
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 
Utvalg: Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre 
Møtested: Skype 
Dato: 06.12.2018 
Tidspunkt: 10:00 

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

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
 
Navn Funksjon 
Kjell Magne Johansen MEDL 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
 
Navn Møtte for 
  

 
Merknader 
Møtet ble flyttet som følge av nasjonalparkkonferansen 

 
 
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. 
 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
 
  



Gjennomgang av sakslista til kommende styremøte: 
 
Sekretariatsleder gikk gjennom sakene for det kommende styremøtet. AU hadde få 
innspill til sakene.  
 
Arbeidsutvalget støttet sekretariatets innstilling om å prøve å ha tilnærmet like 
møtedatoer for 2019 som for 2018. Inga-Lill Sundset presiserte at møter ikke bør 
legges til mandager. 
 
Arbeidsutvalget støttet sekretariatsleders forslag om å prøve å prate med de nye 
forvalterne før kommende styremøte. De mente det var viktig at Fylkesmannen tidlig 
tok grep og prøvde å finne en god vikariatløsning for Marte.  
 
I saken der budsjett for 2019 vil arbeidsutvalget at det skal skrives en merknad til 
vedtaket der det presiseres at det kan endres etter møtet med Miljødirektoratet 11. 
desember.  
 
Ressurssituasjonen i Midtre Nordlands nasjonalparker – oppfølging fra forrige 
styremøte.  
 
Arbeidsutvalget mente at det var viktig å legge frem den historiske utviklinga i møte 
med Miljødirektoratet 11. desember. Spesielt viktig å få frem intensjonene til Salten 
regionråd. «Dersom Midtre Nordland nasjonalparkstyre hadde blitt delt opp i flere 
verneområdestyrer ville Midtre Nordland som region blitt tilført betraktelig mer midler 
enn hva tilfellet er i dag». Vise til møtet som var i fjor og at styret ikke kommer til å gi 
seg på ressursfordelinga før de føler at de får utbytte av intensjonen med å være et 
stort nasjonalparkstyre.  
 
 

Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr 
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Arbeidsutvalget godkjenner innkalling og protokoll fra forrige møte 
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