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Sak 2017/11: Styrets forslag til forvaltningsknutepunkt
Bakgrunn
I brev datert 17.02.17 der Miljødirektoratet oppnevner nasjonalparkstyret, ber direktoratet
samtidig om at styret foreslår hvor forvaltningsknutepunktet skal være.
I Klima- og miljødepartementets instruks for ansettelse av nasjonalparkforvaltere heter det
blant annet:
Det skal bygges opp lokale/regionale faglige fellesskap knyttet til nasjonalparksentre eller
andre typer naturinformasjonssentre. Forvalteren skal ha kontorplass i et slikt faglig
fellesskap, der andre fagpersoner med oppgaver i verneområdene også er lokalisert. Styret
og fylkesmannen kan vurdere om det i en overgangsperiode vil være hensiktsmessig at
forvalteren har kontorplassering hos fylkesmannen.
Ordningen med forvaltningsknutepunkt ble beskrevet slik da de ble lansert i 2012:
I forbindelse med reformen med ny forvaltningsordning for norske nasjonalparker, blir det
opprettet et større antall forvaltningsknutepunkt som skal samle og styrke den naturfaglige
kompetansen som finnes i området.
De nye knutepunktene skal tilføre regioner med store verneområder sterke naturfaglige
kompetansemiljøer. Verneområdeforvaltere, naturveiledere, naturoppsyn og prosjektledere
innen naturbasert verdiskaping er eksempler på aktører som kan være en del av en
samlokalisering. Tett samarbeid med forsknings- og utviklingsmiljøer forsterker
forvaltningsknutepunktene enda mer.
Gjennom sin plassering lokalt vil de ansatte ved forvaltningsknutepunktene inneha
førstehånds kunnskap om verneområdene, og forvalterne kan være aktive rådgivere for
brukere og ulike lokale interessegrupper. Nasjonalparkstyrene foreslår hvor
forvaltningsknutepunktene skal lokaliseres, og det endelige vedtaket gjøres av Klima- og
miljødepartementet.
Forvaltningsknutepunktet vil være fast kontorsted for nasjonalparkforvalteren og eventuelt
andre som blir tilknyttet forvaltningen av nasjonalparken.
Fylkesmannens vurdering
Forvaltningsknutepunktet skal bidra til at nasjonalparkstyrets arbeid blir basert på sterk faglig
kompetanse som har tilstrekkelig bredde til å dekke de ulike sidene ved forvaltningen. Det
kan oppnås ved at nasjonalparkforvalteren og andre som eventuelt blir tilknyttet

forvaltningen, kan utnytte kompetansen til andre i knutepunktet som arbeider med
beslektede oppgaver. Å arbeide i et fagmiljø vil dessuten gi nasjonalparkforvalteren
muligheter til faglig og personlig utvikling. Forvaltningsknutepunktet bør også være en
naturlig lokal/regional møteplass.
I Telemark har vi erfaring med forvaltningsknutepunktet på Skinnarbu i Tinn kommune. Der
er verneområdeforvalteren for Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde samlokalisert
med to oppsynspersonell fra Statens naturoppsyn, to ansatte i Norsk Villreinsenter og en
naturveileder med villreinoppgaver, ansatt av Statens naturoppsyn. Videre har
prosjektansatte kontor sted der i perioder. I tillegg kommer ansatte ved Hardangervidda
nasjonalparksenter, som har en fast ansatt i vinterhalvåret og flere ansatte i sommerhalvåret.
Dette er et knutepunkt som fungerer godt og som over tid har bygget opp en sterk og relativt
bred kompetanse som er etterspurt. Skinnarbu blir mye brukt til møter, kurs, vitenskapelig
arbeid, undervisning og konferanser, og fungerer godt som møteplass. Det er et tilsvarende
forvaltningsknutepunkt på Hjerkinn i Oppland som er noe større og som det også er gode
erfaringer med.
Fylkesmannens vurdering er, at dersom forvaltningsknutepunktet skal få den funksjonen som
det er tiltenkt, bør størrelsen på fagmiljøet være over en «kritisk masse». Erfaringene fra
Skinnarbu og Hjerkinn er at de over denne kritiske massen. Hva som er nedre grense er
vanskelig å si, men med personer som har en god del oppdrag ute, bør det antydningsvis
være minst fem til seks personer knyttet til knutepunktet.
Ut fra det som er beskrevet ovenfor, mener Fylkesmannen at det ikke er aktuelt med
forvaltningsknutepunkt på Jomfruland.
Ellers i Kragerø kan det være en mulighet at forvalteren samlokaliseres med en eller flere
avdelinger i Kragerø kommune. Det synes imidlertid heller ikke særlig aktuelt, da det ikke
ligger an til at lokaliseringen vil gi mange nok personer med tilstrekkelig beslektede oppgaver
til at knutepunktet vil fungere slik som tiltenkt.
En mulighet er en delt løsning mellom Fylkesmannen og Kragerø kommune. Det vil uansett
være en kontorplass til forvalteren på Statens Hus i Skien, da Fylkesmannen er arbeidsgiver,
noe som krever en viss kontakt i tillegg til at forvalteren kan trekke faglig på annet personell.
Det er vedtatt at fylkesmannsembetene i Telemark og Vestfold skal slås sammen fra 2019,
med ett kontorsted. Det er ikke bestemt hvor kontorstedet blir.
En annen mulighet som kan gi et brukbart faglig grunnlag, er samlokalisering av
nasjonalparkforvalterne for Færder og Jomfruland nasjonalparker og tre til fire
oppsynspersonell i Statens naturoppsyn i Telemark og Vestfold. Sammenslåingen av
fylkesmannsembetene i Telemark og Vestfold vil legge til rette for en slik løsning. Alternativet
er ikke tatt opp med Fylkesmannen i Vestfold eller med Statens naturoppsyn. Sted er heller
ikke vurdert, men området Porsgrunn – Larvik synes rimelig med hensyn til avstander. Å
trekke inn forvaltningen av Raet nasjonalpark og naturoppsynet i Agder i tillegg, vurderes
som mer problematisk på grunn av avstandene. Hvis styret ønsker det, kan Fylkesmannen
utrede dette alternativet nærmere.
Innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
Behandling
Jone Blikra fremmet følgende forslag: Styret ønsker en delt løsning mellom fylkesmannen og
Kragerø kommune. Administrasjonen legger fram forslag til organisering av en slik løsning.

Torstein Kiil fremmet følgende tilleggsforslag: Nasjonalparkforvalteren skal ha sitt hovedsete
på Jomfruland i sommersesongen.
Ved votering falt tilleggsforslag fra Torstein med tre mot to stemmer.
Enstemmig vedtak
Styret ønsker en delt løsning mellom fylkesmannen og Kragerø kommune. Administrasjonen
legger fram forslag til organisering av en slik løsning.

