
Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen 
Finnmárkkuopmodat (FeFo) onsdag 8. – torsdag 9. september 
2010 på Lakselv hotell. 

 
Møtested :  Lakselv hotell 
Møtetid: 8. september 2010 kl.12.00 – 9.september 2010 kl. 14.00 

Møteleder: 
Styreleder Harald Larssen 
 
Møtende styremedlemmer: 
Lise Svenning, Nils Johan Gaup og Toril Bakken Kåven. 
Toril Bakken Kåven meldte forfall til dag 2 (9.september). Hennes vara, Isak Ole Hætta 
møtte. 
Inga Manndal meldte forfall til styremøtet, i stede møtte Knut Mortensen.  
Klemet Erland Hætta meldte forfall. Hans vara, Elin Henriksen innkalt, men meldte forfall. 
 
Ansatterepresentant: 
Erik Sundland 
 
Fra administrasjonen: 
Direktør Jon Meløy, assisterende direktør Søren Karlstrøm, leder grunn og rettigheter 
Sverre Pavel (1. dag), leder utmark Rolf Kollstrøm, nestleder utmark Einar Asbjørnsen 
(1.dag), nestleder grunn og rettigheter/advokat Ingvild Aleksandersen (2.dag), 
informasjonsleder Jan Henrik Hætta, nestleder næring Trond Aarseth, grunnforvalter 
Annbjørg Kvalevåg ( 2.dag) og styresekretær Anny S. Nilsen.  
 
Tolk  

Berit Margrethe Oskal. 

Finnmark Kraft A/S var invitert til å gi en orientering om Finnmark Kraft A/S.   
Møte med Porsanger formannskap 9.september kl. 11.00 – 12.15. 
 
SAKSLISTE 

Sak – 55/2010 Godkjenning av innkalling. 

Styret ønsker at sakspapirene i papirversjon  sendes vararepresentantene. 

Innkallingen enstemmig godkjent. 

Sak – 56/2010 Godkjenning av saksliste. 

Sakslista enstemmig godkjent. 

Sak – 57/2010 Godkjenning av protokoll fra styremøte 1.juni 2010. 

Protokoll fra styremøte 1.juni 2010 enstemmig godkjent. 

Sak – 58/2010 Valg av representanter til å underskrive protokoll fra dagens styremøte. 

Til å underskrive protokoll fra dagens møte ble valgt Harald Larssen og Nils Johan Gaup. 



 

Sak – 59/2010 Arbeid med delegasjonsreglement – drøftingssak. 
Styret fikk en orientering om arbeidet med delegasjonsreglementet. 
Delegasjonsreglementet vil bli tatt opp som sak på styremøtet i desember 2010.  
 
Sak – 60/2010  Strategiplan - drøftingssak. 
Styret fikk en gjennomgang av utkast til strategiplan.  
Forslag til strategiplanen  fra styremedlemmene sendes  inn. Strategiplanen tas opp på 
styremøte 12.oktober 2010. Styremøtet blir på FeFos kontorer i Alta fra kl. 08.00. 
 
Direktøren la fram forslag til revidert tidsplan for arbeidet med strategisk plan. 
 
Styret ønsker at FeFos strategiplan presenteres på ordførermøtet 22. oktober. Direktøren 
undersøker om det er mulig.  
 
Sak – 61/2010 Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 
 
Direktørens innstilling: 

Økonomirapport pr. 30.06.2010 tas til orientering. 

Styrets vedtak: 

Styret ønsket prosjektregnskap for Karasjok kontoret.  

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Sak – 62/2010   Gjenoppbygging av Malbekkhytta og reparasjon av Morudkoia, begge i  
  Pasvikdalen, Sør-Varanger 
 
Direktørens innstilling: 

1. FeFo innhenter tilbud på ny hytte til Malbekken. Samtidig forhandles om langsiktig 
leieavtale for bygget. Dersom leieavtalen kan forsvare investering i nytt bygg, 
gjenoppføres hytta på Malbekken. Denne hytta forsikres, mens forsikring av de 
øvrige hyttene tas til vurdering i forbindelse med budsjettet. 

2. Det gjennomføres vedlikehold på Morudkoia innenfor ei kostnadsramme på kr 
200.000. 

Styrets vedtak: 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Sak – 63/2010   Søknad om tomt til næringshytte- ny behandling. 
Direktøren var inhabil og fratrådte møtet. 
 
Forslag fra Nils Johan Gaup: 
 
Søknaden fra Toril Bakken Kåven på søknad om bygging av næringshytte ved 
Gåddaluokta i Alta kommune utsettes. 



 
Ut i fra informasjonen som er gitt til styret, gjelder det søknad om en tomt til 
næringshytte ved Iešjávri jfr. søknaden med vedlegg. 
Styret i FeFo ber om å få avklart følgende forhold før saken behandles på styremøtet: 
 
• Styret mener at Gompi-saken ikke berører søknaden og saken må holdes adskilt i 

forhold til denne søknaden. 
• Administrasjonen avklarer med søkeren om formelle prosedyrer med søknaden jfr. 

saksframlegget angående søkeren. I saksframlegget fremkommer det at søkeren ikke 
driver næringsvirksomhet innenfor utmarksnæring og som må avklares nærmere i 
forhold til søkeren. 

• I saksutrederens saksfremlegg er fremhevet at søkeren driver ikke landbruk og eier 
heller ikke landbrukseiendom. Dette mener styret er irrelevant i forhold til søkeren og 
mener at administrasjonen må vurdere dette i forhold til tradisjonell utmarksnæring i 
området. 

