
Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen 

Finnmárkkuopmodaga (FeFo) tirsdag 15.-onsdag 16.desember 

2015  på Lakselv hotell 

 

Møtested:  Lakselv hotell Lakselv 

  

Møtetid: Tirsdag 15.-onsdag 16.desember 2015 kl. 09.00 –  

    

Møteleder:  

Styreleder Raymond Robertsen ledet møtet. 

 

Møtende styremedlemmer: 

Bente Haug, Mathis Nilsen Eira (med i behandling av  sak 103/2015 – 111/2015), Hartvik 

Hansen, Marit Kirsten Anti Gaup og Runar Sjåstad. 

 

Møtende varamedlemmer: 

Alle varamedlemmer var invitert til møte. 

Ingolf Eriksen og Ellinor Guttorm Utsi ( fra sak 112/2015) møtte. 

  

Ansatterepresentant: 

Erik Sundland  

 

Fra administrasjonen: 

Direktør Jan Olli, leder grunn og rettigheter Sverre Pavel, leder næring Kate Persen, 

advokat Håvard Aagesen, leder utmark Einar J.Asbjørnsen og styresekretær Anny S. 

Nilsen. 

 

Tillitsvalgte: 

Gunn Olga Kristoffersen og Beate Søvsø. 

 

Tolk 

Berit Margrethe Oskal 

 

Saksliste 

Sak –  103/2015  Godkjenning av innkalling. 

Innkallingen enstemmig godkjent. 

Sak -  104/2015  Godkjenning av saksliste 

Sakslista enstemmig godkjent. 

Sak -  105/2015   Godkjenning av protokoll fra styremøte 5.november 2015. 

Protokoll fra styremøte 5.november 2015 enstemmig godkjent. 

Sak -  106/2015   Godkjenning av protokoll fra styremøte 5.november 2015.  

           U.off.fvl.§13. 

Egen protokoll. 

 



Sak -  107/2015   Utgår 

 

Sak -  108/2015   Valg av representanter til å underskrive protokoll fra dagens  

 styremøte 

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

Sjåstad. 

 

Sak -  109/2015   Møteplan 2016 

Møteplan tas opp på styremøte 19.januar 2016 i forbindelse med ordførekonferansen.  

 

Sak -  110/2015   Samarbeid mellom FeFo og Ungt Entreprenørskap Finnmark   

 

Direktørens innstilling: 

FeFo inngår et samarbeid med Ungt entreprenørskap Finnmark og bevilger et 

engangsbeløp på 1,5 millioner kroner, som betales ut i sin helhet i 2016. FeFo vil ikke 

binde seg til ytterligere bevilgninger etter 2020. 

Forslag fra Bente Haug: 

Siste setning i direktørens innstilling strykes. 

Votering: Vedtatt mot 1 stemme (Hartvik Hansen) 

 

Forslag fra Hartvik Hansen:  

FeFo kan ha et uformelt samarbeid med Ungt Entreprenørskap Finnmark, men kan ikke 

bevilge økonomiske midler nå.  

Votering: Forslaget falt mot 1 stemme (Hartvik Hansen) 

Forslag fra Runar Sjåstad: 

FeFo ber direktøren i samarbeid med Ungt Entreprenørskap Finnmark bidra til at FeFo får 

mest mulig tilbake i form av profilering i forbindelse med Ungt Entreprenørskap 

Finnmarks aktivitet.  

Votering: Vedtatt mot 1 stemme (Hartvik Hansen) 

Styrets vedtak: 

FeFo inngår et samarbeid med Ungt entreprenørskap Finnmark og bevilger et 

engangsbeløp på 1,5 millioner kroner, som betales ut i sin helhet i 2016.  

FeFo ber direktøren i samarbeid med Ungt Entreprenørskap Finnmark bidra til at FeFo får 

mest mulig tilbake i form av profilering i forbindelse med Ungt Entreprenørskap 

Finnmarks aktivitet.  

 

Sak -  111/2015   Budsjett 2016 

 

Direktørens innstilling: 

Styret vedtar det fremlagte budsjettforslag hvor aktivitetsbudsjettet for 2016 viser et 

budsjettert driftsresultat før skatt på Kr. 3.058.000 og et budsjettert totalresultat før 

skatt på Kr. 8.398.000. 



 

Forslag fra Hartvik Hansen: 

Det avsettes kr. 100.000,- til mindre utbedringer av barmarks løyper etter søknad fra 

kommunene. 

Det forutsettes et spleiselag med kommunene, bygdelag eller en organisasjon. 

Tiltaket finansieres under budsjettpost samarbeidstiltak med kommuner og andre.  

Votering: Enstemmig vedtatt 

Handlingsplan, eiendom: Korrigere teksten som gjelder festeavgifter. Beskrivelsen blir : 

Gjennomgang av avtaler. 

Styrets vedtak: 

Direktørens innstilling med vedtatte spesifiseringer enstemmig vedtatt. 

 

Sak -  112/2015   Strategiplan 

 

Direktørens innstilling: 

Forslagene til endringer er merket med rødt 

Innledning 

 

Strategien definerer sentrale mål, utfordringer og strategier for 

Finnmarkseiendommen og FeFos forvaltning av den innenfor rammene av 

Finnmarksloven. 

FeFo har en selvstendig og ansvarsfull stilling gitt gjennom Finnmarksloven. Loven er 

styrende for hele FeFos virksomhet. Med en langsiktig tidshorisont for strategien skal 

det, som en del av det samme planverk, utarbeides rullerende tiltaksplaner for 

virksomheten. 

Begrepsmessig er FeFo brukt for å beskrive organisasjonen med styret og ansatte. 

Finnmarkseiendommen er eiendommen og de ressurser FeFo forvalter på vegne av 

befolkningen. 

Visjon 

 

FeFo skal være en forutsigbar forvalter, ivareta og utvikle Finnmarkseiendommens 

verdier, grunn- og ressurser i Finnmark. FeFo skal også bidra til god 

samfunnsutvikling, styrke kulturmangfold og identitet, å gi økt verdiskapning og 

eierskap i Finnmark. 

Overordnet mål 

 

En forutsigbar grunneier, med fokus på økologisk, samfunnsmessig og økonomisk 

bærekraft i et langsiktig perspektiv, til beste for innbyggerne i fylket og særlig som 

grunnlag for samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv». 

Hovedmål 



• Finnmarkseiendommen skal forvaltes slik at den gir positive ringvirkninger og 

sikrer et godt næringsgrunnlag i Finnmark 

• FeFo skal legge til rette for utvikling som skaper attraktive og levedyktige 

samfunn i Finnmark, herunder samiske samfunn 

• Finnmarkseiendommen og FeFo skal drives effektivt med sikte på å oppnå et 

tilfredsstillende økonomisk resultat, uten å være prisledende på 

utmarksprodukter 

 

Strategiske kjerneverdier 

 

• Synlig 

En viktig og tydelig samfunnsaktør i Finnmark 

• Troverdig  

Med forankring i loven, med faglig kunnskap og fokus på kvalitet i alle ledd 

• Utviklende 

Være innovativ og nyskapende i utførelsen av grunneierrollen  

• Ansvarlig 

Finnmarkseiendommen skal forvaltes i et evighetsperspektiv på vegne av 

framtidige generasjoner 

 Åpenhet 

FeFo skal legge vekt på åpenhet og gi offentligheten best mulig innsikt i FeFos 

arbeid 

1. Grunn og rettigheter 

 

FeFo skal forvalte, drive og utvikle Finnmarkseiendommen med tilhørende ressurser, 

også gjennom tilgrensede virksomhet 



1.1 Finnmarkseiendommen skal forvaltes slik at den gir positive ringvirkninger og 

sikrer et godt næringsgrunnlag i Finnmark 

1.2 FeFo skal legge til rette for balansert bruk av eiendommen til friluftsliv og 

utmarkshøsting 

1.3 FeFo skal i samarbeid med kommunene og andre aktører legge til rette for vekst 

og utvikling i Finnmark 

1.4 Disponering av Finnmarkseiendommen skal skje iht godkjente kommunale 

arealplaner 

1.5 Avtale om bruk av grunn skal som hovedregel skje som feste 

1.6 FeFo skal ta aktivt stilling til alle tiltak som fører til endret bruk av utmark, 

deriblant etablering av nye åpne motorferdselsløyper på Finnmarkseiendommen. 

FeFo vil som hovedregel ikke bruke grunneierretten til å overprøve kommunenes 

dispensasjonspraksis 

1.7 FeFo skal ikke være prisledende ved salg/feste av areal 

 

2. Utmark 

 

FeFo skal være en garantist for god tilgang til friluftsliv og utmarkshøsting for 

innbyggerne i Finnmark, uten å være prisledende 

2.1. FeFo skal i samarbeid med private og offentlige aktører sikre tilgjengelighet for 

allmennheten til friluftsområder 

2.2. Reguleringer av jakt og fiske skal utformes i dialog med brukergrupper og 

rettighetshavere 

2.3. Ved reguleringer skal nærhet til ressursene og tradisjonell bruk tillegges vekt 

2.4. Fornybare ressurser skal tas vare på og utvikles videre for kommende 

generasjoner 

2.5. Det skal legges vekt på utmarkas betydning som identitetsskaper og arena for 

næring, utmarkshøsting og opplevelser  

2.6. FeFo skal stimulere til rekruttering av nye frilufts- og utmarksbrukere, med et 

spesielt fokus på den oppvoksende generasjon (Tas ut og erstattes med) 

2.7. FeFo skal fremme og legge til rette for utmarkshøsting, friluftsliv og folkehelse i et 

likestillings- og generasjonsperspektiv  

 

3. Næring 

 

FeFo skal være en aktiv part for utvikling av både ny og tradisjonell næringsvirksomhet 

basert på ressursene på Finnmarkseiendommen 



3.1. Gjennom aktivt eierskap og partnerskap å medvirke til at ressurser og verdier 

forvaltes slik at det bidrar til næringsutvikling og økt verdiskaping i fylket  

3.2. Stimulere til lokalt eierskap og positiv samfunnsutvikling 

3.3. FeFo vil være forsiktig med å engasjere seg i prosjekter med høy finansiell risiko 

3.4. Bidra til forutsigbare prosesser og langsiktige avtaler 

3.5. FeFo skal hensynta behovet for beitearealer til reindrift og landbruk i Finnmark 

4. Kompetanse og formidling 

 

FeFo skal representere et synlig fagmiljø og være en aktiv og profesjonell 

kunnskapsutvikler og formidler 

4.1. FeFo skal være en åpen organisasjon med god tilgjengelighet for publikum 

4.2. FeFo skal øke sin synlighet og bidra til økt kunnskap om egen virksomhet  

4.3. FeFo skal være en aktiv bidragsyter og utvikler innenfor relevante fagområder 

4.4. FeFo skal drive med kontinuerlig kompetanseutvikling på alle nivå i 

organisasjonen 

4.5. FeFo skal føre en aktiv dialog med samarbeidspartnere, brukergrupper og 

rettighetshavere 

4.6. FeFo skal inneha god kompetanse i, og synliggjøre samisk språk 

 

4.7. FeFo skal ha kunnskap om tradisjonell bruk og høsting av utmarka.    

  



5. Organisasjon 

 

FeFo skal være en attraktiv arbeidsplass, og opptre som en forutsigbar og profesjonell 

arbeidsgiver overfor sine ansatte 

5.1. FeFo skal rekruttere, utvikle og inneha høy kompetanse innenfor relevante 

fagområder 

5.2. FeFo skal sikre likestilling, likebehandling og følge høye etiske standarder 

5.3. Samarbeidspartnere, berørte myndigheter, brukere og rettighetshavere skal 

involveres i utviklingen av handlingsplaner der det er hensiktsmessig.  

 

Vedlegg:  

 Vedlegg 1. Oppsummering av møter og høringssvar 

 Vedlegg 2. Høringsinnspill  

 

 

Forslag fra Hartvik Hansen: 

Sametingets forslag til endringer bør innarbeides i planen og redigeres hvor det passer 

inn i endelig strategiplan.  

Votering: Forslaget falt mot 1 stemme ( Hartvik Hansen) 

 

Sametingets forslag pkt. 3.6 

Votering: Falt mot en stemme (Harvik Hansen) 

 

Forslag fra styre: 

Første avsnitt i direktørens innstilling erstattes med: 

FeFo skal bidra til utvikling av både ny og tradisjonell næringsvirksomhet basert på 

ressurser på Finnmarkseiendommen, på en slik måte  at samisk kultur, reindrift og 

utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsutvikling sikres.  

Votering: Enstemmig vedtatt. 

 

Styret tok punktvis votering. 

Innledning : Enstemmig vedtatt 

 

Visjon : Enstemmig vedtatt 

 

Overordnet mål: Enstemmig vedtatt 

Hovedmål: Enstemmig vedtatt 

Strategiske kjerneverdier : I første setning byttes åpenhet ut med åpen. 

    Enstemmig vedtatt 



Grunn og rettigheter : Enstemmig vedtatt 

 

Utmark : Pkt 2.6 strykes.  

      Pkt. 2.7 blir ny pkt 2.6 

Forslag fra Hartvik Hansen: 

Viser til høringsuttalelse fra Tanavassdragets Fiskeforvaltning av 24.11.2015. 

Forslaget fra Tanavassdragets Fiskeforvaltnings endringer bør innarbeides i 

strategidokumentet  hvor de passer inn i redigert dokument og spesielt viktigheten for å 

unngå spredning av Gyrodactylus salaris. 

 

Votering: Forslaget oversendes administrasjonen og behandles med 

innlandsfiskehøringen.  

 

Votering: Enstemmig vedtatt. 

Næring :  

FeFo skal være en aktiv part for utvikling av både ny og tradisjonell næringsvirksomhet 

basert på ressursene på Finnmarkseiendommen 

3.1. Gjennom aktivt eierskap og partnerskap å medvirke til at ressurser og verdier 

forvaltes slik at det bidrar til næringsutvikling og økt verdiskaping i fylket  

Forslag: Aktiv strykes.  

Votering: Enstemmig vedtatt. 

 

Forslag fra Hartvik Hansen: 

Sametingets forslag Innledning og pkt. 3.1 

Votering: Falt mot en stemme (Harvik Hansen) 

3.2. Stimulere til lokalt eierskap og positiv samfunnsutvikling 

Votering: Enstemmig vedtatt 

3.3. FeFo vil være forsiktig med å engasjere seg i prosjekter med høy finansiell risiko 

 

Forslag fra Hartvik Hansen: 

Sametingets forslag pkt. 3.3 

Votering: Falt mot en stemme (Harvik Hansen) 

Styrets vedtak: Direktørens forslag vedtatt mot 1 stemme (Harvik Hansen) 

3.4. Bidra til forutsigbare prosesser og langsiktige avtaler 

Votering: Enstemmig vedtatt. 

3.5. FeFo skal hensynta behovet for beitearealer til reindrift og landbruk i Finnmark 

 Votering: Enstemmig vedtatt 

 

4. Kompetanse og formidling: Enstemmig vedtatt 

 

5. Organisasjon: Enstemmig vedtatt 

 

 

 



Styrets vedtak: 

 

Innledning 

 

Strategien definerer sentrale mål, utfordringer og strategier for 

Finnmarkseiendommen og FeFos forvaltning av den innenfor rammene av 

Finnmarksloven. 

FeFo har en selvstendig og ansvarsfull stilling gitt gjennom Finnmarksloven. Loven er 

styrende for hele FeFos virksomhet. Med en langsiktig tidshorisont for strategien skal 

det, som en del av det samme planverk, utarbeides rullerende tiltaksplaner for 

virksomheten. 

Begrepsmessig er FeFo brukt for å beskrive organisasjonen med styret og ansatte. 

Finnmarkseiendommen er eiendommen og de ressurser eFo forvalter på vegne av 

befolkningen. 

Visjon 

 

FeFo skal være en forutsigbar forvalter, ivareta og utvikle Finnmarkseiendommens 

verdier, grunn- og ressurser i Finnmark. FeFo skal også bidra til god 

samfunnsutvikling, styrke kulturmangfold og identitet, å gi økt verdiskapning og 

eierskap i Finnmark. 

Overordnet mål 

 

En forutsigbar grunneier, med fokus på økologisk, samfunnsmessig og økonomisk 

bærekraft i et langsiktig perspektiv, til beste for innbyggerne i fylket og særlig som 

grunnlag for samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv». 

Hovedmål 

• Finnmarkseiendommen skal forvaltes slik at den gir positive ringvirkninger og 

sikrer et godt næringsgrunnlag i Finnmark 

• FeFo skal legge til rette for utvikling som skaper attraktive og levedyktige 

samfunn i Finnmark, herunder samiske samfunn 

• Finnmarkseiendommen og FeFo skal drives effektivt med sikte på å oppnå et 

tilfredsstillende økonomisk resultat, uten å være prisledende på 

utmarksprodukter 

 

Strategiske kjerneverdier 

 

• Synlig 

En viktig og tydelig samfunnsaktør i Finnmark 

• Troverdig  

Med forankring i loven, med faglig kunnskap og fokus på kvalitet i alle ledd 

• Utviklende 



Være innovativ og nyskapende i utførelsen av grunneierrollen  

• Ansvarlig 

Finnmarkseiendommen skal forvaltes i et evighetsperspektiv på vegne av 

framtidige generasjoner 

 Åpen 

FeFo skal legge vekt på åpenhet og gi offentligheten best mulig innsikt i FeFos 

arbeid 

1. Grunn og rettigheter 

 

FeFo skal forvalte, drive og utvikle Finnmarkseiendommen med tilhørende ressurser, 

også gjennom tilgrensede virksomhet 

1.1 Finnmarkseiendommen skal forvaltes slik at den gir positive ringvirkninger og 

sikrer et godt næringsgrunnlag i Finnmark 

1.2 FeFo skal legge til rette for balansert bruk av eiendommen til friluftsliv og 

utmarkshøsting 

1.3 FeFo skal i samarbeid med kommunene og andre aktører legge til rette for vekst 

og utvikling i Finnmark 

1.4 Disponering av Finnmarkseiendommen skal skje iht godkjente kommunale 

arealplaner 

1.5 Avtale om bruk av grunn skal som hovedregel skje som feste 

1.6 FeFo skal ta aktivt stilling til alle tiltak som fører til endret bruk av utmark, 

deriblant etablering av nye åpne motorferdselsløyper på Finnmarkseiendommen. 

FeFo vil som hovedregel ikke bruke grunneierretten til å overprøve kommunenes 

dispensasjonspraksis 

1.7 FeFo skal ikke være prisledende ved salg/feste av areal 

 

2. Utmark 

 

FeFo skal være en garantist for god tilgang til friluftsliv og utmarkshøsting for 

innbyggerne i Finnmark, uten å være prisledende 



2.1.FeFo skal i samarbeid med private og offentlige aktører sikre tilgjengelighet for 

allmennheten til friluftsområder 

2.2. Reguleringer av jakt og fiske skal utformes i dialog med brukergrupper og 

rettighetshavere 

2.3.Ved reguleringer skal nærhet til ressursene og tradisjonell bruk tillegges vekt 

2.4.Fornybare ressurser skal tas vare på og utvikles videre for kommende 

generasjoner 

2.5.Det skal legges vekt på utmarkas betydning som identitetsskaper og arena for 

næring, utmarkshøsting og opplevelser  

2.6.FeFo skal fremme og legge til rette for utmarkshøsting, friluftsliv og folkehelse i et 

likestillings- og generasjonsperspektiv  

 

3. Næring 

 

FeFo skal bidra til utvikling av både ny og tradisjonell næringsvirksomhet basert på 

ressurser på Finnmarkseiendommen, på en slik måte at  samisk kultur, reindrift og 

utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsutvikling sikres.  

3.1. Gjennom eierskap og partnerskap  medvirke til at ressurser og verdier forvaltes 

slik at det bidrar til næringsutvikling og økt verdiskaping i fylket  

3.2. Stimulere til lokalt eierskap og positiv samfunnsutvikling 

3.3. FeFo vil være forsiktig med å engasjere seg i prosjekter med høy finansiell risiko 

3.4. Bidra til forutsigbare prosesser og langsiktige avtaler 

3.5. FeFo skal hensynta behovet for beitearealer til reindrift og landbruk i Finnmark 

4.  Kompetanse og formidling 

 

FeFo skal representere et synlig fagmiljø og være en aktiv og profesjonell 

kunnskapsutvikler og formidler 

4.1. FeFo skal være en åpen organisasjon med god tilgjengelighet for publikum 

4.2. FeFo skal øke sin synlighet og bidra til økt kunnskap om egen virksomhet  

4.3. FeFo skal være en aktiv bidragsyter og utvikler innenfor relevante fagområder 

4.4. FeFo skal drive med kontinuerlig kompetanseutvikling på alle nivå i 

organisasjonen 

4.5. FeFo skal føre en aktiv dialog med samarbeidspartnere, brukergrupper og 

rettighetshavere 

4.6. FeFo skal inneha god kompetanse i, og synliggjøre samisk språk 

 

4.7.FeFo skal ha kunnskap om tradisjonell bruk og høsting av utmarka.    



5. Organisasjon 

 

FeFo skal være en attraktiv arbeidsplass, og opptre som en forutsigbar og profesjonell 

arbeidsgiver overfor sine ansatte 

5.1.FeFo skal rekruttere, utvikle og inneha høy kompetanse innenfor relevante 

fagområder 

5.2.FeFo skal sikre likestilling, likebehandling og følge høye etiske standarder 

5.3.Samarbeidspartnere, berørte myndigheter, brukere og rettighetshavere skal 

involveres i utviklingen av handlingsplaner der det er hensiktsmessig.  

 

Vedlegg:  

 Vedlegg 1. Oppsummering av møter og høringssvar 

 Vedlegg 2. Høringsinnspill  

 

 

Orienteringssaker: 

 

 Program ordførerkonferansen 20.januar 2015 

Styret ønsker at en starter med ordførermøte tirsdag 19.januar før middag.  

 

 Nordkapp platået. 

Leder for grunn og rettigheter, Sverre Pavel orienterte, 

Nordkapp-platået har to festekontrakter som skal reforhandles i 2018. 

Rica får i dag feste et stort område og får dermed enerett til reiselivsvirksomhet 

på Nordkapp.  

 

FeFo har vært i møte med Nordkapp kommune og vil gå inn i et samarbeid faglig 

og økonomisk.  

 

Styret ønsker at saken legges fram for styret. 

 

 

Referent: Anny S. Nilsen 


