Nasjonalparkstyret
Møtedato: 19.10.2018
Saksnummer:
Saksbehandler: Morten Johannessen
Dato saksframlegg: 16.10.2018

Sak 2018/42: Registrering av nasjonalparkstyret i Enhetsregisteret
Bakgrunn
Tildeling av midler til nasjonalparkstyret til styrets drift, planlegging og tiltak foregår i
utgangspunktet som tildeling fra Miljødirektoratet til Fylkesmannen, basert på søknader. I det
ligger det at statens økonomirutiner blir fulgt, og blant annet at underforbruk ikke kommer
nasjonalparken til gode.
Hoved-tildelingen fra direktoratet kommer relativt tidlig i første halvår, men det er også tilfeller
med tildeling gjennom første supplerende tildeling før sommeren og andre supplerende
tildeling i september/oktober. Andre supplerende tildeling kan være omfordeling mellom
nasjonalparkene basert på halvårsrapporter pr. 31. august der prognosene vise
underforbruk.
Miljødirektoratet viser i brev 07.12.2015 (vedlegg) til at styret er egen juridisk person med
myndighet til å inngå avtaler og påta seg forpliktelser innenfor de rammene styrene
disponerer. Styret kan registrere seg i Enhetsregisteret i Brønnøysund og åpne bankkonto.
Miljødirektoratet kan da overføre midler direkte til styret. I henhold til Økonomireglementet for
staten vil det bli stilt krav til at styret etablerer systemer og rutiner for intern kontroll, herunder
regnskapsføring og revisjon.
Forvalters vurdering
Når det tildeles midler tidlig i første halvår er det basert på søknader som er levert tidlig i
januar, som igjen er basert på styrets prioriteringer for det aktuelle året. Normalt er det
tilstrekkelig med tid til å planlegge, innhente tilbud, gjennomføre og utbetale i løpet av året.
Når det tildeles midler i andre halvår, kan det være krevende å gjennomføre og utbetale
innen regnskapsavslutning før jul
Hvis styret blir registrert i Enhetsregisteret og åpner bankkonto, kan midlene fra og med
neste år tildeles direkte til styret, og forvaltningen av dem blir uavhengig av økonomisystemet
i staten, det vil si at ubrukte midler kan overføres fra det ene året til det andre. Det vil gi styret
større fleksibilitet og bedre mulighet til å gjennomføre større tiltak som krever planlegging og
tilbudsinnhenting og har lengre gjennomføringstid. En ulempe er at det må utvikles system
for intern kontroll, det må føres regnskap og regnskapet må revideres, noe som vil kreve
administrasjon og kan innebære utgifter. Forvalter undersøker med Miljødirektoratet om en
mellomløsning kan praktiseres, der midlene tildeles Fylkesmannen, Fylkesmannen er
regnskapsfører og Riksrevisjonen er revisor, slik som i dag, men at eventuelt underforbruk

overføres styret ved utgangen av året. Pr. nå er det ikke avklart. En slik løsning vil også
kreve regnskapsføring og revisjon.
Vurderingen er at nasjonalparkstyret bør registreres i Enhetsregisteret og åpne bankkonto for
å forberede en mulig overgang til overføring av midler.
Registreringen gjelder Enhetsregisteret og ikke Foretaksregisteret. Det gjøres oppmerksom
på at registrering krever at styremedlemmene oppgir sine personnumre.
Bankkonto bør åpnes i en lokal bank (Sparebanken sør eller Skagerrak sparebank).
Innstilling
Nasjonalparkstyret registreres i Enhetsregisteret og åpner bankkonto for å forberede en
mulig overgang til overføring av midler. Bankkonto åpnes i ……….
Behandling
Jone Blikra foreslo at bankkonto åpnes i Skagerrak sparebank.
Vedtak
Nasjonalparkstyret registreres i Enhetsregisteret og åpner bankkonto for å forberede en
mulig overgang til overføring av midler. Bankkonto åpnes i Skagerrak sparebank.
Vedlegg:
Brev fra Miljødirektoratet 07.12.15.
Utskrift:
Miljødirektoratet