• Saksframlegget samsvarer ikke med Reindriftens innsigelse om flytteleie og saken må 
oversendes til ny høring til Områdestyret i Vest-Finnmark, og reinbeitedistriktet for å 
kvalitetssikre om saksutrederens saksframlegg samsvarer med reindriftens interesser 
hvor det er avvik mellom brukskartene for reindriften og Reindriftens innsigelse til 
søknaden. 

 
Saken utsettes med henvisning til foranstående og styret ber administrasjonen få avklart 
foranstående før styret realitetsbehandler søknaden fra Toril Bakken Kåven.  
 
Forslag fra Lise Svenning: 
Saken angående søknad om bygging av næringshytte ved Gåddaluokta, Alta kommune 
utsettes. 
 
Forslag fra Nils Johan Gaup fikk to stemmer, Isak Ole Hætta og Nils Johan Gaup. 
 
Forslag fra Lise Svenning vedtatt mot 2 stemmer. 
 
Sak – 64/2010 Informasjon om klage på ekspropriasjonstillatelsen gitt av NVE til  
 Varanger Kraft vedrørende vindkraftutbyggingen på Rakkucearrru.  
  
 
Direktørens innstilling: 

1.  Styret opprettholder klage på NVEs vedtak av 7. juni 2010 om å gi Varanger 
KraftProduksjon AS tillatelse til å ekspropriere grunn og rettigheter for Rákkucearru 
vindpark. 

2.  FeFo har over et langt tidsrom vært i god dialog med Varanger Kraft om en avtale om 
grunn og rettigheter tilknyttet Rãkkucearro vindpark, og er rede til å sluttføre 
forhandlingene i løpet av kort tid.  

Styrets vedtak: 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Orienteringssaker 



Saker fra direktøren:  

• Protokoll fra kontrollkomiteen 28.06.2010, u.off §14.  

Styret tok protokollen til orientering. 

• Personalsamling 13.-14.desember 2010. 

Direktøren orienterte om personalsamlingen 13.-14.desember 2010 som blir i 
Oslo. 

Styret tok saken til etterretning. 

Saker fra avdeling grunn og rettigheter:  

• Informasjon om forhandlingene med Radius Kirkenes AS, u.off. offt. §13 jfr FVL § 
13 2.ledd. 

Nestleder grunn og rettigheter Ingvild Aleksandersen orienterte styret om 
forhandlingene. 

• Informasjon om framgangen i saken om salg av eiendom i Sør-Varanger til 
Barlindhaug eiendom AS – Førstevannslia 

Nestleder grunn og rettigheter Ingvild Aleksandersen orienterte styret om saken. 

• Kjøp av Gakkorimyra, Alta kommune. 

feFo har gjennomført forhandlinger med Alta kommune 2.september 2010. nye 
forhandlinger i løpet av høsten.  

Nestleder grunn og rettigheter Ingvild Aleksandersen orienterte styret om saken. 

Saker fra næring:  

• Informasjon om forhandlingsstrategi for vindkraftavtaler – notat til drøfting u.off.§ 
13, jfr. FVL § 13. Mer off. vurdert i henh. til § 11.  

Nestleder næring Trond Aarseth orienterte.  

Styret ønsker avtalen juridisk vurdert og avtalen forelagt styret før avtalen blir 
underskrevet.  

Saker fra utmark:  

• Møte med FAD, klagesak fra Alta elgjegerforening. 
Det er avtalt et administrativt møte med dep. 30.september 2010. Følgende 
deltar på møtet: Direktør Jon Meløy, leder utmark Rolf Kollstrøm, og advokat 
Ingvild Aleksandersen.  
 
Saker som tas opp er: Klagen fra Alta elgjegerforening og en ønsker å diskutere 
reguleringer etter § 27 på generelt grunnlag. 

 
• Grønne midler 2010 

For 2010 er det 200 søkere hvorav 100 har fått tilskudd.  



Informasjon til styret er sendt pr e-post. Oversikt over tildelingen fulgte med som 
vedlegg.  
 
Bevilgningen har økt det siste året. Med økte bevilgning har tildeling, rapportering 
og oppfølging blitt mer arbeidskrevende. Styret vil ved budsjettbehandlingen 
diskutere administrasjonens merarbeid i forbindelse med prosjektet grønne 
midler.  

 
• Småviltjakt: kortsalg, takseringsresultater og kvoter 

Leder for utmark Rolf Kollstrøm orienterte.  
 
Kvotene i 2010 er de samme som tidligere år. Kvotene er fastsatt ut fra 
gjennomført taksering.   
I 2010 er det innført en ny ordning. Jegerne må forhåndsmelde på jaktfelt før de 
jakter.  
Styret er tidligere blitt informert om dette.  

 
Saker fra advokatene:  

• Orientering om avgjørelse fra Hålogaland lagmannsrett 
Advokat Ingvild Aleksandersen orienterte. 
Styret tok orienteringen til etterretning. 
 

• Rettssaker der FeFo er involvert 
Advokat Ingvild Aleksandersen orienterte. 
Styret tok orienteringen til etterretning. 
 

• Jordskiftesaker  
Advokat Ingvild Aleksandersen orienterte. 
 
Styret tok orienteringen til etterretning. 

 

 

Referent: Anny S. Nilsen 


	Tolk

