
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 
Utvalg: Midtre Nordland nasjonalparkstyre 
Møtested: Tiuren, Statens hus - Moloveien 10 
Dato: 14.02.2020 
Tidspunkt: 12:00 

 
 
 
Følgende faste medlemmer møtte: 
 
Navn Funksjon 
Rune Berg Medlem 
Marlen Rendall Berg Medlem 
Gisle Erik Hansen Medlem 
Kenneth Norum Medlem 
Tor-Anton Andersen Medlem 
Elin Telnes Medlem 
Ann-Kristin Moldjord Medlem 
Aase Refsnes Medlem 
Geir Waage Medlem 
Inga-Lill Sundset Medlem 
Audgar Carlsen Medlem 
Sara Elisabeth Pavall Medlem 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
 
Navn Funksjon 
Aase Refsnes 
Per Ole Oskal 

Medlem 
Medlem 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
 
Navn Møtte for 
Stian Hiis Bergh Aase Refsnes  

 
Følgende medlemmer hadde ikke meldt forfall 
 

Navn Funksjon 
Kurt Gaup Medlem 

 
Merknader 
Per Ole Oskal meldte forfall rett før møtet startet. Vara ble 
ikke kontaktet.  

 



 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Inge Ingvaldsen 
Marte Turtum 

Sekretariatsleder 
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. 
 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
 
  



Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr 

ST 1/2020 Midtre Nordland nasjonalparkstyre - Valg av leder 
og nestleder 2020-2021 

 2020/242 

ST 2/2020 Godkjenning av innkalling / protokoll  2003/577 
ST 3/2020 Referatsaker  2003/577 
RS 1/2020 Møtegodtgjøring 2020  2020/242 
ST 4/2020 Midtre Nordland nasjonalparkstyre - Valg av 

arbeidsutvalg 2020 - 2021 
 2020/242 

ST 5/2020 Midtre Nordland nasjonalparkstyre - Valg av 
øvrige verv 

 2020/242 

ST 6/2020 Midtre Nordland nasjonalparkstyre - Møteplan for 
2020 

 2020/242 

ST 7/2020 Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 
Delegasjonsreglement for nasjonalparkforvalterne 
(2020) 

 2020/242 

ST 8/2020 Spørsmål/Svar  2003/577 
 
 

ST 1/2020 Midtre Nordland nasjonalparkstyre - Valg av leder og nestleder 
2020-2021 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre velges følgende styremedlemmer som leder og 
nestleder for styret: 
 
Som styreleder velges: ……………………………..(ingen innstilling) 
 
Som nestleder velges:………………………………(ingen innstilling) 
 
Leder og nestleder er valgt for to år: 2020-2021, frem til Sametinget har gjort ei ny 
oppnevning av deres representanter.  
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 14.02.2020  
 
Styrets behandling 
Audgar Carlsen foreslår gjenvalg på Geir Waage som styreleder og Inga-Lill Sundset som 
nestleder.  
 
 



Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre velges følgende styremedlemmer som leder og 
nestleder for styret: 
 
Som styreleder velges: Geir Waage 
 
Som nestleder velges: Inga-Lill Sundset 
 
Leder og nestleder er valgt for to år: 2020-2021, frem til Sametinget har gjort ei ny 
oppnevning av deres representanter.  

 
 
 
 

ST 2/2020 Godkjenning av innkalling / protokoll 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 14.02.2020  
 
 

Innkalling godkjennes - enstemmig: 
 
 
 
 
 

ST 3/2020 Referatsaker 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 14.02.2020  
 
Styrets behandling 
Ønsker en mer detaljert gjennomgang av møtegodtgjøring og de systemene som skal 
benyttes på kursdagene.  

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 



RS 1/2020 Møtegodtgjøring 2020 

ST 4/2020 Midtre Nordland nasjonalparkstyre - Valg av arbeidsutvalg 
2020 - 2021 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre oppnevner et arbeidsutvalg for perioden 2020–2021, 
frem til Sametinget har oppnevnt nye representanter.  
 
Arbeidsutvalget skal bestå av: 

- Styreleder 
- Styrets nestleder 
- Styremedlem 

Ett av medlemmene skal representere Sametinget.  
 
Varamedlemmer: 

1. <ingen innstilling> 
2. <ingen innstilling> 
3. <ingen innstilling> 

 
Mandat:  
Styret gir arbeidsutvalget myndighet til å treffe vedtak etter naturmangfoldloven / 
verneforskriftene i enkeltsaker som ikke er av stor betydning for verneverdiene. 
Arbeidsutvalgets vedtak skal treffes innenfor rammen av prinsipper fastsatt av styret for de 
ulike saksområdene i tråd med naturmangfoldloven / verneforskriftene. 
 
