
 
 

 

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen 

Finnmárkkuopmodaga (FeFo) Mandag 26.06.2017 Lakselv hotell 
 

Møtested: Lakselv hotell 

Møtetid: Mandag 26.06.2017 kl 11:00 til tirsdag 27.06.2017  

Møteleder: Raymond Robertsen 

 

 

Møtende styremedlemmer:  

Raymond Robertsen  

Bente Haug  

Hartvik Andreas Hansen  

Marit Kirsten Anti Gaup  

Mathis Nilsen Eira  

Runar Sjåstad  

Erik Sundland  

 

Andre som møtte:  

Sverre Pavel  

Einar J. Asbjørnsen 

Fung. direktør 

Leder for utmark 

Eirik Palm Leder for kommunikasjon 

Elin Hansen Leder for økonomi 

Håvard Aagesen Leder for advokatene 

Kate Persen Leder for næring 

Mariell Frantzen Møtesekretær 

Mikkel Magnus Utsi 

Åge Lien 

Sissel Johnsen 

Tolk 

Styreveileder 

Revisor 

 

Styremedlem Hansen var ikke tilstede dag to under styremøtebehandlingen sak: 53, 59, 60 

og 63/2017 

 

  

Sakliste 

 

Sak nr. Sakstittel  

46/2017 Godkjenning av innkalling  

47/2017 Godkjenning av saksliste  

48/2017 Godkjenning av protokoll  

49/2017 Valg av representanter til å underskrive protokoll fra 

dagens styremøte 

 

50/2017 Småvilt - Evaluering jaktfeltmodell  

51/2017 Overordnet strategi, kommunikasjon  

52/2017 Marin verneplan for Lopphavet  

53/2017 Innspill til evaluering av mineralloven  

54/2017 Søknad om støtte - Finnmark Friluftsråd  

55/2017 Retningslinjer for styret - endelig behandling  

56/2017 Reglement for FeFo - fornyet godkjenning  
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57/2017 Sami Music Awards  

58/2017 Næringshytter - retningslinjer for saksbehandlingen  

59/2017 Årsregnskap 2016  

60/2017 Økonomirapport - tertial 1/2017  

61/2017 Rammer budsjettarbeid 2018 

 

Unntatt 
offentlighet Offl. 
§14,1 

62/2017 Orienteringer  

1 Orientering Utmark  

2 Orienteringssak - dom i lagmannsretten  

3 Generell orientering kommunikasjon  

4 Skillemoen - klage til fylkesmannen       

63/2017 Eventuelt  

64/2017 Detaljprosjektering av nytt administrasjonsbygg  
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46/2017: Godkjenning av innkalling 

 

Innkalling godkjennes 

 

Behandling: 

 

ST- 46/2017 Vedtak: 

Innkallingen enstemmig godkjent. 

 

 

47/2017: Godkjenning av saksliste 

 

Behandling: 

 

ST- 47/2017 Vedtak: 

Saksliste enstemmig godkjent. 

 

 

48/2017: Godkjenning av protokoll 

 

Behandling: 

 

ST- 48/2017 Vedtak: 

Protokoll fra styremøte  20.april 2017 enstemmig godkjent. 

 

 

49/2017: Valg av representanter til å underskrive protokoll fra dagens styremøte 

 

Behandling: 

 

ST- 49/2017 Vedtak: 

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

Anti Gaup 

 

 

50/2017: Småvilt - Evaluering jaktfeltmodell 

 

Direktørens innstilling: 

Styret tar direktørens evaluering til etteretning. Det iverksettes en høring om 

retningslinjene for småviltjakt på Finnmarkseiendommen høsten 2017, med utgangspunkt i 

direktørens evaluering. Høringen gjennomføres med endelig vedtak før jaktsesongen 2018-

2019.  

