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...... der unik natur, kultur, mennesker og næringsliv spiller hverandre gode og gir vekst for Hemnes!

Natur- og kulturparker omfatter unike regioner med et helt spesielt landskap og levende tradisjoner. Gjennom 
parkorganisasjonene jobbes det med langsiktig samhandling mellom offentlig sektor, kultur- og friluftsorga-
nisasjoner, landbruk, reiseliv og annet næringsliv. Målet er å skape bærekraftig utvikling og verdiskaping, og 
legge til rette for framtidsretta næringer. Gjennom lokal styring og langsiktig merkevarebygging skal parkene 
bidra til å utvikle livskraftige lokalsamfunn som det er positivt å identifisere seg med.

Denne parkplanen er et utkast til styringsdokument fra styret i Okstindan natur- og kulturpark (ONK) til en 
langsiktig strategi- og handlingsplan for samarbeid mellom partnerne i Okstindan natur- og kulturpark. 
Parkplanen skildrer overordnet visjon og mål, og gir innspill til hvordan parken skal legge til rette for en lang-
siktig og målrettet steds- og næringsutvikling bygget på området sine særegne natur- og kulturverdier. 

Den endelige parkplanen vil bli ferdigstilt i 2018 under forutsetning av at kommunestyret i Hemnes går inn for 
å etablere Okstindan natur- og kulturpark. 

Styret i Okstindan natur- og kulturpark ble etablert i mai 2015 og består av Svein-Erik Hjerpbakk (styreleder), 
Inger-Lise Pettersen, Gry Elly Fordelsen, Håkon Økland og Rolf Fjellestad.

NATUR- OG KULTURPARK

Vi må ikke strebe etter å skape et glansbilde 
for andre som kommer hit til oss, 

men legge til rette for et godt liv for oss som bor her. 
Vi må ikke pakke bort det som er ekte, 

det som definerer oss og vår kultur, 
men dyrke det særegne og unike.

Både fastboende og besøkende søker det ekte! 
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INNLEDNING

I Hemnes er det over 4.500 innbyggere godt fordelt på ei frodig landsbygd, vakre dalstrøk og de 
fem tettstedene/bygdene Bleikvasslia, Korgen, Bjerka, Finneidfjord og Hemnesberget. Her finnes 
et variert næringsliv med alt fra kreative kultur- og opplevelsesbedrifter, til båt-, møbel- og vindus-
fabrikker, aktive bønder, slakteri og en stor kraftproduksjon. Her er et meget rikt kulturliv og om 
sommeren arrangeres flere store festivaler og spel. Med Nord-Norges høyeste fjell i Okstindan, 
Norges åttende største bremassiv, rike fiskemuligheter og idylliske fjordarmer, byr naturen på uni-
ke muligheter for et aktivt friluftsliv. Hemnes ligger midt på Helgeland med pendleravstand til Mo i 
Rana, Mosjøen og Sandnessjøen. Både E6 og jernbane går gjennom kommunen, det er ny veifor-
bindelse via Toventunellen til Sandnessjøen, her er dypvannskai og om noen år blir det ny storfly-
plass ved Mo i Rana. Kommunen ligger med andre ord midt i smørøyet, midt i ren og fantastisk 
natur og det er god plass til flere! 

Befolkningen i Hemnes har alltid hatt mange ildsjeler og frivillige som klarer å drive frem prosjekt 
med dugnadsånd og samhold. Mye av det som har blitt skapt i de fem bygdene og fjellheimen vår 
har oppstått fra lokale initiativ i positivt samspill med næringsliv, frivillige og kommunen. Da Hem-
nes kommune i 2013 tok initiativ til en parketablering, var det med et ønske om å ha en overord-
na aktør som ser sammenhengene og som kan videreføre, videreutvikle og øke samhandlingen 
mellom ulike initiativ innen frivillig sektor og med tanke på næringsutvikling. Ved å styrke verdset-
tingen av menneskelige og natur- og kulturbaserte verdier som finnes i området vårt, kan man 
øke livskvaliteten til innbyggerne og bygge felles identitet og stolthet over naturen og ressursene i 
området. 

   
   Korgen, 09. mars 2018
   Svein-Erik Hjerpbakk 
   styreleder

SAMMENDRAG

Denne parkplanen er et forslag fra nåværende parkstyre for videre etablering av en permanent 
natur- og kulturpark i Hemnes. Det legges til grunn at Okstindan natur- og kulturpark (ONK) inngår 
som en del av «Norske Parker». Grensene for ONK er sammenfallende med kommunegrensen i 
Hemnes. Når parkorganisasjonen er etablert, må det vedtas en endelig parkplan og utarbeides en 
langsiktig strategi og handlingsplan samt en årsplan. Bærekraftig bruk av ressursene i kommu-
nen ligger som en viktig forutsetning, og parken skal legge til rette for steds-/bygdeutvikling,- ikke 
vern. Et partnerskap i ONK bygger på et forpliktende samarbeid for å fremme merkevaren, og et 
felles ansvar for å sikre ivaretagelse av felles verdier i parkområdet. 

Det foreslås at ONK skal ha som formål å medvirke til samfunnsutvikling og best mulig bruk og 
utvikling av natur- og kulturressurser til glede og nytte for lokalbefolkningen og besøkende med 
følgende mål:
 • Skape identitet, bolyst, samhandling, kreativitet og næringsutvikling
 • Øke Hemnes kommunes attraktivitet som bosted og reisemål
 • Styrke samarbeidet mellom frivillig sektor, offentlig sektor og næringsliv
 • Utvikle en sterk merkevare
 • Sikre bevaring og utvikling av ressurser og særegne natur- og kulturverdier
 • Være offensiv og nyskapende innen informasjon og markedsføring
 • Etterstrebe høy kvalitet i alle ledd som parken eller dens partnere representerer 

Videre foreslås at det den første tiden prioriteres å arbeide med følgende hovedstrategier:
 • Bidra til næringsutvikling og vekst for små og mellomstore virksomheter
 • Støtte opp om kulturkommunen – være pådriver for tiltak som kan bidra til bolyst,  
  stedsutvikling og folkehelse 

Parkstyret foreslår at ONK i første omgang etableres som ei forening og at det på et senere 
tidspunkt vurderes å omorganisere denne til et aksjeselskap. Foreningen baseres på medlemmer 
som har tegnet partnerskapsavtale og det fastsettes i vedtektene hvilke instanser som skal være 
representert i det framtidige styret. I arbeidet med å etablere Okstindan natur- og kulturpark, er 
det utarbeidet en intensjonsavtale om partnerskap. 35 lokale aktører har underskrevet en slik 
avtale der formål, mål, verdigrunnlag og felles forventinger om samarbeid, framgår. 

Det må avklares hvilken rolle og ansvar Hemnes kommune skal ha. Skal ONK bidra til å løse opp-
gaver for kommunen, vil det være naturlig med representasjon fra kommunen i styret, og det må 
inngås en egen samarbeidsavtale. 

Parkstyret har pekt på ulike måter å finansiere driften på. ONK må til enhver tid være oppdatert 
på hva som finnes/lyses ut av statlige, fylkeskommunale og andre regionale utviklingsmidler - og 
se disse i sammenheng med lokale midler/kommunale fond. 
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1.  BAKGRUNN
I Stortingsmelding nr. 13 (2012-2013) «Ta heile Noreg i bruk», står det bl.a. følgende:
«Verdiskapingsprogrammet for lokale og regionale parkar er ei ny satsing i regi av Kommunal- og 
regionaldepartementet. Hovudmålet er å auke verdiskapinga og næringsutviklinga i avgrensa 
landskapsområde med særeigne natur- eller kulturverdiar. Programmet representerer ein ny måte 
å arbeide med stad- og bygdeutvikling på. Samarbeid gjennom parkkonseptet skal danne ut-
gangspunkt for næringsutvikling og verdiskaping».

I 2013 søkte Hemnes kommune på utviklingsmidler fra Verdiskapingsprogrammet. Søknaden var 
basert på tilbakemelding fra flere aktører innen politikk, kultur og næringsliv. Det ble holdt folke-
møter rundt i kommunen og 15 personer meldte sin interesse for å jobbe videre i en parkgruppe. 
Gruppa arbeidet sammen med Hemnes kommune fram en forstudie som ble godkjent av Norske 
Parker i desember 2014. Okstindan natur- og kulturpark ble dermed parkkandidat. Parkgruppa 
jobbet også fram en søknad om et hovedprosjekt.