Arbeidsutvalget for Midtre Nordland nasjonalparkstyre har anledning til å behandle 
dispensasjonssøknader etter generell unntaksparagraf i naturmangfoldloven (§ 48) etter 
høring i styret, når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er anledning å 
innkalle til styremøte. Helt unntaksvis har AU også utvidet myndighet til å treffe vedtak i 
hastesaker uten høringsrunde i styret. Melding om vedtak skal forelegges styret senest i 
neste styremøte. Arbeidsutvalget kan fatte beslutning etter forvaltningsloven § 42 – Utsatt 
iverksetting av vedtak: En slik beslutning er gyldig frem til klagen blir behandlet av 
nasjonalparkstyret, og eventuelle krav om oppsettende virkning skal da tas opp til ny 
vurdering ved klagebehandlingen i styret.» 
 
Arbeidsutvalget skal i forkant av styremøter ha et internt møte for å sette seg ekstra godt 
inn i saker som legges frem for styret. De skal og bidra med nødvendige avklaringer i 
forbindelse med gjennomføringen av selve styremøtet.  
 
Arbeidsutvalget har et ekstra ansvar for å følge opp strategiske saker og styrets målsetting 
for inneværende periode. 
 
Arbeidsutvalget skal sørge for at nasjonalparkstyret er representert ved 
nasjonalparkkonferanser, kursdager, møter med RU (der styret er invitert) og andre 
relevante arrangementer. Arbeidsutvalget kan i større grad inkluderes i planleggingen av 
slike arrangementer der Midtre Nordland nasjonalparkstyre står som arrangør.   
 



 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 14.02.2020  
 
Styrets behandling: 
I ST1 / 2020 ble Geir Waage og Inga-Lill Sundset oppnevnt som leder og nestleder for de to 
kommende årene.  
 
Marlen Rendall Berg foreslår Rune Berg som tredje medlem av arbeidsutvalget. Enstemmig 
vedtatt 
 
Marlen Rendall Berg foreslår Sara Elisabeth Pavall som 1. vara 
Rune Berg foreslår Kenneth Norum som 2. vara 
Ann-Kristin Moldjord foreslår Elin Telnes som 3. vara 
 
 
Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre oppnevner et arbeidsutvalg for perioden 2020–2021, 
frem til Sametinget har oppnevnt nye representanter.  
 
Arbeidsutvalget skal bestå av: 
Geir Waage 
Inga-Lill Sundset 
Rune Berg 
 
Varamedlemmer: 
1. Sara Elisabeth Pavall 
2. Kenneth Norum 
3. Elin Telnes 
 
Mandat:  
Styret gir arbeidsutvalget myndighet til å treffe vedtak etter naturmangfoldloven / 
verneforskriftene i enkeltsaker som ikke er av stor betydning for verneverdiene. 
Arbeidsutvalgets vedtak skal treffes innenfor rammen av prinsipper fastsatt av styret for de 
ulike saksområdene i tråd med naturmangfoldloven / verneforskriftene. 
 
Arbeidsutvalget for Midtre Nordland nasjonalparkstyre har anledning til å behandle 
dispensasjonssøknader etter generell unntaksparagraf i naturmangfoldloven (§ 48) etter 
høring i styret, når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er anledning å 
innkalle til styremøte. Helt unntaksvis har AU også utvidet myndighet til å treffe vedtak i 
hastesaker uten høringsrunde i styret. Melding om vedtak skal forelegges styret senest i 
neste styremøte. Arbeidsutvalget kan fatte beslutning etter forvaltningsloven § 42 – Utsatt 
iverksetting av vedtak: En slik beslutning er gyldig frem til klagen blir behandlet av 
nasjonalparkstyret, og eventuelle krav om oppsettende virkning skal da tas opp til ny 
vurdering ved klagebehandlingen i styret.» 
 
Arbeidsutvalget skal i forkant av styremøter ha et internt møte for å sette seg ekstra godt 
inn i saker som legges frem for styret. De skal og bidra med nødvendige avklaringer i 
forbindelse med gjennomføringen av selve styremøtet.  



 
Arbeidsutvalget har et ekstra ansvar for å følge opp strategiske saker og styrets målsetting 
for inneværende periode. 
 

Arbeidsutvalget  skal sørge for at nasjonalparkstyret er representert ved 
nasjonalparkkonferanser, kursdager, møter med RU (der styret er invitert) og andre 
relevante arrangementer. Arbeidsutvalget kan i større grad inkluderes i planleggingen av 
slike arrangementer der Midtre Nordland nasjonalparkstyre står som arrangør. 
 