 

Behandling: 

 

ST- 50/2017 Vedtak: 

Styret tar direktørens evaluering til etteretning. Det iverksettes en høring om 

retningslinjene for småviltjakt på Finnmarkseiendommen høsten 2017, med utgangspunkt i 

direktørens evaluering. Høringen gjennomføres med endelig vedtak før jaktsesongen 2018-

2019.  

 

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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51/2017: Overordnet strategi, kommunikasjon 

 

Direktørens innstilling: 

Styret vedtar overordnet strategi for FeFos kommunikasjonsarbeid, som fremlagt.  

 

Behandling: 

 

ST- 51/2017 Vedtak: 

Styret vedtar overordnet strategi for FeFos kommunikasjonsarbeid, som fremlagt. 

 

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

52/2017: Marin verneplan for Lopphavet 

 

Direktørens innstilling: 

FeFo ønsker ikke ytterlige båndlegging av FeFo-grunn. Det er allerede vernet betydelige 

arealer i fylket og dette er hovedsakelig FeFo-grunn.  

 

FeFo mener vernegrensen mot FeFo-grunn må følge samme prinsipp som for private 

eiendommer. Det vil si at vernegrensen trekkes i marbakken og ikke lengre inn mot land. 

Hovedregel for eiendomsgrenser i sjø følger av rettspraksis og innebærer at eiendomsretten 

strekker seg til marbakken, eller to meters dyp der marbakke ikke kan påvises. 

 

Behandling: 

Sak 52/17 Tilleggsforslag som erstatning for direktørens innstilling, første avsnitt, foreslått 

av Bente Haug og Runar Sjåstad; 

 

FeFo ønsker ikke ytterlige båndlegging og vern. Det er allerede vernet og båndlagt 

betydelige arealer i fylket og dette er hovedsakelig FeFo-grunn. Vi ser hvilke konsekvenser 

dette har for de berørte kommunene i Finnmark. Marin verneplan for Lopphavet vil berøre 

kommunene i det foreslåtte vernede området på en slik måte at samfunns- og 

næringsutvikling vanskeliggjøres. Det vil utgjøre en trussel mot framtidig vekst utvikling for 

sårbare kystkommuner. 

 

Votering for tilleggsforslag som erstatning for direktørens innstilling, første avsnitt, seks 

stemmer avgitt for tilleggsforslag fra Bente Haug og Runar Sjåstad,  null stemmer for 

direktørens innstilling. 

 

Votering av andre avsnitt i direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

ST- 52/2017 Vedtak: 

FeFo ønsker ikke ytterlige båndlegging og vern. Det er allerede vernet og båndlagt 

betydelige arealer i fylket og dette er hovedsakelig FeFo-grunn. Vi ser hvilke konsekvenser 

dette har for de berørte kommunene i Finnmark. Marin verneplan for Lopphavet vil berøre 

kommunene i det foreslåtte vernede området på en slik måte at samfunns- og 

næringsutvikling vanskeliggjøres. Det vil utgjøre en trussel mot framtidig vekst utvikling for 

sårbare kystkommuner. 

 

FeFo mener vernegrensen mot FeFo-grunn må følge samme prinsipp som for private 

eiendommer. Det vil si at vernegrensen trekkes i marbakken og ikke lengre inn mot land. 

Hovedregel for eiendomsgrenser i sjø følger av rettspraksis og innebærer at eiendomsretten 

strekker seg til marbakken, eller to meters dyp der marbakke ikke kan påvises. 

 

Tilleggsforslag fra Bente Haug og Runar Sjåstad, og direktørens innstilling andre avsnitt ble 

enstemmig vedtatt. 
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53/2017: Innspill til evaluering av mineralloven 

 

Direktørens innstilling: 

 

Direktørens forslag til uttalelse og innspill ved evaluering av mineralloven oversendes 

nærings- og fiskeridepartementet.  

 

Behandling: 

Tilleggsforslag til direktørens innstilling - innspill til evaluering av mineralloven, foreslått av 

Mathis Nilsen Eira; 

 

Det vises til at Stortinget i 2009 vedtok ny minerallov uten Sametingets samtykke. 

