
Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen 

Finnmárkkuopmodaga (FeFo) mandag 19.januar 2015 på Scandic 

hotell Karasjok 

 

Møtested:  Scandic hotell Karasjok.   

Møtetid: 19.januar 2015  kl. 12.00 –kl. 18.15. 

 

Møteleder:  

Styreleder Marit Kirsten Anti  Gaup ledet møtet til og med sak 6/2015. 

Nyvalgt styreleder Raymond Robertsen ledet møte fra sak 7/2015. 

 

Møtende styremedlemmer: 

Raymond Robertsen, Bente Haug,  Hartvik Hansen, Runar Sjåstad og Mathis Nilsen Eira 

 

Ansatterepresentant: 

Erik Sundland  

 

Fra administrasjonen: 

Direktør Jan Olli, leder grunn- og rettigheter Sverre Pavel, leder utmark Einar 

J.Asbjørnsen, informasjonsleder Jan Henrik Hætta, leder næring Kate Persen, advokat 

Håvard Aagesen og styresekretær Anny S. Nilsen. 

 

Styret fikk en orientering av Øystein Rushfeldt om Nussir- prosjektet  i Kvalsund. 

 

Tolk 

Berit Margrethe Oskal. 

 

Saksliste 

Sak –01/2015     Godkjenning av innkalling. 

Innkallingen enstemmig godkjent. 

Sak –02/2015     Godkjenning av saksliste. 

Sakslista enstemmig godkjent. 

Sak –03/2015     Godkjenning av protokoll fra styremøte 28.november 2014  

Protokoll fra styremøte fra styremøte 28.november 2014 enstemmig godkjent. 

 

Sak –04/2015     Godkjenning av protokoll fra styremøte 28.november 2014 

U.off.fvl.§13. 

Egen protokoll. 

 

Sak –05/2015     Valg av representanter til å underskrive protokoll fra dagens styremøte 

 

Til å underskrive protokoll fra dagens møte ble valgt Marit Kirsten Anti Gaup og Raymond 

Robertsen. 



 

Sak –06/2015     Valg av leder og nestleder 

Forslag fra Runar Sjåstad:  

Som leder foreslås Raymond Robertsen. 

Som nestleder foreslås Bente Haug. 

 

Styrets vedtak:  

Runar Sjåstads forslag enstemmig vedtatt.  

 

Sak -07/2015  Revisjon av strategisk plan – diskusjonssak  U.off § 13 

 

Egen protokoll. 

 

Sak –08/2015     Finnmarkkommisjonens rapport felt 5 Varangerhalvøya - øst. U.off §13     

        Diskusjonssak. 

Egen protokoll. 

 

Sak –09/2015     Småkraftverk – høringsuttalelse. U.off.§ 13 

 

Saken ble flyttet til en åpen sak.  

 

Direktørens innstilling:  

FeFo er villig til å inngå grunneieravtale med Finnmark kraft AS for utbygging av 

Korselva, Hamnaelva, Stjernelva og Erdalselva.  

FeFo er ikke villig til å inngå grunneieravtale med Finnmark kraft AS for utbygging av 

Tverrfjordelva.  

 

Styrets vedtak: 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt.   

 

Sak –10/2015     Finnmark Kraft. Unntatt off § 13 

 

Egen protokoll. 

 

Sak –11/2015     Fullmakt høring innlandsfiske 

 

Forslag fra Hartvik Hansen: 

Nytt pkt. 2. Styret oppfordrer også enkeltpersoner, bygdelag og forreninger om å komme 

med høringsuttalelser.  

 

Direktørens innstilling: 

Styret gir direktøren fullmakt til å sende på høring forslag om regulering av innlandsfiske 

med utgangspunkt i bakgrunnsnotat og innspill som har kommet i avholdte folkemøter. 

Saken legges fram til vedtak for styret når høringen er gjennomført. 

Styrets vedtak: 

 

Direktørens innstilling med Hartvik Hansens tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 

 



Sak –12/2015     Eventuelt 

Ingen saker under eventuelt.  

    

 

Orienteringssaker: 

 

 FeFos ansvar og rolle ved utvinning av statens mineraler (Nussir)  

 

Skriftlig orientering sendt styret i forkant av møtet. Styret tok saken til 

orientering.  

 Høring vedrørende forslag om oppheving av konsesjonsloven. 

 

Skriftlig orientering sendt styret i forkant av møtet.  Leder for grunn og rettigheter 

Sverre Pavel orienterte om saken.  

FeFo fikk ikke tilsendt saken på høring, men ble rett før fristen gikk ut gjort 

oppmerksom på saken. Høringsuttalelse ble sendt innen fristen som var 

15.januar.  

Styret tok saken til orientering. 

 

 Saker for utmarksdomstolen 

FeFo advokat Håvard Aagesen orienterte. 

Utmarksdomstolen begynner behandlingen av saker som er stevnet inn den 3.-

4.februar.  

Det er kommet inn sju stevninger. 

Styret tok dette til orientering. 

 

 

  

 

Referent: Anny S. Nilsen 

 

 

 

 


