
 
 

 

 

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen 
Finnmárkkuopmodaga (FeFo) Tirsdag 19.12.2017 på Lakselv 
 

Møtested: Lakselv 

Møtetid: Tirsdag 19.12.2017 kl 11:00 til Onsdag 20.12.2017 kl.11.30 

Møteleder: Raymond Robertsen 

 

 

Møtende styremedlemmer:  

John Erik Pedersen  

Máret Alehtta Guhttor  

Raymond Robertsen  

Bente Haug  

Marit Kirsten Anti Gaup  

Mathis Nilsen Eira  

Beate Wirkola Søvsø 

 

Forfall  Varamedlem   

Erik Sundland  Beate Wirkola Søvsø  

 

Andre som møtte:  

Jan Olli 

Sverre Pavel   

Direktør 

Leder grunn- og rettigheter 

Håvard Aagensen Leder Advokatene 

Kate Persen  

Einar Asbjørnsen 

Elin Hansen 

Jan Henrik Hætta 

Leder næring 

Leder utmark 

Leder økonomi 

Seniorrådgiver kommunikasjon 

Mariell Frantzen 

Berit Margrethe Oskal 

Møtesekretær 

Tolk  

 

 

Inhabile Sak Følgende 

varamedlem. 

møtte 

Merknad 

Raymond Robertsen 98/2017  Nestleder, Bente Haug ledet 

møtet i denne saken.  

 

 

Styremedlem Eira fikk permisjon og var ikke tilstede under behandling av sak: 90/2017 

 
 

Sakliste 

 

Sak nr. Sakstittel  

87/2017 Godkjenning av saksliste  

86/2017 Godkjenning av innkalling  

88/2017 Godkjenning av protokoll  
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89/2017 Valg av representanter til å underskrive protokoll fra 

dagens styremøte 

 

90/2017 Høring til melding om forslag til 

konsekvensutredningsprogram - Davvi vindpark 

 

91/2017 Budsjett 2018  

92/2017 Økonomirapport 2. tertial  

93/2017 Virksomhetsplan 2018-2021  

94/2017 Fem-kilometersone  

95/2017 Status administrasjonsbygg Lakselv  

96/2017 Grønne midler, tilskuddsordninger  

97/2017 Arctic Race of Norway  

98/2017 Forespørsel fra kommunen om FeFos deltakelse i prosjekt 

tilknyttet Nordkapplatået 

 

99/2017 Tilrettelegging for friluftsliv på Finnmarkseiendommen  

100/2017 Ladestasjoner for elbiler ved FeFos nybygg  

101/2017 Vurdering oversendelse departementet - vedtak 

høringsuttalelse Nussir 
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87/2017: Godkjenning av saksliste 

 

Behandling: 

 

ST- 87/2017 Vedtak: 

Sakslista enstemmig godkjent. 

 

 

86/2017: Godkjenning av innkalling 

 

Behandling: 

 

ST- 86/2017 Vedtak: 

Innkallingen enstemmig godkjent. 

 

 

88/2017: Godkjenning av protokoll 

      

Behandling: 

 

ST- 88/2017 Vedtak: 

Protokoll fra styremøte 8.november enstemmig godkjent. 

 

 

89/2017: Valg av representanter til å underskrive protokoll fra dagens styremøte 

 

Behandling: 

 

ST- 89/2017 Vedtak: 

Til å underskrive protokoll fra dagens møte ble valgt Raymond Robertsen og Máret Alehtta 

Guhttor 

 

90/2017: Høring til melding om forslag til konsekvensutredningsprogram - Davvi 

vindpark 

 

Direktørens innstilling:  

Direktøren ber derfor styret vurdere følgende uttalelse fra FeFo: 

 

Finnmarkseiendommen (FeFo) har vurdert meldingene fra Grenseland AS knyttet til 

Davvi vindpark og nettilknytning for samme prosjekt. Meldingene adresserer på 

overordnet nivå de mest aktuelle konsekvensene som må utredes. FeFo gir ikke 

detaljert tilbakemelding på de enkelte punktene, men vil fremheve noen punkter som 

må forutsettes utredet grundig. 

