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1. Innledning og bakgrunn for forprosjektet 
 

1.1 Forprosjektets mandat  
Karasjok kommune har tatt initiativ til å etablere et Nasjonalparksenter i kommunen. 

Bakgrunnen for det er at kommunen har innfallsporten til Øvre Anarjohka Nasjonalpark via 

Massuormiveien, Gorsjohka, Anarjohkveien og Anarjohka. Dessuten ligger Basevuovdi 

fjellstue og Andreas Nilsen hytta like inn til Øvre Anarjohka nasjonalpark og vil dermed 

inngå som et naturlig tilbud til besøkende. Nasjonalparken, som er på 1409 km ² ble etablert 

ved kgl. res. 19. desember 1975, men trådte først i kraft 1. april 1976.  

En videre målsetning var å bevare et stykke av Finnmarksvidda med et representativt utvalg 

av de naturtyper som forekommer der – som furuskog, bjørkeskog, og vidde med kratt, myr, 

vann, og elver. Dessuten skal dyrelivet få utvikle seg mest mulig fritt for menneskelig 

påvirkning. Nasjonalparken ligger i kommunene Karasjok og Kautokeino.  

Det ligger også et internasjonalt element i det at Lemmenjohki nasjonalpark, som ligger i Inari 

kommune på finsk side heller ikke er langt fra Karasjok. Det samme gjelder KEVO 

nasjonalpark – som ligger i Utsjok kommune. Dette åpner muligheter for firepartssamarbeid, 

dersom Karasjok kommune, Kautokeino kommune, Porsanger kommune og nasjonalparkene i 

Finland inngår samarbeid om en felles (internasjonal) nasjonalpark. I så fall vil dette først bli 

vurdert i en senere fase.   

Karasjok er et yndet jaktområde for elg, ryper, harer, og storfugler. Dessuten er laksefiske, 

fiske i fjellvann og ivaretakelse av naturbasert reiseliv sentrale momenter som bør vektlegges. 

Også kommunens geografiske plassering er viktig. Midt i fylke, med nær tilgang til de mest 

sentrale steder i fylket.  

I prinsippet kan flest mulig institusjoner inngå i et nasjonalparksenter, men de vi først og 

fremst tenker på, er institusjoner som har sin virke nært knyttet til naturen. Av den grunn 

tenker vi oss at følgende institusjoner kan inngå; 

 SNO 

 FEFO 

 Reindriftsforvaltning 

 SVD (Fremtidig samisk kunstmuseum, og Etnomusikksenter blir en del av SVD) 

 Laksesenter (avdeling) 

 Drift av kafe 

 

Karasjok har også vært hovedsete for parkforvaltning og oppsyn siden opprettelsen i 1976 og 

samtidig hatt ulike organer med ansvar for oppsyn i parken:   

 Direktoratet for Statens skoger 

 Fjelltjenesten 

 Statskog  

 SNO (i dag sitter SNO i Karasjok med ansvaret for parkansvaret)  
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Sammen utgjør nevnte institusjoner en natur- og kulturhistorisk arv som kommunen vil skal 

bli en verdiskaper i lokalsamfunnet.  Med verdiskapning menes informasjon til 

lokalbefolkninga, grunn- og videregående skoler, turister, reiseliv og andre reisende om det 

naturen i Karasjok har å by på. Verdiskaping er også bruk av kunnskap, kapital og/eller arbeid 

med det formål å skape økonomiske verdier.  

 

De nevnte institusjoner har altså ulike faglige formål, men fellesnevneren er at de er nært 

beslektet med hverandre der NATUREN og bruk av naturen står sentralt. På den måten vil 

kommunen fremstå med høy grad av natur- og kulturhistorisk verdi og et Nasjonalparksenter 

vil skape et «grønt punkt» i kommunen.  

 

 

Følgende fagområder kan være aktuelle for nasjonalparksentret (Direktoratet for 

naturforvaltning 2005):  

 Informasjon om allemannsretten, om nasjonalt prioriterte miljøoppgaver, temporære 

temautstillinger, natur, identitet og kulturverdier i regionene og om sammenhengen 

mellom mennesker, natur og landskap 

 Samarbeid med museer og andre som har likeartet virksomhet 

 Generelt om naturveiledning for barn og ungdom  

 Kompetansesenter for reiseliv (knutepunkt for naturbasert reiseliv) 

 å formidle målsettingene i den nasjonale naturvernpolitikken, samt å øke forståelsen 

for  vernede områders samfunnsmessige betydning 

 Drift av kafe  

 Tydeliggjøre det lokale ansvar ved å legge ulike oppgaver som rådgivningstjenester, 

formidlingstjenester, og salg i forbindelse med reiseliv, overnatting, naturveiledning 

opp mot skoleverket til sentret  

 

1.1.1 Hvorfor en fase med forprosjekt ? 

I et prosjekt med etablering av et nasjonalparksenter vil det være nødvendig å innlede arbeidet 

med et forprosjekt. Dette begrunnes med at arbeidet er helt i startfasen, mye er uavklart og det 

må tas en del politiske beslutninger om de forhold som er nevnt nedenfor.     

 

Det som først og fremst er uavklart er hvilke fagretning nasjonalparksentret bør satse på, 

hvilke organisatoriske løsninger bør velges, hvilke institusjoner blir med, hvilke arealer som 

egner seg best, og ikke minst hvordan arkitektonisk eller skisse løsning vi velger. Dessuten 

bør det oppnevnes et styre for Øvre Anarjohka nasjonalpark.  

  

1.1.2 Veien videre 

I selve prosjektfasen vil vi legge frem en nærmere konkretisering av forhold nevnt ovenfor og 

en mer detaljert planlegging kan starte. Med detaljert planlegging menes valg av området og 

at det aktuelle område må reguleres, organisatorisk løsning må velges, skisseprosjekt eller 

arkitektonisk må utarbeidet,  romfordelingsplan utarbeides, og ikke minst avklare hvem som 

blir med i prosjektet. En vurdering av prosjektet til å omfatte firepartssamarbeid vil bli vurdert 

i en senere fase.  



