
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 
Utvalg: Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre 
Møtested: Telefon 
Dato: 09.05.2018 
Tidspunkt: 10:00 

 
 
 
Følgende faste medlemmer møtte: 
 
 
Navn Funksjon 
Geir Waage LEDER 
Kjell Magne Johansen MEDL 
Inga-Lill Sundset NESTL 
  

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
 
Navn Stilling 
Inge Ingvaldsen Sekretariatsleder 

 
 
 
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 

AU 
10/2018 

Godkjenning av innkalling/ protokoll  2003/577 

AU 
11/2018 

Høring i styret: Høringsuttalelse til 
ekspertutvalgets rapport 

 2017/7531 

AU 
12/2018 

Eventuelt  2003/577 

 
 

AU 10/2018 Godkjenning av innkalling/ protokoll 
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Innkalling godkjennes - enstemmig 
 
 
 

AU 11/2018 Høring i styret: Høringsuttalelse til ekspertutvalgets 
rapport 

Forslag til høringsuttalelse for Midtre Nordland nasjonalparkstyre: 
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre er forvaltningsmyndighet for Saltfjellet-Svartisen, 
Láhko, Sjunkhatten, Junkerdal og Rago nasjonalparker, Saltfjellet og Gåsvatnan 
landskapsvernområder, Storlia, Blakkådalen, Langvassdalen-Ruffedal, Semska-Stødi, 
Dypen, Stor-Graddis og Junkerdalsura naturreservat. Den lokale forvaltninga av 
verneområder er omtalt i ekspertutvalgets rapport «Desentralisering av oppgaver fra 
staten til fylkeskommune». Midtre Nordland nasjonalparkstyre vil derfor komme med 
noen innspill til forslagene i rapporten:  
  
Nasjonalparkstyret støtter utvalgets konklusjon om at ordningen med lokale 
nasjonalpark-/verneområdestyrer med forvaltningsansvar av lokale verneområder bør 
videreføres. Dette ut fra at denne forvaltningsmodellen har vist seg å ha god lokal 
forankring, god bruk av lokalkunnskap og god dialog med ulike interesser. Modellen 
med lokalt nasjonalparkstyre hvor kommuner, fylkeskommuner og Sameting er 
representert har gitt en mer helhetlig lokal forvaltning. I følge Riksrevisjonen sin rapport 
nr. 1-2014 har ordninga med lokal forvaltning fungert godt og i tråd med intensjonen 
ved denne forvaltningsmodellen. Nasjonalparkstyret er uenig i at det skal gis føringer 
om at styrene bør ledes av fylkeskommunen. En slik ordning vil kunne lede styrene 
vekk fra prinsippet om lokal forvaltning. Nasjonalparkstyret mener den beste løsningen 
er at styret konstituerer seg selv med leder og nestleder. Dette for å kunne ivareta lokal 
forvaltning best mulig.  
  



Etter omlegginga til den nye forvaltningsmodellen har finansieringa i form av 
lønnsmidler til forvalter, driftsmidler til styret og tiltak i verneområdene vært 
forutsigbare. Ved en eventuell omlegging til fylkeskommunen må det være ei 
forutsetning at disse rammene blir sikra, og at de økonomiske ressursene ikke blir 
nedprioritert i konkurranse med andre viktige fylkeskommunale formål.  
  
Nasjonalparkstyret er fornøyd med dagens ordning hvor nasjonalparkforvalter formelt 
sett er ansatt hos fylkesmannen. Tilknyttingen til et sterkt og variert fagmiljø er viktig for 
nasjonalparkforvalterne som er stasjonert på desentraliserte kontor. Forvalteren er 
faglig underlagt styret i alle saker som berører forvaltningen av verneområdet, og det er 
styret som bestemmer forvalternes arbeidsoppgaver. Nasjonalparkstyret har gode 
erfaringer med at fylkesmannen ikke overprøver den lokale forvaltningen og det 
politiske skjønn, men heller kommer med råd og veiledning når nasjonalparkstyret 
etterspør dette. Nasjonalparkstyret er usikker på om fylkeskommunen kan ivareta 
samme rolle, med hensyn om å skille fag og politikk før den politiske beslutninga tas.    
  
Fylkesmannen har i dag klagerett på alle styrets vedtak, i rapporten fra ekspertutvalget 
berøres ikke dette. Hvis fylkesmannen fortsatt skal ha en overordnet klagerett på 
nasjonalparkstyrets vedtak tilsier dette at fylkesmannen fortsatt må ha fagkompetansen 
på verneområdeforvaltningen. Ut fra dette ser nasjonalparkstyret utfordringer med at 
både fylkesmannen og fylkeskommunen skal ha en spesiell rolle for 
nasjonalparkforvalter og nasjonalparkstyret. Nasjonalparkstyret mener dette kan gi økte 
kostnader og mer uoversiktlig forvaltningsmodell.  
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Styrets behandling 
 
Det har ikke kommet noen nye innspill til høringsuttalelsen etter høring i styret.  
 