 

Tiltaket innebærer et svært omfattende naturinngrep i et område som i dag er tilnærmet 

uberørt av tekniske inngrep. Inngrepsfrie naturområder (INON) representerer en stor 

verdi. Samfunnsutviklingen har medført at områder som kan anses som 

villmarkspregede, med stor hastighet har blitt redusert i antall og størrelse den senere 

tid. Inngrepet vil på en dramatisk måte redusere villmarkspreget i området, med sterk 

visuell påvirkning fra vindmøllene og i tillegg omfattende vei- og nettutbygging.  

 

FeFo forutsetter at verdien av å bevare villmarkspregede områder vurderes svært 

grundig i denne saken. Virkningen på friluftsliv og ferdsel samt reiseliv og turisme må 

også ha en stor plass i konsekvensutredningen. Det samme gjelder støy og 

forurensning. 
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Reindriften er i dag den viktigste brukeren av det aktuelle området. FeFo forutsetter at 

konsekvensene for reindrifta vurderes svært grundig, gitt tiltakets utbredelse. Det vil 

her, i tillegg til å vurdere hvilken faktisk påvirkning tiltaket har på reindrifta, være 

naturlig å foreta en folkerettslig vurdering av tiltaket.  

 

FeFo legger normalt stor vekt på om tiltakshaver kommer til enighet om utbygging og 

driftsform med reindrifta og andre berørte parter. Inngrepets størrelse og påvirkning på 

andre verdier tilsier at eventuell enighet med reindriftsinteresser og andre som benytter 

området ikke er noen garanti for at FeFo stiller seg positiv til tiltaket. Særlig 

reindriftsinteressene vil måtte vurderes i et langsiktig perspektiv, og må således ta 

hensyn til kommende generasjoner som skal drive reindrift i området. 

 

Behandling: 

Forslag fra Máret Alehtta Guhttor – 

Høring til melding om forslag il konsekvensutredningsprogram – Davvi vindpark,  

Finnmarkseiendommen (FeFo) har vurdert meldingene fra Grenseland AS knyttet til Davvi 

vindpark og nettilknytning for samme prosjekt. Meldingene adressert på overordnet nivå de 

mest aktuelle konsekvensene som må utredes. FeFo gir ikke detaljert tilbakemelding på de 

enkelte punktene, men vil fremheve noen punkter som må forutsettes utredet grundig.  

 

Tiltaket innebærer et svært omfattet naturinngrep i et område som i dag er tilnærmet 

uberørt av tekniske inngrep. Inngrepsfrie naturområder (INON) representerer en stor verdi. 

Samfunnsutvikling har medført at områder som kan anses som villmarkspreget, med stor 

hastighet har blitt redusert i antall og størrelse den senere tid. Inngrepet vil på en 

dramatisk måte redusere villmarkspreget i området, med sterk visuell påvirkning fra 

vindmøllene og i tillegg omfattende vei- og nettutbygging.  

 

FeFo forutsetter at verdien av å bevare villmarkspreget områder vurderes svært grundig i 

denne saken. Virkningen på friluftsliv og ferdsel samt reiseliv og turisme må også ha en stor 

plass i den konsekvens utredningen. Det samme gjelder støy og forurensing. 

 

Tiltaket innebærer et betydelig inngrep i et samisk tradisjonelt utmarksområde hvor 

reindrift og naturbruk med høsting av utmarksressurser har eksistert gjennom tidene. 