5 
 
 

                                                    Etablering av nasjonalparksenter i Karasjok  Side 5 
 
 

1.2 Prosjektets formål 
Følgende punkter bør, i følge Miljødirektoratet v/seniorrådgiver Bente Rønning 19.05.2016 

være mål for naturparksentret:   

 

Kunnskap og forståelse:  

I dette tilfelle vil det være snakk om å øke kunnskapen om Øvre Anarjohka nasjonalpark. Øke 

kunnskapen om jakt, fiske og bærplukking i områdene i og rundt Karasjok og Kautokeino , og 

samtidig øke brukernes forståelse av verneområdene i kommunene.   

 

 

Informere, veilede, motivere og stimulere: 

Nasjonalparksentret vil ha et mangfold av oppgaver. En viktig oppgave vil derfor være å gi 

besøkende informasjon om sentrets virksomhet, og på bakgrunn av det opprette en 

naturveileder stilling i SNO til sentret.    

 

Nasjonalparksentrets oppgave vil også være å veilede og motivere lokalbefolkninga, turister 

og andre besøkende til å ferdes i naturen på en måte som ikke forringer opplevelsen av å 

ferdes i naturen.   

 

Stimulere interessen for natur, naturvern og bidra med grunnlag for undervisning i grunn- og 

videregående skoler.  

 

Menneskets bruk av naturen:  
Gi kunnskap om hvordan mennesket har brukt naturen, og samtidig bidra med innsikt i 

hvordan mennesket gjennom historien har påvirket naturen.  

 

Attraksjon og bærekraftig reiseliv:  

Være en attraksjon for bærekraftig reiseliv og spre kunnskap om kommunens naturkvaliteter 

og besøksmål som spiller på de samme bærekraftige verdier. Reiselivet er en næring i vekst 

og et av sentrets oppgave er å økes naturens attraksjonsverdi og hvordan den skal brukes på 

en bærekraftig måte.  

 

 

1.3 Det som vil særprege nasjonalparksentret  i Karasjok 
Et hvert naturparksenter har sitt særpreg, og følgende punkter antar vi vil særprege 

nasjonalparksentret i Karasjok (Miljødirektoratet v/seniorrådgiver Bente Rønning 

19.05.2016):   

 

 Formidle informasjon og kunnskap om nasjonalparksentret, nasjonalparken og 

verneområdene i og rundt Karasjok og Kautokeino. Denne informasjon  vil særprege 

sentrets oppgaver.  

 

 Informere om allemannsretten. Nasjonalparksentrets oppgave vil bli å informere  

lokalbefolkninga, turister og andre reisende om allemannsretten, jfr. § 1 i lov om 

friluftsliv.(Lovens formål). Formålet med denne loven er å verne friluftslivets naturgrunnlag og 

sikre allmenhetens rett til ferdsel, opphold m.v. i naturen, slik at muligheten til å utøve friluftsliv som en 

helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet bevares og fremmes. 
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 Motivere barn, unge og eldre til miljøvennlig og bærekraftig friluftsliv, og dermed 

åpne muligheten for gode naturopplevelser.  

 

 Nært samarbeid med nasjonalparkstyret og nasjonalparkforvalteren.  

Nasjonalparkforvalteren vil ha som oppgave å informere om betydningen av naturvern 

i og rundet Karasjok og Kautokeino sammen med naturveilederen fra SNO.     

 

 Nasjonalparksentrets oppgave vil være å presentere opplevelsesmuligheter i 

nasjonalparken og verneområdene, og samtidig motivere til egenaktivitet i naturen. 

Her inngår informasjon om stinett, og turløyper i Karasjok.  

 

 Nasjonalparksentret i Karasjok vil være en av mange sentre i Norge. Det vil derfor 

være behov for å gi informasjon om alle nasjonalparker i Norge. 

 

 Utstrakt samarbeid mellom ulike nasjonalparker, relevante forskningsmiljøer, 

næringsliv, og prosjekter vil være sentrale oppgaver for nasjonalparksentret.  

 

 Prioritere miljøoppgaver, temporære temautstillinger, identitet, natur og kulturverdier  

(sterkere kobling mellom natur og kultur) i regionene og om sammenhengen mellom 

mennesker, natur og landskap 

 

 Nasjonalparksentret som «knutepunktutvikler» vil kunne tilby kurs og konferanser i 

samarbeid med andre aktører. Innhold i pakkene kan være så mangt – for eksempel 

turer i nærområdet, kunnskapsbaserte opplevelser, bevertning/overnatting, og  

praktiske løsninger for sentret (knutepunktutvikling) slik Nordland nasjonalparksenter 

skisserer (17.10.2012). 

 

Klargjøring av roller om informasjon er en utfordring for en del av nasjonalparksentrene.  

Informasjonsområdene vil for mange av sentrene være så tett knyttet til hverandre at det vil 

være en utfordring å holde seg innenfor sine egne rammer - i ønsket om å oppfylle sin rolle.  

 

I hovedsak er det Øvre Anarjohka nasjonalparkstyre som vil ha ansvaret for informasjonen. 

Dette innebærer ansvar for fordeling og kartlegging av andre aktørers rolle, samtidig som de 

andre aktørene setter seg godt inn i sin egen rolle (ECON rapport 2009-013).   
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1.3.1 Steder som nasjonalparksentret vil samarbeide med. 

 

 

 
Figur 1. Kart over steder som nasjonalparksentret kan samarbeide med.  

 

 

Nasjonalparksentret i Karasjok vil vurdere å ta initiativ til samarbeid med Kautokeino 

kommune, Stabbursnes nasjonalpark i Porsaner kommune, nasjonalparksentrene i Inare og 

Utsjok kommune. Den type firepartssamarbeid vil være interessant – dersom man ser dette i 

en litt større sammenheng.  Dersom et slikt samarbeid kommer i gang, vil styret i Øvre 

Anarjohka nasjonalpark legge frem planer for hva samarbeidet vil dreie seg om.  