Siden mai 2015 har et eget parkstyre sørget for framdriften av prosjektene beskrevet i hovedpro-
sjektsøknaden. Parkstyret har i samarbeid med partnere som har skrevet intensjonsavtale om 
partnerskap, jobbet fram utkast til parkplan for Okstindan natur- og kulturpark. Denne er ment 
som et grunnlag for kommunestyrets behandling om eventuell etablering av Okstindan natur- og 
kulturpark. 

Navnet Okstindan natur- og kulturpark ble valgt på bakgrunn av at det har et stort potensiale til 
å være en god merkevare. Okstindan har forgreininger til hele kommunen og er noe mange inn-
byggere føler eierskap til og stolthet over. Det forbindes med Nord-Norges høyeste fjell, Norges 
eldste isbre, Rabothytta, Klemet, sør-samisk kultur m.m. og får mye positiv omtale regionalt, 
nasjonalt og internasjonalt. Dette gjør navnet Okstindan synlig og positivt ladet, noe som 
produkter, næringsliv, kommunen og innbyggere vil kunne nyte godt av. 
 

2. PARKKONSEPTET

2.1 DEFINISJON NATUR- OG KULTURPARK / REGIONALPARK
Park-konseptet er utbredt i Europa, bl.a. i land som Sveits, Frankrike og Tyskland. Parkbegrepet 
er forholdsvis nytt i Norge, og må ikke forveksles med nasjonalparker. I Norge brukes navnet 
«Natur- og kulturpark» eller «Regionalpark», eller hvis parken inkluderer områder med verdensarv, 
kan navnet «Verdsarvpark» brukes. Disse parkene skal legge til rette for steds-/bygdeutvikling; 
– og ikke vern.  Parkkonseptet kan sees på som en del av regionen sin egen utviklingsstrategi, 
basert på «nedenfra-opp-initiativ», der målet er å skape en balanse mellom det å ivareta natur- og 
kulturverdier og samtidig møte behovene til lokalbefolkninga gjennom bærekraftig bruk, foredling 
og utvikling av slike verdier. I tillegg er også merkevarebygging, forankring, lokal deltagelse og 
læring viktige strategier i de fleste parkkonseptene.

Parkene er av svært ulik størrelse. De er avgrenset til landskapsområder, med eller uten formell 
vernestatus, med særskilte natur- og kulturkvaliteter som skiller området fra områdene rundt. 
Parkgrensene følger dermed ikke uten videre administrative grenser. En natur- og kulturpark er 
med andre ord et definert landskaps- og identitetsområde som inkluderer hele eller deler av om-
rådet til én eller flere kommuner.

Parksatsingen har vært støttet av tre departement: Kommunal og moderniseringsdepartementet, 
Landbruks og matdepartementet og Miljødepartementet. 

2.2 NORSKE PARKER 
Natur- og kulturparkene og Regionalparkene er organisert under paraplyorganisasjonen Norske 
Parker. Organisasjonen bidrar til informasjon og kompetanseheving og har et samarbei med 
utenlandske parkorganisasjoner, parker og forskningsteam. Norske parker representerer en egen 
merkevare som medlemsparker får bruke etter visse kriterier og som garanterer for et sett med 
verdier og en kvalitetsstandard.

Norske Parker er organisert som en forening. Styret består av medlemmer fra de etablerte 
parkene i Norge, og aktiviteten finansieres gjennom medlemskapsavgift, prosjektmidler fra KMD 
og deltagelse i nasjonale prosjekt.

Norske parker definerer en park slik: «En dynamisk, langsiktig og forpliktende samarbeidsplatt-
form for lokalsamfunn, myndigheter og næringsliv med en interesse for å ivareta og videreutvikle 
natur- og kulturverdier i et definert landskaps- og identitetsområde.».

2.3 PARKER I NORGE
I 2018 er det sju etablerte parker i Norge; Valdres natur- og kulturpark, Nærøyfjorden Verdsarv-
park, Telemarkskanalen Regionalpark, Finnskogen natur- og kulturpark, Regionalpark Halden-
kanalen, Sognefjorden Kystpark og Vefsna Regionalpark som ble vedtatt etablert i 2017 og består 
av kommunene Vefsn, Hattfjelldal og Grane. I tillegg har Varanger regionalpark, på lik linje med 
Okstindan natur- og kulturpark, status som parkkandidat.

De etablerte parkene finansieres i dag på ulike måter. Noen kommuner legger arbeidsoppgaver 
og lønnsmidler inn i parkene, andre bidrar med faste overføringer til utviklingsarbeid. Noen har 
støtte fra fylkeskommunen, noen er kun prosjektfinansiert og noen har en liten medlemsavgift. I 
tillegg får parkene finansiering fra støttemiddelapparatet basert på søknader om midler. 

Norske Parker forutsetter at hver parkorganisasjon utvikler en parkplan, en langsiktig strategi- og 
handlingsplan, etter visse retningslinjer. I tillegg skal det utarbeides årlige handlingsplaner. Park-
planen er styringsdokumentet for organisasjonen og skal definere og beskrive parkens egne mål 
og indikatorer for måloppnåelse. Planen bør forankres i kommunale planer i henhold til plan- og 
bygningsloven. Planen gjelder for 10 år, og blir normalt revidert hvert 4. år. 

Vedlegg 1: Oversikt over hvordan parkene i Norge er organisert og finansiert.

2.4 PARKPARTNERE OG PARTNERSKAPSAVTALER
Intensjonsavtale om partnerskap: En avtale som signeres forut for etableringen av en park, for å 
vise at man ønsker å være med på utformingen av en framtidig park. 

Partner: En aktør i samfunnet, som f.eks. et lag, en organisasjon, en virksomhet, en kommune 
eller andre som er medlem i parken. For å bli medlem må man signere partnerskapsavtale og gi 
sin tilslutning til parkplanen. Medlemmene forplikter seg til å arbeide for parkens verdigrunnlag og 
formål.
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Partnerskapsavtale: Selve avtalen som partnerne signerer. Den sier noe om målene til parken, 
hvem partene er, hva de gjensidige samarbeidsområdene er, og inneholder signatur, sted og dato. 
Avtalen gjelder for 10 år. 

I arbeidet med å etablere Okstindan natur- og kulturpark, er det utarbeidet en intensjonsavtale om 
partnerskap. 35 lokale aktører har underskrevet en slik avtale der formål, mål, verdigrunnlag og 
felles forventinger om samarbeid, framgår. 

Vedlegg 2 og 3: Intensjonsavtale om partnerskap med Okstindan natur- og kulturpark og oversikt 
over partnere som har signert intensjonsavtalen.

2.5  BÆREKRAFTIG VERDISKAPNING
Bærekraft: Bærekraftig bruk av ressursene står helt sentralt i park-konseptet. FN definerer bære-
kraftig utvikling slik: «Utvikling som imøtekommer dagens behov, uten å ødelegge mulighetene for 
at kommende generasjoner skal få dekket sine behov».

Verdiskapning: Parkene har en bred og bærekraftig tilnærming til verdiskaping. Med forankring i 
den Europeiske landskapskonvensjonen vil parkene fremme:
 •  Miljømessig verdiskaping gjennom en landskapsforvaltning som sikrer skjøtsel av land-  
  skap slik at endringer som har sin årsak i sosiale, kulturelle, økonomiske og miljømessige  
  prosesser blir  styrt og samordna, med sikte på en bærekraftig utvikling (jf. landskapskon- 
  vensjonen).
 •  Sosial verdiskaping gjennom å styrke mobilisering, medvirkning, koordinering og langsik- 
  tighet i parken sin virksomhet (jf. landskapskonvensjonen).
 •  Kulturell verdiskaping gjennom å styrke kunnskapsoppbygging og formidling av landskap,  
  lokalhistorie, kulturminner, natur/kulturverdier (jf. landskapskonvensjonen).
 •  Økonomisk verdiskaping gjennom en bærekraftig foredling av lokale ressurser og en 
  styrking av lokale produkt og tjenester.

3.  MÅL OG FØRINGER FOR ONK 
Okstindan natur- og kulturpark skal samordne og utvikle et langsiktig arbeid for å ivareta, videre-
utvikle og formidle de særegne natur- og kulturverdiene som området har. ONK skal stimulere til 
vekst og utvikling i næringslivet og være et verktøy for dialog, kunnskapsoverføring og samhand-
ling mellom lokalbefolkning, landbruk, næringsliv, lag, organisasjoner og kommunen. 
Styret i ONK har følgende forslag til verdigrunnlag, formål/målsettinger og hovedstrategier for 
ONK: 
 
3.1 VERDIGRUNNLAG

3.2   FORMÅL OG MÅLSETTINGER
ONK har som formål å medvirke til samfunnsutvikling og best mulig bruk og utvikling av natur- og 
kulturressurser til glede og nytte for lokalbefolkningen og besøkende. 

