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Medlemskap i Norges Nasjonalparkkommuner

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Gildeskål kommune søker medlemskap i Norges nasjonalparkkommuner (NPK).
Kostnadene for medlemskapet dekkes innenfor HA4`s rammer.
Til å representere kommunen i styremøter og på årsmøter velges følgende:
Vedlegg
1

Søknaden fra Gildeskål kommune om status som nasjonalparkkommune er innvilget

2

Invitasjon til å søke medlemskap i Norges nasjonalparkkommuner

3

NPKL-Adresseliste medlemmer pr. 1. januar 2021

4

Strategi- og handlingsplan 2017-2021

5

Vedtekter

6

Årsmøteprotokoll 2020

Bakgrunn for saken:
31.03.21 ble Gildeskål kommune godkjent som nasjonalparkkommune av Miljødirektoratet.

Gildeskål kommune er nå invitert til å søke medlemskap i foreningen Norges
nasjonalparkkommuner (NPK). Norges nasjonalparkkommuner er en forening som pr. april
2021 eies og drives av 38 kommuner, alle med status som nasjonalparkkommune. Kun
kommuner kan være medlemmer.

Merkevaren er reiselivsorientert og henvender seg til et globalt marked når den ønsker
«velkommen inn» i våre nasjonalparker. For merkevaren gjelder de 3 fokusområdene
besøksforvaltning, verdiskaping og vern – sammen og helhetlig, ikke hver for seg. Norges
nasjonalparker har som formål å bidra til lokal bred verdiskaping og næringsutvikling under
merkevaren. Se vedlagte vedtekter og strategidokument for perioden 2017 – 2021.

Foreningens formål er å stimulere og bidra til lokal verdiskaping og næringsutvikling med
grunnlag i merkevaren Norges nasjonalparker. Nasjonalparkene gir mulighet for økonomisk,
kulturell, sosial og miljømessig verdiskapning. Foreningen skal samle og koordinere
ressursene og innsatsen slik at medlemmene som aktører under merkevaren Norges
nasjonalparker kan bidra til at merkevarens intensjoner og muligheter blir oppfylt.

Foreningen skal ikke delta i forvaltningen av nasjonalparkene.

Medlemmenes plikter
Hvert medlem skal:
a) betale kontingent;
b) ha ressurs og bære kostnadene med ansvar for å oppfylle kommunens oppgaver som
følge av statusen NPK og NPL;
c) lojalt og aktivt støtte opp om Foreningens virksomhet;
d) følge opp gjeldende planer, vedtak og henvendelser fra Foreningen;
e) implementere Foreningens visjon og strategi i sin virksomhet;
f) aktivt markedsføre seg som NPK og NPL i tråd med merkevaren Norges
nasjonalparker; og
g) delta på møter og samlinger organisert av Foreningen.
h) Implementere kriteriene for nasjonalparkkommuner for å være aktør under
merkevaren Norges nasjonalparker
i) Ta i bruk merkevaren og designmanualen med retningslinjer i kommunens visuelle
profil og i profilering av kommunen.

Vurdering:

Opptak i foreningen Norges nasjonalparkkommuner vil gi Gildeskål kommune tilgang til et
stort faglig nettverk, kompetanse, nye samarbeid, og samarbeid på tvers av kommuner og
regionalt, og et tydelig og enhetlig varemerke som brukes over store deler av landet.

Norges nasjonalparkkommuner ønsker flere medlemmer for å bli tydeligere og få en mer
kraftfull røst, spesielt politisk. Flere medlemmer vil gjøre foreningen sterkere og mer
kompetent. Bedre økonomi vil gi styrket grunnlag for utvikling og økonomisk støtte fra
staten.

Fordeler med medlemskap
Foreningen:
-

har god kjennskap til og kunnskap om merkevaren «Norges nasjonalparker»
kan yte bistand i arbeid relatert til merkevaren
har egen nettbasert verktøykasse
har strategidokument og handlingsplan for perioden 2017-2021 (ny for perioden 20222026 er under arbeid)
har egen kommunikasjonsstrategi
gjennomfører prosjekter på egenhånd og sammen med andre
samarbeider og har god dialog med øvrige aktører under merkevaren, nærings/reiselivsaktører, fagmiljøer, utdanningsinstitusjoner, direktorater og myndigheter
tilbyr kompetanseoverføring gjennom deltakelse på årskonferansen, kursvirksomhet og
samarbeid med øvrige medlemmer
skal bidra til økte inntekter for sine medlemmer gjennom sitt arbeid for lokal bred
verdiskaping og næringsutvikling under merkevaren

Kostnader for medlemskommuner:
-

Engangsinnskudd medlemskap kr 23 434,Årlig kontingent kr 25 000,-

Representanter til å delta på styre- og årsmøter
Et av kravene som stilles til medlemskommuner er å delta på møter og samlinger organisert
av foreningen. Kommunedirektøren ber derfor kommunestyret ta stilling til hvem som skal
delta på styre- og årsmøter i regi av foreningen Norges nasjonalparkkommuner. Det bør
velges en representant blant kommunens folkevalgte, med vararepresentant, samt
representant for næringslivet, med vararepresentant. Kommunedirektøren foreslår at
Sjøfossen næringsutvikling velges som representant for næringslivet.

