
Vedtekter for Jernbaneforum Nord  
Vedtatt i møte …………….. 

 
Formål:  
1. Jernbaneforum Nord (JBFN) skal fremme jernbanens posisjon og arbeide for modernisering 

og opprustning, samt utvikling av gods- og persontogtilbud på Nordlandsbanen og 
Ofotbanen.    

 
Deltakere og representasjon:  
2. Forumets medlemmer er Nordland fylkeskommune, regionrådene og kommunene langs 

jernbanestrekningene i Nordland. LO og NHO er konsultative medlemmer. 

3. Jernbaneforum Nord er et politisk organ.  
Fylkeskommunen, regionrådene og kommunene representeres formelt med hhv. Fylkesråd 
for samferdsel, regionrådsleder og ordfører, evt. den som disse delegerer myndighet til.  
 

4. Stortingsrepresentanter fra Nordland, medlemmene i fylkestingets samferdselskomite, 
Troms-, Finnmark- og Nord-Trøndelag fylkeskommuner, representanter for Jernbaneverket 
og operatører på Nordlandsbanen og Ofotbanen kan inviteres til møtene. 
Interesseorganisasjoner og andre kan inviteres til møtene som observatører. 

 
5.  Det kan opprettes arbeidsgrupper, evt. med eksterne deltagere.  
 
Ledelse:  
6. Forumet har et arbeidsutvalg bestående av fylkesråd for samferdsel (som er leder av 

arbeidsutvalget og forumet) og tre valgte medlemmer fra forumet. Det bør være geografisk 
spredning på medlemmene, slik at alle regionene der det går jernbane er representert. 
Medlemmene av arbeidsutvalget velges for fire år om gangen ved alminnelig flertall under 
første møte i forumet etter kommune- og fylkestingsvalget. Det velges samtidig personlig 
vararepresentanter fra forumet til arbeidsutvalget  

 
7. Leder representerer forumet utad og fremmer forumets innspill formelt overfor sentrale 

myndigheter.  
 
8. Arbeidsutvalgets leder er ansvarlig for å innkalle til møte i forumet og gjøres i samarbeid med 

sekretariatet. 
 
8. Arbeidsutvalget bør (evt. med bistand fra sekretariatet) delta i samarbeidsmøter med øvrige 

jernbanefora samt på den årlige konferansen «Jernbaneforum 20XX».  
 
Sekretariat:  
9. Nordland fylkeskommune v/samferdselsavdelingen ivaretar sekretariatet for forumet. Ved 

større arbeidsoppgaver kan det bli aktuelt å trekke inn andre deltagere.  
 
Oppgaver: 
10 JBFN skal ta opp saker relevante for Nordlandsbanen og Ofotbanen og bidra til høyest mulig 

nasjonal prioritering av utbygging og drift av banene og et best mulig togtilbud. 
 
11. Forumet møtes etter behov og minimum 2 ganger pr. år. 
 



12. Forumet er møteplass for medlemmene og sentrale politikere, samferdselsmyndigheter, 
Jernbaneverket, operatører og øvrige aktører med ansvar, myndighet eller interesse for 
Nordlandsbanen eller Ofotbanen. 

 
 
13. Forumet skal gi mulighet til å:  

a. Bli orientert om pågående planprosesser, utbygginger eller driftsendringer  
b. Koordinere og gi innspill til aktuelle planprosesser, utbygginger eller driftsendringer  
c. Ta opp spesifikke saker knyttet til Nordlandsbanen eller Ofotbanen  
d. Initiere utredninger av betydning for utviklingen av Nordlandsbanen og Ofotbanen  

 
 
Finansiering:  
14. Det kreves ingen medlemsavgift. 
 
15. Hver deltaker finansierer egen deltakelse i møter, reiser etc. 
 
16. Nordland fylkeskommune dekker kostnader til drift av sekretariatet. 
 
17. Arbeidsutvalget kan i forbindelse med større arrangementer bestemme at den enkelte 

deltaker skal betale en deltakeravgift.  
  
 
Vedtektsendringer:  
18. Endring av vedtektene fremmes av arbeidsutvalget og krever alminnelig flertall blant 

fremmøtte medlemmer.  
 