Påvirkning fra vindmøller og linjenett, omfattende veiutbygging og etablering av veier, vil 

med stor sannsynlighet skada naturmangfoldet, fortrenge reindriftsutøvelse og forringe 

utmarksbruken i området. Tiltakets virkninger som tap av reindriftsarealer og tradisjonelle 

jakt- og fangstområder og risiko for ubotelig skade på naturmangfoldet, må derfor utredes. 

I tillegg til vitenskapelig kunnskap må reindriftens og lokalbefolkningens tradisjonelle 

praksis og kunnskaper innhentes.  

 

Reindriften er i dag den viktigste brukeren av det aktuelle området. FeFo forutsetter at 

konsekvensene for reindrifta vurderes svært grundig, gitt tiltakets utbredelse. Det vil her, i 

tillegg til å vurdere hvilken faktisk påvirkning tiltaket har på reindrifta, være naturlig å 

foreta en folkerettslig vurdering av tiltaket. 

 

FeFo legger normalt stor vekt på at tiltakshaver kommer til enighet om utbygging og 

driftsform med reindrifta og andre berørte parter. Inngrepets størrelse og påvirkning på 

andre verdier tilsier at eventuell enighet med reindriftsinteresser og andre som benytter 

området ikke er noen garanti for at FeFo stiller seg positiv til tiltaket. Særlig 

reindriftsinteressene vil måtte vurdere i et langsiktig perspektiv, og må således ta hensyn til 

kommende generasjoner som skal drive reindrift i området.  

 

Fellesforslag fra Bente Haug og Máret Guhttor:  

Finnmarkseiendommen (FeFo) har vurdert meldingene fra Grenseland AS knyttet til Davvi 

vindpark og nettilknytning for samme prosjekt. Meldingene adressert på overordnet nivå de 
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mest aktuelle konsekvensene som må utredes. FeFo gir ikke detaljert tilbakemelding på de 

enkelte punktene, men vil fremheve noen punkter som må forutsettes utredet svært 

grundig. Innledningsvis vil FeFo gi uttrykk for at tiltaket er av et slikt omfang at det 

åpenbart vil ha store konsekvenser for lokal bruk av området, og tiltakets samfunnsverdi 

sett i forhold til negative konsekvenser ikke er åpenbar. 

 

Tiltaket innebærer et svært omfattet naturinngrep i et område som i dag er tilnærmet 

uberørt av tekniske inngrep. Inngrepsfrie naturområder (INON) representerer en stor verdi, 

og terskelen for inngrep i slike områder må være høy. 

 

Samfunnsutviklingen har medført at områder som kan anses som villmarkspreget, med stor 

hastighet har blitt redusert i antall og størrelse den senere tid. Inngrepet vil på en 

dramatisk måte redusere villmarkspreget i området, med sterk visuell påvirkning fra 

vindmøllene og i tillegg omfattende vei- og nettutbygging. 

 

Tiltaket innebærer et betydelig inngrep i et tradisjonelt samisk utmarksområde hvor 

reindrift og naturbruk med høsting av utmarksressurser har eksistert i lang tid. Påvirkning 

fra vindmøller og linjenett, omfattende veiutbygging og etablering av veier, vil med stor 

sannsynlighet skade naturmangfoldet, fortrenge reindriftsutøvelse og forringe 

utmarksbruken i området. Tiltakets virkninger som tap av reindriftsarealer og tradisjonelle 

jakt- og fangstområder og risiko for ubotelig skade på naturmangfoldet er svært 

bekymringsfullt. 

Reindriften er i dag den viktigste brukeren av det aktuelle området. FeFo forutsetter at 

konsekvensene for reindrifta vurderes svært grundig, gitt tiltakets utbredelse. Det vil her, i 

tillegg til å vurdere hvilken faktisk påvirkning tiltaket har på reindrifta, være nødvendig å 

foreta en folkerettslig vurdering av tiltaket. 

