
Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen 
Finnmárkkuopmodaga (FeFo) torsdag 21.februar 2013, på Rica 
Alta  hotell. 

 
Møtested:  Rica Alta hotell  
 
Møtetid: 21.februar 2013 kl. 08.00 – 11.30 
 
Møteleder: 
Styreleder Harald Larssen 
 
Møtende styremedlemmer: 
Toril Bakken Kåven, Nils Johan J. Gaup, Klemet Erland Hætta, Raymond Robertsen og 
Bente Haug.  
 
Ansatterepresentant: 
Erik Sundland 
 
Fra administrasjonen: 
Direktør Jan Olli, styresekretær Anny S. Nilsen, informasjonsleder Jan Henrik Hætta, 
seniorrådgiver Jon Meløy, økonomileder Elin Hansen og konsulent samisk språk Anne 
Kristine Utsi. 
 
Tolk 
Berit Margrethe Oskal. 

Saksliste 

Sak – 01/2013 Godkjenning av innkalling. 

Innkallingen enstemmig godkjent 

Sak – 02/2013 Godkjenning av saksliste. 

Sakslista enstemmig godkjent. 

Sak – 03/2013 Godkjenning av protokoll fra styremøte 5.desember 2012  

Protokoll fra styremøte 5.desember 2012 enstemmig godkjent. 
 
Sak – 04/2013 Godkjenning av protokoll fra styremøte 5.desember 2012 Saker u.off  
 
Protokoll fra styremøte 5.desember 2012, saker unnt. Off.  enstemmig godkjent. 
 
Sak – 05/2013 Godkjenning av protokoll fra telefonmøte 13.januar 2013 
  
Protokoll fra telefonmøte 13.januar 2013 enstemmig godkjent. 
 
Sak – 06/2013 Godkjenning av protokoll fra telefonmøte 13.januar 2013 Saker u.off 
 
Protokoll fra telefonmøte 13.januar 2013, saker unntatt off.  enstemmig godkjent. 



 
Sak – 07/2013   Valg av representanter til å underskrive protokoll fra dagens styremøte  
 
Til å underskrive protokoll fra dagens møte ble valgt Harald Larssen og Klemet Erland 
Hætta. 
 
Sak – 08/2013   Skuddpremie smårovvilt. 
 
Direktørens innstilling 
 

 FeFo vil ikke etablere skuddpremieordninger eller gi støtte til tiltak som er av en 
skuddpremiemessig karakter på Finnmarkseiendommen.  

 FeFo vil stimulere til jakt på små rovvilt gjennom å støtte tiltak som øker 
kunnskapen om rovviltjakt og tiltak som kan rekruttere ungdom.  

 Støtte gis gjennom Grønne midler og vil kunne støtte søknader fra lag og 
foreninger om viltstelltiltak som jaktkurs og bygging av fangstinnrettninger. 

 FeFo vil bevisstgjøre brukere og bidra til tiltak som reduserer menneskeinnført 
avfall og slakterester av elg og rein i utmarka.  

 

Endringsforslag fra Harald Larssen: 
Første kulepunkt endres til: FeFo vil ikke på eget initiativ iverksette skuddpremieordninger. 
Votering: Enstemmig vedtatt 
 
Endringsforslag fra Nils Johan J. Gaup: 
Siste kulepunkt strykes. 
Votering: Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak:  

Direktørens innstilling med vedtatte endringsforslag til første og siste kulepunkt 
enstemmig vedtatt.  

Sak – 09/2013   Finnmarkskonferansen 
 
Direktørens innstilling: 

Styret anbefaler direktøren å innlede at samarbeid med Finnmarkskonferansen innenfor 
en økonomisk ramme på 100 000 kroner per år for  2 år. Midlene tas fra budsjettposten 
samarbeidsprosjekter med kommuner o.a. Tiltaket skal evalueres i etterkant.  

Styrets vedtak: 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 

Sak – 10/2013   FeFos skatteposisjon U.off. Offl.§ 23 
Egen protokoll. 
 
Sak – 11/2013   Avtale med Varanger Kraftvind AS om Rakkocearru vindpark  
  U.off . forv.l.§ 13 
 
Egen protokoll. 



 
Sak – 12/2013   Prinsipper knyttet til erstatningsfastsettelse – vindkraft 
  U.off. offl. § 18 
 
Egen protokoll. 
 
Sak – 13/2013   Status tømmersalg. U.off. Offl. § 13 
 
Egen protokoll. 
 
Sak – 14/2013   Eventuelt  
 
Ingen saker under eventuelt. 
 
Orienteringssaker: 

 Finnmarkkommisjonens arbeid, status.  

Seniorrådgiver Jon Meløy ga en presentasjon av Finnmarkskommisjonens første 
rapport.  

Styret sa seg meget godt fornøyd med administrasjonens arbeidet når det gjelder 
kommisjonsrapporten. 

Styret ønsket et seminar i Jergul 14.mai med tema " kommisjonens rapport for 
felt 1 Stjernøya/Seiland". 

 Salg av bygninger i Arbeidergata 5 i Kirkenes 

Skriftlig orientering er sendt styret.  
Salget er gjennomført i henhold til styrevedtak. Styret sa seg fornøyd med salget. 
 

 Elgjakt Øvre Anarjohka Nasjonalpark  
Skriftlig orientering er sendt styret.  
Styret sa seg enig i at jakta leies ut til eksterne og at det også åpnes for jegere 
utenom Finnmark. 
 

 Miljøundersøkelse på Slippenområdet i Bugøynes  

Skriftlig orientering er sendt styret. Styret tok saken til orientering. 

 Vedportalen 

Skriftlig orientering er sendt styret. Styret tok saken til orientering. 

 Protokoll fra kontrollkomiteen, møte 29.1.2013. Uoff. Offl. § 14 

Egen protokoll. 
 

 Regnskapsoversikt U.off.  
Egen protokoll. 

 

Referent: 
 
Anny S. Nilsen 



 