 

 

1.4 Formelle krav til etablering av nasjonalparksenter i Karasjok  
ECON AS (2004) gjennomførte  en evaluering av nasjonalparksentrene i den hensikt å se 

hvordan disse fungerte i forhold til intensjonen fra miljøforvaltninga. De skulle også se på hva 

den videre satsinga for nasjonalparkene skulle dreie seg om. Konklusjonen var entydig og 

avdekte følgende: 

 store variasjoner mellom sentrene i forhold til hva de har å by på og at informasjon 

kun er en del av virksomheten 

 det har vært lite samarbeid mellom nasjonalparkene og at de jobbet etter relativt uklare 

statlige styringssignaler 

 vanskelig å sikre økonomiske overskudd og inntektene er svært avhengig av 

besøkstallene 

 et samarbeid med reiselivet kan bidra til mer stabil økonomisk situasjon  

 

 

Kautokeino 128 km 

Stabbursnes 90 km 
Utsjok 113 km 

Inari 117 

km 

Nasjonalparkgrensa 100 km 

Karasjok 

nasjonalparksenter 
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ECON AS (2004) fant følgende seks faktorer som har stor betydning for den økonomiske 

bærekraften til nasjonalparksentrene: 

 størrelsene på sentrene 

 lav gjeldsbyrde ved etablering 

 besøkstall og sentrets attraksjonsverdi 

 lokalisering 

 kunnskap om reiselivsmarked og samarbeid med annet reiseliv 

 flere ben å stå på 

 

I de nye retningslinjene som ble revidert som følge av ECON’s evaluering ble det påpekt at 

nasjonalparksentrene skal være «en åpen dør til natur og naturopplevelser» (Direktoratet for 

naturforvaltning 2005). Informasjonen skal være åpen for alle og sentrene skal: 

 informere om nasjonalparker og naturvern 

 informere om og aktivisere til miljøvennlig friluftsliv 

 drive formidling for miljøforvaltninga 

 naturveiledning og kompetansesenter for reiseliv 

Et år senere påpeker også Direktoratet for naturforvaltning (2006)  i handlingsplan for 

bærekraftig bruk at «naturveiledning» vil stå sentralt. Videre sier Direktoratet (2006) at 

sentrene skal opptre som «lokale knutepunkt og møtested på mange områder» og fremhevet 

spesielt to tiltak som kan gi bedre økonomisk grunnlag: 

 det statlige informasjonsgrunnlag må bli større (blant annet med at 

miljøforvaltningen bruker senteret i Karasjok strategisk)  

 tydeliggjøre det lokale ansvar ved å legge ulike oppgaver til sentrene, jfr. det som 

står i siste kulepunkt i kapitel 1.1.  

Som følge av ECON’s evaluering (2004) har nasjonalparksentrene fått utvidet sitt mandat og 

kommunen slutter seg til de tilrådninger som er fremlagt i Nordlands forskning NF-notat nr. 

1004/2010. 
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1.5 Nasjonalparksenter i Karasjok – litt om prosessen  
Etablering av et Nasjonalparksenter i Karasjok vil dreie seg om følgende tre faser, jfr. figur 2 

nedenfor.  

 

 
       Fase 1 - oppstart        Fase 2 - prosjekt          Fase 3 - søknad 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2. Prosessen for etablering av nasjonalparksenter, jfr Miljødirektoratet v/seniorrådgiver Bente Rønning 

19.05.2016.  

  

Fase 1 (oppstartfasen)  vil dreie seg om å kartlegge og forankre prosjektet politisk, 

administrativt, og i befolkninga. Denne fasen er viktig fordi prosjektet omfatter mange ulike 

institusjoner og berører dermed en betydelig andel av befolkninga. I denne fasen bør det også 

oppnevnes et styret til Øvre Anarjohka nasjonalpark.  

 

Fase 2 (etablere prosjekt) dreier som om å etablere et prosjekt som inneholder prosjektets 

formål, målgrupper, lokalisering og utforming, finansiering, samarbeidspartnere og ulike 

aktiviteter. I prosjektet bør det skilles mellom bygg, eiendom og utvikling.   

 

Fase 3 (søknad om autorisasjon) dreier seg om å søke Miljødirektoratet om autorisasjon. Til 

det har Miljødirektoratet  en del retningslinjer som bør legges til grunn ved drift av sentret. 

Følgende retningslinjer står sentralt:  

 

 Enhetlig profil - alle deler av senteret bør preges av kvalitet i formidling, utstilling, 

salg, naturveiledning, verdiskaping, merking, tilrettelegging og vertskap 

 Innhold - formidling av natur- og kulturhistoriske opplevelser, samt bærekraftig bruk 

 Karakter - framstillingen skal være objektiv, faglig oppdatert og inspirerende 

 Bemanning - daglig leder - tilknyttet kvalifisert naturfaglig-/formidlings kompetanse 

 Åpningstider - MINIMUM 1000 timer pr. år ansees som et minimum 

 Inngangsbilletter – det gjøres en vurdering av det 

 Årsprogram - skal kunngjøres med ulike aktiviteter som foredrag, temadager, turer 

mm.  

 Aktiviteter ute - senteret skal tilby naturveiledning utendørs og tilrettelegge for 

barnefamilier og eldre for korte turer i nærmiljøet. 

 Servering - skal tilby matservering, helst i samarbeid med lokale aktører 

 Virksomhetsplan og rapport - grunnlag for myndighetenes dokumentasjon av 

måloppnåelse knyttet til utvikling av nasjonalparksentret.  

 

 

Undersøkende fase: 

Lokalt potensial 

Interessenter 

Etablere prosjekt 

som kartlegger 

finansiering, innhold, 

lokalisering osv.  

Etableringsfase og 

søknad om 

autorisasjon  
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1.6 Organisasjonsmodell for  Øvre Anarjohka nasjonalpark 
Styret for Øvre Anarjohka nasjonalpark blir formelt oppnevnt av Miljødirektoratet - etter 

forslag fra Karasjok kommune (1 repr),  Kautokeino kommune (1 rep), Sametinget (2 rep) og  

Finnmark Fylkeskommune (1 repr).  Styrets sammensetning vil bli fastsatt etter avtale mellom 

Sametinget og Staten (konsultasjon). Styret har også varamedlemmer. Oppnevningsperioden 

for styremedlemmene følger valgperioden for henholdsvis kommunestyret, Fylkestinget, og 

Sametinget.   