 

FeFo forutsetter at verdien av å bevare villmarkspreget områder må tillegges betydelig 

vekt, og at dette vurderes i lokal, regional og nasjonal sammenheng. Virkningen på 

friluftsliv og ferdsel samt reiseliv og turisme må også ha en stor plass i den konsekvens 

utredningen. Det samme gjelder støy og forurensing. 

I tillegg til vitenskapelig kunnskap må reindriftens og lokalbefolkningens tradisjonelle 

praksis og kunnskaper innhentes. 

FeFo legger normalt stor vekt på at tiltakshaver kommer til enighet om utbygging og 

driftsform med reindrifta og andre berørte parter. Inngrepets størrelse og påvirkning på 

andre verdier tilsier at eventuell enighet med reindriftsinteresser og andre som benytter 

området ikke er noen garanti for at FeFo stiller seg positiv til tiltaket. Særlig 

reindriftsinteressene vil måtte vurdere i et langsiktig perspektiv, og må således ta hensyn til 

kommende generasjoner som skal drive reindrift i området. 

 

Avslutningsvis bemerkes at det at FeFo, med bakgrunn i de særskilte hensyn FeFo gjennom 

finnmarksloven skal ivareta, sammenholdt med de utfordringer som fremkommer ovenfor, i 

dag finner det vanskelig å se at prosjektet kan få grunneiers tillatelse. 

 

Votering:  

Forslag fra Marit Alehtta Guhttor ble trukket. 

 

Direktørens innstilling ble satt opp mot felles forslag fra Bente Haug og Marit Alehtta Guhttor 

Direktørens innstilling falt, enstemmig. 

 

ST- 90/2017 Vedtak: 

Finnmarkseiendommen (FeFo) har vurdert meldingene fra Grenseland AS knyttet til Davvi 

vindpark og nettilknytning for samme prosjekt. Meldingene adressert på overordnet nivå de 

mest aktuelle konsekvensene som må utredes. FeFo gir ikke detaljert tilbakemelding på de 

enkelte punktene, men vil fremheve noen punkter som må forutsettes utredet svært 

grundig. Innledningsvis vil FeFo gi uttrykk for at tiltaket er av et slikt omfang at det 
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åpenbart vil ha store konsekvenser for lokal bruk av området, og tiltakets samfunnsverdi 

sett i forhold til negative konsekvenser ikke er åpenbar. 

 

Tiltaket innebærer et svært omfattet naturinngrep i et område som i dag er tilnærmet 

uberørt av tekniske inngrep. Inngrepsfrie naturområder (INON) representerer en stor verdi, 

og terskelen for inngrep i slike områder må være høy. 

 

Samfunnsutviklingen har medført at områder som kan anses som villmarkspreget, med stor 

hastighet har blitt redusert i antall og størrelse den senere tid. Inngrepet vil på en 

dramatisk måte redusere villmarkspreget i området, med sterk visuell påvirkning fra 

vindmøllene og i tillegg omfattende vei- og nettutbygging. 

 

Tiltaket innebærer et betydelig inngrep i et tradisjonelt samisk utmarksområde hvor 

reindrift og naturbruk med høsting av utmarksressurser har eksistert i lang tid. Påvirkning 

fra vindmøller og linjenett, omfattende veiutbygging og etablering av veier, vil med stor 

sannsynlighet skade naturmangfoldet, fortrenge reindriftsutøvelse og forringe 

utmarksbruken i området. Tiltakets virkninger som tap av reindriftsarealer og tradisjonelle 

jakt- og fangstområder og risiko for ubotelig skade på naturmangfoldet er svært 

bekymringsfullt. 

Reindriften er i dag den viktigste brukeren av det aktuelle området. FeFo forutsetter at 

konsekvensene for reindrifta vurderes svært grundig, gitt tiltakets utbredelse. Det vil her, i 

tillegg til å vurdere hvilken faktisk påvirkning tiltaket har på reindrifta, være nødvendig å 

foreta en folkerettslig vurdering av tiltaket. 

