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INTENSJONSVEDTAK OM SENTER FOR SAMISK KULTUR- OG VERDENSARV
Melding om vedtak sendes til:

Det vises til:
Invitasjon fra ordfører datert 02.04.2018 til:
Guovdageainnu Meahcceguovddáš/Kautokeino natursenter v/Ellen Cecilie
Triumf, Svein Lund og Karen Marie Eira Buljo
Govvagiisá v/Svein Solheim
Luovvi luohteguovddáš – senter for samisk joik v/ Nils Johan Gaup
RiddoDuottarMuseat (RDM) v/Johan Ailo Hætta
Sámi Arkiiva/Samisk Arkiv v/Nils Jørgen Nystø
referat fra møte 06.04.2018
møte 20.04.2018
intensjonsavtale fra Universitetet i Bergen (UIB) (ikke mottatt når saken skrives)
Vedlegg:

Sakens bakgrunn:
Endel aktører i Kautokeino har planer om opprettelse av sentre for å ivareta deres
interessefelt. Ordfører Johan Vasara har i den sammenheng invitert aktuelle aktører til
et møte for å høre om interesse for å etablere et aksjeselskap under prosjektnavnet
Senter for samisk kultur- og verdensarv.
Alle deltakerne på møtet var positive til et samarbeid og samlokalisering av et slikt
senter. De ser viktigheten av samarbeid, som åpner flere muligheter for senteret.
Formålet er å koordinere og samle pågående prosjekter, slik at man i fellesskap kan
utnytte potensialene best mulig og nyttiggjøre seg de menneskelige, administrative og
økonomiske tilgjengelige ressursene, samt lokaler, best mulig.
En etablering av et selskap vil danne grunnlag for det viktige arbeidet rundt innsamling,
bevaring og formidling av både samisk kultur og de objekter som i dag er registrert hos
UNESCO, som verdensarv og verdifulle kulturminner.

Ordfører har vært på besøk hos Universitetet i Bergen og knyttet gode kontakter i
forbindelse med Tromholt sin billedsamling og muligheter for utstilling i Kautokeino.
Det er spesielt viktig med lokal forankring av dette senteret, og det er viktig å få med
alle lokale aktører som i dag jobber innenfor områdene med egne planer. Det er større
mulighet for realisering av et slik senter ved samarbeid.
Selvo m driftsformen foreløpig er uavklart, bør det sannsynligvis være en stiftelse eller
et samvirke. Dette vil det jobbes mer med for å få avklart.
Hvis det blir klarsignal for videre jobbing med dette prosjektet må det søkes midler fra
miljødirektoratet og andre aktuelle finansieringskilder.
Vedtekter for organisasjonen/prosjektet må først utarbeides og det må jobbes videre
med å få flere aktuelle deltakere bak prosjektet.
Hvis prosjektet får midler bør det engasjeres en som har ansvar for fremdrift og
videreutvikling, samt søke om mer midler til gjennomføring.
Vurdering:
Ordfører ønsker en behandling i kommunestyret med et positivt intensjonsvedtak. Det
er viktig for videre fremdrift at kommunestyret står bak prosjektet. Det er ønskelig at
kommuneadministrasjonen kan sette av ressurser til å jobbe med dette prosjektet i
samarbeid med ordfører en periode, frem til stiftelse er behandlet av kommunestyret.

Forslag til vedtak:
1. Kommunestyret er positive til gjennomføring av et prosjekt hvor formålet er
opprettelse av Senter for samisk kultur- og verdensarv i Kautokeino.
2. Ordfører gis myndighet til å jobbe videre med realisering av planene frem til
stiftelsesvedtak kan behandles av kommunestyret i oktober 2018.
3. Det opprettes en referansegruppe bestående av 3 kommunestyrerepresentanter.
1. _____________________________
2. _____________________________
3. _____________________________

Saksprotokoll i Formannskapets innstillingsmøte - 05.06.2018

Formannskapets behandling:
Ordfører fremmet forslag til vedtak.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling, enst.
1. Kommunestyret er positive til gjennomføring av et prosjekt hvor formålet er
opprettelse av Senter for samisk kultur- og verdensarv i Kautokeino.
2. Ordfører gis myndighet til å jobbe videre med realisering av planene frem til
stiftelsesvedtak kan behandles av kommunestyret i oktober 2018.
3. Det opprettes en referansegruppe bestående av 3 kommunestyrerepresentanter.
1. _____________________________
2. _____________________________
3. _____________________________

Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.06.2018

Kommunestyrets behandling:
Felles forslag fra kommunestyret ved Isak Mathis Buljo (AP):
Som representanter til referansegruppa velges:
1. Johan Vasara.
2. Anders S. Buljo.
3. Ellen J. Sara Eira.
Votering:
Felles forslag fra kommunestyret ved Isak Mathis Buljo (AP) ble enstemmig vedatt.
Ordfører fremmet formannskapets innstilling til vedtak.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak, enst.
1. Kommunestyret er positive til gjennomføring av et prosjekt hvor formålet er
opprettelse av Senter for samisk kultur- og verdensarv i Kautokeino.
2. Ordfører gis myndighet til å jobbe videre med realisering av planene frem til
stiftelsesvedtak kan behandles av kommunestyret i oktober 2018.
3. Det opprettes en referansegruppe bestående av 3 kommunestyrerepresentanter:
1. Johan Vasara.
2. Anders S. Buljo.
3. Ellen J. Sara Eira.

