
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 
Utvalg: Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre 
Møtested: Teams 
Dato: 23.11.2020 
Tidspunkt: 09:00 – 10:30 

 
 
 
Følgende faste medlemmer møtte: 
 
Navn Funksjon 
Per Anders Kappfjell Medlem 
Tor Stabbforsmo Nestleder 
Berit Hundåla Medlem 
Siv Aglen Medlem 
Ken-Richard Hansen Leder 
Gun Utsi Medlem 
Stig Tore Skogsholm Medlem 

 
 
 
Merknader 
 

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Sveinung 
Bertnes Råheim 

Fungerende 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 31/20 Godkjenning av møteinnkalling   
ST 32/20 Nytt kontorsted for nasjonalparkforvalter i 

Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre 
 2020/7409 

ST 33/20 Eventuelt – styremøte og rådgivende utvalg 
18.12. Fysisk møte eller Teamsmøte 

  

 
 

ST 31/20 Godkjenning av møteinnkalling 
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Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Møteinnkalling godkjent. 
 
 
 

ST 32/20 Nytt kontorsted for nasjonalparkforvalter i Lomsdal-Visten 
nasjonalparkstyre 

Forvalters tilrådning 
Saka legges fram uten tilrådning 
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Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Saka utsettes til neste styremøte 18.12.2020. 
Saka legges fram på nytt med tilleggsinformasjon som styret ber om. Redegjørelse fra Bjørnar 
Aarstrand og klargjøring av tilsettingsprosess fra Fylkesmannen og styreleder. 
 
 
 
Etter innspill frå styreleder diskuterte styret habiliteten til både Ken-Richard Hansen og 
Tor Stabbforsmo. Konklusjonen var at ingen var inhabile. Denne saken handler ikke om 
personer, men om lokalisering. Videre vil ingen av de to representantene ha noe 
personlig vinning av utfallet. 



 
Saka om flytting av kontorsted ble diskutert grundig av styret. Tre hovedsynspunkt ble 
framlagt.  

 Kontorstedet er lagt til Grane og Grane kommune ønsker ikke å miste statlige 
arbeidsplasser. Grane kommune er kjent med at forutsetningen for at de i sin tid 
fikk kontorstedet ikke er oppfylt. Dette skyldes delvis at kontorsted for Børgefjell 
ble lagt til Røyrvik i Trøndelag og at Statskog ikke har ønska å flytte sine folk til 
Grane. 

 Kontorstedet bør flyttes slik at styret får best mulig nytte av ny forvalter. Bjørnar 
Aarstrand bor og er sterkt knytta til Vevelstad. Det er ikke aktuelt å se for seg at 
han vil flytte til Trofors ei heller ukependle. Det viktigeste for kommunene og 
nasjonalparkstyret er å ha en velfungerende forvalter som klarer å jobbe bra for 
Nasjonalparken som helhet. Det er viktigere enn hvor kontoret er.  

 Styret bør ikke endre kontorsted som det første de gjør etter å ha fått ny 
forvalter. Dette kan være uryddig overfor andre søkere som kanskje ikke har 
søkt fordi stillingen var utlyst med Trofors som arbeidssted. Styret har heller ikke 
fått noe henvendelse fra ny nasjonalparkforvalter med ønske om å flytte 
kontorsted. Nasjonalparkstyret bør derfor holde fast på Trofors som kontorsted 
og heller se an om flytting av kontorsted vil være nødvendig. Først bør vi høste 
erfaringer med ny forvalter og se hvordan det fungerer. 

 
Styret ba om at det til neste styremøte legges fram søknad/henvendelse fra ny forvalter 
om nytt kontorsted. Videre skal det legges fram beskrivelse av tilsettingsprosessen. 
Styret vil også ha redegjørelse for hva som kan skje med naturutstillingen som er på 
eksisterende kontorsted på Trofors i dag og hvilke økonomiske konsekvenser dette kan 
få. 

ST 33/20 Eventuelt 
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Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Styremøte og møte i rådgivende utvalg 18.12.2020 
Møtet i Rådgivende utvalg blir arrangert som Teamsmøte. 
Styremøtet blir et vanlig, fysisk møte i Brønnøysund. 
 
 
 


