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Vedtekter 

for Norwegian Tunnel Safety Cluster (NTSC) 

 

§ 1 Navn og lokalisering 

Klyngens navn skal være Norwegian Tunnel Safety Cluster. Klyngen benytter en offisiell 
kortbetegnelse – NTSC.  

Klyngens ledelse skal være lokalisert i Rogaland.  

  

§ 2 Formål 

Formålet med NTSC er å stimulere til samarbeid mellom deltakerne, styrke deltakernes 
kompetanse, samt å styrke deltakernes konkurransekraft både nasjonalt og i det globale 
markedet. Det skal arbeides for bedre sikkerhet i tunneler og andre undergrunnsanlegg 
eksempelvis knyttet til vei, bane, metro, datahaller, gruver og deponi.  

 
§ 3 Deltakelse 

Deltakere i NTSC må være fra relevante virksomheter. En deltaker i NTSC må ha norsk 
organisasjonsnummer.  

Klyngen har følgende struktur: 

A. Partnere   
B. Bedrifter  
C. FoU- og innovasjonsmiljøer 
D. Offentlig aktører 

Deltakelse tegnes av den enkelte virksomheten. Deltakere under A har i egen avtale 
forpliktet seg til å bidra med egne ressurser inn i klyngen og har spesielle rettigheter 
vedrørende styringsgrupperepresentasjon.  

Andre relevante fora og nettverk kan registreres i klyngens kontaktnett som 
samarbeidspartnere.  
 

§ 4 Årsmøte  

Årsmøtet er klyngens høyeste organ, og trer sammen hvert år.  

Årsmøtet holdes innen utgangen av juni hvert år, og skal kunngjøres med minst fem 
ukers varsel. Frist for å melde inn saker settes til 3 uker. Fullstendig saksliste med 
saksgrunnlag og fullmaktsskjema, skal sendes deltakerne slik at dette er mottatt minst to 
uker før Årsmøtet. Årsmøtet skal godkjenne delegatene ut fra betalt deltakeravgift.  

Årsmøtet skal behandle følgende saker: 
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1. Valg av møteleder. 
2. Valg av to representanter til å prøve fullmakter og undertegne protokollen. 
3. Godkjenning av innkalling, dagsorden, delegater og fullmakter. 
4. Styringsgruppen sin årsberetning, inkl. økonomisk status og godkjent 

årsregnskap. 
5. Forslag til vedtektsendringer. 
6. Behandling av innkomne forslag 
7. Valg av valgkomité 
8. Valg av styringsgruppe og revisor 

Det er representanter for deltakerne som har møte- og stemmerett. Hver deltaker har 1 – 
en stemme. Alle avgjørelser fattes med simpelt flertall blant de representerte deltakere, 
bortsett fra saker som faller inn under § 7. 

Årsmøtet er beslutningsdyktig når alle deltakere er innkalt i henhold til bestemmelsene i 
denne paragrafen. Ekstraordinært Årsmøte kan innkalles hvis minst 4 
styringsgruppemedlemmer eller 50 % av deltakerne krever dette.  

 

§ 5 Styringsgruppe  

Styringsgruppen har inntil 9 medlemmer. Styringsgruppens leder skal søkes fra klyngens 
partnere. Det samme skal i tillegg minst 4 av styringsgruppens øvrige medlemmer. 
Styringsgruppen skal bestå av minimum 50 % deltakelse fra bedrifter.  

Valg av styringsgruppe skjer på Årsmøtet. Normalt velges styringsgruppemedlemmene 
av årsmøtet for en periode på 2 år. For å sikre god kontinuitet i styringsgruppen velges 
halvparten av styringsgruppens medlemmer i partallsår og halvparten i oddetallsår. 
Valgkomiteen foreslår navngitte representanter fra deltakende bedrifter til 
styringsgruppen. Det velges ikke vararepresentanter.  

En samlet styringsgruppe velger sin leder. Styringsgruppens leder har dobbeltstemme 
ved stemmelikhet.  

Styringsgruppen har ansvar for å følge opp Årsmøtets vedtak, godkjenne budsjett og 
påse at klyngeledelsen utfører sine oppgaver.  

Det ytes ikke honorar for arbeidet i styringsgruppen.  

 

§ 6 Valgkomité 

Valgkomiteen har 2 medlemmer og velges normalt for en periode på to år. Leder for 
valgkomiteen velges særskilt. Ved hvert Årsmøtet skal 1 medlem av komiteen være på 
valg.  

 

§ 7 Endring av vedtekter 

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av frammøtte deltakere på ordinær og lovlig satt 
Årsmøte.  


