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Sak 2017/13: Styrets møteplan  

Det er hensiktsmessig at styret fastsetter dato(er) og tidspunkt for møte(r) fram til sommeren. 

Det er dessuten ønskelig å drøfte en tentativ møteplan for andre halvår som kan behandles 

på siste møte før sommerferien. 

Det kan forventes at vedtektene for nasjonalparkstyret vil ha følgende bestemmelser om 

gjennomføringen av styremøtene: 

Kommuneloven kapittel 6 om saksbehandlingen i folkevalgte organer kommer til anvendelse 

så langt de passer, med de tilpasninger som er fastsatt i denne vedtekten. Kommuneloven § 

40 gjelder tilsvarende. 

Styret bør tre sammen minst fire ganger hvert år og ellers når lederen bestemmer. 

Lederen plikter å kalle inn dersom minst en tredel av medlemmene ønsker det. 

Varsel om innkalling til møte i verneområdestyret skal skje med 2 ukers varsel. Endelig 

innkalling med saksdokumentene sendes 1 uke før møtet. 

Det er fint om styremedlemmene opplyser om det er ukedager som passer bedre enn andre, 

tidspunkt på dagen som er ønsket og møtested(er) som bør brukes. Ved behov er det 

muligheter for å kombinere med befaring.  

Vurdering 

For å komme godt i gang og ettersom en god del er i støpeskjeen før sommeren, bør styret 

ha to møter før sommeren, ett i mai og ett i juni. 

Vi foreslår fredag 12. mai og fredag 9. juni fra kl. 10.30 til 13.00, med møtested på Tangen i 

Kragerø. 

En av møtene kan om ønskelig kombineres med befaring i etterkant. 

Datoene er tilpasset møteplan for kommunestyre, formannskap, fylkesting og fylkesutvalg, 

samt ferge fra Jomfruland til Kragerø. Møteplaner for Kragerø kommune og Telemark 

fylkesting er vedlagt. 

Enstemmig vedtak 

Første møte er 19. mai kl. 10.30–13.00 på Tangen i Kragerø. 

Neste møte er 16. juni på Jomfruland kl. 12.00-14.00. I forkant er det befaring fra kl. 10.00. 

Befaringen starter på Øytangen. Både faste medlemmer og varamedlemmer inviteres til de 

to møtene.   



 
 

 

Vedlegg: Møteplaner for Kragerø kommune og Telemark fylkeskommune 2017 

 

 

 


