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Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen 

Finnmárkkuopmodaga (FeFo) 29. september 2011 på Skaidi 

 

Møtested :  Skaidi Hotel 

Møtetid: 29.09. 2011 kl. 0920-1145 

   

Møteleder: 

Styreleder Harald Larssen 

 

Møtende styremedlemmer: 

Toril Bakken Kåven, Inga Manndal, Klemet Erland Hætta, Lise Svenning  

Nils Johan J. Gaup meldt forfall, vararepresentant Elisabeth Hegge innkalt, men meldt 

forfall. Toril Bakken Kåven deltok i møtet fra behandling av sak 45/2011. 

 

Ansatterepresentant: 

Erik Sundland 

 

Fra administrasjonen: 

Direktør Jon Meløy, assisterende direktør Søren Karlstrøm, nestleder næring Trond 

Aarseth leder for avdeling for grunn og rettigheter Sverre Pavel, informasjonsleder jan 

Henrik Hætta, leder for utmarksavdelingen Rolf E. Sch. Kollstrøm, nestleder på avdeling 

for grunn og rettigheter / advokat / protokollfører Ingvild Aleksandersen. 

 

Tolk  

Berit M. Oskal 

 

SAKSLISTE 

Sak – 40/2011 Godkjenning av innkalling. 

Innkallingen enstemmig godkjent. 

 

Sak – 41/2011 Godkjenning av saksliste. 

Sakslista enstemmig godkjent. 

 

Sak – 42/2011 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19.august 2011  

Protokoll fra styremøte 19. august 2011 enstemmig godkjent. 

 

Sak – 43/2011 Valg av representanter til å underskrive protokoll fra dagens  

styremøte 

Til å underskrive protokoll fra dagens møte ble valgt Harald Larssen og Lise Svenning.  



2 

 

Sak – 44/2011 Klage på styrevedtak sak 34-2011, regulering av småviltjakt 2011- 

Karina Kolflaath / Geir Johnsen og NJFF 

 

Direktørens innstilling: 

Styret finner ikke at klagene fra NJFF og Kolflaath/Johnsen gir grunnlag for å gjøre 

endringer i styrets vedtak i sak 34-2011 om regulering av småviltjakta på 

Finnmarkseiendommen.  

Klagesakene oversendes FAD, jf. Finnmarkslovens § 27, 7 ledd. 

 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt.  

 

 

Sak –  45/2011 Klage på regulering av tilreisende fiskere i Vestre jakobselv 

 

Direktørens innstilling: 

Det er ikke fremkommet nye momenter i klagene som endrer de vurderinger som er 

gjort.  

Klagene oversendes derfor departementet for endelig avgjørelse, jf Finnmarkslovens § 

27, 7. ledd. 

 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak –  46/2011 Delegasjonsreglement 

 

Direktørens innstilling: 

 

Reglementet for Finnmarkseiendommen vedtas. 

 

 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak –  47/2011 Høring – prinsipper for behandling av kontraktsløse byggverk i utmark 

 

Direktørens innstilling: 

Saken sendes på høring til aktuelle instanser, herunder kommunene, Sametinget, 

fylkeskommunen, fylkesmannen, reindriftsforvaltningen og aktuelle organisasjoner. 

Direktøren får fullmakt til å utforme et hensiktmessig høringsdokument. 

Hovedprinsippene det skal høres på er følgende: 

1. Sorteringskriterier for kontraktsløse bygg i utmark. Inndeling i tre kategorier, før 

1986, 1986-2000 og etter 2000. 

2. Saksbehandlingsrutiner - samhandling mellom FeFo og kommunene. 
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3. Opprettelse av festekontrakter for bygg som legaliseres. Vurdering av behovet for 

ulike klausuler i kontrakten.  

4. Alternativ grunneieravtale for bygg FeFo vil legalisere i stedet for festekontrakt i 

tilfeller der kommunen ikke behandler saken og det ikke opprettes matrikkelenhet 

for bygget. 