Følgende mål er definert:
 • Skape identitet, bolyst, samhandling, kreativitet og næringsutvikling
 • Øke Hemnes kommunes attraktivitet som bosted og reisemål
 • Styrke samarbeidet mellom frivillig sektor, offentlig sektor og næringsliv
 • Utvikle en sterk merkevare
 • Sikre bevaring og utvikling av ressurser og særegne natur- og kulturverdier
 • Være offensiv og nyskapende innen informasjon og markedsføring
 • Etterstrebe høy kvalitet i alle ledd som parken eller dens partnere representerer

3.3  HOVEDSTRATEGIER
Forslag til hovedstrategier tar utgangspunkt i formål og mål samt innspill fra partnerne i proses-
sen med utvikling av Okstindan natur- og kulturpark. Til grunn for de foreslåtte strategiene ligger 
en beskrivelse av muligheter/positive faktorer og utfordringer i Hemnes samt en mer utfyllende 
liste over mulige satsingsområder og tiltak. Oversikten ligger som vedlegg til parkplanen, vedlegg 
4 og 5.
Styret i ONK foreslår at følgende strategiske satsingsområder i første omgang prioriteres:

Bidra til næringsutvikling og vekst for små og mellomstore virksomheter

Aktuelle tiltak:
 • Etablere en førstelinjetjeneste for næringslivet med kompetanse om offentlig 
  støtteapparat 
 • Fungere som næringsforening 
 • Bidra til kompetansebygging og legge til rette for samarbeid/nettverksbygging for små   
  virksomheter og mellom ulike bransjer (eks gårdsturisme, kulturnæringer, opplevelses-
  baserte næringer)
 • Utvikle en merkevare og et kvalitetsstempel som næringslivet kan bruke i sin 
  omdømmebygging og markedsføring
 • Utvikle gode formidlingsverktøy (nettside, App, Facebook, brosjyrer mm). 
  Gjennomføre kompetansehevingstiltak innen feltet.
 • Utvikle opplevelsespakker for et bærekraftig reiseliv

Støtte opp om kulturkommunen – være pådriver for tiltak som kan bidra til bolyst, stedsutvik-
ling og folkehelse 

Aktuelle tiltak:
 • Markedsføre kultur- og folkehelsetilbudene på en nyskapende måte 
 • Gjennomføre årlige kurs for lag, foreninger o.a. – med tema om å søke ulike midler
 • Ha et aktivt samarbeid med Ungdomsrådet. Få i gang frivillighetssentral for ungdommer
 • Støtte opp om videre utvikling av eksisterende festivaler og spel. Bidra til kvalitet og 
  helhetlige opplevelsesprodukter
 • Styrke koblingen mellom frivillighet, næringsliv og det offentlige for tilrettelegging av tilbud  

LOKALKUNNSKAP FELLESSKAP NYSKAPENDE KVALITET 

Respekt for lokalkunn-
skap der bevisstgjøring, 
stolthet og felles identi-
tet er vektlagt.

Et inkluderende felles-
skap med raushet, sam-
arbeid og et felles eier-
skap til Okstindan natur- 
og kulturpark.

Skaperglede og nyska-
pende aktivitet.

Høy kvalitet i alle ledd i 
arbeidet som parken og 
dens partnere represen-
terer
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  av for eksempel turstier og ulike arrangement
 • Støtte opp om tiltak for å ivareta og formidle mat-, kunst- håndverkstradisjoner og   
  kulturminner
 • Styrke samarbeidet mellom skole/arbeidsliv og skole/kulturliv. Bidra til samhold og lokal  
  identitet.

3.4 AVGRENSING AV OMRÅDE FOR ONK
Grensene for Okstindan natur- og kulturpark er sammenfallende med kommunegrensen i 
Hemnes, - dette for å lykkes i å skape størst mulig lokal mobilisering og engasjement. ONK er 
enestående i Norske Parker siden den kun omfatter én kommune. Dette er mulig siden Okstindan
massivet, et verdifullt område av nasjonal betydning, er innenfor egen kommunegrense. 
Fjellmassivet med Nord-Norges høyeste fjell, Norges eldste isbre og fjordbygdene knytter 
bygdene/tettstedene i kommunen sammen via vassdrag som har sitt utspring i fjellmassivet,
 og er noe mange innbyggere føler eierskap til og stolthet over. 
ONK kan hente medlemmer fra området utenfor Hemnes kommune som på tematisk eller verdi-
basert grunnlag kan knytte seg til parken og denne sine prinsipp om å ta vare på og utvikle 
natur- og kulturkvaliteter i området. Parken skal være dynamisk og yttergrensene kan justeres 
ved årsmøtevedtak. 

4.  ORGANISERING AV ONK
En park bygger på en samarbeidsplattform for ulike lokale aktører med interesser i det definerte 
parkområdet. Regionale parker i Norge er organisert enten som en stiftelse, en forening, inter-
kommunalt samarbeid (IKS) eller et §27 samarbeid mellom kommuner.

4.1    VALG AV ORGANISASJONSFORM 
Ettersom Okstindan natur- og kulturpark er avgrenset til å omfatte kun Hemnes kommune, vil det 
ikke være aktuelt å organisere ONK som et interkommunalt samarbeid. Det mest nærliggende vil 
kanskje være å etablere en forening eller et aksjeselskap. Skal det etableres et aksjeselskap forut-
settes minimum en aksjekapital på kr 30 000. Det må avklares hvilke parter som går inn med mid-
ler og eier selskapet. Et aksjeselskap følger aksjelovens bestemmelser og vil ha mindre mulighe-
ter til å søke på ulike statlige og fylkeskommunale tilskuddsmidler. Et aksjeselskap kan også inngå 
en såkalt «enerettsavtale» med Hemnes kommune om å ivareta spesielle kommunale oppgaver. 
Etableres ONK som ei forening, må størrelse på en årlig medlemskontingent avklares. Grunnlag 
for medlemskap vil ligge i avtalen om partnerskap som definerer formål, mål, verdigrunnlag og 
samarbeidsområder. Det må avklares hvilken rolle Hemnes kommune skal ha, og om det skal 
inngås spesielle avtaler med kommunen når det gjelder ansvar for oppgaver.

Som prinsipp for organisering av ONK foreslås bl.a. følgende føringer:
 • Sikre medvirkning fra grasrota
 • Etablere forpliktende samarbeidsarenaer og lage partnerskapsavtaler med 
  næringsliv, organisasjoner og institusjoner
 • Sikre god kobling til utviklingsarbeidet som foregår i kommunen og regionen
 • Bygge nettverk på fylkes- og nasjonalt nivå

Styringsgruppa foreslår at ONK i første omgang etableres som ei forening og at det på et senere 
tidspunkt vurderes å omorganisere denne til et aksjeselskap. Foreningen baseres på medlemmer 

som har tegnet partnerskapsavtale og det fastsettes i vedtektene hvilke instanser som skal være 
representert i styret. Det må samtidig avklares hvilken rolle og ansvar Hemnes kommune skal ha. 
Skal ONK bidra til å løse oppgaver for kommunen, vil det være naturlig med representasjon fra 
kommunen i styret, og det må inngås en egen samarbeidsavtale.
 
4.2 STYRING OG ADMINISTRASJON
Parkmøte/årsmøte
Parkmøtet funger som et årsmøtet og består av partnere som har inngått partnerskapsavtaler 
med ONK, representanter fra Hemnes kommune og ev. andre som har en sentral rolle i parkarbei-
det. Parkrådet fungerer som et årlig samlingssted – der bl.a. følgende oppgaver vil være naturlige: 
 • Behandle årsmelding og årsregnskap
 • Fastsette medlemskontingent
 • Behandle/rullere parkplanen
 • Behandle innkomne forslag
 • Velge medlemmer til styret ut fra føringer i vedtektene

Styret
Styret i parken velges basert på føringer i vedtektene. Det foreslås at styret har 5-7 medlemmer, 
og er sammensatt av partnere fra kommunen, næringsliv, kulturaktører og lag-/ organisasjoner. 
Styret skal ha en utøvende myndighet der følgende oppgaver kan være naturlige:
 • Iverksette parkmøtets/årsmøtets bestemmelser. Følge opp parkplanen – utarbeide   
  handlingsplaner
 • Sørge for hensiktsmessig organisering av arbeidet i parken – få personer/utvalg/   
  grupper til gjennomføring av aktuelle oppgaver
 • Forvalte økonomiske midler. 
 • Utarbeide budsjett - justere ressursbruk i henhold til tilgjengelige midler 
 • Representere ONK utad

Administrasjon 
Ressurser til administrasjon avsettes basert på tilgjengelige ressurser og ses i samarbeid med 
Hemnes kommunes medvirkning/rolle.  Det kan bestå av prosjektmedarbeidere knyttet opp til 
gjennomføring av ulike prosjekt med delfinansiering fra eksterne midler. Det kan også være aktu-
elt å oppnevne ressursgrupper og tematiske arbeidsgrupper med relevant faglig kompetanse som 
støtte til den daglige driften. 
ONK kan i første omgang stimulere og bygge videre på allerede iverksatte kultur-, samfunns- og 
næringsutviklingsprosjekt og etterhvert initiere egne og nye prosjekt. 