Sametingets standpunkt har sin bakgrunn i oppfatning om at mineralloven ikke oppfyller 

statens folkerettslige forpliktelser over samene.  

Dette knytter seg for det første til manglende sikring av naturgrunnlaget for samisk kultur.  

For det annet gjelder det  manglende ivaretakelse  av berørte samiske rettigheter og 

Sametingets rettmessige deltakelse i beslutningsprosessen .  

For det tredje henviser Sametinget til fravær av nødvendig sikring av lokalbefolkningens 

nytteverdi ved oppstart av mineral virksomhet.  

 

FeFo ser at det gjeldende minerallov ikke gir forutsigbarhet for alle parter og mulighet for 

sameksistens mellom tradisjonelle og nye næringer. 

På denne bakgrunn mener FeFo at det er nødvendig å endre mineralloven. Det påpekes at 

det i tråd med konsultasjonsavtalen er nødvending å involvere Sametinget i prosessen om 

lovendringen. 

 

Sak 53/17  I tillegg til direktørens innstilling, foreslått av Marit Kirsten Anti Gaup; 

 

Så lenge Sametinget har ikke gitt sitt samtykke til mineralloven som stortinget vedtok i 

2009. Sametinget utarbeidet i 2010 en egen mineralveileder som bl.. skulle legge til rette 

for at det kan tas helhetlig hensyn til alle berørte samiske interesser ved 

mineralvirksomhet, så mener FeFo at dagens mineralloven tar ikke nok hensyn til samiske 

interesser ved mineralutvinning og konsekvenser for natur og miljø jfr. Finnmarks loven. 

Fefo mener det må føres reelle konsultasjoner med Sametinget om endring av mineralloven 

for lovendringen vedtas i Stortinget. 

 

Votering for Mathis N. Eiras forslag falt med tre mot to stemmer (Marit Kirsten Anti Gaup Og 

Mathis N. Eira) 

 

Votering for forslag fra Marit Kirsten Anti Gaup falt med tre mot to stemmer (Marit Kirsten 

Anti Gaup Og Mathis N. Eira) 

 

Deretter ble det votering for direktørens innstilling som ble enstemmig vedtatt 

 

ST- 53/2017 Vedtak: 

Direktørens forslag til uttalelse og innspill ved evaluering av mineralloven oversendes 

nærings- og fiskeridepartementet.  

 

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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54/2017: Søknad om støtte - Finnmark Friluftsråd 

 

Direktørens innstilling: 

Styret stiller seg positiv til samarbeid  med Finnmark Friluftsråd for perioden 2017-2019 og 

innvilger støtte som omsøkt, med 100 000,- i årlig støtte for årene 2017, 2018 og 2019. 

 

Behandling: 

Direktøren trakk saken 

 

 

ST- 54/2017 Vedtak: 

 

 

55/2017: Retningslinjer for styret - endelig behandling 

 

Styreleders innstilling: 

Styret vedtar dokumentet «Retningslinjer for styret i FeFo». Dokumentet legges frem for 

tilslutning fra kontrollkomitéen.  

 

Behandling: 

 

ST- 55/2017 Vedtak: 

Styret vedtar dokumentet «Retningslinjer for styret i FeFo». Dokumentet legges frem for 

tilslutning fra kontrollkomitéen.  

 

Styreleders innstilling enstemmig vedtatt 

 

 

56/2017: Reglement for FeFo - fornyet godkjenning  

 

Styreleders innstilling: 

Reglementet med justeringer foretatt på styreseminaret 27.-28. mars 2017 godkjennes.  

 

Behandling: 

Fremmet forslag om at saken utsettes til neste styremøte 

 

ST- 56/2017 Vedtak: 

Saken utsettes til neste styremøte, enstemmig vedtatt. 

