
 
 

 

 

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen 
Finnmárkkuopmodaga (FeFo) Onsdag 05.04.2017 på FeFo avd. Alta 
 

Møtested: FeFo avd. Alta 

Møtetid: Onsdag 05.04.2017 kl 10:00 til  12:00  

Møteleder: Raymond Robertsen 

 

 

Møtende styremedlemmer:  

Raymond Robertsen  

Bente Haug  

Hartvik Andreas Hansen  

Marit Kirsten Anti Gaup  

Mathis Nilsen Eira  

Erik Sundland  

 

Forfall  Varamedlem   

Runar Sjåstad  Svein Iversen  

 

Andre som møtte:  

Anny S. Nilsen Møtesekretær 

Eirik Palm Leder for kommunikasjon 

Jan Olli Direktør 

Kate Persen Leder for næring 

Sverre Pavel Leder for grunn og rettigheter 

 

 

 
 

 

Sakliste  

 

Sak nr. /  

Áššenr. 

 

Sakstittel /  

22/2017 Godkjenning av innkalling  

 

 

23/2017 Godkjenning av saksliste  

 

 

24/2017 Valg av representanter til å underskrive protokoll fra 

dagens styremøte –  

 

      

25/2017 Styresak - valg av entreprenør  administrasjonsbygg i 

Lakselv  

 

26/2017 Eventuelt - Diehtojuohkimat  

 

22/2017: Godkjenning av innkalling - Dohkkehit gohččuma 
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Behandling: 

Innkalling godkjennes, med merknad om at tid og sted på møte ikke må endres etter 

møteinnkalling er sendt ut. 

 

ST- 22/2017 Vedtak: 

Innkallingen enstemmig godkjent, med merknad om at tid og sted på møte ikke må endres. 

 

 

ST_ 23/2017: Godkjenning av saksliste  

 

Behandling: 

Enstemmig. 

 

ST- 23/2017 Vedtak: 

Sakslista enstemmig godkjent. 

 

 

24/2017: Valg av representanter til å underskrive protokoll fra dagens styremøte  

 

 

Behandling: 

Enstemmig 

 

ST- 24/2017 Vedtak: 

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

 

 

25/2017: Styresak - valg av entreprenør  administrasjonsbygg i Lakselv  

 

Byggekomiteens innstilling: 

Legges fram på styremøtet.  

 

 

Behandling: 

Styret viser til orientering gitt av byggekomiteen, om fremdrift i bygging av nytt 
hovedkontor i Lakselv. 

Styret anbefaler byggekomiteen å velge entreprenør, der man medtar opsjoner gitt i 

styremøte 5.april, og gjør de vektinger som er beskrevet i tildelingskriteriene. Dette 
innebærer at pris vektes 80 %, og kvalitet 20 %. 

Styret anbefaler byggekomiteen å gå videre med en høy kvalitet på ytre tak, og er 
innforstått med at dette kan utfordre budsjettrammene for byggeprosjektet.  

Styret skal være delaktig i det videre prosjekteringsarbeidet, slik at man kan komme med 
innspill på valg av løsninger og kvaliteter. 

Styret forutsetter at brukergruppen er med på oppstartsmøte med entreprenør og 

arkitekter. 

 

 

ST- 25/2017 Vedtak: 

Innstilling fra byggekomiteen ble enstemmig vedtatt 
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26/2017: Eventuelt  

 

 

Behandling: 

 

Styret fikk orientering om innsynsbegjæring vedrørende offentlige anskaffelser. 

 

ST- 26/2017 Vedtak: 

 

Tas til orientering 

      

 

 

 

 

 

Referent: Anny S. Nilsen 


