Mulig sammenslåing av
verneområdestyrene i
Nordreisa og Kvænangen
Presentasjon av saken
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Nettsidene og facebook
http://www.nasjonalparkstyre.no/Kvanangsbotn-ogNavitdalen-LVO/

http://www.nasjonalparkstyre.no/Reisa-nasjonalpark/
https://www.facebook.com/Reisanasjonalpark/

Hva gjelder saken?
• Begge styrene har gjort vedtak om at de vurderer å slå
sammen verneområdestyrene fra hhv Nasjonalparkstyret for
Reisa NP og Ráisdouttarhálti LVO og Verneområdestyret for
kvænangsbotn og Navitdalen LVO til «Nasjonalparkstyret
nordre Nord-Troms»
• Lokal (politisk) innsats siden 2010 har ikke ført frem mht å få
opp nye stillinger til Nord-Troms.
• Saken sendt på høring hos kommunene, Sametinget og Troms
Fylkeskommune i mars 2015. Opprinnelig frist 15.mai 2015.
Utsatt flere ganger.

Bakgrunn
• Styrene har for lite administrasjonsressurser i forhold til de
oppgavene som skal løses. (Erfaringstall 25/40/35 deling).
• Stort sett alle NP/VO styrer i Norge har minst 100% stilling
tilknyttet.
• Administrasjon og organisering tar uforholdsmessig del av
tilgjengelige arbeidsressurser. (innkalling, referater,
reiseregninger, purringer)
• Tiltak, lokalt samarbeid og annet operativt arbeid får
forholdsmessig for lite del av ressursene. (tilrettelegging,
informasjon, forvaltningsplan, arrangementer)

Forslaget og konsekvenser i korte trekk
• Slå sammen til ett styre

Spare og omfordele forvalters
arbeidstid mer operativ virksomhet
inkl tettere samarbeid med lokale
organisasjoner og brukere.

• Minst 50% ny stilling

Redusere sårbarhet (bemannning)
Styrke fagmiljø
Mer tilstedeværelse lokalt

• Redusere ressurser til
politisk styring

Færre politisk valgte representanter
deltar i styringen (formelle vedtak)
Lengre avstand mellom styre og
lokale brukere og rettighetshavere?

Premiss satt i vedtak
• Sametinget, berørte kommuner og Troms Fylkesting må gi sin
tilslutning til sammenslåing. Hvis en av partene ikke ønsker denne
løsningen så vil verneområdestyret trekke tilbake forslag om
sammenslåing.
• Miljødirektoratet må opprette en ny forvalterstilling, minimum 50%,
som knyttes til det nye verneområdestyret. Denne stillingen må
komme i tillegg til den eksisterende 100% forvalterstillingen som
allerede er opprettet. Dette finansieres gjennom omdisponering av
midler fra styredrift til forvalterstilling.
• Styret forutsetter videre at andre tildelinger, eks. tiltaksmidler, ikke
skal bli avkortet eller redusert som følge av omorganiseringen.

Endring av forutsetninger?
E-post fra Miljødirektoratet 11.11.2015
«I foreløpig tildelingsbrev (fra KLD) er det uttalt at det skal settes av midler til
ansettelse av en forvalterstilling på deling til Reisa nasjonalpark og
Kvænangsbotn-Navitdalen landskapsvernområde.
Endelig svar kan vi imidlertid først gi når endelig tildelingsbrev til direktoratet
foreligger.»
E-post fra Ingunn Iversen, fagdirektør naturforvaltningsavdelingen KLD
11.11.2015
«Statsbudsjettet er som kjent lagt fram, men ikke behandlet av Stortinget
ennå. Etter Stortingets behandling vil det være klart om det er ressurser til
rådighet for evt ansettelse av nye nasjonalparkforvaltere. Det er i så fall
Miljødirektoratet som vil foreta fordelingen av midler til nye stillinger»

Noen uklarheter
• Har ved flere anledninger prøvd å få svar fra direktorat
og departement om konsekvenser og muligheter ifht
denne saken. Håper å få svar før styrets behandling.
– Vil Miljødirektoratet prioritere stilling til Kvænangen /
Nordreisa hvis bevilgning i Statsbudsjett opprettholdes?
– Vil et vedtak (uansett retning) påvirke beslutning om
stillinger (over).
– Hvordan mener Mdir at et vedtak om sammenslåing vil
kunne påvirke tilfang av ressurser til tiltak i verneområder?

