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NYHETSBREV – VEGFORUM NORD MAI 2014 
 

 
Hei Vegforumets medlemmer! 
 
Vi sender noen ord om aktivitetene i forumet denne våren og noen glade nyheter! 
 
Vi minner om målet for Vegforum Nord er å samle næringslivet og politikerne om 
felles samferdselsprioriteringer for Nord Norge, som ledd i påvirkningsarbeidet for 
mer midler til vei. 
Vi ser at vi på mange områder lykkes med dette. Det settes av betydelige midler til 
infrastruktur i planarbeidet, men fortsatt er det slik at vi har et stort behov for 
nyinvesteringer samt et etterslep og forfall som synes uendelig. 
Derfor er det viktig å ikke bare lykkes i planarbeidet, men også aktivt påvirke at 
planene oppfylles i statsbudsjettene.  
Behovet for Vegforum Nord er dermed der for å påvirke at dette skjer, og 
tilbakemeldingene fra sentrale myndigheter er at forumets arbeide er blitt ytterligere 
viktigere siden det ikke lenger er et Landsdelsutvalg som fronter Nord Norges saker 
og dermed få landsdelsdekkende arenaer som kan fremme felles krav. 
Vår oppfatning er at vi blir lyttet til. 
 
 

1. VFN som høringsinstans 
 
I tillegg til å være høringsinstans for Troms, Nordland og Finnmark 
Fylkeskommune er VFN med i referansegruppen for NTP-sekretariatet, 
og dermed inne i det konkrete planarbeidet. Dette sammen med 
Kystverket, Jernbaneverket, Luftfartsverket, Statens Vegvesen og Avinor 
med flere. Dette er en anerkjennelse av det arbeidet forumet gjør og en 
viktig arena for å synliggjøre spesielt Nord Norge. 
 
Representantskapet som består av medlemmer fra de respektive 

organisasjoner forumet består av utarbeidet nye prioriteringer i vinter, disse er 

oversendt NTP-sekretariatet, samferdselsdepartementet og de øvrige 

deltagere i referansegruppen.  

Prioriteringene er oversendt medlemmene tidligere. 

 

Vegforum Nord er også aktiv i en del KVU-arbeid overfor Statens Vegvesen, 

spesielt der dette berører de prioriterte vegprosjekter. 
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2. Møte med Samferdselsdepartementet 
 
Vegforum Nord’s sekretariat har i samarbeid med Tysfjord kommune hatt møte 

med statssekretær Bård Hoksrud vedrørende utfordringer i forhold til både 

dagens fergefrekvenser og en fremtidig fergefri E6. Vegpakker som trenges 

fremmet denne våren for Stortinget var også tema. I juni blir det gjenbesøk av 

statssekretæren i Nordland, noe vi ser frem til. Med på møtet fra nord var blant 

annet ordfører Tor Asgeir Johansen og sekretær Sigbjørn Astrup i Ofoten 

Regionråd i tillegg til sekretariatet i Vegforum Nord. 

 

 
 

3. VFN møte med Nord-Norge benken på stortinget. 
 
Vegforum Nord’s prioriteringer ble 5 og 6 mars i år presentert i fellesskap med 

Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommune for Stortingets Nord 

Norgebenk. Det ble godt mottatt fra Stortingets representanter at næring og 

politikk har et felles budskap til Stortinget på samferdsel, noe som absolutt 

øker muligheten for gjennomslag i budsjettene. 
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4. VFN vokser 

 
Næringsarena Nord som er en paraplyorganisasjon for næringsforeningene i 
Nord Norge og har nærmere 4000 medlemsbedrifter meldte seg 9 mai inn i 
Vegforum Nord. 
Dette gjør Vegforum Nord enda sterkere i sitt arbeide, og tilføyer oss ny og 
viktig kompetanse. 
 
Vi ønsker Næringsarena Nord velkommen i Vegforum Nord! 
 

5. Arbeidsutvalget 
 

Arbeidsutvalget har arbeidet aktivt både i høst og vår. Det har vært 
gjennomført både dialogmøter med Statens Vegvesen, samtlige 
fylkeskommuner og Stortinget.  
 

6. Årsmøte 
 
Arbeidsutvalget besluttet i siste møte å flytte representantskaps- og årsmøte til 
20 august. Møtet blir avholdt på Thon hotell Harstad kl. 1300. 
Egen innkalling sendes ut på dette. 
 
 
Vi ønsker dere en riktig fin sommer! 
 
 
 
 
 
Hilsen Vegforum Nord 
 
 
Sekretariatet v/ Stig Kjærvik 
 
Mail: stig.kjaervik@vegforumnord.net 
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