
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 
Utvalg: Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre 
Møtested: Storjord 
Dato: 21.03.2018 
Tidspunkt: 10:00 

 
 
 
Følgende faste medlemmer møtte: 
 
Navn Funksjon 
Geir Waage 
Inga-Lill Sundset 

Leder 
Nestleder 

Kjell Magne Johansen Medlem 
 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Inge Ingvaldsen 
Hanne Etnestad 
Gunnar Rofstad 
Ronny Skansen 

Sekretariatsleder 
Nasjonalparkforvalter (deler av møtet) 
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. 
 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
 
 



Saker til drøfting / orientering: 
 

Økonomi – bestillingsdialogen og styrets driftsmidler 
Styret fikk bare 200 000,- av omsøkte 640 000,- til medvirkningsprosesser 
besøksstrategiene og til utarbeidelse av forvaltningsplan. Hvordan skal disse midlene 
benyttes? Av de 640 000,- var det budsjettert med 350 000,- til medvirkningsprosesser.  
 
Hvor mye kommer vi til å bruke på å drifte styret? Få prisestimat på befaringene. 
Gunnar har bedt Kristian Sivertsen i Fjelltjenesten om hjelp til å lage et prisestimat på 
befaringa i Melfjorden.    
 
Sak om eventuell budsjettregulering på neste styremøte. Drift av styret – 
medvirkningsprosjekter/kartlegginger. Forslag til prioritering på hva tildelte midler skal 
benyttes til, og eventuelt supplerende tildelinger. Prioriteringene bør gjøres med og 
uten ekstra tildeling. Sekretariatet sjekker også ut om det tildeles supplerende midler til 
drift av styret.  
 
Sekretariatet ba om at arbeidsutvalget tok stilling til om prosjektet med å kartlegge og 
registrering og dokumentasjon av husvær i verneområdene i forbindelse med 
forvaltningsplanarbeid skulle gjennomføres (150 000,-) da dette bør gjøres før 
kommende styremøte mens det er mulig å gjennomføre oppdraget ved bruk av 
snøskutere. Et enstemmig arbeidsutvalg mente at dette prosjektet burde prioriteres i 
vår.  
 
 
Innspill fra arbeidsutvalget:  

- Få prisestimat på befaringene slik at det fremkommer hvor mye av styrets driftsmidler 
som vil benyttes i år.  

- Skriv sak til neste styremøte med en budsjettregulering basert på hvor det er mulig å 
hente penger fra, og prioritering for hvordan disse midlene kan benyttes.  

- Sekretariatet sjekker ut med Miljødirektoratet om det finnes restmidler på denne 
kapposten 

- Det settes av 150 000,- til kartlegging/registrering og dokumentasjon av husvær. Da 
dette må gjøres på vinterføre.  

 

Møte med Statens vegvesen 
Sekretariatet skal ha et møte med Statens Vegvesen torsdag 22. mars. Ny 
gjennomgang av hvor det ønskes brunskilting. 
 
Innspill fra arbeidsutvalget:  
I møtet bør sekretariatet presisere at brunskilting lang E6 skal prioriteres. Prinsipielt bør 
det skiltes til alle nasjonalparkene langs E6 uavhengig av avstand. Sekretariatet 
etterspør hjemmel for et evt. avslag.  
 



 

Regionreformen 
Rapport ute på høring. Denne foreslår blant annet at nasjonalparkstyret skal 
ledes av Fylkeskommunen, og at de også overtar ansvaret for oppfølging, 
veiledning og rådgivning av nasjonalparkstyrer, og for ansettelse av 
nasjonalparkforvaltere som vil fungere som sekretariat, slik som i dag. 
 
Skal denne behandles i styret? I så fall hvordan? Høringsfristen er 2. mai, før 
neste styremøte. 
 
Innspill fra arbeidsutvalget: 

- Styret bør gi en uttalelse – sekretariatet sjekker hvor vidt uttalelsen kan gis etter 
fristen slik at saken kan behandles i neste styremøte. Hvis ikke sendes 
uttalelsen til resten av styremedlemmene per epost. Sjekk hva andre 
nasjonalparkstyrer har uttalt.  

- Følgende punkter bør tas med i en uttalelse: 
o Styret bør konstituere seg selv som likeverdige parter og ikke styres av 

Fylkeskommunen som utvalget foreslår.  
o Positiv til forvaltningsreformen med verneområdeparkstyrer og at dette 

bør videreføres.  
- Nytt AU-møte (Telefon/Lync/Skype): 23. april. Klokka 13-14.  

 

Skype-møter? 
Legg opp til telefonmøter i de tilfeller der det er kort møtetid og få saker som skal 
drøftes. Går bort mye tid til reising ved fysiske møter av slik karakter som i dag.  

Opplæringsdag for sametingsrepresentanter – status 
I første omgang nye sametingsrepresentanter + NFK, men ikke noe i veien for at alle 
fra styret deltar. Sekretariatet sjekker med Miljødirektoratet om de kan stille på en 
opplæringsdag, og ser på innholdet fra tidligere dager om hva som bør belyses.  
 
 
 
 
  



Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr 

AU 4/2018 Godkjenning av innkalling/ protokoll  2003/577 
AU 5/2018 Referatsaker  2003/577 
AU 6/2018 Eventuelt  2003/577 
 
 

AU 4/2018 Godkjenning av innkalling/ protokoll 

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 21.03.2018  
 
 

Innkalling og protokoll fra forrige møte godkjennes - enstemmig 
 
 
 
 

AU 5/2018 Referatsaker 

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 21.03.2018  
 
 

Ingen referatsaker til dette AU-møtet 
 
 
 

AU 6/2018 Eventuelt 

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 21.03.2018  
 
 

Se drøfte/orienteringssaker øverst i protokoll. 
 
 
 