SVAR PÅ HØRING

Sametinget
• Negativ til forslaget
• Forslaget ikke i tråd med intensjonene i
ordningen med lokal forvaltning VO.
• Mener det er statlige myndigheters ansvar å
innvilge tilstrekkelig med midler til styrer for
forsvarlig forvaltning.
• Geografisk spredning av VO samt mangold av
samiske brukere og rettighetshavere tilsier at
sammenslåing ikke vil være fordelsaktig for
samiske interesser.

Kvænangen kommune
• Kvænangen kommune støtter forslaget om å slå
sammen styrene for verneområdene i Kvænangen og
Nordreisa til ett styre, og at de frigjorte midlene
omdisponeres til en ny 50 %forvalterstilling som
kommer i tillegg til eksisterende 100% stilling.
• Kvænangen kommune støtter alternativ 1 til
styresammensetning. De to eksisterende
verneområdestyrene opphører/oppløses og erstattes
samtidig med et nytt verneområdestyre for Nordreisa
og Kvænangen (Sametinget 2, kommuner 1+1, Troms
Fylkeskommune 1).

Nordreisa kommune
• Nordreisa kommune presiserer at Nordreisa kommune
ønsker å få større forvaltningsstillingsressurs til
verneområdene i Kvænangen og Nordreisa.
• Nordreisa kommune støtter forslaget om å slå sammen
styrene til ett styre og at de frigjorte midlene
omdisponeres til en ny 50 % forvalterstilling.
• Sammensetning
– Sametinget 1
– Kommuner 3 (1+2) vekselvis KST periode
– Troms FK 1

Dep og Dir
• Miljødirektoratet delegert myndighet til å oppnevne
nasjonalpark- og verneområdestyrer.
• Det er Miljødirektoratet som skal godkjenne
styresammensetningen. Det ene alternativet som følger
normale regler vil kunne godkjennes, vi må formelt konsultere
Sametinget. Forutsetninger om ekstra forvalterressurs kan
ikke legges inn. Vi gir ikke formell høringsuttalelse siden vi skal
godkjenne/vedta sluttresultatet.

Troms Fylkeskommune
• Har ikke svart på henvendelsen

FORBEREDELSE TIL VEDTAK

Formelle prosesser
Styrets vedtak som medfører endring av dagens
situasjon:
• Styrets vedtak anses som veiledende innspill
• Miljødirektoratet konsulterer Sametinget og
sammensetningen av styret. Evnt. også selve
saken?
• Miljødirektoratet gjør vedtak
• Uklart om Departementet kan omgjøre Mdir vedtak
etter eks klage

Forvalters vurdering
• Anbefaler sammenslåing av styrene. Uavhengig
av om det opprettes ny stilling eller ikke.
• Vektlegger følgende;
– Mer tid og ressurser til operativt arbeid i samarbeid
med interessenter.
– Sterkere og mer robust fagmiljø
– Mindre ressurser til administrasjon

• Legger til grunn:
– Styre sammensatt av repr fra Nordreisa og Kvænangen
er tilstrekkelig lokal.

Alternativer til vedtak
1.

Gå inn for sammenslåing av styrene
–

2.
3.

Med innspill til styresammensetning og størrelse

Gå mot sammenslåing av styrene
Utsette saken til alle detaljer er avklart og alle partene har svart på høring.

Vedtak som gjøres bør bygge på «konsensus» mellom styrene og styrenes medlemmer.
Konsensus har to vanlige betydninger. Den ene er en generell enighet blant medlemmer av
en bestemt gruppe eller sammenslutning der hver av dem bidrar i et visst monn ved
beslutnings- og oppfølgingsprosesser. Den andre er en teori og en praksis for å oppnå slik
enighet (for informasjon om praksisen for å oppnå formell konsensus, se Konsensusbasert
beslutningsprosess).
Oppnåelse av konsensus fordrer seriøs behandling av ethvert medlems alvorlig mente
betraktninger. Så snart en beslutning er fattet, er det viktig å stole på medlemmenes
klokskap når vedtaket skal gjennomføres.
https://no.wikipedia.org/wiki/Konsensus

