
Møteprotokoll

Utvalg: Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre
Møtested: Bibliotek, Storjord
Dato: 24.11.2014
Tidspunkt: 10:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon
Siv Mossleth LEDER
Arne B. Vaag MEDL

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon
Eva Stina Anderson NESTL

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for

Merknader

Eva Stina meldte forfall kvelden før møtet. Vara ikke 
innkalt. 

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Hanne Etnestad
Inge Ingvaldsen
Gunnar Rofstad
Ronny Skansen

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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Saker til drøfting:

1. Evaluering av studietur

2. Gjennomgang av bestillingsdialogen 2014, oppstart bestillingsdialogen 2015

3. Virksomhetsplan – hvorfor leder kontra koordinator?

4. Budsjett 2014 – søknad om driftsmidler for MNNPS

5. Møteplan 2015

6. Vertskapskurs

7. Orientering om samarbeid mellom MNNPS og Bodø kommune i Heggmoen

8. Reingjerde på Saltfjellet – dispensasjon med krav til rapportering

9. Saker som ligger hos Departement

10.Gjennomgang av klagesak Lars Petter Røssvold – Departement gav avslag på 
helikoptertransport av utstyr til elgjakt

11.TurApp – noe for MNNPS?

12. Saker til dialogmøtet mellom MNNPS og faglig rådgivende utvalg



AU-møte

24. november 2014

Godkjenning av innkalling og protokoll 

Godkjent

Foreløpig regnskap 2014 – budsjett 2015

Manglende stillinger – møteaktivitet
Ønsker to befaringer – en høst og en vår. Mangler befaring til Lahku 

- Få / lite befaringer i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark mtp parkens størrelse

- Jordbruhytta?

- Sjunkhatten – Bodø/Fauske

- Legg opp til to befaringer også i 2015

- Stor verdi i forhold til kunnskapen til folk. 

- Viderebringe informasjon om ulike arrangement – eks. Laponia

- Ta opp i AU om slike ting

Ønsker å beholde størrelsen på budsjettet til tross for at man har brukt lite i 2014. 

Møtedatoer i 2015

Tabell 1. Datoer for styre- og arbeidsutvalgsmøter i 2014 og forslaget for 2015.

Styremøter 2014 2015
1 03.mar -  04.mar
2 27.jun - 16.jun
3 19.sep - 07.sep
4 09.des - 11.des

AU-møter
1 28.jan - 12.jan
2 31.mar - 23.feb
3 11.apr - 13.apr
4 19.mai - 11.mai
5 28.aug - 15.jun
6 15.okt - 26.aug
7 24.nov 20.okt

18.nov

Arbeidsutvalget hadde en del endringer til møtedatoen. Tabellen oppdateres og tas med til 
styremøtet 9. desember. 

Evaluering av studietur

Arne  B. Vaag synes programmet og opplegget var bra. Meget fornøyd over opplegget i 
Røyrvik. Bra samkjøring mellom private og offentlige aktører, samt godt samarbeid med 
nasjonalparkforvalter. Også et fint opplegg i Hattfjelldalen, men ikke så matnyttig i forhold til 
nasjonalparkforvaltning. Foretak som Furuhaugen gård er veldig individbasert



Siv synes også turen var flott, og mat må man ha når man er på tur. Nærhet til Børgefjell som en 
verdiskaper. Nasjonalparkforvalterne var veldig fremoverrettet og mer utviklingsrettet mot 
næringsutvikling. Dato for studietur burde vært bestemt tidligere. God idé å inkludere det andre 
styret, men synd at det ikke var med flere fra det andre styret. 
Ronny mener opplegget var spennende, tidspunktet kunne vært tidligere på året. Synd at vi ikke 
kunne dra ned til Flatanger.
Hanne: morsomt å se hvor mye man kan få til i en liten kommune. 
Inge: Artig å sammenlikne de ulike kommunene og synet på vernet. Uheldige omstendigheter på 
slutten av turen, måtte gjøre noen raske beslutninger med tanke på bevertning.   

Oppstart av bestillingsdialogen 

Be om skriftlig rapportering fra Nasjonalparksenteret med tanke på felles prosjekter. Legges 
som referatsak til neste styremøte. 
Positiv til uttak av gran i Tollådalen
Historisk bruk av Jordbruhytta bør inn i en forvaltningsplan. Siv var litt bekymret at dersom det 
som sto i rapporten ble stått som en formidlet sannhet kunne det oppfattes som eneste historie 
frem i tid. 
Fjerne nedfallsskog over sti i Tespdalen – viktig å ha stiene ryddig og ordentlig ivaretatt, 
spesielt her på gamle ferdselsårer. 
Det er et ønske fra AU at det legges frem styresak der man starter opp hogst i Storlia 
naturreservat. 
Gjennomgang av ulike prosjekter. 
Hanne informerer om nye prioriteringer fra SNO.
Sekretariatet setter opp en prioriteringsliste – til styreleder

Virksomhetsplan – hvorfor leder kontra koordinator?

