
Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen 

Finnmárkkuopmodaga (FeFo) tirsdag 15.november 2016 på FeFo 

kontoret i Alta. 

 

Møtested:  FeFo kontoret i Alta. 

  

Møtetid: Tirsdag 15.november 2016 kl. 15.00 – 17.50 

Møteleder: Nestleder Mathis Nilsen Eira 

 

Møtende styremedlemmer: 

Bente Haug, Raymond Robertsen og Hartvik Hansen. 

 

Følgende hadde meldt forfall: 

Styreleder Marit Kirsten Anti Gaup. I stedet møtte hennes vara Ronny Wilhelmsen. 

Runar Sjåstad, hans vara var innkaldt, men kunne ikke møte. 

 

Ansatterepresentant: 

Erik Sundland 

 

Fra administrasjonen: 

Direktør Jan Olli, leder grunn og rettigheter Sverre Pavel, leder for kommunikasjon og 

samfunnskontakt Eirik Palm, leder næring Kate Persen, leder utmark Einar Asbjørnsen, 

økonomileder Elin Hansen, FeFo advokat Håvard Aagesen og styresekretær Anny S. 

Nilsen. 

 

Tolk 

Møtet ble ikke tolket. 

 

Saksliste 

Sak –70/2016     Godkjenning av innkalling. 

Innkallingen enstemmig godkjent. 

Sak –71/2016     Godkjenning av saksliste 

Sakslista med tilleggssak enstemmig godkjent. 

 

Sak –72/2016     Godkjenning av protokoll fra styremøte 1.november 2016 

Protokoll fra styremøte 15.november 2016 enstemmig godkjent. 

Sak –73/2016     Valg av representanter til å underskrive protokoll fra dagens styremøte 

Til å underskrive protokoll fra dagens møte ble valgt nestleder Mathis Nilsen Eira og 

Bente Haug. 

 

Sak –74/2016     Budsjett 2017 (diskusjonssak) U.off. offl.§ 14 

Se egen protokoll. 

 

 

 



Sak –75/2016     Sak utmarksdomsstolen U.off. offl §14 

 

Direktørens innstilling: 

FeFo anker punkt 3 i domsslutningen i utmarksdomstolens sak mellom Magnhild 

Reisænen og FeFo til Høyesterett. 

 

Forslag fra Hartvik Hansen: 

FeFo anker ikke domsslutningen i utmarksdomstolens sak mellom Magnhild Reisænen og 

FeFo til Høyesterett. 

Presedensvirkningen for FeFo vil derfor være minimale og svært begrensede. Det vil i 

fremtiden være mulig for FeFo senere å prøve tilsvarende spørsmål for retten dersom det 

blir behov for det i liknende saker.  

Den kollektive bruksretten for finnmarksbefolkningen vil ikke bli truet  for andre brukere i 

dette tilfellet. 

Votering:  

Forslaget falt mot 1 stemme. ( Hartvik Hansen) 

 

Forslag fra Raymond Robertsen: 

Styret i FeFo har etter en totalvurdering valgt å avstå fra å anke saken mellom Magnhild 

Reisænen og FeFo til Høyesterett.  

FeFo-styret er uenig i utmarksdomstolens dom til fordel for Magnhild Reisænen 

vedrørende omgjøring av kontrakt fra næringshyttekontrakt til kontrakt for hytte med 

selvstendig festerett uten næringsvilkår. 

Styret er bekymret over mulige presedensvirkninger av dommen. Dommen er vurdert av 

advokatfirmaet Hjort i et notat 11. november 2016. Notatet er i samsvar med den 

forståelse av grunnlaget for hevd som FeFo har fremmet for utmarksdomstolen, og som 

styret fortsatt står fast på.  

FeFo vil følge nøye med på behandlingen av tilsvarende saker i Finnmarkskommisjonen 

og Utmarksdomstolen i kommende feltutredninger. Dersom det kommer flere saker med 

tilsvarende saksforhold, hvor begrunnelsen bygger på utmarksdomstolens 

hevdsvurdering i denne sak, kan det påregnes at sakene blir prøvd for Høyesterett for å 

få endelig fastlagt prinsippene for hevd av slike rettigheter på FeFo-grunn. 

 

Styrets vedtak: 

Forslag fra Raymond Robertsen vedtatt med 3 mot 2 stemmer. ( Ronny Wilhelmsen og 

Bente Haug) 

 

Saken er endret fra u.off sak til åpen sak. 

                          

Sak –76/2016     Eventuelt 

Orientering om ekstra jakt av elg i Stabbursdalen.           

 

       

Referent:  Anny S. Nilsen  

 

 