5. Saksbehandlingsrutiner i forbindelse med sanksjoner i forhold til bygg som ikke 

får tillatelse. Samarbeid med kommunen. FeFos rolle. 

 

 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak –  48/2011 Økonomirapport 2. Kvartal 

 

Direktørens innstilling: 

Økonomirapport pr. 30.06.2011 tas til etterretning. 

 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Sak –  49/2011 Høringsuttalelse nye jakt og fangsttider 2012-2017, frist 15.09 

 

Direktørens innstilling: 

Styret gir direktøren fullmakt til å sende inn høringssvar til Direktoratet for 

Naturforvaltning basert på saksfremlegget. 

 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Sak –  50/2011 Krav til ettersøkshund ved søknad på elgjakt / endring av retningslinjer 

for forvaltning av elg 

 

Direktørens innstilling: 

Det særskilte kravet om at hvert jaktlag skal disponere egen ettersøksekvipasje under 

jakt videreføres. Det stilles ikke krav om at hvert jaktlag skal dokumentere godkjent 

ettersøksekvipasje på søknadstidspunktet.  

I ”Retningslinjer for storviltjakta” fastsatt av styret i sak 14/09 erstattes punkt 6 med et 

nytt punkt 6: 

6) Hvert jaktlag skal disponere en godkjent ettersøksekvipasje under jakt. 

Ekvipasjen skal dokumenteres ved signering av kontrakt. 

 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 
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Sak –  51/2011 Høringssak, tilreisendes jakt på store rovdyr på Finnmarkseiendommen 

 

Direktørens innstilling: 

Finnmarkseiendommen åpner for at jegere som er bosatt utenfor Finnmark kan delta på 

lisensfelling av bjørn, jerv og ulv, samt kvotejakt etter gaupe, på like vilkår som jegere 

bosatt i Finnmark, med hjemmel i Finnmarkslovens § 25, om ”Adgang for andre”, annet 

ledd.  

I ”Retningslinjer for storviltjakta” fastsatt av styret i sak 14/09 erstattes punktene 9 og 

10 med et nytt punkt 9: 

9) Lisensfelling av bjørn, jerv og ulv samt kvotejakt etter gaupe på finnmarks-

eiendommen er åpen for alle jegere som har betalt jaktkort for felling av rovvilt. 

Elgjegere som har underskrevet elgkontrakt kan, uten å kjøpe eget jaktkort for 

rovvilt, felle bjørn, jerv og ulv innenfor sitt elgjaktfelt i jakttida for elg. Tillatelsen 

gjelder inntil tildelt elgkvote er felt. Småviltjegere som har kjøpt småviltkort kan, 

uten å kjøpe eget jaktkort for rovvilt, jakte jerv, ulv og gaupe innenfor det 

området og den jakttida de har kjøpt småviltkort for. Det forutsettes at jakta 

foregår innenfor rammene av offentlige bestemmelser. 

 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak –  52/2011 Betalt omsorgsarbeid ved styrearbeid 

 

Direktørens innstilling: 

Saken fremmes uten forslag til vedtak. 

Styreleder fremmet følgende forslag: 

FeFos styremedlemmer kan ved nødvendige tjenestereiser få dekket dokumenterte 

utgifter til omsorgsarbeid og eventuelle reiseutgifter til den som utfører omsorgsarbeidet 

til pass av barn under 12 år, funksjonshemmede, syke og eldre, begrenset oppad til kr 

450 pr. dag. I tilfeller der styremedlemmet har ansvar for flere barn, dekkes utgiftene 

med maks kr 200 pr. barn pr. dag fra og med andre barnet, begrenset oppad til kr 1000 

pr. dag. 

Ordningen er begrenset til 14 døgn pr. år, for eneforsørgere 20 døgn pr. år. Det 

forutsettes at forpliktelsen ellers ville ha hindret styremedlemmet fra å delta i 

styrearbeid/styremøte.  

