Referat:
Arktisk jernbaneforum
Tid: 21.05.2021, kl. 12.00 – 14.00
Sted: Digitalt møte via Teams

Til stede:
Fra forumet:
Kristina Hansen, Fylkesråd for samferdsel
Målfrid Baik, NHO
Jardar Gjørv, Forsvaret v/ Hærstaben
Sveinung Eikeland, UiT – Norges Arktiske Universitet
Synnøve Søndergaard, LO
Tone Marie Myklevoll, Tromsø-områdets regionråd
Marianne S. Næss, Vest-Finnmarkrådet
Anita Karlsen, Hålogalandsrådet
Geir Varvik, Nord-Troms regionråd
Wenche Pedersen, Øst-Finnmarkrådet
Bente Olsen Husby, Vest-Finnmarkrådet
Bengt-Magne Luneng, Midt-Tromsrådet
Yngve Voktor, Tromsø-områdets regionråd
Oda-Kristina Johansen Fossvoll, Ungdommens fylkesråd
Sigbjørn Per Elias Astrup, Hålogalandsrådet

Andre:
Bengt Rune Strifeldt, Stortingsrepresentant FrP
Cecilie Therese Myrseth, Stortingsrepresentant AP
Torgeir Knag Fylkesnes, Stortingsrepresentant SV
Hanne Juul, Jernbanedirektratet
Tor Johann Nicolaisen, Jernbanedirektoratet

Fra administrasjonen:
Bjørn H. Kavli
Therese-Merete Marienborg Lindseth
Gjermund Evanger
Jan Egil Vassdokken
Eirik Selmer
Kristina Torbergsen

Saksliste
1. Orientering om hendelser siden forrige møte v/ fylkesråd for Samferdsel og leder av Arktisk
jernbaneforum, Kristina Hansen
2. Innlegg fra, og påfølgende dialog med stortingsrepresentanter fra Troms og Finnmark fra
partiene som bidro til stortingsflertall for realisering av Nord-Norgebanen:
Hva kan vi forvente fra Stortinget hva angår saken framover (og potensielt fra de enkelte
partiene i regjering etter valget)?




Sentrale spørsmål:
Forventet fremdrift i saken, problemstillinger som må avklares, hva innebærer
eksempelvis vedtaket for Stortingets behandling av NTP?
Hva vil vedtaket bety for arbeidet med den pågående KVU for transportløsninger i
Nord Norge?

3. Det forsvars-, beredskaps-, og sikkerhetspolitiske aspektet av jernbaneutbygging i Troms og
Finnmark v/ Oblt. Jardar Gjørv
4. Jernbanedirektoratets rolle i jernbaneutvikling i Norge, og tanker om videre fremdrift i
utviklingen av jernbane i Troms og Finnmark jf. stortingets vedtak m.m.
v/Jernbanedirektoratet
5. Avklaringer for neste møte
6. Eventuelt

Sak 1: Orientering om hendelser siden forrige møte v/ fylkesråd for Samferdsel og
leder av Arktisk jernbaneforum, Kristina Hansen
Saksgang:

Fylkesråd for samferdsel, Kristina Hansen ønsker velkommen og orienterer om
hendelser siden sist. Heri:






Møte i arbeidsutvalg m/ konklusjoner derfra (referat er tidligere sendt ut til forumets
medlemmer).
Kronikker i media.
Fylkeskommunens arbeid med Nasjonal Transportplan
Komitéhøring av NTP, Transport og kommunikasjonskomiteen.
Stortingets vedtak i saken om Nordområdemeldingen Mennesker, muligheter og norske
interesser i nord: «Stortinget ber Regjeringa setje i gang arbeidet med å realisere NordNorgebana».

Sak 2: Innlegg fra, og påfølgende dialog med stortingsrepresentanter fra Troms og Finnmark
fra partiene som bidro til stortingsflertall for realisering av Nord-Norgebanen.
Saksgang:
Stortingsrepresentantene Cecilie Myrseth (AP), Torgeir Knag Fylkesnes (SV) og Bengt Rune Strifeldt
(Frp) innleder etter tur, med påfølgende dialog knyttet til følgende spørsmål:
Hva kan vi forvente fra Stortinget hva angår saken framover (og potensielt fra de enkelte
partiene i regjering etter valget)?




Sentrale spørsmål:
Forventet fremdrift i saken, problemstillinger som må avklares, hva innebærer
eksempelvis vedtaket for Stortingets behandling av NTP?
Hva vil vedtaket bety for arbeidet med den pågående KVU for transportløsninger i
Nord Norge?

Sak 3: Det forsvars-, beredskaps-, og sikkerhetspolitiske aspektet av jernbaneutbygging i
Troms og Finnmark v/ Oblt. Jardar Gjørv
Saksgang:
Oblt. Jardar Gjørv orienterer om Forsvarets perspektiver og behov jf. transportinfrastruktur i nord,
med påfølgende spørsmål og svar.

Sak 4: Jernbanedirektoratets rolle i jernbaneutvikling i Norge, og tanker om videre fremdrift i
utviklingen av jernbane i Troms og Finnmark jf. stortingets vedtak m.m.
v/Jernbanedirektoratet
Saksgang:

Jernbanedirektoratet ved Tor Johann Nicolaisen orienterer om Jernbanedirektoratets rolle i
jernbaneutvikling i Norge, og tanker om videre fremdrift i utviklingen av jernbane i Troms og
Finnmark jf. stortingets vedtak m.m.

Sak 5: Avklaringer for neste møte
Saksgang:
Neste møtetidspunkt: Det leggs opp til at fylkeskommunen innkaller. Etter dialog i møtet vil dette
møtet legges til etter valget til høsten. Troms og Finnmark fylkeskommune ber forumets medlemmer
om å ta kontakt om det skulle være noe.
Fylkesråd for samferdsel og forumets leder, Kristina Hansen utfordrer næringslivsorganisasjonene i
NHO til å holde fremlegg i neste møte om hva en jernbane i Troms og Finnmark kan bety for dem av
muligheter. Målfrid Baik, direktør i NHO Arktis tar utfordringen, og vil blant annet forhøre seg med
Sjømat Norge i denne forbindelse.
Kristina Hansen utfordrer videre Universitetet i Tromsø til i neste møte å si noe om hvilken
samfunnsmessig betydning realisering av jernbane i fylket vil kunne ha for nærings- og samfunnsliv i
Troms og Finnmark.

Sak 6: Eventuelt
Saksgang:
Det er ingen saker til eventuelt.

