
Protokoll fra styreseminar og styremøte i Finnmarkseiendommen/ 

Finnmárkkuopmodat (FeFo) mandag 27.-onsdag 29. april 2009, 
Alta rica hotell 

 
Møtested og møtetid: 

Styreseminar 27.04 kl. 15.00- 18.40 og 28.04 kl.08.30 – kl. 17.30. 

 

Styremøte 29.04 fra kl. 08.30-12.30. 

 
Møteleder: 

Direktøren ledet styremøtet fram til ny leder og nestleder ble valgt. 

Styreleder Harald Larssen ledet møtet fra sak 26/09. 

 

Møtende styremedlemmer: 

Inga Manndal, Berit Ranveig Nilssen, Josef Vedhugnes, Harald Larssen og Lise Svenning. 

 

Forfall: 

Per A. Bæhr. 

 

Vara Inger Anita Smuk kunne ikke møte. 

 

Ansatterepresentant: 

Erik Sundland. 

 

Fra administrasjonen: 

Direktør Jon Meløy, assisterende direktør Søren Karlstrøm, eiendomssjef Sverre Pavel, 

utmarksjef Rolf Kollstrøm, styresekretær Anny S. Nilsen, språkkonsulent Anne Kristine 

Utsi, informasjonssjef Jan Henrik Hætta. 

  

Tolk  

Berit Margrethe Oskal. 

 

Styremøtet ble bestemt startet kl. 08.30 i stedet for opprinnelig kl. 09.00. Det ble derfor 

enighet om at en startet med orienteringssaker fram til kl. 09.00, men at disse føres i 

protokollen etter ordinære styre saker.  

 

Saker til behandling:  

 
Sak - 24/09  Godkjenning av innkalling  

 

Innkallingen enstemmig godkjent. 

 

Sak - 25/09  Valg av leder og nestleder 

 

Lise Svenning satte fram følgende forslag:  

Som styreleder foreslås : Harald Larssen 

Som nestleder foreslås: Inga Manndal  

 

Styrets vedtak: 

Styreleder Harald Larssen enstemmig valgt.  

Nestleder Inga Manndal enstemmig valgt.   

 

Sak - 26/09  Godkjenning av saksliste 

 

To orienteringssaker i tillegg:  

1. Kontaktmøte med Fylkesting og Sameting, 12. juni i Vadsø. 



2. Regnskapsrapport 1. kvartal 2009. 

Saksliste med tilleggssaker enstemmig godkjent. 

 

Sak - 27/09  Godkjenning og underskrift av protokoll fra styremøtet 24.-25.mars 2009 

 
Berit Rannveig Nilssen hadde følgende merknader til protokollen: 

Det var bare sak 19 hun ikke var med å behandle. Dette rettes opp i protokollen. 

Protokollen med endringer enstemmig godkjent. 

 

Det ble ikke valgt noen til å underskrive protokoll fra dagens møte.  

På neste styremøte velges to til å underskrive protokollen fra dagens møte. 

 
Sak - 28/09  Fornyet behandling av søknad om lakseplass 20090 i Sør-Varanger 

kommune – søker Astrid Daniloff 

 

Direktørens innstilling: 

 

Finnmarkseiendommens vedtak av 25.02.09 opprettholdes med bakgrunn i den 

begrunnelse som er gitt og med den begrunnelse som fremkommer i dette saksfremlegg.   

 

Dersom ikke ekteparet har næringsinntekter fra primærnæring ved neste tildelingsrunde 

vil det ikke kunne tildeles flere enn en lakseplass.  

 

Styrets vedtak: 

 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak - 29/09  Fornyet behandling av søknad om lakseplass 40037 og 40036 i Tana 

kommune – søker Odd Alexander Nyheim 

 

Direktørens innstilling: 

Finnmarkseiendommens vedtak av 03.03.09 opprettholdes med bakgrunn i den 

begrunnelse som er gitt og med den begrunnelse som fremkommer i dette saksfremlegg.  