 
 

ST 5/2020 Midtre Nordland nasjonalparkstyre - Valg av øvrige verv 

Forslag til vedtak 
Følgende styremedlemmer skal representere nasjonalparkstyret i: 
 
Styringsgruppe nasjonalparksutstilling - <ingen innstilling> 
 
 
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 14.02.2020  
 
Styrets behandling 
Siden Geir Waage ble gjenvalgt som styreleder ble denne saken overflødig.  
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Følgende styremedlemmer skal representere nasjonalparkstyret i: 

Styringsgruppe nasjonalparksutstilling – Geir Waage 
 
 
 

ST 6/2020 Midtre Nordland nasjonalparkstyre - Møteplan for 2020 

 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre vedtar følgende møteplan for 2020:  

- 4. – 5. mars: Kursdager og styremøte: 
- 5. – 6. mai: Nasjonalparkkonferanse i Trondheim: 
- 25. – 26. juni: Styremøte med befaring i Rago 
- 17. – 18. september: Styremøte med befaring i Junkerdal 
- 18. – 19. november: Nasjonalparkkonferansen Velkommen Inn 



- 10. – 11. desember: Fellesmøte med rådgivende utvalg og administrativt kontaktutvalg, samt 
styremøte  

 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 14.02.2020  
 
Styrets behandling 
Geir Waage foreslo å legge kursdag og styremøte til 3. – 4. mars 2020. Enstemmig vedtatt. 
Dersom det skulle bli vanskelig å legge kursdagen til 3. mars får vi bytte rekkefølge på 
kursdag og styremøte. 
 
Nasjonalparkkonferanse i Trondheim – Rune Berg og Inga-Lill Sundset skal delta, i tillegg 
ble vararepresentantene til arbeidsutvalget oppfordret til å melde seg på. Tas opp på nytt 
under kursdagene 3. – 4. mars. Sekretariatet understreket at alle kan melde seg på. Dette 
er Miljødirektoratets offisielle konferanse og en viktig møteplass mellom dem og styrene.  
 
Geir Waage foreslo å flytte møtene i juni til 24. og 25. juni med befaring i Rago 
nasjonalpark - enstemmig vedtatt. 
 
16. og 17. september er det møte i Salten regionråd. Tre ordførere i styret skal delta. 
Flyttes til 7. – 8. september med befaring i Junkerdal nasjonalpark – enstemmig vedtatt. 
 
Styret bør delta på nasjonalparkkonferansen Velkommen Inn 
 
Geir Waage foreslo å flytte møtet i desember til 3. – 4.  
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre vedtar følgende møteplan for 2020:  

- 3. – 4. mars: Kursdager og styremøte på Storjord 
- 5. – 6. mai: Nasjonalparkkonferanse i Trondheim 
- 24. – 25. juni: befaring i Rago. Lokalisering: Kobbelv vertshus 
- 7. – 8. september: befaring i Junkerdal, lokalisering bestemmes senere.  
- 18. – 19. november: Nasjonalparkkonferansen Velkommen Inn 2020 
- 3. – 4. desember: fellesmøte med rådgivende utvalg og administrativt kontaktutvalg, samt 

styremøte. Lokalisering bestemmes senere.  

 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre vedtar følgende møteplan for 2020:  

- 3. – 4. mars: Kursdager og styremøte på Storjord 
- 5. – 6. mai: Nasjonalparkkonferanse i Trondheim: 
- 24. – 25. juni: befaring i Rago. Lokalisering: Kobbelv vertshus 
- 7. – 8. september: befaring i Junkerdal, lokalisering bestemmes senere.  
- 18. – 19. november: Nasjonalparkkonferansen Velkommen Inn 2020 
- 3. – 4. desember: fellesmøte med rådgivende utvalg og administrativt kontaktutvalg, samt 

styremøte. Lokalisering bestemmes senere.  



 
 

ST 7/2020 Midtre Nordland nasjonalparkstyre - Delegasjonsreglement for 
nasjonalparkforvalterne (2020) 

 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre opprettholder delegasjonsreglementet jfr. styrets 
vedtekter og tidligere vedtak i ST 25/2016, ST 59/2017 og ST 51/2019. 
 
Til tross for at det nå konstitueres et nytt styre, med mulighet for å etablere ny praksis i 
forhold til de gamle styrene, kan nasjonalparkforvalterne på delegert myndighet fatte vedtak 
i:  

- saker etter verneforskriftenes øvrige spesifiserte dispensasjonsbestemmelser og etter 
naturmangfoldloven § 48 der det dreier seg om fornying av dispensasjon gitt av styret eller 
arbeidsutvalget, og forutsetningene er tilnærmet uendret 

- saker det foreligger etablert forvaltningspraksis fra behandlinger av styret/AU i tilsvarende 
sak 

 
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 14.02.2020  
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 

ST 8/2020 Spørsmål/Svar 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 14.02.2020  
 
 
Spørsmål / svar: 
 
Sekretariatet setter opp to saker på førstkommende styremøte  

- Om arbeidet som har pågått vedrørende ressurssituasjonen i Midtre Nordland. 
- Fremstilling av arbeid på verneplaner, besøksstrategier og forvaltningsplaner.  

 
 