Styret i Øvre Anarjohka nasjonalpark vil få forvaltningsmyndighet for Øvre Anarjohka 

nasjonalpark. Styret skal gjennom sitt arbeid sørge for at verneområdene forvaltes i tråd med 

nasjonale mål og internasjonale forpliktelser. Styret bør  normalt ha 4-6 møter i året. Styret vil 

få tilknyttet en nasjonalparkforvalter som forestår den daglige driften og som samtidig er 

sekretariat for styret. Inntil nasjonalparkforvalter er ansatt, ivaretas denne funksjonen av 

Fylkesmannen i Finnmark. Det vil også bli utarbeidet en stillingsbeskrivelse.  (Brev av 

24.01.2017 fra Miljødirektoratet. Etablering av nasjonalparkstyre for Øvre Anarjohka 

nasjonalpark).    

Miljødirektoratet kan med hjemmel i naturmangfoldlovens § 62 fastsette vedtekter for sentret, 

jfr. § 62 nedenfor.    

Kongen er øverste myndighet etter denne loven. 

 

Kongen kan bestemme at kommunen er myndighet etter nærmere angitte bestemmelser i eller i medhold 

av loven. Kongen kan instruere kommunene om utøvelsen av delegert myndighet etter bestemmelser gitt i eller i 

medhold av kapittel V. Kongen kan bestemme at et særskilt oppnevnt organ er forvaltningsmyndighet for et 

område vernet med hjemmel i kapittel V. 

 

Miljødirektoratet er klageinstans for vedtak truffet av kommunen etter denne loven, med mindre annet 

er bestemt. Fylkesmannen har klagerett over vedtak truffet av kommunen etter delegasjon, og over vedtak som et 

organ som er særskilt oppnevnt etter annet ledd tredje punktum har fattet på grunnlag av delegert myndighet. 

Kongen kan gi forskrift om kommunenes utøvelse av myndighet eller oppgaver etter loven. 

 

1.6.1 Andre råd og utvalg 
Styret for Øvre Anarjohka nasjonalpark vi ha et sekretariat som normalt lokaliseres til 

nasjonalparksenteret.  Sekretariatet kan fremme innstillinger overfor styret om saker som 

gjelder forvaltning av verneområdene. Sekretariatet er direkte underlagt nasjonalparkstyret i 

alle saker som angår forvaltning av verneområdet.   

Styret skal også oppnevne et faglig rådgivende utvalg som skal bestå av representanter fra 

ulike brukerinteresser i områdene (grunneiere, næringsliv, frivillige organisasjoner, etc). I 

prinsippet bør det være minst et årlig dialogmøte mellom nasjonalparkstyret og det faglige 

rådgivende utvalg (Nordlands forskning NF-notat nr. 1004/2010).  

Det må også opprettes et administrativt kontaktutvalg som består av representanter fra 

administrativt nivå i de organer som blir med i ordninga (Nordlands forskning NF-notat nr. 

1004/2010).  
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1.7 Ulike organisatorisk løsninger for nasjonalparksentret  
 

De  fire mest vanlige former for organisatoriske løsninger for nasjonalparksenter er:     

 Aksjeselskap  (AS) 

 Stiftelser  

 Kommunale foretak (KF) 

 Interkommunalt løsning 

 

I hovedsak er det AS og stiftelser som dominerer denne formen. I det følgende sies det litt 

nærmere om hva de fire formene går ut på.  

 

 
1.7.1 Aksjeselskap som løsning 

I et aksjeselskap har kommunen som eier (aksjonær) normalt ikke noe personlig ansvar for 

selskapets forpliktelser. Kommunen som eier og eventuelle andre eiere i selskapet har et 

begrenset ansvar, og de har i utgangspunktet bare mulighet til å tape aksjekapitalen, det vil si 

den kapital som er skutt inn i selskapet. Kreditorene kan bare henvende seg til selskapet med 

sine krav. Derfor er det en rekke regler i aksjeloven som begrenser eiernes adgang til å ta 

penger ut av selskapet.  

 

Ønsker kommunen å starte et aksjeselskap må kommunen og de andre aksjonærer skyte inn 

aksjekapital på minimum 30 000 kroner til sammen. Aksjekapitalen må betales inn på 

selskapets bankkonto når selskapet stiftes, og innskuddet skal attesteres av revisor eller 

bank/annen finansinstitusjon.  

 

Aksjeselskaper i Norge er regulert i aksjeloven.  

Når kommunen skal stifte et aksjeselskap, må stifterne av selskapet opprette, datere og 

underskrive et stiftelsesdokument. Et aksjeselskap er stiftet når siste stifter har undertegnet 

stiftelsesdokumentet. Et aksjeselskap er registreringspliktig i Foretaksregisteret og skal 

meldes til Foretaksregisteret senest tre måneder etter at det er stiftet. Meldingen skal 

inneholde stiftelsesdokument og vedtekter, bekreftelse på innbetaling av aksjekapital (fra 

revisor eller bank/annen finansinstitusjon), eventuelt villighetserklæring fra revisor, samt 

revisorbekreftet åpningsbalanse og verdifastsettelse dersom aksjeinnskuddet gjøres med andre 

eiendeler enn penger (tings innskudd).  

 

Det er flere "formaliteter" ved et aksjeselskap enn ved andre organisasjonsformer. Regnskapet 

skal f.eks. sendes hvert år til Regnskapsregisteret i Brønnøysund. Styret må holde jevnlige 

styremøter, føre protokoller, osv. Det må holdes generalforsamling (et møte hvor alle 

aksjonærene innkalles) minst en gang pr. år. På generalforsamlingen velges et styre, samt at 

regnskap, styrets årsberetning og eventuell revisjonsberetning skal godkjennes.  

