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Faglig rådgivende utvalg MNNPS - styrets evaluering av utvalget etter 2 år

Styret valgte faglig rådgivende utvalg for 2 år i 2010 og har evaluert erfaringene så langt og dagens 
organisering i ST-sak 25/2013 i møte 18.februar 2013. Protokoll med saksframlegg følger vedlagt.

Styret har i nevnte sak foreslått en endring i sammensetningen som innebærer at administrativt nivå i 
kommunene trekkes sterkere inn i utvalget. En ønsker ikke å øke antall utvalgsmedlemmer og foreslår 
derfor at antall representanter fra bruker- og interesseorganisasjonene reduseres noe. Dette begrunnes 
med at det i praksis har vist seg vanskelig for en del av disse å prioritere utvalgsarbeidet.

Høringsforslaget innebærer følgende endringer:

Bonde- og småbrukerlag – reduksjon fra 4 til 2 medlemmer
Reinbeitedistriktene – reduksjon fra 4 til 2 samtidig som Reindriftsforvaltningen blir representert
FNF-organisasjonene – reduksjon fra 3 til 2 medlemmer
Private grunneiere – reduksjon fra 4 til 2 medlemmer
Statskog – 1 medlem som i dag
Reiselivsorganisasjonene – reduksjon fra 3 til 1 medlem
Kommunene – 8 medlemmer fra administrativt kontaktutvalg tiltrer som faste medlemmer i utvalget
Nordland nasjonalparksenter – tiltrer som nytt fast medlem

Styret ønsker tilbakemelding på dette forslaget fra dagens medlemmer og de bruker- og 
interesseorganisasjonene som disse representerer innen 3.mai 2013. Styret vil ta endelig stilling til 
sammensetningen av faglig rådgivende utvalg på styremøte 30.mai 2013.

Vi har ellers konkludert med at det bør velges en leder for faglig rådgivende utvalg og at utvalget bør 
inviteres til møter 2 ganger i året. Et alternativ kan være et eget møte for utvalget på våren og et felles 
møte med styret i tilknytning til styremøtet i november-desember. Vi er også interessert i å høre hva 
dere mener om dette forslaget.
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Vi håper på konstruktive innspill som kan bidra til at vi får økt aktivitet og engasjement i faglig 
rådgivende utvalg de kommende år.
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MIDTRE  NORDLAND NASJONALPARKSTYRE Saksfremlegg 

Arkivsaksnr: 2013/1192-0

Saksbehandler: Ole Petter Rundhaug

Dato: 07.02.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Midtre Nordland nasjonaparkstyre 25/2013 18.02.2013

Faglig rådgivende utvalg MNNPS - styrets evaluering av utvalget etter 2 år

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 18.02.2013

Forslag til vedtak:

1. Styret finner ut fra erfaringene som er høstet gjennom 2 år det riktig å foreslå en endring i 
sammensetningen av utvalget uten at antall representanter endres. Vedtatt mandat beholdes 
uendret ut denne styreperioden. Utvalget foreslås sammensatt slik for perioden 2013-2015:

- 2 fra bondeorganisasjonene

- 1 repr. fra reindriftsforvaltningen og 2 fra reinbeitedistriktene

- 2 fra FNF-organisasjonene

- 2 private grunneiere

- 1 fra Statskog -

- 1 fra reiselivsorganisasjonene

- 8 fra administrativt kontaktutvalg – en representant fra hver kommune

- 1 Nordland nasjonalparksenter

2. Styrets forslag sendes ut på høring til medlemmene av dagens faglige rådgivende utvalg med 

frist 1.mai 2013

3. Styret oppnevner nytt faglig rådgivende utvalg for perioden 2013-2015 i styremøte 30.mai 2013



MIDTRE NORDLAND NASJONALPARKSTYRE SIDE 5

Styrets behandling:

Det blir viktig at representantene i styret bidrar til at alle kommunene møter med sine representanter i 

administrativt kontaktutvalg. Den foreslåtte endringen i sammensetningen må også ta høyde for at 

Gildeskål kommune kommer inn med en representant i utvalget forutsatt at forvaltningen av Lakhu 

nasjonalpark tillegges Midtre Nordland nasjonalparkstyre. 

