
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 
Utvalg: Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre 
Møtested: Clarion Hotell, Trondheim 
Dato: 04.11.2013 
Tidspunkt: Kl.15:00-17:00 

 
 
 
Følgende faste medlemmer møtte: 
 
Navn Funksjon 
Siv Mossleth Leder 
Eva Stina Anderson Nestleder 
Arne B. Vaag Medlem 

 
  
Merknader 

 
 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Ole Petter Rundhaug Nasjonalparkforvalter 

 
 
Underskrift: 
 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i 
samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 
 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr 

AU 
35/2013 

Godkjenning av innkalling/ protokoll  2003/577 

AU 
36/2013 

Referatsaker  2003/577 

RS 18/2013 Forberedende klagebehandling - Innsetting av vedovn 
i naust ved Kjemåvatnet - Saltfjellet 
landskapsvernområde - Ørjan Eliassen 

 2012/8564 

RS 19/2013 Klage på vedtak - Dispensasjon fra verneforskriften - 
Motorferdsel - Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark - 
Lars Petter Røssvoll 

 2013/4819 

AU 
37/2013 

Eventuelt  2003/577 

 
 
 
 
 
 

AU 35/2013 Godkjenning av innkalling/ protokoll 

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 04.11.2013  
 
 
AU’s vedtak – enstemmig: 
Innkalling og protokoll fra siste AU-møte godkjennes. 
 
 

AU 36/2013 Referatsaker 

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 04.11.2013  
 
 
AU’s vedtak – enstemmig: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
 



RS 18/2013 Forberedende klagebehandling - Innsetting av vedovn i naust ved 
Kjemåvatnet - Saltfjellet landskapsvernområde - Ørjan Eliassen 

RS 19/2013 Klage på vedtak - Dispensasjon fra verneforskriften - Motorferdsel - Saltfjellet 
- Svartisen nasjonalpark - Lars Petter Røssvoll 

 

 

AU 37/2013 Eventuelt 

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 04.11.2013  
 
Drøftings- og orienteringssaker 
 

- Rekruttering til ledige forvalterstillinger 
o AU ønsker at de 2 ledige stillingene lyses ut straks utlysningstekstene er klare. 
o Den ene stillingen skal utlyses som sekretariatsleder, innholdet i stillingen skal 

komme fram under utlysningsteksten. 
o Målet om økt lokal verdiskaping bør innarbeides i stillingsbeskrivelsene 
o AU tar initiativ til møte med FM v/Roar Høgsæt for å drøfte den videre 

rekrutteringsprosess. 
 

- Status hovedinnfallsporter Sjunkhatten NP 
o Sekretariatet påpekte behovet for politisk engasjement for å komme videre i 

arbeidet. 
o Flere andre aktører, herunder Salten Friluftsråd, etterlyser framdrift i arbeidet 

med fylkesdelplanen og oppfølging av arkitektkonkurransen. 
 

- Konstituering av styret med nyvalgte representanter valgt av Sametinget 
o Forventes å kunne skje på første møtet i 2014. 

 
- Rutiner reiseregninger 

o Administrasjonen har påpekt en del mangler ved mottatte reiseregninger – krav 
om egen regning for hver enkelt reise (det godtas ikke flere reiser på samme 
skjema). 

o Anmodning om at styrets medlemmer tar i bruk elektroniske skjema som det 
tidligere er informert om– sekretariatet sender ut ny påminnelse. 
 

- Styrets møteplan for 2014 
o Erfaringene tilsier at møtene legges inn slik i kalenderen 

 15.-20.februar 
 30.mai – 5.juni 
 15.-18.september 
 5.-7.desember 

 
o Egen sak til styret 6.desember 2013 hvor styret inviteres til også å drøfte aktuelle 

befaringer i 2014. 
 

- Rutiner for kopiering av sakslister til styremøtene 
o 2 styrerepresentanter og 1 vararepresentant har bedt om å få sakslister pr. post. 



o Behov for sakslister til møtet må meldes pr. sms eller mail til sekretariatet 
minimum 3 dager før styremøtet. Listene vil da bli delt ut til de som har 
forhåndsbestilt. 
 

- Bestillingsdialogen 2013 – status 
o Gjennomgang av aktuelle prosjekt med foreløpig status for utbetaling/overføring 

av midler/disponering av restmidler. 
o Omdisponering av restmidler 2013 til naturveiledning som overføres Nordland 

nasjonalparksenter vurderes som aktuelt. 
o Styret tar endelig stilling til omdisponering av restmidler. 

 
- Bestillingsdialogen 2014 – foreløpig prosjektliste 

o Orientering om prosessen så langt og konklusjonene fra miniseminaret med 
Statskog FT/SNO 

o Foreløpig prosjektliste gjennomgås i møte med faglig rådgivende utvalg 
7.november og utvalget gis høringsfrist til 25.november.  

o Det vurderes ikke som aktuelt med flere møter før saken legges fram for styret – 
frist for innlegging i SNO’s elektroniske søknadsportal er 10.januar 2014. 
 

-  Møte i Faglig Rådgivende Utvalg (FRU) 7.november og 5.desember. 
o Jan Nilsen, regionleder Statskog Salten er valgt til leder av utvalget 
o FRU inviterer Nordland fylkeskommune v/Kai Breivoll og Roar Blom/Gudrun 

Hagen til å orientere om reiselivsstrategier og folkehelse som innledning til 
fellesmøtet med styret 5.desember 2013. 

o Utvalgsleder vil i eget innlegg ta opp aktuelle spørsmål/tema som grunnlag for 
dialog med styret i møtet 5.desember. 
 

- Foreløpig saksliste til styremøte 6.desember 2013 
o Orienteringssaker 

 Nytt fra Nasjonalparkkonferansen 2013, ansettelsesprosesser 
 Naturveiledningsprosjektet «Min nasjonalpark» 
 Brunskilting i tilknytning til våre nasjonalparker – fase 1 

o Referatsaker 
o Saker til behandling 

 Saltfjellet-Svartisen NP – klagesak helikoptertransport i forbindelse med 
elgjakt 

 Saltfjellet-Svartisen NP – søknad om dispensasjon fra verneforskrift til 
bygging av driftsbygning på Bredek – Helgeland Museum/Statskog 

 Naturveiledningsprosjektet «Min nasjonalpark» 
 Budsjett 2014 
 Bestillingsdialogen 2014 
 Styrets plan for møter og befaringer i 2014 
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