4.3    SAMARBEIDSINSTANSER  
Hemnes kommune
Etablering av ONK er avhengig av et tett samarbeid med Hemnes kommune. Dette må være en 
prioritert og løpende oppgave. Det krever en bred mobilisering og et nært samarbeid for å nå 
felles mål. Ansvaret for forvaltning av landskapet ligger til Hemnes kommune som lokal myndighet 
for arealforvaltning. Etablering av en natur- og kulturpark endrer ikke disse rollene. 

Det blir viktig å samordne ressursene og samfunnsplanleggingen til det beste for innbyggerne. 
Hemnes kommunestyre avgjør organiseringen av kommunens tjenester. Mulige samarbeidsopp-
gaver kan for eksempel være:
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 • ONK kan bidra med ressurser til saksbehandling av utviklingsoppgaver/relevante saker   
  (vurderinger og innstilling til formelle vedtak gjøres av rådmannen)
 • ONK kan jobbe tett sammen med Landbruksavdelingen i kommunen bl.a. når det gjelder  
  strategier for miljø og kulturlandskap, samt med kulturminneplanen. 
 • ONK kan jobbe tett med enhetslederne for Helse (ref. Folkehelsetiltak) og Skole og   
  Barnehage (ref. lokalkunnskap)

Følgende kommunale planer vil være viktige å forholde seg til i den langsiktige parkplanen:  
 • Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 
 • Næringsplan
 • Landbruksplan
 • Motorferdselsplan
 • Kommunedelplan for barn og unge
 • Kommunedelplan for helse og omsorg (folkehelse)
 • Frivilligplan
 • Tiltaksstrategier for miljø og kulturlandskap
 • Kulturminneplan (under utarbeidelse) 

Stat, fylkeskommune og andre 
Nordland Fylkeskommune har mange strategier som legger føringer for satsinger i Nordland. ONK 
bør jobbe tett sammen med både fylkeskommunen og FoU-miljøet i fylket, for å dra nytte av de 
erfaringene og prosjektene som er gjennomført og gjennomføres. Representanter fra fylkeskom-
munen kan eventuelt sitte i en ressursgruppe. Innovasjon Norge sitter med viktige ressurser og 
et fagmiljø som det er viktig å kunne dra veksler på. Også ulike avdelinger hos fylkesmannen vil 
være aktuelle å samarbeide med.

ONK bør koble seg på kompetanse fra regionen og bidra til at lokale bedrifter blir inkludert i 
utviklingsnettverk og med utviklingsaktører som bl.a.: 
 • Kunnskapsparken Helgeland
 • Helgeland Reiseliv og opplevelsesaktører i regionen
 • Ranaregionen Næringsforening
 • Rana Utviklingsselskap (næringsservice for Hemnes kommune)
 • Nordlandsforskning 
 • Norske Parker og spesielt Vefsna Regionalpark
 • Helgeland Museum

4.4    STYRENDE DOKUMENTER
Parkplan
ONK må ha en overordnet parkplan som gjelder for 10 år. Parkplanen og handlingsplanen er stra-
tegidokumentene som parken styrer etter, og som skal gi retning for arbeidet på kort og lang sikt. 
Parkstyret har ansvar for å foreslå strategier og revidere planen minimum hvert 4. år. Styret må i 
arbeidet ta hensyn til rulleringen av både kommune- og økonomiplaner.
Det kan også være naturlig å rullere planen ved en eventuell utvidelse av det geografiske området 
til parken. Rulleringen må involvere partnerne i parken, slik at strategien er kjent, har oppslutning 
og godt eierskap blant partnerne. Styret utarbeider årlige handlingsplaner

Partnerskapsavtaler 
Partnerskapet i ONK bygger på en partnerskapsavtale for forpliktende samarbeid og felles ansvar 
for å sikre ivaretagelse av felles verdier i parkområdet, og for å fremme merkevaren Okstindan 
natur- og kulturpark. For å sikre dette, må det tegnes partnerskapsavtaler med aktører som 
ønsker å være medlem i ONK. Partnerskapsavtalen skal:
 • Sikre gjennomføring av parkavtalen
 • Være gjensidig forpliktende
 • Skape forankring og medvirkning på virkemiddelbruk og/eller oppgaveløsing der frivillig   
  innsats, kommunale ressurser og utviklingsmidler bidrar til en merverdi for fellesskapet 
  og partene
 • Bidra til helhetstenking og godt samarbeid mellom næringsliv, organisasjoner, 
  institusjoner og administrativt/politisk nivå i kommunen

Det kan også være aktuelt å inngå tilpassede partnerskapsavtaler. 

Vedtekter
Etter at nødvendige avklaringer er gjort av Hemnes kommunestyre, foreslås å etablere et inte-
rim-styre som får i mandat å utarbeide vedtekter for foreningen. Vedtektene bør inneholde bl.a. 
følgende
 • Formål og mål
 • Verdigrunnlag
 • Parkmøtet/årsmøte – sammensetning og oppgaver
 • Styresammensetning - oppgaver
 • Hvem som kan være medlemmer – medlemskontingent
 • Regler for stemmegiving på parkmøtet/årsmøtet
 • Regler for valg til styret 

4.5.    KOSTNADER OG FINANSIERING 
Det er flere måter å finansiere parkarbeidet på. Mulig finansiering kan være: 
 • Faste overføringer i Statsbudsjettet (p.t. er dette ikke vedtatt)
 • Stillingshjemler/prosjektfinansiering fra Hemnes kommune (Eks turistinformasjon, 
  brosjyrer, nettside m.m.)
 • Prosjektmidler fra kommunale fond som matching til private tiltak (egne søknader)
 • Prosjektmidler fra det eksterne, offentlige hjelpemiddelapparatet (egne søknader).
  (Eksempel: NFK, Miljødirektoratet, KMD, Forskningsmidler, andre statlige utlysninger m.m.)
 • Prosjektmidler fra eksterne, og fra det private hjelpemiddelapparat som f.eks. bankene   
  (egne søknader).
 • Partnerskapsavgift 

ONK må til enhver tid være oppdatert på hva som finnes/lyses ut av statlige, fylkeskommunale og 
andre regionale utviklingsmidler - og se disse i sammenheng med lokale midler/kommunale fond. 
Det må etterstrebes å koordinere bruken og søknaden rundt disse midlene i tråd med den lang-
siktige strategien i parkplanen. 
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VEDLEGG 

V.1  OVERSIKT OVER HVORDAN PARKENE I NORGE ER ORGANISERT OG FINANSIERT 
– utdrag fra Parkplaner og websider     
 
     NAVN ORG.MODELL STYRE UTVALG ADMINISTRASJON PARKMØTE/RÅD FINANSIERING

Nærøyfjorden verdensarpark
Stiftet 2008.  Organisert som 
en stiftelse. Formelle stiftere er 
Sogn- og fjordene fylkeskom-
mune og Aurland, Lærdal, Vik 
og Voss kommune

Styret har 9 medlemmer med per-
sonlige varamedlemmer, 5 er valgt av 
stifterne og 4 velges av parkmøtet. 
Styret kan velge et arbeidsutvalg som 
følger opp den daglige drifta.

Arbeidsutvalget består av 4 
personer, 2 fra kommunene og 
2 fra partnere.

Administrasjon består av daglig leder som er samord-
na med sekretariatsfunksjonen for Vestnorsk Fjord-
landskap – Nærøyfjordområdet. Parkforvalter med 
ansvar for kulturminne og formidling samt parkforval-
ter med ansvarsområde for mat og oppleving. 