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

Bakgrunn

Utvalget ble valgt for 2 år – ref. styresak i 2010.  Det betyr at det er naturlig for styret å oppsummere 

erfaringene som er gjort gjennom de 2 utvalgsmøtene som er avholdt og at dette skjer på styremøtet 

18.februar 2013.

AU har drøftet saken med utgangspunkt i et notat fra sekretariatet og det er med utgangspunkt i dette 

forberedt sak til styret. 

Vedtak i sak 10/2010 i styremøte 17.november 2010: Styret har besluttet følgende 

medlemssammensetning av det faglige rådgivende utvalget: 2 representanter fra Bondelaget, 2 

representanter fra Bonde- og småbrukerlaget, 1 grunneierrepresentant fra hver av de 4 kommunene som

ikke får representanter fra de to bondelagene. 3 representanter fra Forum for natur og friluftsliv, 2 

representanter fra Salten reiseliv, 1 fra Polarsirkelen reiseliv, 1 representant fra hver av 

reinbeitedistriktene Hestmannen/Strandtindene, Saltfjellet, Balvatn og Duokta, samt1 representant fra 

Statskog.

Totalt 19 medlemmer.

Utvalgets mandat

Sak nr. 27/2011      Mandat for faglig rådgivende utvalg 

«Sekretariatets innstilling

 Faglig rådgivende utvalg skal fungere som et rådgivende utvalg for Midtre Nordland 

nasjonalparkstyre i saker som gjelder den faglige forvaltningen av Rago nasjonalpark, Junkerdal 

nasjonalpark, Sjunkhatten nasjonalpark, Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark, Saltfjellet 

landskapsvernområde, Gåsvatnan landskapsvernområde og Storlia naturreservat.

 Faglig rådgivende utvalg skal bidra med lokalkunnskap om områdene.
 Faglig rådgivende utvalg skal gi råd om hvordan best samhandling mellom ulike brukerinteresser i 

områdene kan oppnås.
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 Faglig rådgivende utvalg skal minimum ha ett årlig møte med Midtre Nordland nasjonalparkstyre.
 Medlemmene i Faglig rådgivende utvalg velges for 4 år.
 Faglig rådgivende utvalg skal bestå av 20 representanter. 2 representanter fra Bondelaget, 2 

representanter fra Bonde- og småbrukerlaget, 1 grunneierrepresentant fra hver av de 4 kommunene 
som ikke får representanter fra de to bondelagene. 3 representanter fra Forum for natur og friluftsliv, 
2 representanter fra Salten reiseliv, 1 fra Polarsirkelen reiseliv, 1 representant fra hver av 
reinbeitedistriktene Hestmannen/Strandtindene, Saltfjellet, Balvatn og Duokta, samt 1 representant 
fra Statskog.

Behandlingen i styret – 13.05.2011

Det var enighet i styret om at vil være behov for å vurdere utvalgets størrelse og sammensetning etter en 

kortere periode enn 4 år. Derfor ble det foreslått å endre valgperioden for utvalgets representanter til 2 

år. 

Vedtak

 Faglig rådgivende utvalg skal fungere som et rådgivende utvalg for Midtre Nordland 

nasjonalparkstyre i saker som gjelder den faglige forvaltningen av Rago nasjonalpark, Junkerdal 

nasjonalpark, Sjunkhatten nasjonalpark, Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark, Saltfjellet 

landskapsvernområde, Gåsvatnan landskapsvernområde og Storlia naturreservat.

 Faglig rådgivende utvalg skal bidra med lokalkunnskap om områdene.
 Faglig rådgivende utvalg skal gi råd om hvordan best samhandling mellom ulike brukerinteresser i 

områdene kan oppnås.
 Faglig rådgivende utvalg skal minimum ha ett årlig møte med Midtre Nordland nasjonalparkstyre.
 Medlemmene i Faglig rådgivende utvalg velges for 2 år. Etter denne perioden foretas det en 

evaluering der sammensetningen av utvalget vurderes.
 Faglig rådgivende utvalg skal bestå av 19 representanter. 2 representanter fra Bondelaget, 2 

representanter fra Bonde- og småbrukerlaget, 1 grunneierrepresentant fra hver av de 4 kommunene 
som ikke får representanter fra de to bondelagene. 3 representanter fra Forum for natur og friluftsliv, 
2 representanter fra Salten reiseliv, 1 fra Polarsirkelen reiseliv, 1 representant fra hver av 
reinbeitedistriktene Hestmannen/Strandtindene, Saltfjellet, Balvatn og Duokta, samt 1 representant 
fra Statskog».

