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Sak 2017/21: Prioritering av andre oppgaver i 2017 

Bakgrunn 

Styret gjorde følgende vedtak 06.04.17 i sak 2017/12: 

Sak med status for gjennomføring av oppstartet arbeid og nytt forslag om prioritering av 

oppgaver bes lagt fram på neste møte. 

Utredning  

Oppgaver og status for arbeidet er beskrevet i vedlegg 1. Som det framgår av vedlegget, er 

det relativt mange oppgaver i etableringsfasen. 

Vurdering 

Med relativt mange oppgaver knyttet til etableringen er det viktig at prioriteringene er slik at 

det er en viss sikkerhet for at de viktigste oppgavene blir løst. For at oppgavene skal være 

tilpasset kapasiteten, må i praksis nye, prioriterte oppgaver tas inn etter hvert som andre 

oppgaver er løst. 

Ressursene i sekretariatet utgjør en person som for det meste har arbeidet med 

nasjonalparken så langt i år, men som også har noen andre oppgaver. Når forvalter har 

tiltrådt, vil en person være dedikert nasjonalparken, men det vil likevel ikke bety en vesentlig 

oppgradering av kapasiteten i forhold til dagens situasjon. 

Sekretariatet er usikker på hvor mye innsats som kreves for å få alle oppgavene i havn, og 

det er pr. nå egentlig ikke kontroll på en del oppgaver. Det viktig å si at uten en meget god 

innsats fra Kragerø kommune og andre lokalt, samt drahjelp fra Miljødirektoratet, ville det 

vært mer krevende. 

Sekretariatets råd er at styret bør avvente å pålegge sekretariatet nye, tidsbestemte 

oppgaver ut over de som er vedtatt i sak 2017/3 (opprettelse av rådgivende utvalg før 1. juli 

og åpent møte på Jomfruland sommeren 2017). 

Av nye oppgaver bør oppstart av arbeid med forvaltningsplan være prioritert, og da spesielt 

retningslinjene til verneforskriften. Det foreligger et utkast til forvaltningsplan datert februar 

2016 som danner et godt grunnlag for arbeidet – se lenke i vedlegg nedenfor. Det er et 

omfattende dokument som kan deles opp, for eksempel slik: 

 



Innstilling 

Igangsetting av arbeid med forvaltningsplan og da spesielt retningslinjene til verneforskriften, 

er prioritert blant arbeid som ikke er startet opp. Sekretariatet vurderer når arbeidet skal 

igangsettes ut fra hvordan gjennomføringen av andre oppgaver utvikler seg. 

Behandling 

Sekretariatet redegjorde for oppgaver og status. 

Enstemmig vedtak 

Igangsetting av arbeid med forvaltningsplan og da spesielt retningslinjene til verneforskriften, 

er prioritert blant arbeid som ikke er startet opp.  

 

Vedlegg: 

 Oversikt over oppgaver og status for gjennomføring pr. 12.05.17  

 Utkast til forvaltningsplan 

https://prosjekt.fylkesmannen.no/Documents/Jomfruland/Dokument/Oversendelse%20til%

20Mdir/Vedlegg%2013%20Utkast%20forvaltningsplan%20februar%202016.pdf 
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