Parkmøte skal arrangeres hvert år og fungere både som årsmøte og som 
fast årlig samlingssted for partnere og andre interesserte. 

Tilnærma 100% prosjektfinansiert. 
Situasjon som ikke fungerer på lang sikt. 
Fremtidige finansering bør løses som ei årlig 
grunnfinansiering ytt av stifterne og verds-
arvforvaltingen I tillegg bør det bygges opp 
aktivt spleiselag sammen med partnere og 
relevant prosjekt- og støtteordning. 

Haldenkanalen Regionalpark
Ble etablert i 2012. Partnere er 
Aurskog-Høland, Rømskog, 
Marker, Aremark og Halden 
kommuner, samt Østfold og 
Akershus fylkeskommuner.

Regionalparkstyret har 5 medlemmer 
og bestå av daglig leder i Kanal-sel-
skapet, en representant valgt av Regi-
onal-parkrådet og tre representanter 
fra relatert næringsliv. 

Administrativ arbeidsgruppe: har 11 
medlemmer, 1 fra fylket, 1 fra Hal-
denvassdragets Kanalselskap, 1 fra 
utmarksavdelingen, 4 fra kommune-
ne og 3 fra reiselivsorganisasjone-
ne. Fungerer som rådgivende oven-
for regionalparkstyret og er også 
utførende på en del av tiltakene.

Regionalpark-administrasjon: Prosjektleder/koordina-
tor engasjeres. 
For øvrig vil prosjekt-administrasjonen bestå av res-
surser i kommunene/prosjekter som i dag naturlig har 
som arbeidsområder nærings- og stedsutvikling langs 
Halden-kanalen.

Regionalparkrådet skal ha 14 medlemmer, 7 fra næringslivet og 7 
politikere. 
ï Skal utforme og evaluere de overordna prioriteringene særlig knyttet til 
de årlige handlingsplaner.  
ï Skal ha 2-4 møter i året.

Årlige kostnader er ca 5 mnok som finan-
sieres i et spleiselag mellom kommuner, 
fylkeskommuner, departement og Innovasjon 
Norge.

Telemarkkanalen Regionalpark
Eies av de seks kanalkommu-
nene, Telemark fylkeskommune 
og Telemarkskanalen FKF. Et 
interkommunalt samarbeid som 
selger kanalbilletter og ulike 
pakker som inneholder reiser på 
kanalen, samt utvikler kanalen 
og området rundt som attrak-
sjon for besøk og bosetting.

Styre/ressursgruppe har en repre-
sentant fra hver eier som selv velger 
ut sine representanter samt varere-
presentanter. Hver eier nominerer 
3 personer av begge kjønn og med 
ulike kompetanse. Det skal være 
9 medlemmer samt 1 observatør 
(fylkesmannen), leder skal være fra 
fylkeskommunen, 2 fra Telemarkska-
nalen FKF og 6 fra kommunene

Administrasjon har to faste stillinger, daglig leder og 
prosjekt-koordinator. I tillegg er det et mål å ha minst 
en prosjekt-medarbeider med ekstern finansering. 
Fylkeskommunen er formell arbeidsgiver og yter admi-
nistrative tjenester som sentralbord, IKT, møterom, 
regnskap o.sv, mot kostnadsdekning fra regionalpar-
ken sitt budsjett, basert på samarbeidsavtale. Admi-
nistrasjonen blir formelt tilsett i fylkes-kommunene 
med regionalparken som eneste arbeids-oppgave og 
eget budsjett som dekker alle utgifter som fylkeskom-
munen har med dette.

Finansiering deles mellom kommunene og 
eiere, hvor fylket og Telemarkskanalen FKF 
bidrar med 0,5 årsverk og de andre kommu-
nene med 0,25 årsverk. Driftskostnader de-
les mellom eiere med litt forskjellige beløp. 
Eierne har forpliktet seg til å bidra med fast 
økonomisk bidrag hvert år og en fast res-
sursperson med relevant faglig kompetanse 
som har tid til å delta i samarbeidsmøte og 
ulike aktiviteter knyttet til regionalparken.

Valdres natur- og kulturpark
organisert som et § 27 samar-
beid i kommuneloven og har 
følgende organer: Valdresrådet, 
merkevareforumet, administra-
sjon og regionstyret.

Regionstyret bestående av de seks 
ordførerne, opprettholdes som et 
organ i tillegg til VNKs organer. Bestil-
lerfunksjon på vegne av kommunene 
overfor VNK, og fastsetter de årlige 
rammer og evt. vilkår for bruk av kom-
munetilskudd, fylkeskommune part-
nerskapsmidler og øvrige offentlige 
midler som betinger politisk styring.

Administrasjonen har 9 medlemmer; daglig leder og 
hans stab, og skal også betjene regionstyret. Daglig 
leder har gjennomføringsansvaret for de tiltak som 
prioriteres i VNKs årlige handlingsprogram. Han har 
også arbeidsgiveransvaret overfor alle ansatte som 
har rettigheter og plikter i henhold til kommunalt lov- 
og avtale-verk. I tillegg har administrasjonen sekre-
tariatsansvaret for stamvegutvalet og flere pågående 
prosjekt. 

Valdresrådet er det høgaste organ i VNK og er samansett av 24 repre-
sentantar – 12 fra kommunane (to frå kvar kommune), 10 fra næringslivet 
(styret i Visit Valdres) og 2 fra Oppland Fylkeskommune. Kommunestyrere-
presentantene fra de seks respektive kommuner skal bestå av ordføreren 
og en representant fra et annet parti enn ordførerens. Representantene 
med personlige vararepresentanter velges av de enkelte kommunestyrer 
for hver kommunevalgperiode. Til Valdresrådets møter innkalles 3 repre-
sentanter fra Oppland fylkeskommune, 2 politikere og 1 fra administra-
sjonen. De to politiske representantene har tale-, forslags- og stemmerett. 
Den administrative representanten har tale- og forslagsrett.

Finnskogen natur- og kultur-
park (Forening)
Eierne er kommuner som har 
underskrevet parkavtalen og 
vedtektene - og som bidrar 
økonomisk inn i parken defineres 
som hovedeiere av Finnskogen 
Natur & kulturpark. Regionale 
myndigheter kan også komme 
inn på eiersiden.

Styret består av 9 medlemmer og er 
sammensatt slik: 
6 velges av og blant eierne, utgangs-
punkt er 10 kommuner. Hvis regionale 
myndigheter ønsker styreplass, må 
den/de inngå i denne kvoten. 
1 representant velges av og blant 
museene.
2 representanter velges av og blant 
partnerne.

Arbeidsutvalg. Av styrets 9 med-
lemmer velges et arbeidsutvalg på 
3. Administrativ leder av parken er 
sekretær. Arbeidsutvalget har sty-
rets myndighet mellom styremøter. 

NB: Parkmedlemmer. Alle som ikke ønsker å inngå 
partnerskaps-avtale, kan tegne et parkmedlemskap. 
Medlemskapet innebærer mindre innflytelse og færre 
rettigheter overfor parken, og reguleres i en egen 
medlemskapsavtale. 

Parkforsamlingen er parkens høyeste organ (bedriftsforsamling, general-
forsamling, årsmøte) avholdes i forbindelse med parkrådsmøtet.
Vedtektsorgan.

Parkråd. Parkrådet er åpent for alle interessenter, dvs eiere, partnere, med-
lemmer, innbyggere og andre. Parkrådsmøtet er ikke et vedtaksorgan, men 
et rådgivende informasjons- og dialogorgan. Det årlige parkrådsmøtet er 
en fellesarena arena og møteplass som kan medvirke til nettverksbygging 
og markedsføring av nye bedrifter og produkter. 

Finansiering
Kommuner – 10 kommuner a pr. kommune 
70 000 = 700 000 
Regionalt nivå Norge 600 000
Regionalt nivå Sverige 600 000 
Statlig nivå 
1 000 000 
Partnerskapsavtaler (10 avtaler a 15 000) 
150 000 Parkmedlemmer (50 medlemmer a 
150) 7 500

Sognefjorden Kystpark
Organisert som ei Forening. 
Et medlemsstyrt lag der hvert 
medlem er en partner. Partner-
ne i parken utgjør Sogne-fjor-
den kystpark sitt Parkmøte som 
er lagets øverste myndighet. 
Parkmøtet velger styre, som har 
ansvaret for den daglige driften 
av laget.