Følgende har gitt sin tilslutning til forslaget: 
 
Torsten Simonsen 
Monika Sande 
Sara Pavall 
Sverre Hagen 
Astrid Tove Olsen 
Kjell Magne Johansen 
Geir Waage 
Inga-Lill Sundset 
 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Geir Waage foreslo å fjerne setninga: Nasjonalparkstyret er usikker på om 
fylkeskommunen kan ivareta samme rolle, med hensyn om å skille fag og politikk før 
den politiske beslutninga tas.   
 
Setninga tas ut av høringsuttalelsen – enstemmig vedtatt 



 
Arbeidsutvalgets vedtak - enstemmig: 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre er forvaltningsmyndighet for Saltfjellet-Svartisen, 
Láhko, Sjunkhatten, Junkerdal og Rago nasjonalparker, Saltfjellet og Gåsvatnan 
landskapsvernområder, Storlia, Blakkådalen, Langvassdalen-Ruffedal, Semska-Stødi, 
Dypen, Stor-Graddis og Junkerdalsura naturreservat. Den lokale forvaltninga av 
verneområder er omtalt i ekspertutvalgets rapport «Desentralisering av oppgaver fra 
staten til fylkeskommune». Midtre Nordland nasjonalparkstyre vil derfor komme med 
noen innspill til forslagene i rapporten:  
 
Nasjonalparkstyret støtter utvalgets konklusjon om at ordningen med lokale 
nasjonalpark-/verneområdestyrer med forvaltningsansvar av lokale verneområder bør 
videreføres. Dette ut fra at denne forvaltningsmodellen har vist seg å ha god lokal 
forankring, god bruk av lokalkunnskap og god dialog med ulike interesser. Modellen 
med lokalt nasjonalparkstyre hvor kommuner, fylkeskommuner og Sameting er 
representert har gitt en mer helhetlig lokal forvaltning. I følge Riksrevisjonen sin rapport 
nr. 1-2014 har ordninga med lokal forvaltning fungert godt og i tråd med intensjonen 
ved denne forvaltningsmodellen. Nasjonalparkstyret er uenig i at det skal gis føringer 
om at styrene bør ledes av fylkeskommunen. En slik ordning vil kunne lede styrene 
vekk fra prinsippet om lokal forvaltning. Nasjonalparkstyret mener den beste løsningen 
er at styret konstituerer seg selv med leder og nestleder. Dette for å kunne ivareta lokal 
forvaltning best mulig.  
  
Etter omlegginga til den nye forvaltningsmodellen har finansieringa i form av 
lønnsmidler til forvalter, driftsmidler til styret og tiltak i verneområdene vært 
forutsigbare. Ved en eventuell omlegging til fylkeskommunen må det være ei 
forutsetning at disse rammene blir sikra, og at de økonomiske ressursene ikke blir 
nedprioritert i konkurranse med andre viktige fylkeskommunale formål.  
 
Nasjonalparkstyret er fornøyd med dagens ordning hvor nasjonalparkforvalter formelt 
sett er ansatt hos fylkesmannen. Tilknyttingen til et sterkt og variert fagmiljø er viktig for 
nasjonalparkforvalterne som er stasjonert på desentraliserte kontor. Forvalteren er 
faglig underlagt styret i alle saker som berører forvaltningen av verneområdet, og det er 
styret som bestemmer forvalternes arbeidsoppgaver. Nasjonalparkstyret har gode 
erfaringer med at fylkesmannen ikke overprøver den lokale forvaltningen og det 
politiske skjønn, men heller kommer med råd og veiledning når nasjonalparkstyret 
etterspør dette.  
 

Fylkesmannen har i dag klagerett på alle styrets vedtak, i rapporten fra ekspertutvalget 
berøres ikke dette. Hvis fylkesmannen fortsatt skal ha en overordnet klagerett på 
nasjonalparkstyrets vedtak tilsier dette at fylkesmannen fortsatt må ha fagkompetansen 
på verneområdeforvaltningen. Ut fra dette ser nasjonalparkstyret utfordringer med at 
både fylkesmannen og fylkeskommunen skal ha en spesiell rolle for 
nasjonalparkforvalter og nasjonalparkstyret. Nasjonalparkstyret mener dette kan gi økte 
kostnader og mer uoversiktlig forvaltningsmodell. 
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Ingen saker til eventuelt 
 
 
 


