
            

   

 

REFERAT           

   

Styremøte Samferdselsforum Nord pr. telefon. 

22. oktober 2018 kl. 13.00 

Deltakere: Leder Bjørn Johansen, Ole Henrik Hjartøy, Ruben Jensen, Elling Haukebø, Stein 

Windfeldt, Martin Grønnslett, Hans Benjaminsen, Odd Hugo Pedersen, sekretær Ivar 

Kristiansen 

Leder ønsket velkommen. Status for styredeltakelse for Martin Grønnslett i MEF og Hans 

Benjaminsen i NHO Logistikk og Transport ble tatt opp og diskutert.  

Styret besluttet at disse to innkalles til SFNs styremøter inntil det er avholdt 

representantskapsmøte og alle formaliteter er på plass. 

SAK 1. NÆRINGSFORENINGER OG MEDLEMSSKAP I SFN 

Styret drøftet saken og har et felles ønske og mål om at næringsforeninger kan knyttes til 

SFN. Det ble fremmet ønske om at alle foreninger over en viss størrelse i Nord Norge 

kontaktes slik at medlemskap kan drøftes og fremmes. 

Vedtak: 

Styret i SFN anbefaler overfor SFNs representantskap at lokale og regionale 

næringsforeninger i landsdelen tilbys medlemskap i SFN.  

Medlemskapet tilbys med fulle rettigheter til standard medlemspris. 

Saken tas opp på førstkommende representantskapsmøte. 

 

SAK 2. NTP- OG SAMFERDSELSPRIORITERINGER I NORD 

Styret ønsker en gjennomgang av status for tidligere prioriterte prosjekter i NTP. 

SFNs medlemsorganisasjoner skal utfordres til å gi innspill og fremme forslag til fremtidige 

samferdselsprioriteringer i og for landsdelen. Det ble uttrykt bekymring for at den 

økonomiske situasjonen kan medføre at prioriterte prosjekter forskyves i tid og at det 

dermed blir enda viktigere at landsdelens politikere «står vakt ved» våre tidligere 

prioriteringer av prosjekter for landsdelen. Skal vår strategi «fra hav til marked» kunne 

utvikles og gjennomføres i tråd med eksisterende NTP- vedtak må SFN understreke 

viktigheten i vårt kommende møte med Stortingets Nord Norge- benk. Det ble også ytret 

ønske om et møte med hele eller deler av Stortingets Transportkomite. 

 



Vedtak: 

Det fremlagte forslag til tematiske satsinger for SFN ble enstemmig vedtatt. Sekretariatet 

bes arbeide videre med saken og sjekke oppfølgingsstatus for tidligere vedtatte 

landsdelsprosjekter. 

SAK 3. NTP-MØTE I BODØ 9.NOVEMBER. MUNTLIG ORIENTERING. DRØFTELSE 

Det ble orientert om det kommende møtet, og det forhold at SFN ikke er invitert til dette 

møtet. Det ble understreket viktigheten av at SFNs standpunkter blir fremmet på møtet via 

de som deltar på høringsmøtet fra SFNs medlemsorganisasjoner. 

 

SAK 4. EVNT. 

Ruben Jensen orienterte om SFNs økonomiske status. 

Vedtak: 

Saken settes på dagsorden på neste styremøte i SFN. 

Møte hevet kl. 14.00 

 

Ivar Kristiansen 

Ref. 

 


