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ÅRSBERETNING 2021

Opplysninger om virksomheten
Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat (FeFo) er et selvstendig rettssubjekt
opprettet i medhold av Finnmarksloven. FeFo er lokalisert med hovedkontor i Lakselv og
avdelingskontorer i Vadsø og Alta.
FeFo eier 95 % av grunnen i Finnmark (tidligere Finnmark fylke). Virksomheten omfatter
bortfeste av grunn til bolig-, fritids- og næringsformål, utleie og salg av grus- og
mineralforekomster, utleie av vind- og vannfallsrettigheter, salg av eiendom og
aktiviteter knyttet til jakt og fiske og skogsdrift.

Styrets og kontrollkomiteens arbeid
Sametinget og Troms og Finnmark fylkesting oppnevner tre representanter hver til
styret. I tillegg oppnevner de ansatte én representant.
Styret har i 2021 bestått av følgende medlemmer:
Kurt Wikan, leder
Bente Haug, nestleder
Máret Guhttor
Mathis Nilsen Eira
Jo Inge Hesjevik
Line Kalak
Erik Sundland (ansattes representant)
I 2021 har styret avholdt 8 styremøter og behandlet 137 saker.
FeFo har en kontrollkomite på tre medlemmer. Sametinget, Troms og Finnmark
fylkesting og Staten oppnevner ett komitemedlem hver. Kontrollkomiteen fører tilsyn
med at FeFos virksomhet drives i tråd med Finnmarksloven og annen lovgivning.
Komiteen avgir egen årsberetning.

Redegjørelse for forutsetningen om fortsatt drift
Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift, og styret bekrefter at
forutsetningene er til stede.

Redegjørelse om forsikring av styremedlemmers ansvar
FeFo har tegnet egen forsikring som dekker styremedlemmenes ansvar som kan pådras i
egenskap av styremedlem med inntil 5 mill. kroner i hvert skadetilfelle. Også adm.
direktør er dekket av samme forsikring.
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Redegjørelse for årsregnskapet
Etter styrets mening gir årsregnskapet et rettvisende bilde av FeFos eiendeler, gjeld og
resultat. Forhold inntruffet etter regnskapsårets avslutning, og som har betydning for det
fremlagte årsregnskapet, er inntatt i årsregnskapets noter – note 12.
FeFos aktivitetsregnskap for 2021 viser et driftsresultat på 6,2 mill. kroner før poster
utenfor drift. Poster utenfor drift gjelder eiendomssalg, frilufts-/samarbeidstiltak, samt
poster som er tatt inn utenfor årets budsjett.
Årsresultat før skatt var 4,2 mill. kroner og etter skatt 3,9 mill. kroner.

Prosjekter utenfor drift
I 2021 har FeFo gitt et tilsagn på 1 mill. kroner i støtte til prosjekt 'Nordkapptrappa' som
skal realiseres i regi av Honningsvåg Turn og Idrettsforening med støtte fra flere aktører.
Det er også gitt støtte til Ovddos AS prosjekt 'ressurssenter for reindrift' med 0.6 mill.
kroner, samt et prosjekt for 'modeller for forvaltning av land og naturressurser i
Finnmark' i regi av UiT med 0,3 mill. kroner. Sammen med støtte til grønne
midler/friluftstiltak, tradisjonskunnskap (Meahcásteapmi), samarbeidsprosjekter og
Protect Sapmi med tilsammen 1,6 mill. kroner, er samlet støtte til ulike prosjekter på 3,5
mill. kroner.
Disponering av resultat
Styret vedtar følgende disponering av årets resultat:
Overføring annen egenkapital – kr. 3.967.758,-

Eierandeler i andre selskap
FeFos eierandel i Finnmark Kraft AS er uendret og utgjør 12,19 %. I tillegg har FeFo
datterselskapet FeFo Energi AS med 100 % eierandel.