Kystparkstyret består av styre-leder 
og 3-9 styremedlemmer valgt ut av 
park-møtet som er styrets nærmes-
te styringsorgan. Styret skal være 
sammensett slik at hele det geo-
graf-iske nedslagsfeltet er represen-
tert, det skal være representanter fra 
kommunene, næringslivet og lag- og 
organisasjoner.

. Administrasjon blir lokalisert sammen med «Fjordkys-
ten friluftsråd» og Nordhordland Næringshage avd. 
Solund. Norsk Kystkulturakademi kjøper pr. i dag sien 
administrasjon- og daglig leder tjenester hos Nord-
hordland Næringshage avd. Solund.

Kystparkrådet. Alle som er partnere i parken er medlemmer i kystpark-
rådet. 
Sentrale oppgaver for parkrådet er: 
- Kystparkrådet er organisasjonen sitt øverste mynde.

Finansiering
Parken er grunnfinansiert igjennom med-
lemskontingent/tildelt midler fra eierne, men 
vil også hentet inn midler til både drift og 
prosjekt fra ulike private og offentlige insti-
tusjoner og myndig-heter.  Det er intensjon 
at Sognefjorden kystpark skal drives med en 
fast tilsett i 50 % stilling og med ett drifts-
budsjett på om lag 0,5 mill. Større aktiviteter 
og prosjekt skal finansieres med eksterne 
midler.

Vefsna Regionalpark
Opprettet i 2017. Består av 
kommunene Vefsn, Grane og 
Hattfjelldal.
Organisert som et §27 samar-
beid

Parken er eiet av kommunene og er et 
§27 styre, etter kommuneloven. Det er 
opprettete et styre hvor de tre lederne 
av de respektive næringsselskapene 
sitter, samt en næringslivs-represen-
tant fra hver kommune.

Av styrets 6 medlemmer er det valgt 
et arbeidsutvalg på 3 + daglig leder

En ansatt.
Janne Sjelmo Nordås er ansatt som daglig leder fra 
januar 2018. Hun har primærkontor i Hattfjelldal, på 
Fjellfolkets hus men har også kontor i Grane og Vefsn.

Eierkommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal 
har bevilget hver for seg 300.000,- pr.år. til 
sammen 900.000,- pr.år.  
I første omgang i 3 år

https://www.valdres.no/valdres-natur-og-kulturpark/organisering
http://www.naroyfjorden.no/organisasjon/
http://haldenkanalen.org/regionalparken/avtaleverk/ Med forbehold om endringer i struktur siden dette ble laget!
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V.2 INTENSJONSAVTALE OM PARTNERSKAP MED OKSTINDAN NATUR- OG KULTURPARK  

 

 

 INTENSJONSAVTALE OM PARTNERSKAP MED OKSTINDAN NATUR- OG KULTURPARK 

 

 

 

Partene inngår med dette en intensjonsavtale om partnerskap med mål om endelig partnerskaps-avtale i 2018  
når Okstindan Natur- og Kulturpark (ONK) går over fra prosjekt til etablert park med egnet organisasjonsform. 
 
Formål og mål 
ONK har som formål å medvirke til best mulig bruk og utvikling av natur- og kulturressurser, til glede og nytte for 
lokalbefolkningen og besøkende. Følgende mål er definert: 

 Sikre bevaring og utvikling av ressurser og særegne natur- og kulturverdier.  
 Skape identitet, bolyst, samhandling, kreativitet og næringsutvikling 
 Øke Hemnes kommunes attraktivitet som bosted og reisemål  
 Styrke samarbeidet mellom frivillig sektor, offentlig sektor og næringsliv 
 Utvikle en sterk merkevare 
 Offensiv og nyskapende informasjon og markedsføring 

 
Verdigrunnlag 
Følgende verdigrunnlag skal ligge til grunn for samarbeidet 

 Et inkluderende fellesskap med raushet, samarbeid og et felles eierskap til ONK 
 Respekt for lokalkunnskap der bevisstgjøring, stolthet og felles identitet er vektlagt  
 Skaperglede og nyskapende aktivitet 
 Høy kvalitet i alle ledd i arbeidet som parken eller dens partnere representerer 

 
Mulige samarbeidsområder i fasen med intensjonsavtale 

 Påvirkning og innspill i arbeid med innhold i den 10-årige parkplanen  
 Medvirkning og synlighet under Park-konferansen i juni 2017 

 
Mulige samarbeidsområder ved en etablert park 
ONK vil sammen med aktuelle partnere konkretisere samarbeidsområder som skal ligge til grunn for å inngå  
formelle partnerskapsavtaler. I dette ligger følgende intensjon:  

ONK vil bidra til: 
 et effektivt støtteapparat for oppfølging, utvikling og markedsføring av den enkelte parkaktør 
 at parkkonseptet kan benyttes av den enkelte parkaktør ved søknad om midler til prosjekter som er  

innenfor parkens målsetting 
 utveksling av linker til hjemmesider (fra www.okstindan.net) og foto til felles bruk mellom partene 
 bruk av felles parklogo  

Parkaktørene vil bidra til: 
 bruk av egen kompetanse i utvikling av tilbud, tjenester og tiltak 
 samarbeid på tvers av bransjer og organisasjoner om skjøtsels- og vedlikeholdstiltak av kulturlandskapet  
 utvikling av salgbare produkter, service- og opplevelsestilbud gjennom egen virksomhet og ved samarbeid med andre 

 
ONK og parkaktørene skal sammen skape og utvikle kultur for samarbeid og erfaringsdeling med utgangspunkt i parken sine 
særegne muligheter og ressurser. 
 
Sted/Dato: …………………………………..................        …………………………………........................................... 

…………………………………............................................    --                   …………………………………............................................ 
For Okstindan Natur- og Kulturpark                                  Partner 

 

 
Foto: Fabrice Milochau 
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Partene inngår med dette en intensjonsavtale om partnerskap med mål om endelig part-
nerskaps-avtale i 2018 når Okstindan Natur- og Kulturpark (ONK) går over fra prosjekt til etablert 
park med egnet organisasjonsform.

Formål og mål
ONK har som formål å medvirke til best mulig bruk og utvikling av natur- og kulturressurser, til 
glede og nytte for lokalbefolkningen og besøkende. Følgende mål er definert:
 •  Sikre bevaring og utvikling av ressurser og særegne natur- og kulturverdier.
 •  Skape identitet, bolyst, samhandling, kreativitet og næringsutvikling
 •  Øke Hemnes kommunes attraktivitet som bosted og reisemål
 •  Styrke samarbeidet mellom frivillig sektor, offentlig sektor og næringsliv
 •  Utvikle en sterk merkevare
 •  Offensiv og nyskapende informasjon og markedsføring
Verdigrunnlag
Følgende verdigrunnlag skal ligge til grunn for samarbeidet
 •  Et inkluderende fellesskap med raushet, samarbeid og et felles eierskap til ONK
 •  Respekt for lokalkunnskap der bevisstgjøring, stolthet og felles identitet er vektlagt
 •  Skaperglede og nyskapende aktivitet
 •  Høy kvalitet i alle ledd i arbeidet som parken eller dens partnere representerer
Mulige samarbeidsområder i fasen med intensjonsavtale
 •  Påvirkning og innspill i arbeid med innhold i den 10-årige parkplanen
 •  Medvirkning og synlighet under Park-konferansen i juni 2017
Mulige samarbeidsområder ved en etablert park
ONK vil sammen med aktuelle partnere konkretisere samarbeidsområder som skal ligge til grunn 
for å inngå formelle partnerskapsavtaler. I dette ligger følgende intensjon:
ONK vil bidra til:
 •  et effektivt støtteapparat for oppfølging, utvikling og markedsføring av den enkelte parkaktør
 •  at parkkonseptet kan benyttes av den enkelte parkaktør ved søknad om midler til 
  prosjekter som er innenfor parkens målsetting
 • utveksling av linker til hjemmesider (fra www.okstindan.net) og foto til felles bruk mellom  
  partene
 •  bruk av felles parklogo
Parkaktørene vil bidra til:
 •  bruk av egen kompetanse i utvikling av tilbud, tjenester og tiltak
 •  samarbeid på tvers av bransjer og organisasjoner om skjøtsels- og vedlikeholdstiltak av 
  kulturlandskapet
 •  utvikling av salgbare produkter, service- og opplevelsestilbud gjennom egen virksomhet  
  og ved samarbeid med andre
ONK og parkaktørene skal sammen skape og utvikle kultur for samarbeid og erfaringsdeling med 
utgangspunkt i parken sine særegne muligheter og ressurser.

