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PROSJEKT – BESØKSSENTER FOR NATUR, KULTUR OG VERDENSARV I
GUOVDAGEAIDNU
Melding om vedtak sendes til:
-

Sámi musihkkafestivála

Det vises til:
-

Møter avholdt med parter for avklaring om samarbeid og fremdrift
Interesseerklæring fra Universitetet i Bergen dater 14.05.2018
Intensjonsvedtak om senter for samisk kultur- og verdensarv, kst sak 08/18
Sámi allaskkuvla, Doarjacealkámuš, datert 01.06.2018
Prosjektbeskrivelse, datert 26.11.2018

Vedlegg:
1 Prosjektbeskrivelse – Besøkssenter for natur, kultur og verdensarv i
Guovdageaidnu
Sakens bakgrunn:
Sámi musihkkafestivála har utarbeidet en prosjektbeskrivelse vedr. opprettelse av et
besøkssenter / et verdensarvsenter i Guovdageainnu suohkan/Kautokeino kommune.
Arbeidet har pågått siden tidlige våren 2018 og ordfører har vært leder. Det har vært
avhold møter med forskjellige aktører både i Kautokeino og blant annet ved
Universitetet i Bergen, som innehar originalbildene til Tromholt.
Universitetet i Bergen og Samisk høgskole har begge gitt skriftlig støtte til prosjektet.
Kulturhuset i Kautokeino er planlagt som stedet hvor senteret fysisk skal etablere seg.
Her vil det være samarbeid med folkebiblioteket, blant annet.
Som det fremgår i prosjektbeskrivelsen er det kommunen som eier prosjektet og være
hovedfinansiør, og Sámi musihkkafestivála har ansvar for gjennomføringen.
Besøkssenteret skal ha særlig ansvar for naturforvaltning, tradisjonell joik,
verdensarvforvaltning og utstilling av bildearv.

Besøkssenteret skal inneholde:
 Utstilling og informasjon om naturbruk og –forvaltning i Guovdageaidnu med
særrlig vekt på samisk tradisjonskunnskap
 Utstilling av bilder tatt av den samiske befolkningen av Sophus Tromholt
 Utstilling og informasjon om Struves meridianbue, der de opprinnelige
målepunktene er på FN’s verdensarvliste
 Utstilling om tradisjonell samisk joik
 Andre mulige utstillinger
Samarbeidspartnere:
 Govvagiisa v/ Svein Solheim
 Meahcceguovddáš
 Luovvi luohteguovddáš
 Beaivváš Sámi Našunálteahter
 Anárjohka nasjonalparkstyre
Utstillingene skal være klare i februar – april 2019.
Detaljert prosjektbeskrivelse fremgår i vedlegget til saken, det samme gjelder budsjett
og finansieringsplan.
Kautokeino kommune er satt opp med et engangstilskudd på kr 600.000,- i 2019.
Formålet er å sikre fast finansiering for Besøkssenteret i Guovdageaidnu fra og med
2020. Besøkssenteret eier alt innhold og all produksjon gjennomført av og i prosjektet.
Senteret bør i fremtiden, etter endt prosjekttid, eies av et selskap/en organisasjon som
har som formål å opprettholde drift av senteret med sitt innhold og som så kan opprette
ansettelsesforhold og gjennomføring av nye prosjekter.
Vurdering:
I vår kommune har vi flere verdensarv objekter, 2 Struve meridianpunkter, bilder tatt av
Sophus Tromholt, og i tillegg særegenheter som tradisjonell joik, samisk nasjonalteater,
nasjonalpark og en stor andel av Áillohaš sine malerier.
Tanken om å samle dette i et bygg er god, vi har et flott kulturhus som pr i dag omtrent
kun benyttes til kontorlokaler samt Beaivvaš samisk nasjonalteater sin produksjon og
fremvisning.
Det er viktig for vårt samfunn å fokusere på de særegenheter vi har, samt å klare å vise
og fortelle besøkende om dette på et sted på en god og enkelt måte.
Oppstart av besøkssenteret i 2019 vil gi mulighet til å søke eksterne midler i 2020, det
er derfor viktig å få startet dette så raskt som mulig. Det er derfor behov for
oppstartsmidler og Kautokeino kommune som midlertidig eier av senteret må gå inn
med en egenandel som er noe større enn andre finansiører.
Senteret vil gi kommunen et etterlengtet tilbud både til egen befolkning, men også et
senter som vil være interessant for turister og andre besøkende.

