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Nina E. Thon. Dekning av utgifter i forbindelse med deltagelse på kurs i naturoppsyn. 
 

 

Nina E. Thon har vært ansatt som kontorfunksjonær i 50 % stilling av Øystre Slidre fjellstyre siden 

1.1.1993. Hennes arbeidsområde har i hovedsak vært regnskapsføring, alle kontorfaglige 

arbeidsoppgaver, saksbehandling, drift av fjellstyrets jegerregister, jaktprogram og informasjon til 

jegere og fiskere. 

 

Nina har i de siste årene vært med en del ute og deltatt i feltarbeid. Fjellstyrets daglige leder ser behov 

for å bruke Nina mer ute i felt- og oppsynsarbeid i tiden framover. Dersom det skal utføres 

oppsynsarbeid er det behov for begrenset politimyndighet (BPM) i likhet med de andre ansatte i 

fjellstyret. Før vi kan søke om BPM for Nina må hun ha gjennomgått basiskurs for naturoppsyn. 

 

Nina har vist interesse for å gjennomføre kurs i naturoppsyn, og har i samråd med daglig leder søkt 

om opptak på dette studiet ved Høgskolen Innlandet, Evenstad, høsten 2017. Nina har mottatt beskjed 

om at hun tilbys studieplass, med svarfrist 20. oktober. 

 

Kurset går over 9 dager med undervisning fordelt på tre perioder, hhv i november, desember og 

januar, og avsluttes med hjemmeeksamen. Kurset avvikles på onsdag, torsdag og fredag i de tre 

periodene. Fredag er en av Ninas faste kontordager. 

 

Daglig leder legger fram sak for fjellstyret i forhold til hvordan fjellstyret stiller seg til dekking av 

lønn og utgifter under kurset. 

 

Vurdering 

Nina har lang fartstid i fjellstyret, har stor kunnskap om fjellstyrets drift og om statsallmenningen 

generelt.  Det vil være en ressurs for fjellstyret om hun kan benyttes under oppsynstjeneste. Noe som 

forutsetter at hun har gjennomgått kurs. 

 

Fjellstyret må avgjøre i hvilken grad Nina får økonomisk dekning av utgifter. Som minimum foreslår 

daglig leder at fjellstyret dekker reise, kost og losji, samt permisjon med lønn de tre fredagene. 

Onsdager og torsdager er normalt fridager, men ofte stiller hun seg positiv til å flytte på arbeidsdager, 

hvis det er nyttig for gjennomføring av arbeidet. Med denne bakgrunn og at det vil være en ressurs for 

fjellstyret, anbefales det at fjellstyret også dekker inn lønn for ytterligere 6 dager. 

 

 

 

 



 

 

Sak 27/2017 

 

Forslag til vedtak: 

Fjellstyret er positiv til at Nina deltar på kurs i naturoppsyn og bevilger dekning av reise, kost og losji 

under kurset. I tillegg innvilges permisjon med lønn 3 fredager, samt lønn de 6 resterende kursdagene. 

 

Vedtak: 

Fjellstyret er positiv til at Nina deltar på kurs i naturoppsyn og bevilger dekning av reise, kost og losji 

under kurset. I tillegg innvilges permisjon med lønn 3 fredager, samt lønn de 6 resterende kursdagene. 

 

Enstemmig. 

 

 

*** 

 

Vedtaket kan iflg. § 28 i forvaltningsloven, påklages. En eventuell klage skal være skriftlig og sendes 

Øystre Slidre fjellstyre innen 3 uker fra mottak av dette vedtak. Parter har rett til innsyn i sakens 

dokumenter jfr. Forvaltningsloven §§ 18 og 19. 