Sted/Dato: ……………………………                                              .………………….................................

…………………………………............ ...............................................................
 
For Okstindan Natur- og Kulturpark                  Partner

NATUR- OG KULTURPARK

INTENSJONSAVTALE OM PARTNERSKAP MED OKSTINDAN NATUR- OG KULTURPARK
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V.3 INTENSJONSAVTALE OM PARTNERSKAP 

NÆRINGSAKTØRER
Albertines Hus
Atelier Grete Langseth Velsvåg
Brygfjell Gård
Coop Korgen AS
Fri og Frank 
Gullsmed Merete Mattson
Hasvo AS
Hemnes Bilservice AS
Hemnes Bondelag 
Hemnes Ferie
Hemnes Mek Verksted AS
Hilde Sletten Grafisk
Hilde Strand
Igor Kill
Inderdalen Gård
Karihaug
Kjell Joar Petersen-Øverleir
Korgen Camping
Kråkeslottet
Mileperlen
NCP
Ranaregionen Næringsforening
RTK Maskin AS
Sparebank 1
Stekvasselv Gård 
Tanken Arkitektur AS
Valvas Atelier
Ørjedal Maskin

FRIVILLIG-AKTØRER 
Buvik Gård (kulturspor i Hemnes)
Hemnes Båtbyggerhistoriske forening
Haldor Solhaug
Hemnes Jazzforum
Klemetspelet
Lapphellas venner
Parkrock
Umesamisk Forbund Hemnes

V.4 MULIGHETER OG UTFORDRINGER 

Positive faktorer / muligheter: 
1. Variert, attraktiv og lett tilgjengelig natur med alt fra fjord til isbre og rik lakseelv. 
 ONK = Norge i et tverrsnitt.
2. Unik natur i Okstindan, med Nord-Norges høyeste fjell og Norges eldste bre
3. Beliggenhet midt på Helgeland med stadig kortere avstand til bysenter (Mo, Mosjøen,   
 Sandnessjøen - jf opprusting E6 og Toven-tunellen)
4. Tilgjengelighet med E6 gjennom deler av kommunen, togstasjon midt i kommunen, 
 dypvannskai, samt marina på Hemnesberget, Finneidfjord og på Bjerka
5. Ny storflyplass for Helgeland planlegges mindre enn én times kjøretur fra kommunen 
 - gir bedre, raskere og rimeligere tilgjengelighet til områdene våre.
6. Cruisesatsing i Rana fra 2019-2020, med behov for opplevelsestilbud til passasjerene
7. Helgeland som reisemål er «i vinden» og det jobbes godt i byene rundt oss for å utvikle  
 opplevelsesnæringa både sommer og vinter
8. Levende kulturlandskap, et aktivt landbruk med mange unge bønder og aktive interesse 
 organisasjoner
9. Stor grad av renhet og stillhet 
10. God ivaretagelse av kulturminner og kulturhistorisk bygningsmasse
11. Unik båtbyggerhistorie
12. Et rikt kulturliv innen musikk, kunst og scenekunst med flere etablerte/store festivaler og spel
13. Mange aktive lag, foreninger og organisasjoner (idrettslag, skytterlag, sport/trim, 
 speider/4H, bygdelag/velforeninger, humanitære/kristelige organisasjoner, historie/kunst,  
 interesseforeninger mm)
14. Ei aktiv lokal turistforening med fire hytter og godt løypenett. Nordlandsruta.
15. To av innfallsportene til Okstindan tilbyr gårdsopplevelser  
16. Etablert scooternettverk med flere muligheter for næringsvirksomhet langs løypenettet
17. Korgfjellet – unikt utsiktspunkt til Nord-Norges tak, og oppgradering av overnattings- og  
 opplevelsestilbudet ved Korgfjellet Fjellstue
18. Hemnesberget – en uutnyttet «sørlandsperle» som tiltrekker seg kunstnere og opplevel- 
 sesaktører. Spennende Gallerihotell og Gullsmed-café. Uutnyttet krigshistorie.
 Stort ønske om å utvikle opplevelsesnæringen og stor dugnadsinnsats.
19. Bleikvasslia – aktivt bygdemiljø og stor dugnadsinnsats, Olavsrosa til Sørfjelltunet og ny  
 vinterfestival. Karihaug sikra videre drift av lokale aktører.
20. Villmarksveien som et alternativ til E6 fra Korgen – Majavatn
21. Økt oppmerksomhet nasjonalt og internasjonalt bl.a pga. Rabothytta, Okstindan, Arctic Race 
22. Flere internasjonale linker (bl.a. Rabothytta/Frankrike, Leif Eriksons Viking Ship/USA) 
23. Hemnes kommune -  en kraftkommune med faste fondsoverføringer til bruk for bl.a. 
 næring og friluftsliv hvert år
24. Økende trend med «til-topps-turer» og fjellvandring 
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V.5 MULIGE SATSINGSOMRÅDER OG TILTAK

Sammen med Hemnes kommune må ONK ha stort fokus på å definere hva vi ønsker av utvikling 
og tilrettelegging i området vårt i framtiden, slik at vi kan starte et målrettet og samordnet arbeid 
med utvikling og merkevarebygging og ta ut en størst mulig effekt av potensialet vårt. Punktene 
nedenfor viser mulige satsingsområder og tiltak.

Stedsutvikling og bolyst
 • Jobbe aktivt sammen med skole og barnehage med mål om å innarbeide lokalkunnskap i 
  skolen/ barnehagen. Skape «fellesskapsfølelse» for området – bidra til at barn og unge blir  
  kjent med hverandre på tvers av bygdene (f.eks. jobbe fram prosjektet «10 topper – 10   
  skoleår»). 
 • Skape økt trivsel gjennom økt lokalkunnskap og involvering av innbyggere i alle aldre
 • Jobbe aktivt sammen med helse- og omsorgsavdelingen i kommunen for å utvikle og 
  legge til rette for gode folkehelsetiltak 
 • Jobbe aktivt sammen med lag og foreninger for å skaffe midler til gode nærmiljøtiltak.   
  Være behjelpelig med info, kursing og i søknadsprosesser. 
 • Være Hemnes kommunes talerør mot bygdeutvalg/velforeninger og aktivt inkludere dem i  
  utviklingsarbeidet 
 • Være en aktiv partner for Hemnes kommune i utviklingssaker som øker områdets attrak- 
  sjonskraft
 • Støtte opp om ulike kulturtiltak - fremme samhold, bolyst og utvikling av tettstedene
 • Jobbe aktivt sammen med NoDa og lokale arkitekter og kunstnere for kreativ tettsteds-  
  utvikling. Arrangere workshops for innbyggere og politikere/administrasjon for stedsutvik- 
  lingstiltak og for å skape forståelse for god byggeskikk og estetikk på alle plan
 • Jobbe aktivt sammen med regionale aktører som Kunnskapsparken Helgeland, Rana-
  regionen Næringsforening, Byregionprogrammet, Rana Utviklingsselskap og Helgeland   
  Reiseliv for å utvikle Hemnes som en del av regionen og Helgeland.

Næringsliv
 • Satse på næringsutvikling innen opplevelsesnæring, landbruk/primærnæringene og 
  foredling
 • Fungere som lokal næringsforening og være næringslivets talerør og koordinator i 
  Hemnes. 
 • Arrangere fire årlige næringslivslunsjer i Hemnes i samarbeid med Ranaregionen Nærings-
  forening. Besøke forskjellige lokale bedrifter hver gang. 
 • Bidra til synliggjøring av bedrifter og at man bruker hverandre og anbefaler hverandre med  
  fram-snakking.
 • Tilbud om å være en førstelinjetjeneste for næringslivet. Stå for utredningsarbeid/ saks-
  behandling på vegne av Hemnes kommune der det er ønskelig. 
 • Jobbe aktivt sammen med Byregionprogrammet og Ranaregionen Næringsforening for å  
  profilere lokalt næringsliv og trekke ny arbeidskraft og nyetableringer til området. 
 • Videreutvikle felles og egen webside og infomateriell. 
 • Markedsføre dyktige lokale aktører overfor turister, næringsliv og tilflyttere, ved å løfte   
  fram noen flaggskip og knytte de små aktørene til disse for bedre synlighet. 
 • Være Hemnes kommunes kontaktpunkt for Helgeland Reiseliv og jobbe aktivt sammen   
  med Helgeland Reiseliv for å presentere og utvikle lokale reiselivsbedrifter og aktører. 