 

FeFo forutsetter at verdien av å bevare villmarkspreget områder må tillegges betydelig 

vekt, og at dette vurderes i lokal, regional og nasjonal sammenheng. Virkningen på 

friluftsliv og ferdsel samt reiseliv og turisme må også ha en stor plass i den konsekvens 

utredningen. Det samme gjelder støy og forurensing. 

I tillegg til vitenskapelig kunnskap må reindriftens og lokalbefolkningens tradisjonelle 

praksis og kunnskaper innhentes. 

FeFo legger normalt stor vekt på at tiltakshaver kommer til enighet om utbygging og 

driftsform med reindrifta og andre berørte parter. Inngrepets størrelse og påvirkning på 

andre verdier tilsier at eventuell enighet med reindriftsinteresser og andre som benytter 

området ikke er noen garanti for at FeFo stiller seg positiv til tiltaket. Særlig 

reindriftsinteressene vil måtte vurdere i et langsiktig perspektiv, og må således ta hensyn til 

kommende generasjoner som skal drive reindrift i området. 

 

Avslutningsvis bemerkes at det at FeFo, med bakgrunn i de særskilte hensyn FeFo gjennom 

finnmarksloven skal ivareta, sammenholdt med de utfordringer som fremkommer ovenfor, i 

dag finner det vanskelig å se at prosjektet kan få grunneiers tillatelse. 

 

91/2017: Budsjett 2018 

 

Direktørens innstilling: 

Ber om at fremlagte budsjettforslag vedtas som budsjett for 2018 

 

Behandling: 

Endring til budsjett, støtte til utbedring av åpne barmarksløyper økes fra kr 100 000 til kr. 

150 000.  

 

Direktøren innstilling som fremlagt enstemmig vedtatt. 

 

ST- 91/2017 Vedtak: 

Av samarbeidspotten settes det av kr. 150 000 til utbedring av åpne barmarksløyper 
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92/2017: Økonomirapport 2. tertial 

 

Direktørens innstilling:  

Økonomirapport pr. 31.08.2017 tas til orientering. 

 

Behandling: 

 

ST- 92/2017 Vedtak: 

Styret tar fremlagte økonomirapport pr. 31.08.2017 til orientering. 

 

 

93/2017: Virksomhetsplan 2018-2021 

 

Direktørens innstilling: 

Styret vedtar virksomhetsplan for FeFo 2018-2021. Virksomhetsplanen gjøres gjenstand for 

rullering mot slutten av 2018, gjennom en prosess som involverer styre og administrasjon. 

 

Behandling: 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

ST- 93/2017 Vedtak: 

Styret vedtar virksomhetsplan for FeFo 2018-2021.  Virksomhetsplanen gjøres gjenstand 

for rullering mot slutten av 2018, gjennom en prosess som involverer styre og 

administrasjon. 

 

 

94/2017: Fem-kilometersone 

 

Direktørens innstilling: 

Styret gir direktøren fullmakt til å utforme et høringsforslag med to alternativer.  

1) Innføring av 5-kilometersonen slik den vil være ut fra dagens offentlige veier i Finnmark.  

2) Bruk av grunneierretten for å forby motorferdsel i utmark på Finnmarkseiendommen, 

med unntak av kjøring direkte hjemlet i loven, for innbyggerne i fylket og for 

reiselivsbedrifter registrert i fylket.  

 

Høringsforslaget sendes på bred høring til aktuelle brukergrupper og offentlige myndigheter.  

 

Behandling: 

Forslag fra Bente Haug - 5- kilometerssone:      

FeFo ber departementet om juridisk avklaring på hvorvidt det er mulig å innføre en 5-

kilometers sone i Finnmark. 

 

Tilleggsforslag fra Raymond Robertsen:  

Styret i FeFo ber direktøren innhente en særskilt uttalelse fra Departementet i 

høringsrunden om å gjeninnføre 5-kilometersonen. 

