
Møteprotokoll

Utvalg: Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre
Møtested: Storjord
Dato: 20.05.2015
Tidspunkt: 10:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon
Siv Mossleth Leder
Eva Stina Anderson Nestleder
Arne B. Vaag Medlem

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Hanne Etnestad
Inge Ingvaldsen
Gunnar Rofstad

Nasjonalparkforvalter
Nasjonalparkforvalter
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.
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Saksliste

Utvalgs-

saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
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12/2015

Godkjenning av innkalling/ protokoll 2003/577

AU 
13/2015

Referatsaker 2003/577

RS 1/2015 MIDNOR - Oppstart - Distriktsplan - Duokta
reinbeitedistrikt

2015/1912

RS 2/2015 Referat - Dialogmøte innfallsport Storvollen 2014/7649

AU 
14/2015

Bestillingsdialogen 2015 - Omprioritering av 
tildelte midler

2014/7649

AU 
15/2015

Eventuelt 2003/577

AU 12/2015 Godkjenning av innkalling/ protokoll

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 20.05.2015

Arbeidsutvalgets vedtak – enstemmig:

Innkalling og protokoll fra forrige AU-møte godkjennes

AU 13/2015 Referatsaker

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 20.05.2015

Arbeidsutvalgets vedtak – enstemmig:

Referatsakene tas til orientering. 



RS 1/2015 MIDNOR - Oppstart - Distriktsplan - Duokta reinbeitedistrikt

RS 2/2015 Referat - Dialogmøte innfallsport Storvollen

AU 14/2015 Bestillingsdialogen 2015 - Omprioritering av tildelte midler

Forslag til vedtak 

Midtre Nordland nasjonalparkstyre omprioriterer tiltaksmidler for 2015 fra prosjekt «Tilrettelegging 
Storvollen innfallsport» - tildele kr 40 000 (uten moms), til «Skiltprosjekt Sulitjelma; innfallsport til 
Junkerdal nasjonalpark».

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 20.05.2015

Styrets behandling
Saken ble sendt ut på epost til styret. 
Seks styremedlemmer ga positiv tilbakemelding på vedtaket om å omprioritere midlene. 
Det var ingen negative responser på vedtaket. 
Med arbeidsutvalgets tre medlemmer utgjorde det ni positive tilbakemeldinger, noe 
som gir et flertall i styret. 

Arbeidsutvalgets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

AU 15/2015 Eventuelt

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 20.05.2015

Orientering / drøftesaker

Dialogmøte med Røde Kors

Den 28. mai skal det arrangeres et dialogmøte mellom Fylkesmannen i Nordland, 
sekretariatet for Midtre Nordland nasjonalparkstyre og representanter fra Midtre 
Nordland nasjonalparkstyre – to fra sekretariatet og to fra styret. 

Viktig å få til en god dialog, men arbeidsutvalget stilte spørsmål ved hvorfor det var 
Fylkesmannen i Nordland som innkalte til møtet. Arbeidsutvalget presiserte at det er 
viktig å gi et signal om at man ikke må gå via Fylkesmannen i Nordland når man skal 
avholde dialogmøter.

Mål for dialogmøte bør være å skape en felles forståelse for rundskrivet som definerer 
kjentmannsturer og sikringsturer. 



Distriktsplaner i reindrifta

Midtre Nordland nasjonalparkstyre har mottatt et utkast til distriktsplan for Duokta 
reinbeitedistrikt. Sekretariatet har ytret et ønske til distriktet om å avholde et 
dialogmøte, men distriktet har ei travel tid og skal komme med forslag til møtedatoer. 
Øvrige reinbeitedistrikt har ikke gitt noen tilbakemelding. Avholdt møte med Saltfjellet 
RBD før jul, men leder for distriktet møtte ikke opp. 

Sekretariatet delegert myndighet i kurante motorferdselsaker. Arbeidsutvalget mener at 
disse høringssakene som vil foreligge av distriktsplanene er av en såpass overordnet 
karakter, at de bør legges frem for styret. Arbeidsutvalget ønsker at det lages en sak til 
kommende styremøte, og presiserte at sekretariatet burde være mer på tilbydersiden 
for å få arrangert dialogmøte. 

Prosedyre for mailmøte

Arbeidsutvalget ønsket at sekretariatet lager en «punktliste» for mailmøter til neste 
styremøte. Presisere at man skal bruke «svar alle» funksjon. 

Nasjonalparkkonferansen

Må orientere styret om konferansen på kommende styremøte. Spesielt viktige saker 
som styret bør bli orientert om er: nye vedtekter for styret og ny stillingsinstruks for 
forvaltere. Denne skulle foreligge i starten / midten av mai, men er utsatt til juni. Styret 
bør også orienteres om ny merkevarestrategi. 

Revidering Saltfjellet-Svartisen np

Ikke kommet på høring. Tas som orientering på styremøtet i juni. 

Stillingsinstruks / vedteker

Ikke ferdigstillt, tas som orientering på styremøtet i juni. 

Prosjekter med Nordland nasjonalparksenter

Nasjonalparkstyret har vært med å finansiere en del prosjekter som 
nasjonalparksenteret jobber med. En kort oversikt:

1. Reindriftsbrosjyre – ferdig, sendt til trykk – 5000 eksemplarer
2. Min nasjonalpark – trinn 1 ferdig (naturveileder til skolene), fått datoer for trinn 2 

(skoleklassene på besøk på senteret) og trinn 3 (skoleklassene på besøk i 
nasjonalparkene). 

3. Stedegen informasjonstavle – utsettes til høsten, implementere ny 
merkevarestrategi

4. Veiledningsprosjekt på Polarsirkelen – todelt prosjekt – informasjonsplakater og 
aktivt veiledningsprosjekt: «fjelltur med fjell.Jo». 

5. Bok Saltfjellet – Terje Øiesvold kommer på neste styremøte. Arbeidsutvalget 
ønsket at sekretariatet tok kontakt med Øiesvold for å høre om han ville legge 



frem bokprosjektet på mandagskveld etter befaringa, på grunn av alle 
orienteringene som nå foreligger på styremøtet. 

Saker til styremøte

Orienteringssaker: 
- Saltfjellbok – Terje Øiesvold (sjekk ut om dette kan tas på kvelden etter 

befaringa)
- Revidering av Saltfjellet-Svartisen vernet – Fylkesmannen i Nordland v.Kjell 

Eivind Madsen
- Nasjonalparkkonferansen

o Stillingsinstruks
o Vedtekter
o Merkevarestrategi

- Sårbarhetsanalyse – Ecofact v. Geir Arnesen
- Fjelltur med Fjell-Jo

Vertskapskurs

Arbeidsutvalget ønsket at sekretariatet skulle jobbe med dette frem til førstkommende 
styremøte. 


