
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 
Utvalg: Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre 
Møtested: Telefon 
Dato: 23.04.2018 
Tidspunkt: 13:00 

 
 
 
Følgende faste medlemmer møtte: 
 
Navn Funksjon 
Geir Waage Leder 
Inga-Lill Sundset Nestleder 
Kjell Magne Johansen Medlem 

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Inge Ingvaldsen Sekretariatsleder 

 
 
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. 
 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
 
 

Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr 
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AU 8/2018 Høringsuttalelse til ekspertutvalgets rapport om 
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AU 7/2018 Godkjenning av innkalling/ protokoll 

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 23.04.2018  
 

Arbeidsutvalgets vedtak – Protokoll og innkalling godkjennes - enstemmig 
 
 
 

AU 8/2018 Høringsuttalelse til ekspertutvalgets rapport om oppgaver 
som kan flyttes fra stat til fylkeskommune 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre utformer en felles høringsuttalelse gjennom 
epostbehandling. Arbeidsutvalget tar et nytt telefonmøte innen 8 mai der de 
gjennomgår de innspillene som har kommet fra nasjonalparkstyret, og sammenfatter 
dette til et høringsdokument.  
 
Følgende punkter skal være med i forvalters tilrådning som sendes ut til styret: 

- Styret bør konstituere seg selv som likeverdige parter og ikke styres av 
Fylkeskommunen slik utvalget foreslår 

- Positiv til forvaltningsreformen med verneområdestyrer og at dette bør videreføres 
- ________________________ 
- ________________________ 
- ________________________ 

 
 

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 23.04.2018  
 
Arbeidsutvalgets behandling:  
Det må forfattes et forslag til høringsuttalelse som sendes ut til resten av styret. 
Uttalelsen skal baseres på Børgefjell og Møysalen nasjonalparkstyrets høringssvar, da 
begge inneholder de punktene som arbeidsutvalget presiserte som spesielt viktige i 
forrige møte. Teksten sendes til arbeidsutvalget i løpet av tirsdag 24. april til 
gjennomlesing, før den sendes ut til resten av nasjonalparkstyret 25. april.  
 
Styret får en frist for å komme med innspill til 7. Mai. Sekretariatet sammenstiller 
tilbakemeldingene den 8. mai og sender dette ut til arbeidsutvalget.   
 
Nytt Skype-møte 9. mai kl. 10 – 11.  
 
 



Arbeidsutvalgets vedtak – enstemmig: 
 
Det må forfattes et forslag til høringsuttalelse som sendes ut til resten av styret. 
Uttalelsene kan baseres på Børgefjell og Møysalen nasjonalparkstyrets høringssvar, da 
begge inneholder de punktene som arbeidsutvalget presiserte som spesielt viktige i 
forrige møte. Teksten sendes til arbeidsutvalget i løpet av tirsdag 24. april til 
gjennomlesing, før den sendes ut til resten av nasjonalparkstyret 25. april.  
 
Styret får en frist for å komme med innspill til 7. Mai. Sekretariatet sammenstiller 
tilbakemeldingene den 8. mai og sender dette ut til arbeidsutvalget.   
 
Det settes opp et nytt Skype-møte 9. mai kl. 10 – 11 for å gjennomgå alle innspill og 
ferdigstille høringsuttalelsen.  
 
 
 
 

AU 9/2018 Eventuelt 
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Ingen saker til eventuelt 
 
 
 


