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Kriterier for nasjonalparkkommuner for å være aktører under
merkevaren "Norges nasjonalparker"
Direktoratet mener kriteriene NPKL har utviklet er egnet for å vurdere om kommunene kan
godkjennes som aktører under merkevaren. Kriteriene vil bli tatt i bruk etter første rullering av
kommuneplanene. Direktoratet vil komme tilbake til prosedyrer for godkjenning av
nasjonalparkkommuner som aktører under merkevaren.
Kommunene kan søke om status som aktør før første rullering av kommuneplanen. Det
forutsetter at de kan vise til et systematisk arbeid for å nå målsetningene for merkevaren.
Vi viser til Deres oversendelse av 8.5.2017 med kriterier for Nasjonalparkkommuner som kan være
aktører under merkevaren "Norges nasjonalparker".
Merkevaren Norges nasjonalparker har som målsetning at nasjonalparkene skal trekke flere
besøkende og at verneområdene skal få et bedre vern, noe som igjen skal føre til større
verdiskaping. Kommunenes oppgaver og roller gjør at de har gode forutsetninger for å kunne bli
sentrale aktører i arbeidet med å implementere merkevaren "Norges nasjonalparker". Samtidig vil
det kreve et målrettet arbeid med klare målsetninger og konkrete tiltak om målsetningene for
merkevaren skal nås.
Miljødirektoratet mener kriteriene NPKL har utviklet er egnet for å vurdere om kommunene kan gis
status som aktører under merkevaren. Å knytte kriteriene til kommuneplanen gir et godt grunnlag
for å vurdere hvordan kommunene arbeider for å nå målsetningene for merkevaren "Norges
nasjonalparker". Kriteriene forutsetter videre at kommunen arbeider for å heve kvaliteten på
kundereisen. Tettstedsutvikling og konkrete tiltak vil være sentralt i dette arbeidet. Det samme vil
kompetanseoppbygging.
Som aktører under merkevaren kan nasjonalparkkommunene benytte logoen for "Norges
nasjonalparker" og designmanualen. De andre aktørene under merkevaren er Norges nasjonalparker,
de autoriserte besøkssentrene, Norges nasjonalparklandsbyer og andre verneområder (ved
forvaltningsmyndigheten/forvaltningsstyret). Logoen og designmanualen profilerer merkevaren.
Miljødirektoratet forvalter designmanualen strengt og gir råd og veiledning i bruk av den. Samtidig
er en sterk merkevare avhengig av at det er sammenheng mellom forventningene besøkende har til
merkevaren og opplevelsen av den. For kommunene vil det viktigste være kvaliteten på kundereisen
og hvordan de besøkende opplever den.
Miljødirektoratet er gitt ansvaret for å implementere strategien for merkevaren "Norges
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nasjonalparker". Med det følger å tildele kommuner status som aktører under merkevaren.
Miljødirektoratet vil bruke kriteriene ved behandlingen av søknader fra nasjonalparkkommunene om
status som aktører under merkevaren.
I kriteriene står at nasjonalparkkommunene skal gjennomgå status for kriteriene hvert fjerde år i
forbindelse med rullering av kommuneplanen. Kommunene sender statusen til NPKL. NPKL vil så
sende rapportene til Miljødirektoratet. Prosedyrene knyttet til nasjonalparkkommunenes
rapportering og NPKLs behandling av rapportene vil vi komme tilbake til. Vi vil da også redegjøre for
hvordan kriteriene skal brukes ved Miljødirektoratets behandling av søknader om status som aktører
under merkevaren. Rullering av kommuneplanene vil skje i neste kommunestyreperiode (20192023). Gjennomgangen av statusen i kommunene kan da tidligst bli i 2020.
Miljødirektoratet ønsker at noen kommuner får status som aktører under merkevaren også før 2020.
Vi vil derfor behandle søknader fra kommuner som kan vise til at de arbeider systematisk med
målsetningene for merkevaren. Det kan være at kommunen har en kommunedelplan for temaet. Det
kan også henvises til relevante tiltak i handlingsdelen i kommuneplanen. Direktoratet vil da ta
hensyn til om tiltakene er i tråd med kriteriene som omhandler kundereisen og kompetanser.
Statusen som nasjonalparkkommuner ble i 2008 gitt for inntil 10 år og kommunene skulle da søke på
nytt om statusen ønskes opprettholdt. Direktoratet vil forlenge statusen som nasjonalparkkommuner
til 2021. Da vil ordningen for godkjenning nasjonalparkkommunene som aktør under merkevaren
være etablert og det vil være naturlig å vurdere om ordningen med nasjonalparkkommuner etter
kriteriene fra 2008 skal videreføres.
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