 

Som aksjonær i aksjeselskap kan kommunen ta ut penger fra selskapet i form av aksjeutbytte 

eller som lønn for arbeidsinnsats i selskapet. Det er strenge regler for hvor stort aksjeutbytte 

som kan tas ut.   
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Mange etablerere i aksjeselskaper arbeider selv i virksomheten, og mottar godtgjørelse for 

dette arbeidet i form av lønn. Da blir man lønnstaker i eget foretak, som i en hvilken som helst 

annen vanlig jobb, der man må trekke skatt etter skattekort. Foretaket må betale 

arbeidsgiveravgift av bruttolønnen. Men til gjengjeld opprettholder den ansatte som 

lønnsmottaker en rekke rettigheter som arbeidstaker i foretaket. Går selskapet med overskudd 

etter at lønn, skatter, avgifter og øvrige driftsutgifter er dekket, kan du og de andre 

aksjonærene ta hele eller deler av dette overskuddet ut i form av utbytte (Valg av 

organisasjonsform – en guide fra Altinn – start og drive).  

 

 

1.7.2 Stiftelse som organisasjonsform 

Lovens definisjon  
Stiftelsesloven § 2 definerer hva en stiftelse er. Med stiftelse forstås en formuesverdi som ved 

testament, gave eller annen rettslig disposisjon selvstendig er stilt til rådighet for et bestemt 

formål av ideell, humanitær, kulturell, sosial, utdanningsmessig, økonomisk eller annen art. 

En rettsdannelse som oppfyller vilkårene i første punktum, er en stiftelse etter denne loven, 

uavhengig av om den er betegnet som legat, institusjon, fond eller annet.” Definisjonen 

inneholder 4 elementer:  

 

1. Det må foreligge en formuesverdi (grunnkapital)  

2. Det må foreligge en rettslig disposisjon (typisk en gave eller et testament)  

3. Den rettslige disposisjonen må stille formuesverdien selvstendig til rådighet  

4. Den må være stilt selvstendig til rådighet for et bestemt formål.  

 
 

Nærmere om grunnkapitalkravet  
Alminnelige stiftelser skal ved opprettelsen ha en grunnkapital på kr. 100.000 (jfr. § 14 

førsteledd). Grunnkapitalen er ikke bundet i alminnelige stiftelser med mindre vedtektene 

bestemmer det. Det innebærer at den kan brukes til utdelinger. Kravet til varighet setter 

imidlertid visse begrensninger.  

 

Grunnkapitalen kan bestå av andre eiendeler enn penger, men det er et vilkår at slike 

formuesgoder kan aktiveres i balansen i samsvar med reglene i regnskapsloven (jfr. 

stiftelsesloven § 15).  

 

En stiftelse kan ikke registreres i stiftelsesregisteret før hele grunnkapitalen er still selvstendig 

til stiftelsens rådighet, (jfr. § 11 annet ledd). En bekreftelse fra revisor om at det har skjedd er 

en forutsetning for registrering, (jfr. § 12 første ledd bokstav c). Er grunnkapitalkravene ikke 

oppfylt foreligger den ingen stiftelse  

 

Det gjelder enkelte særlige kapitalkrav for stiftelser som har til formål å drive 

næringsvirksomhet selv (hovednæringsdrivende stiftelser) eller som faktisk driver 

næringsvirksomhet for å ivareta andre formål (binæringsdrivende stiftelser, (jfr.  

stiftelsesloven kapittel 3 II). Disse stiftelsene skal ha en grunnkapital på minst kr. 200.000, og 

grunnkapitalen er bundet (jfr. §§ 22 og 24). I tillegg har styret en varslingsplikt dersom 

stiftelsens egenkapital blir uforsvarlig lav (jfr. stiftelsesloven § 25). Tilsvarende krav gjelder 
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ikke for stiftelser som ikke driver næringsvirksomhet selv, men har bestemmende kontroll 

over selskaper som gjør det (holdningsstiftelser).  

 

 

Kravet om en opprettelsesdisposisjon  

Den som skal opprette en stiftelse må utarbeide et stiftelsesdokument (jfr. § 9). Dette 

dokumentet omtales gjerne som opprettelsesdokumentet eller stiftelsesgrunnlaget. De 

vanligste opprettelsesdisposisjonene er gaver og testamentariske disposisjoner. Det stilles 

imidlertid i utgangspunktet ingen krav om at opprettelsesdisposisjonen skal være av en 

bestemt karakter. En stiftelse kan bl.a. opprettes ved offentlige vedtak, oppløsning av andre 

juridiske personer eller som ledd i en avtale. Enkelte stiftelser har også oppstått som 

begunstiget etter en livspolise.  

 

Loven oppstiller et krav om skriftlighet. Dokumentet skal dateres og underskrives av 

oppretteren (jfr. § 9 tredje ledd). For testamenter gjelder gyldighets reglene i arveloven.  

 

Stiftelsesloven oppstiller enkelte andre minstekrav til stiftelsesgrunnlaget (jfr. § 9 første ledd 

bokstavene a-d).  

 Det må angi stiftelsens formål.  

 

 Det må fastslå hvilke eiendeler som skal brukes som grunnkapital.  

 

 Det må angi styresammensetningen for stiftelsens første styre, med mindre det 

overlates til andre å sette sammen dette styret.  

 

 Dersom eventuelle særrettigheter som skal gis oppretteren eller andre i forbindelse 

med opprettelsen av stiftelsen må det også angis. (Selvstendighetskravet medfører 

imidlertid betydelige begrensinger for hvilke rettigheter som kan fastsettes).  

 

 Stiftelsesgrunnlaget skal også inneholde stiftelsens vedtekter, men det er ikke et 

gyldighetsvilkår. Dersom det ikke er gjort, kan dette overlates til stiftelsens styre (jfr. 

§ 9 fjerde ledd).  

 

 

Selvstendighetskravet  
Kravet om at stiftelsen skal ha tilstrekkelig selvstendighet utgjør bærebjelken i stiftelsesretten, 

og er det som i første rekke skiller stiftelsene fra andre rettsdannelser. For at man skal ha med 

en gyldig opprettet stiftelse å gjøre, må selvstendighetskravet være oppfylt. I motsatt fall 

foreligger det ingen stiftelse.  