Strategiske og utviklingsmessige saker. Hva er tenkt fra styret med tanke på denne 
strukturendringa? Har ikke hørt særlig om modellen etter oppstart i starten av juni. Hanne og 
Ronny var inne i forkant av utlysningsprosessen. 
Uttalte seg med tanke på koordinatorrolle, men fikk beskjed om at det var bestemt fra 
fylkesmannen at det skulle være lederstilling. Fikk ikke uttalt seg i forkant av prosessen. 
Styre og styreleder har en person å forholde seg til i sekretariatet. 
Hva menes med strategiske og utviklingsmessige saker? Mange oppgaver knyttet til hver av 
parkene, enkelte ganger hopes det seg opp i én park. Forskjellige prosesser i de ulike parkene. 
Styret legger en del strategiske føringer, og mener leder i sekretariatet skal følge opp at disse blir 
fulgt. 
Lederfunksjon i forhold til kontorfellesskapet – kontakt opp mot leder på nasjonalparksenteret
Virksomhetsplan – må kunne delegere oppgavene ut til de andre forvalterne ut fra kapasitet. 
Bruke perioder med liten saksmengde til å tenke langsiktig og strategisk i årene framover.
Informasjonsstrategi – «Større aksept for vernet»

Vertskapskurs

Siv innleder: Styret stemte enstemmig for å arrangere vertskapskurs, men så strandet det fra 
sekretariatet etter møtet. Dette var ikke nødvendigvis et vertskapskurs i regi av 
Nasjonalparkkommuner. Be inn bedrifter fra de ulike kommunene. Styret ba sekretariatet om 
mulighetene for å arrangere verskapskurs, og sekretariatet er underlagt styret. Bruke malen til 
nasjonalparkkommune-malen til å arrangere kurset. 
Nasjonalparkkommune – ingen fast representant fra kommunen. Ulike aktører fra gang til gang. 



Må ikke gjennomføres i 2014, men midlene kan overføres til 2015. Sjekk ut med Zdenek om de 
kan stå som arrangør til et slikt arrangement. 
Sette av tid i 2015 til å jobbe med vertskapskurs. 

Samarbeid Bodø kommune – MNNPS, Heggmoen

Ronny orienterer. 

Reingjerde på Saltfjellet – krav til rapportering

Gunnar orienterer

Saker som ligger hos departementet 

Ronny orienterer

Gjennomgang av klagesak Lars Petter Røssvoll

Inge orienterer
Videresend klagesaker fortløpende tilbake til styreleder. 

TurApp

Inge orienterer
Arne B. Vaag – DinTur (Statskog, Salten friluftsråd, Nord-Helgeland friluftsråd). Ta kontakt 
med Bjørn Godal i Salten friluftsråd. Utvikling av nytt friluftskart for Salten, ser også på 
mulighet for digitale løsninger. 
Merkevarestrategi nasjonalt. Ut.no gir ingen kvalitetssikring, kan ikke drive besøksstrategi ut fra 
et slikt grunnlag. Bør spilles inn til strategi for nasjonalparkene. 

Saker til FRU-møtet?

Arne B. Vaag tar kontakt med Jan Nilsen. 

Representant fra Junkerdal grunneierforening til å orientere

Ta kontakt med Ruth Gustavsen

AU 38/2014 Referatsaker

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 24.11.2014



AU 39/2014 Godkjenning av innkalling/ protokoll

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 24.11.2014

AU 40/2014 Foreløpig regnskap 2014 - budsjett 2015

Forslag til vedtak

Midtre Nordland nasjonalparkstyre er orientert om regnskapet for 2014, samt forslag til 
budsjett for 2015. Det blir søkt om 844 320 NOK i midler til drift av nasjonalparkstyret 
for 2015. 

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 24.11.2014

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 09.12.2014

Styrets behandling:

Det må presiseres i vedtaket at dette ikke er et endelig regnskap for 2014. 

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen, men med en liten ordlydendring:

Midtre Nordland nasjonalparkstyre er orientert om det foreløpige regnskapet for 2014, 
samt forslag til budsjett for 2015. Det blir søkt om 844 320 NOK i midler til drift av 
nasjonalparkstyret for 2015. 



AU 41/2014 Forslag til møtedatoer MNNPS 2015

Forslag til vedtak

Arbeidsutvalget er kjent med foreslåtte datoer og har kommet med forslag til hvor 
møtene skal arrangeres. Saken tas opp som sak til neste styremøte 9. desember. 

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 24.11.2014

Etter behandling av AU ble disse datoene bestemt for 2015:

Tabell 1. Datoer for styre- og arbeidsutvalgsmøter i 2014 og forslaget for 2015.

Styremøter 2014 2015
1 03.mar -  04.mar
2 27.jun - 16.jun
3 19.sep - 07.sep
4 09.des - 11.des

AU-møter
1 28.jan - 12.jan
2 31.mar - 23.feb
3 11.apr - 13.apr
4 19.mai - 11.mai
5 28.aug - 15.jun
6 15.okt - 26.aug
7 24.nov 20.okt

18.nov

Arbeidsutvalget hadde en del endringer til møtedatoen. Tabellen oppdateres og tas med til 
styremøtet 9. desember. 

AU 42/2014 Eventuelt

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 24.11.2014

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen


