
                                                  

Vedtekter for 
Bransjeråd for Fjellsprengning 

(Org. nr. 894 739 762) 

Vedtatt i møtet 12.04.07, revidert 13.03.2018 

 

1. Organisasjon 

Bransjerådet for fjellsprengning er et selvstendig organ opprettet av organisasjoner og 

virksomheter knyttet til bergsprengning. 

 

Bransjerådet har sitt utspring i samarbeidsavtalen med DSB, datert 01.06.2004. DSB er 

assosiert medlem av rådet med møte og talerett. 

 

Rådet er sammensatt slik at det har en representativ sammensetning i forhold til 

bergsprengningsmiljøet. 

 

Organisasjon/gruppering 

Arbeidsgivere v/MEF 

Arbeidsgivere v/Norsk Bergindustri 

Arbeidsgivere v/EBA 

Arbeidstakere v/Norsk Arbeidsmandsforbund 

Byggherre v/Statens Vegvesen 

Andre offentlige byggherrer 

Sprengstoffleverandører 

Interesseorganisasjonen NFF 

Rådgivende Ingeniører  

 

2.  Formål  

Rådet skal være ett koordinerende organ for kompetanse, praksis og holdninger til helse, miljø 

og sikkerhet på alle nivåer innen bergsprengning slik at dette er tilpasset bransjens behov og 

normer i forhold til offentlig krav.  Rådet koordinerer og utarbeider på vegne av bransjen 

innspill i saker innen disse fagområdene til DSB. Rådet oppnevner arbeidsgrupper etter 

behov. 

 

Det skal være bransjens kommunikasjonskanal mot DSB og andre relevante myndigheter, og 

gjennom aktiv kommunikasjon med alle aktuelle parter og aktører sikre at alle faglige og 

ideelle interesser knyttet til bergsprengning blir ivaretatt på en forsvarlig måte  

 

3.  Mandat  

Mandatet i forhold til DSB er gitt i samarbeidsavtalen av 01.06.2004. For øvrig kan rådet ta 

opp ett hvilket som helst forhold som er relevant i forhold til bergsprengning, angår bransjen 

eller andre relevante forhold med den Rådet finner hensiktsmessig. 

 

4. Møtevirksomhet 

Rådet skal ha minst 4 møter i året, fortrinnsvis fordelt med 1 møte i kvartalet. Rådets 

medlemmer dekker alle kostnader forbundet med reise og tid. Ekstraordinære møter 

gjennomføres når leder eller 1/3 av rådets medlemmer krever det. 

 

5.      Innkalling til møter 

Innkalling til møter i Rådet skal skje minimum 2 uker før møtet skal finne sted. Innkallingen 

skal være skriftlig. Agenda og saksliste med nødvendige vedlegg, skal sendes ut senest 1 uke 

før møtet. Innkalling kan sendes med e-post. Rådets formann er i samarbeid med sekretæren 

ansvarlig for innkallingen. 

 

 



 

6        Møteplikt 

Rådets medlemmer forplikter seg til å sende medlem eller varamedlem til møte. Hvis man dog 

ikke kan møte, skal fravær skal meldes sekretariatet i god tid.  

  

7. Sekretariat 

Rådets sekretariat organiserer møtene med innkalling, lokaler og referat. Rådets sekretariat er 

adressen som henvendelser til Rådet skal sendes til. Rådet skal ikke ha noen ekstern 

finansiering, og de organisasjonene som er medlemmer av rådet må selv dekke alle kostnader 

knyttet til sine representanter. 

 

8. Valg av leder og nestleder  

I 2010 velges formann for 1 år og nestleder for 2 år. Deretter blir det valg av nestleder hvert 

partall, og leder hvert oddetall. Hver velges da for 2 år. 

 

9.        Representanter i Rådet 

Rådets representanter skal være ansatt i full stilling i de organisasjoner (medlemmer) som 

framgår av pkt 1 i vedtektene.  

 

Organisasjonene som er medlemmer i Rådet utpeker sin representant og vararepresentant for 

2 år ad gangen. 50 % av Rådets representanter er på valg hvert år, første gang i 2007. 

Representanter som av yrkesmessige eller andre forhold ikke finner det tjenlig å delta i Rådet 

kan fratre Rådet. Vararepresentanten vil da ta over plassen i Rådet og Organisasjonen de 

representerer må da innen neste møte utpeke ny vararepresentant. 

 

10        Opptak av nye (medlemmer) organisasjoner. 

Opptak av nye organisasjoner (medlemmer) skjer gjennom skriftlig søknad fra ledelsen i den 

organisasjonen som ønsker å bli medlem. Den som skal bli medlem må være representativ for 

bransjen, ha en faglig tilhørighet til bransjen og representere en relevant gruppe i bransjen.  

 

Hvis noen av medlemmene finner det hensiktsmessig å foreslå å utvide rådet med nye 

medlemmer, kan dette foreslås skriftlig til sekretariatet. Søknadene blir behandlet i påfølgende 

møte i Rådet. 

 

Utvidelse av rådet med nye medlemmer skal oppnå 2/3 flertall blant rådets medlemmer. 

 

11.  Utmelding. Opphør av medlemskap 

Utmelding skjer ved skriftlig brev til Bransjerådet, med 6 måneders varsel. 

 

12.  Eksklusjon 

Hvis noen medlemmer har ugyldig fravær til møtene mer enn 2 ganger etter hverandre, kan de 

øvrige medlemmene reise spørsmål om de skal utelates fra rådet. Et forslag til utelatelse skal 

oppnå 2/3 flertall blant rådets øvrige medlemmer. 

 

13. Endring av vedtekter 

Endring av disse vedtektene kan finne sted etter skriftlig forslag fra et eller flere medlemmer 

og etter beslutning med to tredjedels flertall i Rådet. Forslaget skal vedlegges referatet og 

vedtas endelig i det påfølgende møtet. 

 

14. Nedleggelse av rådet 

Nedleggelse av rådet kan finne sted etter skriftlig forslag fra et eller flere medlemmer og etter 

beslutning med to tredjedels flertall i Rådet. Forslaget må vedtas i 2 påfølgende møter. 