 

Stiftelsesloven inneholder ingen definisjon av selvstendighetskravets innhold. Hvorvidt kravet 

er oppfylt må avgjøres ut fra en helhetsvurdering av forskjellige omstendigheter og dens 

forhold til oppretteren og andre mulige eierpretendenter. Det sentrale er at stiftelsen må 

forvaltes uten for tett påvirkning fra oppretteren, oppretterens nærstående og mottakerne av 

stiftelsens ytelser.  
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Stiftelsesloven inneholder imidlertid en rekke bestemmelser som dels har til formål å 

konkretisere viktige momenter i selvstendighetskravet og dels å verne om stiftelsens 

selvstendighet. Her er noen viktige eksempler:  

 Det er begrenset hvilken kontroll oppretteren og oppretterens nærstående kan ha i 

stiftelsens styre (jfr. § 27).  

 Det er forbud mot utdelinger, lån og sikkerhetsstillelse til oppretteren og enkelte andre 

med nær tilknytning til oppretteren (jfr. §§ 19 og 20).  

 

 Det er forbud mot urimelig høye styrehonorar (jfr. § 40).  

 

 Det stilles kvalifiserte krav til opphør eller vedtektsendringer (kapittel 6).  

 

 Det stilles særlige krav til revisor plikter (kapittel 5, jfr. § 7 annet ledd).  

 

 Stiftelsestilsynet  har som oppgave å sørge for at stiftelsen forvaltes i samsvar med 

stiftelsens vedtekter og stiftelsesloven (stiftelsesloven § 7). Stiftelsestilsynet er også 

gitt kompetanse til å fatte en rekke vedtak med hjemmel i stiftelsesloven, bl.a. 

oppnevne og avsette styremedlemmer (jfr. § 29), fremme krav om erstatning bl.a. fra 

styret og revisor på stiftelsens vegne (jfr. § 57) samt iverksette gransking (jfr. § 59). 

Det er Stiftelsestilsynet som fører stiftelsesregisteret (jfr. § 8 jfr.§ 7) og kan nekte 

registrering der lovens vilkår for registrering ikke er oppfylt (Advokatfirma BRATH 

mna. Styrearbeid i stiftelser).  

 

 

 
1.7.3  Kommunale foretak (KF)  
Kommunalt foretak er en forholdsvis ny måte å organisere kommunal virksomhet på som kom 

i lov av 22. juni 1999. Et kommunalt foretak er ikke et selvstendig rettssubjekt, men er en del 

av kommunen, jfr. kommuneloven 2016.  

Det har derfor verken økonomisk eller rettslig selvstendig ansvar. Det er en foretaksform som 

er utformet med tanke på å være et tilbud om organisering av mer forretningspreget 

virksomhet, men hvor det allikevel er et ønske om å knytte virksomheten tettere opp til  

sentrale kommunale organer.  

Foretakets forpliktelser er kommunens forpliktelser, og kommunen er kontraktspart i de 

avtalene som foretaket inngår og er dermed også økonomisk ansvarlig. Kommunestyret er 

foretakets øverste organ, men foretaket ledes av et styre med alminnelig myndighet til å treffe 

avgjørelser i foretakets saker. 

Foretakets styre er direkte underlagt kommunestyret, kommunestyrets budsjettmyndighet, og 

styret er bundet av kommunens økonomiplan. Organiseringen er fleksibel, hele eller deler av 

virksomheten kan i ettertid utskilles i aksjeselskap sammen med andre aktører, eller som et 

rent kommunalt AS. 

Kommunelovens kapittel 11 omhandler kommunale (og fylkeskommunale) foretak. I lovens § 

67 heter det om styrets myndighet: Foretaket ledes av styret, som har myndighet til å treffe 
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avgjørelse i alle saker som gjelder foretaket og dets virksomhet. Styret påser at virksomheten 

drives i samsvar med foretakets formål, vedtekter, kommunens eller fylkeskommunens 

økonomiplan og årsbudsjett og andre vedtak eller retningslinjer fastsatt av kommunestyre 

eller fylkesting. 

Når det gjelder styrefunksjonen i kommunale foretak, kommer kommuneloven til anvendelse 

med særbestemmelser (forskjeller fra aksjelovgivningen) på følgende områder: 

 Kommunestyret velger styret og fastsetter vedtekter for foretaket (dette gjøres av 

generalforsamlingen i et aksjeselskap). I kommuner og fylkeskommuner med 

parlamentarisk styreform kan kommunestyret eller fylkestinget fastsette at rådet skal 

velge styre. 

 

 KF ledes av et styre og en daglig leder (det samme som i aksjelovgivningen). Daglig 

leder kan dog ikke være medlem av styret (forskjellig fra aksjelovgivningen). 

 Et flertall av de ansatte ved foretaket kan kreve at inntil en femtedel av styrets 

medlemmer med varamedlemmer velges blant de ansatte (uavhengig av hvor mange 

som er ansatt i selskapet) 

 

 Styreleder og nestleder velges av kommunestyret  

 

 Styret kan, dersom det er fulltallig, fatte vedtak i sak som ikke er oppført på sakslisten 

(tilsvarende er det ikke i aksjelovgivningen for styret, men er det for 

generalforsamlingen). 

 

 Administrasjonssjefen i kommunen har innenfor styrets myndighetsområde ikke 

instruksjons- eller omgjøringsmyndighet overfor foretakets daglige leder. 

Administrasjonssjefen kan likevel instruere foretakets ledelse om at iverksettelsen av 

en sak skal utsettes til kommunestyret har behandlet saken. 

 

 Før styret treffer vedtak i sak som skal behandles av kommunestyret, skal 

administrasjonssjefen være gitt anledning til å uttale seg om saken. 

 

 Departementet kan i forskrift pålegge enkeltforetak eller typer av foretak plikt til å 

føre regnskap etter regnskapsloven i tillegg til, eller i stedet for etter kommunale 

prinsipper, og herunder gi de bestemmelser som er nødvendige for å tilpasse dette 

regnskapet til lovens bestemmelser om foretakenes økonomiforvaltning. 

 

 Styreansvar (i praksis betydelig redusert i forhold til aksjeselskap) 

Kommunelovens krav til vedtekter;  

 Styrets sammensetning (§35 nr. 4 flertallsvalg med mindre ett medlem krever 

forholdstallsvalg).  

