
 

 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Stabbursdalen nasjonalparkstyre/Rávttošvuomi 

álbmotmeahccestivra/Rautusvuoman kanalistarhaan 

johtokunta 

Møtested: Ekstraordinært hastemøte -Teamsmøte 

Dato: 02.12.2022 

Tidspunkt: 11.30 – 12.30 

 

 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Grete Liv Olaussen Medlem Troms og Finnmark fylkeskommune 

Mona Skanke Leder Porsanger kommune 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

   

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn  Representerer 

   

 

Merknader: Dette var et hastemøte som det ble innkalt til grunnet tidsutfordringer. 

Robert Wilhelmsen og John Henrik Guttorm ble innkalt, men gav ikke tilbakemelding og 

grunnet hastemøtets tidsutfordringer ble forhindret i å delta. Anna Ravna Gaup er tidligere 

vurdert inhabil i denne saken og ble derfor ikke innkalt til hastemøtet. 

 

 

 

Øvrige frammøtte: 

Navn                                          Funksjon  

Karoline Salmila                        Nasjonalparkforvalter  
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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. 

 

 

Møteprotokoller signeres av: 

 

 

 

 

Mona Skanke                    Grete-Liv Olaussen 

 

Styreleder                               Styremedlem
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ST 49/2022 Registrering av deltakere, beslutningsdyktighet 

Saksprotokoll i Stabbursdalen nasjonalparkstyre/Rávttošvuomi 

álbmotmeahccestivra/Rautusvuoman kanalistarhaan johtokunta – 02.12.2022  

 

I nasjonalparkstyrets vedtekter kap. 7 på side 4 står det følgende:  
«For at forvaltningsstyret skal være beslutningsdyktig må minimum halvparten av 
representantene være til stede. Vedtak fattes ved flertallsbeslutninger. Ved stemmelikhet har 
lederen dobbeltstemme». 
 

Behandling 

2 styremedlemmer er til stede med 2 faste representanter. 

 

 

Vedtak 

Najonalparkstyret er beslutningsdyktig under hele møtet. 

 

 

ST 50/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Saksprotokoll i Stabbursdalen nasjonalparkstyre/Rávttošvuomi 

álbmotmeahccestivra/Rautusvuoman kanalistarhaan johtokunta – 02.12.2022  

 

Behandling 

Innkalling og saksliste 

 

 

Utvalgs- 
saksnr. 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr. 

ST 49/2022 Registrering av deltakere, beslutningsdyktighet   

ST 50/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste   

ST 51/2022 Valg av underskrivere   

ST 52/2022 Behandling av merknader til kontrakt med 
Skáiddeduottar siida – forsterking av reindriftsgjerde 
ved Bastingammen 

  

 

 

Vedtak 

Innkalling og endring på saksliste enstemmig godkjent. 
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ST 51/2022 Valg av underskrivere 

Saksprotokoll i Stabbursdalen nasjonalparkstyre/Rávttošvuomi 

álbmotmeahccestivra/Rautusvuoman kanalistarhaan johtokunta – 02.12.2022  

Behandling 

Mona Skanke foreslo Grete-Liv Olaussen som underskrivere til møteprotokollen. Ingen andre 

forslag. 

 

Vedtak 

Mona Skanke og Grete-Liv Olaussen ble valgt som underskrivere til møteprotokollen. 

 

 

ST 52/2022 Merknader til kontrakt med Skáiddeduottar siida – forsterking av 
reindriftsgjerde ved Bastingammen 

Saksprotokoll i Stabbursdalen nasjonalparkstyre/Rávttošvuomi 

álbmotmeahccestivra/Rautusvuoman kanalistarhaan johtokunta – 02.12.2022  

 

Bakgrunn for vedtaket 

Det ble gjennomført et kontraktsmøte den 25.11.2022 mellom Skáiddeduottar siida sin 

siidaleder Anne Lovise Næss Gaup og Stabbursdalen nasjonalparkstyre representert av 

styreleder Mona Skanke og nasjonalparkforvalter Karoline Salmila. Det kom ingen innspill til 

endringer i utkastet av kontrakt under dette møtet. Siidaleder Anne L. N. Gaup ønsket å ta 

utkast av kontrakten inn i et møte med sine styremedlemmer som skulle avholdes søndag 

27.11.2022. 

 

Stabbursdalen nasjonalparkstyre fikk e-post den beskjed om at Skáiddeduottar siida var klar 

for signering av kontrakten den 29.11.2022. Det var ikke kommet inn noen merknader til 

kontrakten på dette tidspunktet, annet enn at frist for fakturering ble endret fra 05.12.2022 til 

09.12.2022, med merknad om at fakturering må skje med EHF og at dette var aller siste frist 

for levering av faktura.  

 

Alle dokumenter i søknad og kontrakt ble oversendt til siidaleder Anne Lovise Næss Gaup 

den 01.12.2022. Siidaleder Anne Lovise Næss Gaup signerte kontrakt den 01.12.2022, og 

hun videresendte deler av kontrakten til styreleder Mona Skanke for signering.  

 

Den 02.12.2022 fikk nasjonalparkstyret oversendt merknader til kontrakten på e-post.  
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Merknader fra Skáiddeduottar siida, fra e-post datert 02.12.2022, kl. 08.10: 

 

«På side 7 av 20 så har vi også merknader: 

 

Hvis ikke man får de omsøkte midlene, så vil ikke Skaiddeduottar siida ha midler til å 

finansiere videre utgifter til gjerdeprosjektet. Det vil da anses som brudd på avtalen mellom 

oss, og avtalen må da legges bort eller revurderes. Det kan ikke være slik at vi har en avtale, 

og vi ikke får midler til å fullføre prosjektet og i tillegg har vi avtalt at siidaen ikke vil kunne 

kreve gammen flyttet. Det blir et tapsprosjekt hvis vi står med et halvferdig gjerde og ikke har 

midler til finansiering, og arbeidet stopper opp».  

 

Kontrakt er på dette vedtakstidspunkt ennå ikke signert av styreleder Mona Skanke. 

 

 

Innstilling 

Najonalparkstyret kan ikke innfri merknaden. Vedtaket utdypes under vedtak. 

 

 

Votering 

Vedtaket er enstemmig. 

 

 

Vedtak  

Najonalparkstyret vil ikke få mulighet til å overføre egne omprioriterte midler fra 2022 til 2023. 

Det er varslet på tidligere dialogsmøter med Skáiddeduottar siida at midlene 

nasjonalparkstyret har avsatt kun gjelder for inneværende år. Najonalparkstyret kan ikke 

garantere finansiering slik merknaden til Skáiddeduottar siida påkrever, og 

nasjonalparkstyret kan heller ikke binde opp og forskuttere på vegne av kommende 

nasjonalparkstyrer. 

 

De siste merknadene fra Skáiddeduottar datert 02.12.2022 til utforming av kontrakt 

angående finansiering, gjør at nasjonalparkstyret ikke signerer kontrakt eller delvis 

finansiering av intensjonen i avtalen.  

 

Med dette som bakgrunn vil søknaden om Tilskudd om konfliktdempende tiltak utsettes, fordi 

det er påkrevd medfinansiering for å få tildelt tilskudd. Avgjørelser om videre fremdrift vil bli 

tatt i dialog med Skáiddeduottar siida. 

 

 

Møte slutt 12.16 


