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FeFo støtter de forslag til lovendringer som er fremmet.
FeFo anmoder imidlertid om at FeFo får status som offentlig selskap etter
industrikonsesjonslovens § 2.
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Finnmarkseiendommen/Finnmårkkuopmodat (FeFo) viser til departementets brev av
7.01.2009.

Saken har vært forelagt styret for Finnmarkseiendommen som i møte den 3. Februar 2009
fattet følgende vedtak:

Direktøren gis fullmakt til å utforme en høringsuttalelse i samsvar med styrets vedtak.

Direktørens uttalelse
FeFo har i dag ikke eierandeler i kraftverk, men som eier av det meste av fallrettighetene i
fylket er det ikke usannsynlig at FeFo i framtiden kan overta eller bli deleier i vannkraftverk.
FeFo er ikke et offentlig selskap, og FeFos eierskap kan således innebære at kraftverket blir
gjenstand for hjemfall til staten.

Finnmarksloven innebar en overføring av eiendomsretten til det som tidligere var statsgrunn i
Finnmark til befolkningen i fylket. Det ligger en åpenbar urimelighet i at
Finnmarkseiendommen som forvalter grunnen og rettigheter på vegne av befolkningen, ikke
kan få anledning til å utnytte disse ressursene selv, og at staten ved hjemfall reduserer
fylkets egne muligheter til å utnytte de verdiene som genereres gjennom kraftverkene.

FeFo er etablert gjennom Finnmarksloven av 17.06.2005. FeFo ledes av et styre oppnevnt av
Sametinget og Finnmark fylkesting i fellesskap (3 repr. hver), og styret er ansvarlig for hele
FeFos virksomhet. Forvaltningen av grunn og rettigheter skal skje i henhold til
finnmarkslovens formålsparagraf (§1):

Lovens formål er å legge til rette for at grunn og naturressurser skal fotvaltes på en balansert og økologisk bærekraftig
måte til beste for innbyggeme i fylket og særlig som grunnlag for samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse
og samfunnsliv.

Selv om den i juridisk forstand er å anse som et privat selskap, har Finnmarkseiendommen
både i forhold til formål og styring karakter av et offentlig selskap. FeFo oppfyller også de
betingelser som industrikonsesjonslovens § 2 stiller for at et selskap skal anses som offentlig.
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Finnmarkseiendommen vil på denne bakgrunn be om at FeFo får status som offentlig selskap
i forhold til  industrikonsesjonsloven.
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