 

Forslag fra Berit Ranveig Nilssen:  

Odd Nyheim tildeles lakseplass nr. 40037 og 40036 i Tana kommune. Odd Nyheim 

tildeles lakseplassene for 2 år.  

Odd Nyheim oppfyller vilkårene i pkt. 3 i retningslinjene. 

 

Styrets enstemmige vedtak: 

 

Odd Nyheim tildeles lakseplass nr. 40037 og 40036 i Tana kommune. Odd Nyheim 

tildeles lakseplassene for 2 år.  

Odd Nyheim oppfyller vilkårene i pkt. 3 i retningslinjene. 

 

 

Sak - 30/09  Fornyet behandling av søknad om lakseplass 77 i Nesseby kommune – 

søker John Georg Dikkanen              

  

Direktørens innstilling: 

Finnmarkseiendommens vedtak av 26.02.09 opprettholdes med bakgrunn i den 

begrunnelse som er gitt og med den begrunnelse som fremkommer i dette saksfremlegg.   

 

Forslag fra Berit Ranveig Nilssen:  

John Georg Dikkanen tildeles lakseplass nr. 77 i Nesseby kommune.  

John Georg Dikkanen oppfyller vilkårene i pkt. 11 i retningslinjene. 



Søkeren deltar i forskningsfiske, og FeFo styret anser dette som særlig grunn. 

 

Styrets enstemmig vedtak: 

 

John Georg Dikkanen tildeles lakseplass nr. 77 i Nesseby kommune.  

John Georg Dikkanen oppfyller vilkårene i pkt. 11 i retningslinjene. 

Søkeren deltar i forskningsfiske, og FeFo styret anser dette som særlig grunn. 

 

 

Sak - 31/09  Fornyet behandling av søknad om lakseplass 536, 541 og 539 i Porsanger 

kommune – søker Marianne Hansen 

              

Direktørens innstilling: 

 

Marianne Hansen oppfyller ikke lengre vilkårene for tildeling av lakseplass. 

Finnmarkseiendommens vedtak av 25.02.09 opprettholdes med bakgrunn i den 

begrunnelse som er gitt og med den begrunnelse som fremkommer i dette saksfremlegg.  

 

Marianne Hansen kan få bytte sin lakseplass 519 med en av de omsøkte plassene. 

 

Forslag fra Berit Ranveig Nilssen:  

Marianne Hansen tildeles totalt 3 lakseplasser i Porsanger kommune.   

Marianne Hansen driver primærnæring og oppfyller vilkårene i pkt. 3. Søkeren bor i 

ytterdistrikt i et næringssvakt område. Søkeren bidrar også til rekruttering til 

sjølaksefiske.  

 

Styrets enstemmige vedtak: 

 

Marianne Hansen tildeles totalt 3 lakseplasser i Porsanger kommune.   

Marianne Hansen driver primærnæring og oppfyller vilkårene i pkt. 3. Søkeren bor i 

ytterdistrikt i et næringssvakt område. Søkeren bidrar også til rekruttering til 

sjølaksefiske.  

 

 

Sak - 32/09  Søknad om forpaktning av Bergebyelva i Nesseby kommune - Nesseby JFF 

og Nesseby bygdelag sak 08/01829 og 08/01632 

 

Direktørens innstilling: 

 

Med bakgrunn i direktørens vurdering gis en videreføring av forpaktning av Bergebyelva 

til Nesseby Herreds jff. 

 

Styrets vedtak: 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Sak - 33/09 Nivåregulering av festeavgift på boligtomter. 

 

Direktørens innstilling: 

 

FeFo ønsker ikke å justere festeavgiftene for etablerte boligtomter i tråd med 

markedsverdi. 

Den foreslåtte reguleringsmåten bidrar til å skape forutsigbarhet for alle boligfestere.  