Det er en forutsetning at det foreligger et reelt omsorgsbehov. Arbeidsgiver kan kreve at 

en arbeidstaker dokumenterer behovet for omsorg. Godtgjørelse utbetales ikke når 

barnepasser er en person som normalt har omsorgsforpliktelser for barnet.  
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I forbindelse med amming av barn under 1 år kan ektefelle, samboer eller annen person 

som står styremedlemmet nær være med på reise for å ta hånd om barnet, og få dekket 

reise- og oppholdsutgifter. Tapt arbeidsfortjeneste for ledsager dekkes ikke. 

Regning utstedes av den som utfører omsorgsarbeidet, og representanten attesterer 

arbeidsforholdet på skjema for ”Lønn og godtgjørelse”. Her skal navnet på den man har 

tilsyn for, og/eller navn og alder på barn fremkomme. 

Reglene ovenfor gjelder tilsvarende for FeFos ansatte ved tjenestereiser i forbindelse 

med møter og kurs der den ansattes tilstedeværelse anses som nødvendig. 

 

Forslag fra Lise Svenning: 

Endring i første setning: 

” FeFo styremedlemmer kan ved nødvendig styrearbeid…” 

Enstemmig vedtatt som styreleders forslag, og endringsforslag fra Lise Svenning. 

 

Vedtak: 

FeFo styremedlemmer kan ved nødvendig styrearbeid få dekket dokumenterte utgifter til 

omsorgsarbeid og eventuelle reiseutgifter til den som utfører omsorgsarbeidet til pass av 

barn under 12 år, funksjonshemmede, syke og eldre, begrenset oppad til kr 450 pr. dag. 

I tilfeller der styremedlemmet har ansvar for flere barn, dekkes utgiftene med maks kr 

200 pr. barn pr. dag fra og med andre barnet, begrenset oppad til kr 1000 pr. dag. 

Ordningen er begrenset til 14 døgn pr. år, for eneforsørgere 20 døgn pr. år. Det 

forutsettes at forpliktelsen ellers ville ha hindret styremedlemmet fra å delta i 

styrearbeid/styremøte.  

Det er en forutsetning at det foreligger et reelt omsorgsbehov. Arbeidsgiver kan kreve at 

en arbeidstaker dokumenterer behovet for omsorg. Godtgjørelse utbetales ikke når 

barnepasser er en person som normalt har omsorgsforpliktelser for barnet.  

I forbindelse med amming av barn under 1 år kan ektefelle, samboer eller annen person 

som står styremedlemmet nær være med på reise for å ta hånd om barnet, og få dekket 

reise- og oppholdsutgifter. Tapt arbeidsfortjeneste for ledsager dekkes ikke. 

Regning utstedes av den som utfører omsorgsarbeidet, og representanten attesterer 

arbeidsforholdet på skjema for ”Lønn og godtgjørelse”. Her skal navnet på den man har 

tilsyn for, og/eller navn og alder på barn fremkomme. 

Reglene ovenfor gjelder tilsvarende for FeFos ansatte ved tjenestereiser i forbindelse 

med møter og kurs der den ansattes tilstedeværelse anses som nødvendig. 
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Orienteringssaker 

Likestillingsplanen, plan utsendt – saken tas til orientering 

ESA og ulovlig tomtesalg, notat utsendt – saken tas opp som vedtakssak på neste 

styremøte 

Pris på areal til næringsformål i Lakselv sentrum – saken tas til orientering 

Status for biovarme på Svanhovd, notat utsendt- saken tas til orientering, saken tas opp 

som vedtakssak til neste styremøte 

Hamnefjell vindpark Båtsfjord kommune, notat utsendt- saken tas til orientering 

Rákkučearru vindpark, muntlig orientering – saken tas til orientering 

Småviltoppsyn, notat utdelt- saken tas til orientering 

Status storvilt-og småviltjakt, notat utdelt –saken tas til orientering 

Rettssak Korselva, muntlig orientering – saken tas til orientering 

Jordskiftesaker, muntlig orientering – saken tas til orientering 

 

 

 

 