 

Forslag fra Máret Alehtta Guhttor til tilleggsforslaget fra Raymond Robertsen:  

Og ber departementet også vurdere muligheter for FeFo til å regulere motorferdsel ved bruk 

av grunneierretten. 

 

Votering 1; forslag Bente Haugs falt med to stemmer for (Bente Haug og John Erik Persen) 

mot fire stemmer (Raymond Robertsen, Máret Kirsten Anti Gaup, Máret Alehtta Guhttor, 

Mathis Nilsen Eira) 

 

Votering 2; direktørens innstilling pkt. 2 falt enstemmig.  
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Votering 3; direktørens innstilling pkt. 1 vedtatt mot en stemme (Bente Haug) 

 

Votering 4; tilleggsforslag fra Raymond Robertsen enstemmig vedtatt.  

 

Votering 5; tilleggsforslag fra Máret Alehtta Guhttor til tilleggsforslaget fra Raymond 

Robertsen falt. Tre stemmer for (Marit Kirsten Anti Gaup, Mathis Nilsen Eira, Máret Alehtta 

Guhttor) tre stemmer mot (Bente Haug, Raymond Robertsen, John Erik Pedersen), 

styreleder (Raymond Robertsen) benyttet sin dobbeltstemme. 

 

ST- 94/2017 Vedtak: 

Styret gir direktøren fullmakt til å utforme et høringsforslag som omhandler  

innføring av 5-kilometersonen slik den vil være ut fra dagens offentlige veier i Finnmark 

(slik ordningen var før den ble avviklet i 2006). 

 

Styret i FeFo ber direktøren innhente en særskilt uttalelse fra Departementet i 

høringsrunden om å gjeninnføre 5-kilometersonen. 

 

95/2017: Status administrasjonsbygg Lakselv 

 

Behandling: 

Prosjektleder Roy Egil Rørnes orienterte styret om framdrift og status. Orienteringen ble 

avsluttet med befaring i bygget.  

 

ST- 95/2017 Vedtak: 

Styret tar informasjonen til orientering.  

 

 

96/2017: Grønne midler, tilskuddsordninger 

 

Direktørens innstilling: 

Styret øker potten for Grønne midler til 1,2 millioner kroner. Styret åpner samtidig for at 

større prosjekter kan gis støtte gjennom Grønne midler, men at tilskudd over 50.000 kroner 

skal godkjennes av styret. Samtidig reduseres samarbeidsmidler til kr. 500.000,-  

 

Behandling: 

Revidert innstilling fra direktør: 

Styret øker potten for Grønne midler til 1,2 millioner kroner. Styret åpner samtidig for at 

større prosjekter kan gis støtte gjennom Grønne midler, men at tilskudd over 50.000 kroner 

skal godkjennes av styret. Samtidig reduseres samarbeidsmidler til kr. 550.000,- 

 

Direktørens reviderte innstilling enstemmig vedtatt. 

 

ST- 96/2017 Vedtak: 

Styret øker potten for Grønne midler til 1,2 millioner kroner. Styret åpner samtidig for at 

større prosjekter kan gis støtte gjennom Grønne midler, men at tilskudd over 50.000 kroner 

skal godkjennes av styret. Samtidig reduseres samarbeidsmidler til kr. 550.000,-.  

 

 

97/2017: Arctic Race of Norway 

 

Direktørens instilling:  

Styret gir direktøren fullmakt til å inngå avtale som sponsor i ARN 2018 i Finnmark med en 

ramme på kr. 550.000,- dersom sykkelrittet legges til Finnmark. 

 

Behandling: 
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ST- 97/2017 Vedtak: 

Direktørens forslag falt enstemmig. 

 

98/2017: Forespørsel fra kommunen om FeFos deltakelse i prosjekt tilknyttet 

Nordkapplatået 

 

Direktørens innstilling: 

Legges fram uten innstilling. 