 

De boligtomtene som kommer til regulering i perioden 2009-2011 og hvor kontrakten 

åpner for regulering av festeavgiften iht. markedsverdi oppjusteres slik: 

 



1. Boligtomter med festeavgift lavere enn 1200 kr/år etter justering iht. endring i 

pengeverdi (kpi) oppjusteres til minsteavgift på kr. 1200,-. 

 

2. Boligtomter med festeavgift høyere enn 1200 kr/år etter justering iht. endring i 

pengeverdi (kpi) får ingen annen prisjustering. 

 

3. Senere reguleringer vil iht. tomtefesteloven bare kunne skje i tråd med endringer av 

pengeverdien. 

 

Styrets vedtak: 

 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Pressemelding til saken. 

 

Sak - 34/09 Framtidige kontorlokaler i Karasjok. 

 

Saken delt ut ved seminarstart mandag 27.04.09.  

 

Direktørens innstilling: 

 

Eiendommen i Karasjok oppraderes og rehabiliteres i forhold til opprinnelige planer, slik 

at ansatte gis tilfredsstillende arbeidsforhold samt at eiendommen framstår som tjenelig 

for FeFos behov. 

Direktøren gis fullmakt til å framforhandle en totalentreprise ut i fra rammene som er 

beskrevet i saksframlegget, og regulere dette inn i budsjettet for 2009. 

 

Styrets vedtak: 

 

Direktørens forslag vedtatt mot 1 stemme. ( Harald Larssen) 

 

Sak - 35/09  Møteplan 2009  

 

Direktørens innstilling: 

 

Møteplan vedtatt i sak 79/08 

 3. - 4. februar  Karasjok 

24 - 26.mars (tre dager)     Trondheim 

28 - 29. april                     Alta 

18. - 19. juni                     Gamvik 

15. - 16. september           Kirkenes 

27. - 28. oktober               Lakselv 

 9. - 10 desember               Vadsø 

 

Styrets vedtak: 

 

Direktørens forslag enstemmig vedtatt. 

 

Orienteringssaker:  

Saker fra direktøren:  

 Offentlige anskaffelser, omfattes FeFo av ordningen. 

  

FeFos konklusjon er FeFo ikke omfattes av ordningen. 



 

Saken tatt til orientering. 

 

 Kontaktmøte med Fylkesting og Sameting, 12. juni i Vadsø. 

 

Fylkestinget er vertskap for møtet i Vadsø. 

På administrativt formøte ble foreløpig saksliste satt opp.  

 

Styret hadde ingen merknader til sakslista. 

 

 Regnskapsrapport 1. kvartal 2009. 

Søren Karlstrøm ga en orientering.  

Styret ønsker at regnskapsrapportene settes opp som sak på første styremøte 

etter ferdigstillelse av de kvartalsvise regnskapsrapportene. 

  

 Styret hadde ingen merknader til regnskapsrapporten for 1. kvartal 2009. 

 

 Altagårdsskogen 
Direktøren orienterte om møte med Alta IF den 27. april og om drøftingene rund planlegging 
og tilgang til arealet som der ble gjennomført. Det er avtalt at Alta IF skal konkretisere planene 
og med bakgrunn i dette vil direktøren fremme en egen sak for styret til junimøtet. 

 

Saker fra utmarksavdelingen:  

 Høring innlandsfiske.  

 

Dokumenter i saken ble delt ut på møtet. Utmarkssjefen orienterte om 

høringsprosessen og oppsummeringen av høringen.  

Styret etterlyste invitasjonsbrevet som ble sendt ut i forbindelse med høringen. 

 

 Forespørsel om forvaltning av jakt i Anarjohka nasjonalpark 

Utmarkssjefen orienterte. 

En kommersiell aktør har søkt om forvaltning av jakt i Anarjohka nasjonalpark. 

Styret har tidligere gjort vedtak i saken. I tillegg var dette tema på møtet med 

Direktoratet i Trondheim 24.-25.mars 2009.  

FeFo avventer for å se hva vernemyndighetene beslutter. 

 

Saken tatt til etterretning.  

 

 
Referent: Anny S. Nilsen 

 

 

 