Det anbefales at kommunen går inn for prosjektet og setter av en egenandel på kr
600.000,- i 2019. Samt at det inngås en avtale med Sámi musihkkafestivála at de
gjennomfører prosjektet som beskrevet i prosjektplanen.
Forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner vedlagt prosjektbeskrivelse vedr. opprettelse av et
besøkssenter for natur, kultur og verdensarv i Guovdageaidnu, datert 26.11.2018.
Det settes av en egenandel på kr 600.000,- som belastes disp.fondet i 2019.
Det inngås en avtale med Sámi musihkkafestivála om gjennomføring av prosjektet ihht
prosjektbeskrivelsen.
Ordfører delegeres myndighet til å inngå avtalen.

Saksprotokoll i Formannskapets innstillingsmøte - 04.12.2018

Formannskapets behandling:
Felles forslag fra formannskapet:
Ordet Formannskapet erstattes med Kommunestyret.
Felles forslag fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.
Ordfører fremmet forslag til vedtak med det vedtatte endringen.
Forslag til vedtak med endringen ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling, enst.
Kommunestyret godkjenner vedlagt prosjektbeskrivelse vedr. opprettelse av et
besøkssenter for natur, kultur og verdensarv i Guovdageaidnu, datert 26.11.2018.
Det settes av en egenandel på kr 600.000,- som belastes disp.fondet i 2019.
Det inngås en avtale med Sámi musihkkafestivála om gjennomføring av prosjektet ihht
prosjektbeskrivelsen.
Ordfører delegeres myndighet til å inngå avtalen.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 13.12.2018
Kommunestyrets behandling:
Ol Johan Gaup (JSL) ba kommunestyret vurdere hans habilitet da han har vært med på
saksforberedelsen til denne saken. Ol Johan Gaup fratrådte behandlingen under
kommunestyrets vurdering av habilitetsspørsmålet. Kommunestyret vedtok enstemmig
at han er inhabil i saken.
Anton Dahl (V) spurte om det er flere som er inhabil i saken.


Nils Johan Gaup (AP) ba kommunestyret vurdere hans habilitet da han er
styremedlem i Luohtteguovddáš. Nils Johan Gaup fratrådte behandlingen under
kommunestyrets vurdering av habilitetsspørsmålet.



Ellen J. Sara Eira (SáL) ba kommunestyret vurdere hennes habilitet da hun er
styremedlem i Juoigalasat. Ellen J. Sara Eira fratrådte behandlingen under
kommunestyrets vurdering av habilitetsspørsmålet.

Kommunestyret vedtok enstemmig at Nils Johan Gaup (AP) og Ellen J. Sara Eira (SáL)
ikke er inhabile i saken.
Felles forslag fra AP/JSL ved Johan Vasara (AP):
Andre avsnittet strykes.
Tilleggspunkt: Kommunestyret delegerer formannskapet fullmakt til oppnevning av
styringsgruppe og faglig råd med dertilhørende retningslinjer. Vedtaket forutsettes å
ikke være i strid med regler om off. anskaffelser.
Felles forslag fra AP/JSL ved Johan Vasara (AP) ble enstemmig vedtatt.
Ordfører fremmet formannskapets innstilling med de vedtatte endringene.
Formannskapets innstilling med de vedtatte endringene ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak, enst.
Kommunestyret godkjenner vedlagt prosjektbeskrivelse vedr. opprettelse av et
besøkssenter for natur, kultur og verdensarv i Guovdageaidnu, datert 26.11.2018.
Det inngås en avtale med Sámi musihkkafestivála om gjennomføring av prosjektet ihht
prosjektbeskrivelsen.
Ordfører delegeres myndighet til å inngå avtalen.
Kommunestyret delegerer formannskapet fullmakt til oppnevning av styringsgruppe og
faglig råd med dertilhørende retningslinjer. Vedtaket forutsettes å ikke være i strid med
regler om off. anskaffelser.