 

 

Inhabile Følgende 

varamedl. møtte 

Merknad 

Raymond Robertsen  Nestleder, Bente Haug ledet møtet i 

denne saken. 

 

Behandling: 

Forslag fra styret: 

Styret vedtar å delta i prosjektet og avsetter inntil kr. 100 000 til formålet. 

 

Styrets forslag enstemmig vedtatt. 

 

ST- 98/2017 Vedtak: 

Styret vedtar å delta i prosjektet og avsetter inntil kr. 100 000 til formålet. 

 

99/2017: Tilrettelegging for friluftsliv på Finnmarkseiendommen 

 

Direktørens innstilling: 

Behandling av søknader om grunneiers tillatelse om enkel tilrettelegging for friluftslivet slik 

det framkommer i friluftsloven § 35 og opprettelse av tilhørende rettighetsdokument skal 

være gratis. Dette begrunnes med at slike tiltak er noe FeFo ønsker og tiltakene vil komme 

både lokalbefolkningen og den øvrige befolkningen til gode. Tilretteleggingen er 

samfunnsnyttig ved at den bidrar til økt fysisk aktivitet og til den allmenne trivselen. 

 

For annen type tilrettelegging som gapahuker m.v. skal det foretas en konkret vurdering om 

tiltaket er for allmennheten eller ikke og eventuell betaling skal gjenspeile dette ved at tiltak 

for allmennheten skal prises lavt. Forhold som i denne sammenhengen skal vurderes er om 

plasseringen er egnet for allmennheten dvs. om det er lett tilgjengelig med merket 

sti/atkomst, om tiltakshaver er en åpen eller lukket forening/lag, er tiltaket primært etablert 

for en mindre krets eller for allmennheten, framstår bygget som åpent eller lukket eller 

andre forhold som styrker en allmenn bruk kontra en mer privat bruk. 

 

Inndekning skal skje gjennom belastning av budsjettposten for grønne midler. 

 

 

Behandling: 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

ST- 99/2017 Vedtak: 

Behandling av søknader om grunneiers tillatelse om enkel tilrettelegging for friluftslivet slik 

det framkommer i friluftsloven § 35 og opprettelse av tilhørende rettighetsdokument skal 

være gratis. Dette begrunnes med at slike tiltak er noe FeFo ønsker og tiltakene vil komme 

både lokalbefolkningen og den øvrige befolkningen til gode. Tilretteleggingen er 

samfunnsnyttig ved at den bidrar til økt fysisk aktivitet og til den allmenne trivselen. 
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For annen type tilrettelegging som gapahuker m.v. skal det foretas en konkret vurdering om 

tiltaket er for allmennheten eller ikke og eventuell betaling skal gjenspeile dette ved at tiltak 

for allmennheten skal prises lavt. Forhold som i denne sammenhengen skal vurderes er om 

plasseringen er egnet for allmennheten dvs. om det er lett tilgjengelig med merket 

sti/atkomst, om tiltakshaver er en åpen eller lukket forening/lag, er tiltaket primært etablert 

for en mindre krets eller for allmennheten, framstår bygget som åpent eller lukket eller 

andre forhold som styrker en allmenn bruk kontra en mer privat bruk. 

 

Inndekning skal skje gjennom belastning av budsjettposten for grønne midler. 

 

 

100/2017: Ladestasjoner for elbiler ved FeFos nybygg 

 

Behandling: 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

ST- 100/2017 Vedtak: 

FeFo inngår en samarbeidsavtale med Fortum, der engangskostnaden for FeFo begrenses til 

grunnarbeid. FeFo vil senere føre tilsyn med parkeringsområdet, og varsle Fortum om 

nødvendig vedlikehold – dog uten økonomisk ansvar. Parkeringsarealet som skal brøytes 

må defineres på forhånd (plass til 2 personbiler) og inngå som en del av den øvrige 

brøytingen som utføres for FeFo. FeFo skal kunne velge profilering i forbindelse med 

etableringen. Avtalen med Porsanger boligstiftelse gjøres direkte mellom Fortum og 

boligstiftelsen. 