  

https://www.lederkilden.no/content?marketplaceId=721795&languageId=1&logicalTitle=content_ExtLink_2009.11.20.11.11.33
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 Vedtektene skal si noe om hvordan styret utpekes (rettferdighetsprinsipp kommunene 

imellom).  Hvis vedtektene ikke sier noe annet, reguleres valget av styremedlemmene 

av Kommunelovens §35 nr. 4.  Dersom ikke deltakerne har gjort vedtak om 

vedtektsbestemmelsene på dette punktet, har styret ikke et rettslig grunnlag for å utøve 

beslutningsmyndighet og styringsrett over virksomheten. 

  

 Styrets virksomhet fastsettes av kommunestyret (vedtekter, økonomiplan m. v.) 

  

 Hvorvidt styret har myndighet til å ta opp lån eller på annen måte pådra deltakende 

kommuner økonomiske forpliktelser må fremgå av vedtektene 

  

 Bestemmelser om uttreden fra eller oppløsning av samarbeidet 

  

 Kommunene kan avtale at det er visse posisjoner som styret skal bestå av; for 

eksempel at ordføreren er representert. 

  

 Ved mange deltakerkommuner kan styret bli for stort og uhåndterlig vedrørende å 

treffe vedtak for den løpende drift. Kan da opprettes et mindre organ som tillegges den 

generelle styringskompetansen. 

 

 

1.7.4 Interkommunal løsning 

Kommunereformen tilsier at styret for Øvre Anarjohka nasjonalpark i prinsippet bør kunne 

organiseres interkommunalt. En slik løsning har både fordeler og ulemper.  

 

Fordelene med en interkommunal løsning kan oppsummeres slike: 

 kommunereformen tilsier at en slik løsning vil samsvare  med myndighetenes ønske 

om organiseringen av sentret 

 dersom en interkommunal (eller for den del internasjonal) løsning blir aktuell, kan 

Lemmenjohki nasjonalpark  i Inari kommune  (Finland) og KEVO nasjonalpark i 

Utsjok kommune (i Finland) innlemmes i Øvre Anarjohka nasjonalpark. En slik 

løsning vil harmonere med myndighetenes ønske  

 kan også medføre at andre kommuner, som for eksempel Porsanger og Kautokeino 

kan innlemmes  

 

 

Ulempene med en interkommunal løsning kan oppsummeres slik:  

 Karasjok kommune er ikke kjent med at Kautokeino kommune har tatt initiativ til 

etablering av et nasjonalparksenter. Arbeidet med forprosjektet, datert 31.08.2016 er 

ledet av Naturvernforbundet i Ávjovárri.   

 ulempen for Kautokeino kommune er at innfallsporten til Øvre Anarjohka 

Nasjonalpark skjer kun via Massuormiveien, Gorsjohka, og Anarjohkveien  

 det kan lett oppstå kamp om lokalisering av sentret som ingen av kommunene er tjent 

med 

 

https://www.lederkilden.no/content?marketplaceId=721795&languageId=1&logicalTitle=content_ExtLink_2009.11.20.11.11.33
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Kommunen velger i denne omgang å forholde seg til tanken om at det er Karasjok kommune 

som har initiert ideen om et nasjonalparksenter i Karasjok. Av den grunn bærer forprosjektet 

preg av å være rettet inn mot Karasjok som sted for etablering.  

2. Aktuelle arealer – valg av område 
Et nasjonalparksenter er i utgangspunktet et informasjonssenter som samarbeider gjennom en 

autorisasjonsavtale. Med autorisasjon menes en formell tillatelse fra offentlig myndighet til å 

gjøre noe som i utgangspunktet ikke er tillatt. Et informasjonssenter må ha lett tilgang til 

publikum og dermed ha en sentrumsfunksjon.  

 

Karasjok kommune har vurdert 7 ulike arealer som kan være aktuelle tomtealternativer. 

Arealene beskrives nedenfor.   

 

2.1 Arealer ved den gamle fotballbanen (mellom E 6 og Karasjok skole)  

To aktuelle arealer, hvor av den ene utgjør den gamle fotballbanen (30,24 da) som Karasjok 

kommune eier og den andre som FEFO eier (9 da) ligger like vest for fotballbanen. Begge 

disse vil, samlet sett være områder som fullt ut tilfredsstiller kravene til etablering av et 

nasjonalparksenter. Dette begrunnes med at området ligger midt i sentrum, det har tilgang til 

alle sentrale institusjoner i bygda, og ikke minst ligger det i nær tilknytning til E 6 som binder 

sammen øst- og vest Finnmark.  

 

Dessuten vil etablering av et nasjonalparksenter her ha nær tilknytning til allerede etablert 

infrastruktur som vei, vann- og avløp. Arealet for begge vil, totalt sett være 39,24 da og skulle 

dermed dekke det mest av behov som måtte oppstå. Det er få, om noen ulemper med område.  

 

2.2 Arealer ved Ravdojohkguolbba 

Et nasjonalparksenter vil være avhengig av besøk av publikum og andre reisende. Området 

ligger ca. 2,2 km, er på 4,78 da og kan derfor ikke karakteriseres som et sentrumsnært 

område. Fordelen med arealet her er at infrastruktur som vei, vann- og avløp er etablert. 

Området ansees totalt sett som lite egnet til formålet.  

 

2.3 Arealer i tilknytning til Sámiid Vuorká Dávvir (SVD) i Karasjok  

Sámiid Vuorká Dávvir (SVD) disponerer et areal på 70,24 da og vil dermed dekke det meste 

av virksomhet som vil foregå i regi av et nasjonalparksenter. Området ligger i naturskjønne 

omgivelser med NRK Sámi Radio og det gamle kulturbygget som sine nærmeste naboer.  

 

Dersom kommunen velger å etablere et kultursenter vil areaene her passe utmerket til det. Et 

kultursenter vil kunne bestå av nasjonalparksenter, museet (SVD), samisk kunstmuseum,  og 

etnomusikksenter. I tillegg er det gamle kulturbygget – som riktig nok nu er eid av NRK Sámi 

Radio i umiddelbar nærhet av området. Dessuten er alt av infrastruktur som vei, vann- og 

avløp er etablert.  