Finansiell, markeds- og likviditetsrisiko.
FeFo har i 2021 foretatt ny plassering av overskuddslikviditet, og FeFo's finansielle risiko
er knyttet til disse plasseringene. Plasseringen er ihht mandat fra styret gjort i produkter
med lav risikoprofil. I årsregnskapet er investeringene bokført etter laveste verdis
prinsipp.
Langsiktig lån knyttet til nytt hovedkontor er nedbetalt med 2 mill. kroner til 25 mill.
kroner i 2021.
Kontantstrømanalysen viser en positiv netto kontantstrøm fra drift med 4 mill. kroner og
fra økning i gjeld med 1,7 mill. kroner. Anskaffelser av driftsmidler bidrar negativt med
2,7 mill. kroner. Dette har gitt en samlet økning i likviditetsbeholdningen med ca. 3 mill.
kroner.
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Organisasjon, miljø og likestilling
FeFo har som mål å jobbe mot et trygt og godt arbeidsmiljø som fremmer
arbeidsengasjement (glede), læring, helse, trivsel og vern mot arbeidsrelatert sykdom.
Det systematiske HMS arbeidet har i 2020 og 2021 på grunn av pandemi vært preget av
to annerledes år. Tradisjonelt utviklingsarbeid og aktiviteter har blitt avløst av andre
tiltak grunnet pandemien. Dette for å kunne iverksette tiltak som å etterleve
regjeringens pålegg, anbefalinger og restriksjoner i kampen mot koronasmitte. Vi som
arbeidsgiver har i denne perioden hatt stort fokus på å legge til rette for en best mulig
arbeidshverdag på kontor/hjemmekontor med strenge smittevernstiltak.
Aktivitets- og redegjørelsesplikt (ARP)
Fra 1. januar 2020 ble bedriftenes aktivitets- og redegjørelsesplikt (ARP) på
likestillingsområdet styrket. Alle arbeidsgivere, uansett størrelse, har plikt til å jobbe
aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering på
arbeidsplassen.
Alderssammensetning og kjønnsfordelingen i FeFo
Arbeidsstyrken er begynt å bli «godt voksen» og vi står overfor et betydelig
generasjonsskifte om få år. Noe som er viktig å ta hensyn til i fremtidig rekruttering og
kompetansekartlegging.
Kjønnsfordelingen i FeFo er jevnt fordelt med antall kvinner og menn. Innad i enkelte
avdelinger (økonomi og advokatene) og i ledergruppen er kjønnsfordelingen ikke fullt så
balansert.
Likestilling og rekruttering
FeFos likestillingsplan er fra 2014, og den har vært en av fokusområdene for neste
periode å evaluere og revidere
FeFo er en kompetansearbeidsplass og rekrutterer hovedsakelig personer med
mastergrad eller tilsvarende. Etterspørselen etter den kompetansen som FeFo trenger er
stor i hele landet.
Dette og det faktum at Finnmark dessverre ikke regnes som det mest attraktive
arbeidsområdet gjør at det er vanskelig å rekruttere personer med riktig kompetanse,
sikre rett kjønnsfordeling og skaffe personer med samisk språkkunnskap.
Sykefraværet i 2021 har vært på 4,0 % mot 3,8% i 2020. I 2021 ble det innmeldt to

hendelser. Begge var i kategori nesten ulykke/farlig forhold og hendelsene er lukket.
Ved utgangen av 2021 hadde FeFo 40 ansatte – 21 menn og 19 kvinner.
Ytre miljø
FeFo driver ikke virksomhet i egen regi som i betydelig grad påvirker det ytre miljøet.
Andre aktører, både kommersielle og ikke kommersielle, driver imidlertid virksomhet
basert på FeFos ressurser som kan ha negativ innvirkning på det ytre miljøet, og her har
FeFo fokus på forurensende virksomhet på Finnmarkseiendommen som festes bort. Det
er likevel den aktuelle virksomheten som selv er ansvarlig for at driften foregår i tråd
med forurensningsloven og annet relevant regelverk, og ikke FeFo som grunneier,
avtalepart eller bortfester av tomta.
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Skogsdrift på Finnmarkseiendommen drives i samsvar med allment anerkjente
bærekraftige prinsipper i skogbruket, og under oppsyn av den offentlige
skogmyndigheten.
Endret bruk av utmark
Søknader om grunn som ikke er i tråd med kommunale arealplaner, behandles iht.
Sametingets retningslinjer om endret bruk av utmark. Det blir også vurdert hvorvidt slik
behandling er relevant for andre søknader som innebærer endret bruk av utmark, men
som er i tråd med plan. I 2021 behandlet vi 43 slike saker, hvorav 12 ble innvilget, 3 ble
avslått og resten fortsatt er til behandling.
I all hovedsak dreier det seg om små arealer i form av enkelttomter til for eksempel bolig
og små utmarksbygg eller arealer til nydyrking/tilleggsjord. I slike mindre saker
innhentes uttalelser direkte fra berørte samiske interesser. I de fleste tilfellene vil det
omfatte det aktuelle reinbeitedistriktet, men kan også omfatte bygdelag o.l.
Forsknings- og utviklingsprosjekter
FeFo har i 2021 som tidligere år deltatt i arbeidet med Hønsefuglportalen. Portalen driftes
av NINA og er sentral i vurderingen av rypebestandene i Norge og for beslutninger som
gjøres av forvaltningen. FeFo har også bidratt på fagdag for brukerinvolvering ved
Framsenteret i Tromsø. I tillegg sitter FeFo i referansegruppe til økosystem-prosjektene
High North Forest og Catchment to Coast, og fjellrev-prosjektet på Varanger, som
gjennomføres i regi av NINA og UiT.

Lakselv 09.06.2022
Styret i Finnmarkseiendommen

Máret Alehtta Guhttor
Styreleder

Kurt Pasvikbamsen Wikan
Nestleder

Mathis Nilsen Eira
Styremedlem

Jo Inge Hesjevik

Bente Haug

Geir Enok Thrane

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Jan Josef Olli
Direktør
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