Erfaringer - generelt

- I utgangspunktet bred representasjon gjennom ulike organisasjoner fra alle de 8 kommunene som 

styret omfatter, men noen av de valgte representantene har aldri møtt.

- Det er avklart med DN at det kun utbetales reisegodtgjørelse for disse møtene. Noen gav allerede 

i 2011 uttrykk for at de ikke ville møte dersom de ikke fikk utbetalt møtegodtgjørelse. 

Erfaringer 2011:

- God deltakelse fra styret

- Svak deltakelse fra reinbeitedistriktene

- Fravær av reiselivsorganisasjoner

- Svak deltakelse fra FNF-organisasjonene
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Erfaringer 2012:

- God deltakelse fra styret

- Svært positivt bidrag fra administrativt kontaktutvalg

- Svak deltakelse fra reinbeitedistriktene

- Fravær av reiselivsorganisasjoner

- Svak deltakelse fra bondeorganisasjonene

- Svak deltakelse fra valgte grunneierrepresentanter – Halvor Bakken ventet på innkalling  i 2012 

og ble offer for feil ep-adresse

- Svak intern koordinering blant FNF-organisasjonene i forhold til forfall og hvem som møtte

- Positiv tilbakemelding på møte- og arbeidsform

Sekretariatets vurdering:

Svært dårlig kontinuitet i forumet

- Kun en representant for de 4 reinbeitedistriktene har møtt på begge møtene

- Kun en av de 4 representantene for bondeorganisasjonene har møtt på begge møtene

- Ingen av grunneierrepresentantene har møtt på begge møtene og de har en spesielt utfordrende 

rolle uten en organisasjon i ryggen

- Reiselivsorganisasjonene har vært fraværende

Interessen for den nye forvaltninga synes foreløpig begrenset og det er kanskje for mye forlangt at alle 

skal stille opp? Forumet er stort og det er arbeidskrevende å «administrere» - spørsmålet er om 

arbeidsinnsatsen står i forhold til resultatet?

Vil et annet møtetidspunkt på høsten sikre større deltakelse?

Noen vil kanskje si at det er tilstrekkelig at 25 av de 45 møtes? Det gir kanskje god nok representasjon?

Vil styret forlenge dagens sammensetning 1 år til og i invitasjonen til neste møte klargjøre hvilke 

forutsetninger som må oppfylles for at forumet skal bestå, eventuelt konkret foreslå ny modell som en 

ønsker å drøfte med dagens utvalg?

Hvis dagens modell skal videreføres, bør administrativt kontaktutvalg inngå i forumet fast. En bør også 

vurdere om flere offentlige og faglige instanser skal delta – f.eks. Reindriftsforvaltningen, evt. 

representanter for kraftselskap m.v. Nordland nasjonalparksenter bør bl.a. tas inn som fast medlem.

Hvis en ikke innlemmer faglige instanser i utvalget, bør navnet endres til «Rådgivende utvalg».

Forslag til organisering

Ut fra drøftingene som er gjennomført i AU, anbefaler sekretariatet at sammensetningen endres og at 

utvalget oppnevnes med slik representasjon: 

- 2 fra bondeorganisasjonene

- 1 repr. fra reindriftsforvaltningen og 2 fra reinbeitedistriktene
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- 2 fra FNF-organisasjonene

- 2 private grunneiere

- 1 fra Statskog -

- 1 fra reiselivsorganisasjonene

- 8 fra administrativt kontaktutvalg – en representant fra hver kommune

- 1 Nordland nasjonalparksenter

Forslaget innebærer at kommunene får en sterkere forankring i utvalget.

Forslaget som vedtas av styret 18.februar bør imidlertid sendes på høring til kommunene og 

organisasjonene som er representert i dagens utvalg. Framdriften bør være slik at styret kan oppnevne 

nytt faglig rådgivende utvalg i møte 30.mai 2013.