 

En ulempe med området er at det ligge noe avsides i forhold til sentrum, og dette kan gjøre 

det vanskelig for reisende å finne frem.   
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2.4 Arealer i nærheten av Karasjok camping    
På dette område er det to grunneiere – en i privat eie (festetomt) og en eid av FEFO. Området 

ligger ca. 1,3 km fra Karasjok tettsted og arealet som kan være aktuell er på 6 da.   

 

Området kan ikke helt karakteriseres som et sentrumsnært område – selv om det ligger 0,7 km 

fra Sametinget. Et nasjonalparksenter vil være avhengig av besøk av publikum og andre 

reisende. Samtidig er et areal på  6 da noe begrenset dersom man tar hensyn til aktiviteter som 

for eksempel SNO styrer med. Området vil dermed ha en noe begrenset verdi som 

etableringssted.   

 

Fordelen med arealet her er at infrastruktur som vei, vann- og avløp er etablert i umiddelbar 

nærhet.   

 

2.5 Gamle shell-tomta  

Gamle shell-tomta disponeres i dag av Gárdin AS og de planlegger å etablere et senter for 

samisk kunst, kultur og lokalhistorie. Tomta er på 5 da og den planlagte bygningsmassen, i 

følge deres planer utgjør totalt sett 1845 m²  fordelt på tre etasjer. Første etasje utgjør 

bygningas grunnflate og er på 1025 m².  

 

Fordelen med området er at den ligger i sentrum av Karasjok og har alt av infrastruktur på 

plass. Ulempen er at arealet  på 5000 m² kan være i det minste laget, og spesielt lite blir det 

dersom SNO med sine krav til undersøkelser av kadavre slutter seg til  nasjonalparksentret.  

Dessuten har Gárdin AS allerede utarbeidet tegning for bygget, og det kan stilles spørsmål om 

bygget tilfredsstiller de kriterier som et nasjonalparksenter krever.  Området, dersom vi ser 

bort fra  bygninga som er planlagte vil være godt egnet til formålet. 

 

2.6 Gamle lokaler til Knivsmed Strømeng (Badjenjarga)  

Knivsmed Strømeng har for en tid tilbake flyttet i nye lokaler på sørsiden av elva (gamle 

kirkested). De gamle lokalene i Badjenjarga står tomme og kommunen har fått en uformell 

henvendelse for leie/kjøp av lokalene. 

 

Lokalene er på til sammen vel 370 m² og vil kunne dekke sentrets virksomhet i startfasen. 

Ulempen med lokalene er at de ligger vel 2,7 km fra Karasjok tettsted og er dermed lite 

tilgjengelig for besøkende.  

 

3. Bygg 
Før igangsetting av bygget vil det bli utlyst arkitektkonkurranse. Denne konkurransen kan 

ikke realiseres før tomtearealet er avklart. Når det gjelder tomtas plassering, vil ulike kriterier 

måtte være oppfulgt. For det første at Nasjonalparksentret bør ha en sentrumsfunksjon. Den 

bør derfor ligge lett tilgjengelig for lokalbefolkning og reisende. Dernest må tomat, rent 

arronderings messig være slik at i området skal det kunne bygges flere bygg/institusjoner som 

vil måtte tilpasses hverandre. Og sist men ikke minst må bygget tilpasses en samisk 

byggetradisjon, gjerne samlokalisert med andre bygg dersom samlokalisering blir aktuell.  



19 
 
 

                                                    Etablering av nasjonalparksenter i Karasjok  Side 19 
 
 

I planlegging av bygget bør følgende inngå: 

 romfordelingsplan må utarbeides 

 auditorium på minst 80 sitteplasser (konferansemuligheter) 

 tilstrekkelig med kontorplass 

 moderne AV-utstyr må inngå 

 området må reguleres 

 

4. Utvikling – nasjonalparksentrets fremtidige aktivitet 
Med et Nasjonalparksenter i Karasjok har kommunen som mål å etablere en levedyktig bedrift 

som ivaretar oppgaver knyttet til autorisasjon, faglige prosjekter og andre utviklingsorienterte 

oppgaver som ligger naturlig til sentret.  

 

Kommunen er kjent med at nasjonalparksentrene har slitt med dårlig økonomi. Av den grunn 

vil kommunen legge forholdene til rette for at sentret blir utviklingsorientert og dermed rette 

fokus på følgende forhold: 

 

 Formidle informasjon og kunnskap om nasjonalparken og verneområdene i og rundt 

Karasjok 

 

 Informere om allemannsretten. Nasjonalparksentrets oppgave vil være å informere  

lokalbefolkninga, turister og andre reisende om allemannsretten 

 

 Motivere barn, unge og eldre til miljøvennlig og bærekraftig friluftsliv, og dermed 

åpne muligheten for gode naturopplevelser.  

 

 Nært samarbeid med nasjonalparkstyret, næringslivet og reiselivsnæringa.   

 

 Nasjonalparksentret vil være å økte  dets attraksjonsverdi (besøkstall), presentere 

opplevelsesmuligheter i nasjonalparken/verneområdene, og samtidig motivere til 

egenaktivitet i naturen.  

 

 Det vil være behov for å gi informasjon om alle nasjonalparker i Norge. 

 

 Utstrakt samarbeid mellom ulike nasjonalparker, relevante forskningsmiljøer, 

næringsliv, og prosjekter vil være sentrale oppgaver for nasjonalparksentret. Det vil 

derfor være nødvendig å balanserte forskjellene mellom sentrets funksjon som 

nasjonalparkinformatør, veilederfunksjonen og næringslivet (inkluder reiseliv). 

 

 Prioritere miljøoppgaver, temporære temautstillinger, identitet, natur og kulturverdier  

i regionene og om sammenhengen mellom mennesker, natur og landskap 

 

 Nasjonalparksentret som «knutepunktutvikler» vil kunne tilby kurs og konferanser i 

samarbeid med andre aktører, samtidig som de også kan tilby ulike naturaktiviteter for 

næringslivet som nasjonalparksentret administrerer.  Dessuten vil naturveiledning og 
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utvikling av sentret som kompetansesenter for lokal næringsutvikling være viktig for å 

styrke økonomien. Videre vil to ting være av betydning: større statlig engasjement for 

sentret, og styre det lokale ansvar ved å legge ulike oppgaver til sentret.   
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