Utfordringer: 
1. Svak befolkningsutvikling og skeiv alderssammensetning i befolkningen 
2. Fortsatt mangelfull tilgang på bredbånd og mobildekning til ulempe både for innbyggerne,  
 for private utbyggere som ikke finner det lønnsomt å bygge ut i deler av kommunen og for  
 tilreisende
3. Begrenset tilgang på ledige boliger og lite fortgang i boligbygging
4. Mangelfulle helhetlige, konkrete og langsiktige planer for området med tanke på at kom-
 munen de siste årene er blitt enda mer «i sentrum» av Helgeland og snart får ny storflyplass. 
5. Behov for å løfte det estetiske inntrykket
6. Mangelfull koordinering/tilrettelegging i naturen - lokal infrastruktur (veier, parkering, 
 skilting, sanitæranlegg, mobildekning) 
7. Press på naturverdiene i Okstindan og ulike meninger om forvaltning
8. Ulike meninger om ytterligere utbygging av lokale vassdrag
9. Ulike meninger om etablering av scooterløyper i enkelte områder
10. Mange små, sårbare næringsvirksomheter
11. Området og aktivitetstilbudet er lite kjent
12. Ingen stor overnattingsbedrift for litt større kurs og konferanser 
13. Ranaregionen Næringsforening omfatter også Hemnes. Bedriftene i Hemnes savner en   
 egen forening/avdeling.  
14. Ikke alltid godt nok samarbeid mellom bygdene til å utnytte utviklingspotensialet fullt ut
15. For liten bevisstgjøring om lokalkunnskap og lokalhistorie m.h.t identitet og omdømme
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 • Jobbe aktivt sammen med landbruksavdelingen i Hemnes kommune og landbruksorgani- 
  sasjonene med tanke på utvikling av småskala, grønt reiseliv.
 • Ha ansvaret for Hemnes kommunes turistinformasjon hver sommer, herunder arbeidskraft  
  og opplæring. 
 • Jobbe aktivt sammen med kulturnæringslivet i kommunen og støtte opp om festivalene.
 • Arrangere Teknogeek og gründercamper regelmessig 
 • Utvikle det nyetablerte scooter-løypenettet til opplevelsesnæring og nye arbeidsplasser

Natur og miljø
 • Jobbe for omforente strategier og tiltak når det gjelder bruk og ivaretagelse av unike natur- 
  verdier
 • I samarbeid med grunneiere, bondelag, beitelag, elveierforeninger, reindriftsnæringa,   
  Statskog, Statkraft, Hemnes Turistforening, Polarsirkelen Friluftsråd, samt andre lokale lag  
  og foreninger og lokalt næringsliv arbeide for utvikling, tilrettelegging og informasjon i.f.m.  
  lokale turmål/attraksjoner i området.
 • Opprette og vedlikeholde en lokal tur-app med fokus på god formidling av lokalhistorie   
  knytta  til turmål
 • I samarbeid med kommunen lage gode planer for besøksforvaltning i Okstindan og 
  kommunen for øvrig. Ha et aktivt samarbeid om arbeidet med grunneiere, bondelag, 
  beitelag, elveierforeninger, reindriftsnæringa, Statskog, Statkraft, Hemnes Turistforening,   
  Polarsirkelen Friluftsråd, samt andre lokale lag og foreninger og lokalt næringsliv. 
 • Foreta utredninger knyttet til besøksforvaltningsprosessen når det bl.a. gjelder:
 - turisme (Jf ulike grupper har ulike behov: Hva kjennetegner dagens besøkende? Hvilke  
  ønsker og behov har de? Hvilke grupper ønsker vi å satse på – hvordan kan vi tiltrekke  
  oss dem i fremtiden?)
 - profilering (Hva ønsker vi å vise fram – og på hvilken måte? Hvordan skal områder   
  tilrettelegges for besøk? Kartlegging av ressurser og behov for tiltak)
 - næringslivet i området (Utfordringer, behov vs. besøksforvaltning, spesielle hensyn vi  
  må ta i ulike områder? Gode måter å løse utfordringer på?)
 - andre grupper? (Viktige aktører, tilbydere, off. servicetilbud, frivillige, organisasjoner og  
  bevegelser)

Kultur
 • Jobbe aktivt sammen med Landbruksavdelingen i Hemnes kommune, Helgeland Museum  
  og andre organisasjoner for å ivareta kulturminner og kulturlandskap. Arrangere relevante  
  kurs. 
 • Forsterke og bygge videre på et allerede sterkt kulturliv ved å fremheve Skapergleden og  
  lokal kunst, scenekunst, musikk og øvrig kulturliv
 • Bidra til å støtte opp videre utvikling og eksistens av større festivaler og spel (eks Båt- og  
  fjord, Hemnesjazz, Klemetspelet, Jul på Berget, Kamkakefestivalen, Bleikvasslia Vinter-
  festival)
 • Jobbe aktivt sammen med andre lokale foreninger og ildsjeler som har som mål å ivareta 
  kulturarven (mattradisjoner, kunst, håndverk, kulturminner, tradisjonelle produkter/ produk-
  sjoner som f.eks. båtbygging mm.)
 • Være pådriver og tilrettelegge for å søke ekstern finansiering for ivareta kulturminner
 • Støtte opp om samarbeid og utvikling av idrettslag, skytterlag, friluftsorganisasjoner m.m.

 • Ivareta fortellertradisjoner, sagn, språk og dialekter - ha fokus på spennende og moderne  
  formidling 
 • Samarbeid med lokale samiske foreninger for å forsterke og fremme sørsamisk og ume-
  samisk identitet og kulturarv 

Formidling
 • Samarbeid med Ranaregionen Næringsforening, Byregionprogrammet og Helgeland 
  Reiseliv med hvordan man presenterer området i brosjyrer og på nettsider.
 • Jobbe aktivt sammen med Profilgruppa i Hemnes kommune med hensyn til hvordan man  
  formidler info fra området med tanke på å støtte opp om «Skaperglede mellom smul sjø  
  og evig snø». Koordinere websideinformasjon mellom HK og ONK. 
 • Samarbeid med lokale kunstnere og kreative krefter om ulike formidlingstiltak
 • Bidra til å få en gjennomgående profil og god interpretasjon på infotavler og skilting i hele  
  området
 • Bidra til å formidle området sine særegne kultur- og naturverdier og historie på en nyska- 
  pende  måte.
 • Arrangere kurs innen formidling for lokalt vertskap og guider
 • Være oppdatert og i forkant når det gjelder å ta i bruk teknologiske virkemiddel og sosiale  
  media
 • Inkludere lokal kompetanse til f.eks. fotografering og andre formidlingstiltak

Omdømmebygging
 • Være ansvarlig for markedføring av området. Videreutvikle egen webside og infomateriell  
  til flere språk. 
 • Fremheve noen fyrtårn med stoppeffekt: Okstindan, Rabothytta, Korgfjellet, Blodveien, 
  Hemnesberget, laksefiske, kamkaka, festivaler, det sørsamiske m.m. (jf forstudien for ONK  
  for kartlegging av lokale verdier). 
 • Aktivt markedsføre området, aktiviteter og næringsliv overfor tilreisende, potensielle tilflyt- 
  tere og næringsaktører i samarbeid med Helgeland Reiseliv, Ranaregionen Nærings-
  forening, Byregionprogrammet, opplevelsesaktører, hotellene og andre næringsaktører. 
 • Ha oppmerksomhet på hvordan man framstiller Hemnes kommune. 
 • Samarbeid med profilgruppa i Hemnes kommune om hvordan man formidler info fra   
  området med tanke på å støtte opp om «Skaperglede mellom smul sjø og evig    
  snø». Koordinere websideinformasjon mellom HK og ONK. 
 • Lage kvalitetskriterier for aktivitet i Parken og for parkens partnere. Bidra til å sikre god   
  kvalitet i alle ledd og ha kriterier med godkjenning og tilbakemelding for dette. Bidra med  
  råd for kvalitetsheving.  Lage prosjekt som oppfordrer til å ta vare på/ å styrke kvaliteten  
  ved f.eks. konkurranse om «fineste hage», «fineste lam» osv.  
 • Være bevisst mulige konflikter og interessemotsetninger. Være en park for alle – eventuelt 
  fungere som megler om det er mulig/ønskelig.
 • Jobbe aktivt med informasjon til innbyggerne via facebook, webside, lokalavis, sosiale   
  media.
 • Inkludere flest mulig ved å informere om parkarbeidet på et vis som når ut til «vanlige folk»,  
  vise vanlige folks bidrag og at «Parken det e eg». 
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