipolitisk nøytral interesseorganisasjon som skal utvikle og medvirke 
til prosesser for økt satsing og samordnet gjennomføring av samferdselsinfrastruktur i Nord Norge.  
SFN skal sette dagsorden for aktuelle samferdselspolitiske saker og være den viktigste møteplassen 
for medlemmer, politikere, kunnskapsmiljø. SFN skal være den foretrukne samarbeidspartner og 
koordinerende instans for å organisere åpne nettverk og arbeidsgrupper på viktige 
samferdselsområder i regionen.  
 
For å styrke organisasjonens mulighet til å ivareta og gjennomføre næringsmessige og 
medlemsrelevante oppgaver og funksjoner innen samferdsel i Nord Norge, har en valgt å inngå et 
utvidet samarbeid med enkelte prefererte aktører innen næring og politikk.  
 
Hovedmålet med denne partneravtalen er for SFN å styrke arbeidet med å utvikle regionens 
samferdsel, samt styrke organisasjonens kapital, kompetanse og innsats innen de viktigste 
kjerneområdene til nytte for alle medlemsbedriftene og Nord Norge. Avtalen skal bidra til gjensidig 
nytte og profilering for SRR og SFN.  
 
Hovedpunkter i partneravtalen:  
 
SRR blir presentert på SFNs hjemmeside med direkte link til egen hjemmeside. 
SRR får logo på relevante trykksaker og møteinnkallinger.  
SRR blir brukt som kompetanseaktør/faglig skribent i saker der det er naturlig, blant annet på 
hjemmeside, årsmøtepapirer og brosjyrer.  
 
Årlige møter i samarbeid mellom SFN og SRR. Her skal tema og form være faglig relevant og 
inspirerende for større deler av medlemsmassen til SFN. Møtekostnader dekkes av deltakerne eller 
partner.  
 
Årlige arrangementer for medlemmer og partnere. SFN, SRR og øvrige partnere står som arrangør og 
bidrar med foredragsholdere. Ansvar for praktisk gjennomføring ligger hos SFN.  
Det er en felles intensjon for SFN og SRR at samarbeidet er av langvarig karakter (3 år minimum). 
Avtalens innhold og oppnådde resultat skal evalueres og eventuelt justeres årlig. Avtalen gjøres 
gjeldende fra 1.januar 2016 til 31.12.2018. Avtalen kan sies opp med ett års frist innen 1 november 
hvert år.  
 
Avtalen er verdsatt til kr. 35.000.- eks mva. pr. år. Beløpet overføres fra SRR til SFN etter faktura.  
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