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Yttrande över Laponiaförvaltningen en utvärdering
Dnr 02803-2017

Förslag till beslut
1. Region Norrbotten lämnar yttrande enligt förslaget.

Sammanfattning
PwC har på uppdrag av Laponiatjuottjudus (den ideella förening som har
förvaltningsuppdraget för världsarvet) utvärderat Laponiaförvaltningen och
mer precist förvaltningsmodellen för världsarvet Laponia. Syftet med utvärderingen har varit att klargöra om förvaltningsplanen, regelverket och förvaltningsorganisationen är utformade så att världsarvets värden kan säkerställas och syftet med områdesskyddet uppnås.
Region Norrbotten välkomnar utvärderingen och ställer sig bakom förslaget
att inga större förändringar ska göras i detta skede men att utvecklingsområden finns.

Ärendet
I december 1996 utnämnde Unescos världsarvskommitté Laponia till världsarv utifrån dess natur- och kulturvärden. Flera försök att skapa en ny förvaltning av området gjordes och i juni 2006 slöt samebyarna i Laponia, Jokkmokks kommun, Gällivare kommun, Naturvårdsverket samt Länsstyrelsen i
Norrbotten en överenskommelse som lade grunden för den så kallade Laponiaprocessen. I december 2006 fick Länsstyrelsen i Norrbotten regeringens uppdrag att utveckla former för förvaltning av världsarvet Laponia, i
enlighet med överenskommelsen. Laponiaprocessen redovisades sedan för
Sveriges regering i juni 2010. Ett år senare utfärdades Laponiaförordningen
(SFS 2011:840) där det bland annat framgår vad Länsstyrelsen i Norrbottens
län får överlåta till Laponiatjuottjudus.
PWC har på uppdrag av Laponiatjuottjudus (den ideella förening som har
förvaltningsuppdraget för världsarvet) genomfört en utvärdering som innehåller förslag på hur förvaltningen kan utvecklas. Region Norrbotten instämmer i utvärderingens förslag om hur Laponiaförvaltningen kan utvecklas men att inga förändringar i regelverk och stadgar behövs i detta skede.
Region Norrbotten lyfter fram följande förslag





Tydlig målbild för förvaltningen så att balans mellan värdsarvets tre ben
kan uppnås.
Inga förändringar i regelverk, organisation och stadgar föreslås men att
partsrådets roll behöver utvecklas. Det kan ske genom arbete med att
skapa tydligare målbild.
Besöksnäringen föreslås som ett utvecklingsområde för Laponia
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Bilagor:
Remissyttrande
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Laponiaförvaltningen – en utvärdering
Protokollsutdrag skickas till:
m.registrator@regeringskansliet.se
Anna.Lindberg@norrbotten.se
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