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NP-2018-15 Saksprotokoll  
Uttalelser Regionreformen  
Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene 

Forvalters tilrådning 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre vedtar følgende høringsuttalelse til rapport fra 
ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene: 
 
Nasjonalparkstyret har ikke noen prinsippielle motforestilling mot at oppfølgingen av 
nasjonalparkforvaltningen overføres til fylkeskommunen, men har følgende kommentarer til 
denne overføringen: 

 
Nasjonalparkstyret legger til grunn for sine uttalelser at intensjonen med 
regionreformen er å flytte oppgaver fra staten til fylkeskommunen. 
 
Nasjonalparkstyret legger også til grunn for sine uttalelser at dagens lokale forvaltning 
skal videreføres slik en oppfatter at også utvalget mener. Dagens ordning er en lokal 
forvaltning av statlige oppgaver, bygd opp av representanter fra de forvaltningsorgan 
som lokalt er berørt av styrets virksomhet, kommune, fylke og samene. Derfor er ikke 
Fylkesmannen, som statens representant, med i styret.  
 
Nasjonalparkstyret er imot at styret skal ledes av fylkeskommunen. 
Nasjonalparkstyret finner ingen begrunnelse i rapporten for at styret skal ledes av 
fylkeskommunen og ikke konstituere seg selv.Det at styret skal ledes av 

mailto:fmtlstb@fylkesmannen.no
mailto:postmottak@kmd.dep.no


 

 
 
 

 

http://www.nasjonalparkstyre.no Saksbehandler SAKSBEHANDLERNAVN3 Side 2 av 2 

fylkeskommunen oppfattes som det motsatte av å flytte oppgaver fra staten til 
fylkeskommunen. Nasjonalparkstyret mener at dette er en sentralisering da en flytter 
oppgavene fra et lavere lokalt forvaltningsnivå til et høyere fylkeskommunalt nivå.  
 
 
Nasjonalparkstyret mener den eneste løsningen er at styret konstituerer seg selv med 
leder og nestleder. Dette for å kunne ivareta den lokale forvaltning og forankring best 
mulig 

 
 
 
 
Med hilsen 
 
Steinar Bach 
Nasjonalparkforvalter 
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