Vedtekter for Arktisk jernbaneforum
Vedtatt i møte ……………..
Formål:
1. Arktisk Jernbaneforum er et politisk samarbeidsorgan som skal fremme utvikling av jernbane i
Troms og Finnmark fylke.
Deltakere og representasjon:
2. Forumets eies og ledes av fylkesrådet i Troms og Finnmark ved fylkesråd for samferdsel, der
øvrige medlemmer inviteres til deltakelse i forumet ved fylkesråd for samferdsel. Forumet kan
etter konstituering endre sammensetning gjennom ordinært flertall.
3. Forumet er møteplass for medlemmene og sentrale politikere, samferdselsmyndigheter,
Jernbaneverket, operatører og øvrige aktører med ansvar, myndighet eller interesse for utvikling
av jernbane i Troms og Finnmark.
4. I tillegg til Arktisk jernbaneforums faste medlemmer, kan andre aktuelle parter, eksempelvis
medlemmene i fylkestingets samferdselskomite, andre fylkeskommuner, representanter fra
andre Jernbaneforum, Jernbaneverket og jernbaneoperatører inviteres til møtene.
Interesseorganisasjoner og andre kan inviteres til møtene som observatører.
5. Det kan opprettes arbeidsgrupper, evt. med eksterne deltagere.
Ledelse:
6. Arktisk jernbaneforum eies av Troms og Finnmark fylkeskommune og ledes av fylkesrådet ved
fylkesråd for samferdsel, eller av dennes stedfortreder.
7. Forumet styres etter mål om konsensus i dets behandling av saker. Som eier og leder av Arktisk
jernbaneforum har imidlertid fylkesråd for samferdsel vetorett i alle saker der skulle være
uenighet innad i forumet.
8. Forumet kan opprette et arbeidsutvalg bestående av fylkesråd for samferdsel (som er leder av
arbeidsutvalget og forumet) og tre valgte medlemmer fra forumet. Det bør så langt som mulig
være geografisk spredning på medlemmene. Medlemmene av arbeidsutvalget bør følge
valgperioden, der disse velges for fire år om gangen under første møte i forumet etter kommuneog fylkestingsvalget. Det velges samtidig personlig vararepresentanter fra forumet til
arbeidsutvalget.
9. Leder representerer forumet utad og fremmer forumets innspill formelt overfor sentrale
myndigheter. Det er leder som er ansvarlig for å innkalle til møte i samarbeid med sekretariatet.
10. Troms og Finnmark fylkeskommune ivaretar sekretariatsfunksjonen for forumet. Ved større
arbeidsoppgaver kan det bli aktuelt å trekke inn andre deltagere og/eller gå til innkjøp av
tjenester.
Oppgaver:
11. Arktisk jernbaneforum skal ta opp saker relevant for utvikling av jernbane i Troms og Finnmark
fylke. Dette inkluderer å bidra til høyest mulig nasjonal prioritering av utbygging, utvikling og drift

av et best mulig togtilbud i Troms og Finnmark. Dette skal gjøres ved at Arktisk Jernbaneforum vil
søke å fremme, ivareta og formidle medlemmenes felles interesser i spørsmål og saker knyttet til
utvikling av jernbane i Troms og Finnmark.
Gjennom forslag til vedtekter skal forumet fremme og ivareta medlemmenes fellesinteresser ved
å:
a) samordne politikk knyttet til utvikling av jernbane i Troms og Finnmark
b) samordne opptreden i den regionale og nasjonale debatten om jernbane i Troms og
Finnmark
c) samordne framstøt og tiltak for å styrke utviklingen av jernbane i Troms og Finnmark
d) samordne tiltak for jernbanerelatert næringsvirksomhet i Troms og Finnmark
e) sammen bidra til å utvikle fagkompetanse på jernbane i regionen
12. Forumet møtes etter behov og minimum 2 ganger pr. år.
Finansiering:
16. Det kreves ingen medlemsavgift.
17. Hver deltaker finansierer egen deltakelse i møter, reiser etc.
18. Troms og Finnmark fylkeskommune dekker kostnader til drift av sekretariatet.
19. Forumet og dets arbeidsutvalg kan i forbindelse med større arrangementer bestemme at den
enkelte deltaker skal betale en deltakeravgift.
Vedtektsendringer:
20. Endring av vedtektene fremmes krever alminnelig flertall blant fremmøtte medlemmer. Jf.
vedtektenes pkt. 7 har fylkesråd for samferdsel vetorett i alle saker der det skulle være uenighet
innad i forumet.