  

 

57/2017: Sami Music Awards 

 

Direktørens innstilling: 

Direktøren gis fullmakt til å inngå en samarbeidsavtale om Sami Music Awards over tre år, 

med en årlig kostnadsramme på kr. 75.000,-, og med opsjon om videreføring av avtalen. 

 

Behandling: 

Direktøren trakk saken 

 

ST- 57/2017 Vedtak: 

 

 

58/2017: Næringshytter - retningslinjer for saksbehandlingen 

 

Direktørens innstilling: 

Retningslinjene utarbeidet av direktøren vedtas. 
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Behandling: 

Det ble foreslått at retningslinjer utarbeidet av direktøren sendes på høring. 

 

 

ST- 58/2017 Vedtak: 

Forslag av retningslinjer utarbeidet av direktøren sendes på høring. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

59/2017: Årsregnskap 2016 

 

Direktørens innstilling: 

Årsregnskap 2016 m/noter vedtas. 

Årsberetning for 2016 vedtas. 

 

Styret vedtar følgende disponering av årets resultat: 

Overføring annen egenkapital kr. 3.112.692,- 

 

Behandling: 

 

ST- 59/2017 Vedtak: 

Årsregnskap 2016 m/noter vedtas. 

Årsberetning for 2016 vedtas. 

Styret vedtar følgende disponering av årets resultat: 

Overføring annen egenkapital kr. 3.112.692,- 

 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

60/2017: Økonomirapport - tertial 1/2017 

 

Direktørens innstilling: 

Økonomirapport pr. 30.04.2017 tas til orientering. 

 

Behandling: 

 

ST- 60/2017 Vedtak: 

Økonomirapport pr. 30.04.2017 tas til orientering. 

 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt 

 

 

61/2017: Rammer budsjettarbeid 2018                       Unntatt offentlighet Offl. §14,1 

 

 

62/2017: Orienteringer 

 

1: Orientering Utmark 

 

Behandling: 

Det ble gitt en generell orientering fra leder utmark 

 

ST- 1 Vedtak: 

Styret tar informasjonen til orientering 
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2: Orienteringssak - dom i lagmannsretten 

 

Behandling: 

Det ble gitt orientering om dom i Øvernes, Stabbursnes i lagmannsretten av FeFos advokat. 

 

ST- 2 Vedtak: 

Styret tar orienteringen til etterretning 

 

3: Generell orientering kommunikasjon 

 

Behandling: 

Orientering fra leder kommunikasjon og samfunnskontakt  

Acos skal levere ny digital plattform til FeFo, som skal implanteres til høsten.  

Acos innsyn kjøres i gang 1. september, FeFo skal bli best i klassen, offentlig innsyn 

Det nye som skal testes er webinar, først test er i forbindelse med rypejakta 

 

ST- 3 Vedtak: 

Styret tar informasjonen til orientering og gleder seg til FeFos nye digitale plattform er på 

plass 

 

 

4: Skillemoen - klage til fylkesmannen 

 

Behandling: 

Avventer svar fra kommunen for å se hva som skal gjøres videre i saken. 

 

ST- 4 Vedtak: 

Styret tar  informasjonen til orienteringen. 

 

 

63/2017: Eventuelt 

 

Behandling: 

Ingen saker under eventuelt 

 

ST- 63/2017 Vedtak: 

 

 

64/2017: Detaljprosjektering av nytt administrasjonsbygg 

 

Behandling: 

Forslag til vedtak fra styret, foreslått av  

Styret tar orienteringen fra byggekomiteen til etterretning, og gir byggekomiteen fullmakt 

til å fortsette prosjektet i tråd med det fremlagte 

 

ST- 64/2017 Vedtak: 

Styret tar orienteringen fra  byggekomiteen og diskusjonen i møte til etterretning, og gir 

byggekomiteen fullmakt til å fortsette prosjektet i tråd med det dette. 

 

 

 

Møtet ble avsluttet kl. 1200 

 

 

Referent: Mariell Frantzen 