 

101/2017: Vurdering oversendelse departementet - vedtak høringsuttalelse 

Nussir 

 

Styreleders innstilling: 

Styreleder legger frem saken uten innstilling. 

 

Behandling: 

Forslag fra Máret Alehtta Guhttor - Vurdering oversendelse departementet - 

vedtak høringsuttalelse Nussir:  

FeFo er orientert pr. brev 25.10.17 og epost 14.12.2017 om Sametingets pågående prosess 

med saksbehandlingen. Det opplyses at Sametinget vil plenumsbehandle saken i mars 

2018. FeFo understreker betydningen av at Sametingets vedtak i saken foreligger i mars 

2018 slik det opplyses. 

 

Forslag fra styret - Vurdering oversendelse departementet - vedtak 

høringsuttalelse Nussir:  

1.       FeFo er av den oppfatning at rimelig tid i forbindelse med saker som behandles etter 

§4 og §10 må forståes å være tilnærmet frister angitt i forvaltningsloven.  6 mnds 

behandlingstid, som vil være realiteten i denne saken, er etter FeFos mening ikke rimelig 

tid. Likevel ser FeFo at omstendighetene knyttet til Sametingsvalg og medførende 

forretningsorden er en årsak som forklarer Sametingets behov for tid utover det som kan 

ansees som rimelig i forhold til denne saken. Når sametinget har behandlet vil FeFo 
behandles saken i overensstemmelse med Finnmarkslovens bestemmelser jfr § 10. 

2.      FeFo er orientert pr. brev 25.10.17 og epost 14.12.2017 om Sametingets pågående 

prosess med saksbehandlingen. Det opplyses at Sametinget vil plenumsbehandle saken i 

mars 2018. FeFo understreker betydningen av at Sametingets vedtak i saken foreligger i 

mars 2018 slik det opplyses. 
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Styret forslag enstemmig vedtatt. 

 

ST- 101/2017 Vedtak: 

1.       FeFo er av den oppfatning at rimelig tid i forbindelse med saker som behandles etter 

§4 og §10 må forståes å være tilnærmet frister angitt i forvaltningsloven.  6 mnds 

behandlingstid, som vil være realiteten i denne saken, er etter FeFos mening ikke rimelig 

tid. Likevel ser FeFo at omstendighetene knyttet til Sametingsvalg og medførende 

forretningsorden er en årsak som forklarer Sametingets behov for tid utover det som kan 

ansees som rimelig i forhold til denne saken. Når sametinget har behandlet vil FeFo 

behandles saken i overensstemmelse med Finnmarkslovens bestemmelser jfr § 10. 

2.      FeFo er orientert pr. brev 25.10.17 og epost 14.12.2017 om Sametingets pågående 

prosess med saksbehandlingen. Det opplyses at Sametinget vil plenumsbehandle saken i 

mars 2018. FeFo understreker betydningen av at Sametingets vedtak i saken foreligger i 

mars 2018 slik det opplyses. 

 

102/2017: Retningslinjer for næringsbygg i utmark 

 

Direktørens innstilling: 

De reviderte retningslinjene vedtas. 

 

Behandling: 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

ST- 102/2017 Vedtak: 

De reviderte retningslinjene vedtas 

 

 

103/2017: Orienteringer 

 

Behandling: 

 

ST- 103/2017 Vedtak: 

Styret tar orienteringene til etterretning.   

 

104/2017: Eventuelt 

 

Behandling: 

Ingen saker under eventuelt.  

 

ST- 104/2017 Vedtak: 

 

 

Møtet ble avsluttet kl. 11.20. 

 

 

Referent: Mariell Frantzen 

 

 

 

 

 

 

 


