Referat fra orienteringsmøte vedr. etablering av Senter for samisk kultur- og verdensarv (SSKV)
Kautokeino 20.12.18
Kulturhuset kl. 15.00
Tilstede:
-

Sámi Musihkkafestivála v/ Brita Triumf og Ol-Johan Gaup
Luovvi Luohteguovddáš/Joikesenter v/ Nils Johan A. Gaup
Govvagiisá v/ Svein Solheim
Guovdageainnu Meahcceguovddáš/Natursenter v/ Ellen Cecilie Triumf
RiddoDuottarMuseat RDM v/ Johan Aslak Hætta
Samisk Arkiv v/ Øystein Steinlien
Verdensarvkoordinator for Struve, Gerd Johanne Valen

Kautokeino kommune: Ordfører Johan Vasara, medlem i arbeidsgruppe for SSKV Ellen J. Sara Eira,
Fung. rådmann Karin Hætta, kommunalleder for kultur og oppvekst Bodil U. Vars og fagleder
bygningsdrift Mikkel Ole Sokki.
Inviterte men ikke anledning til å møte: Samisk Høgskole v/ rektor Gunvor Guttorm, Samisk
Høgskole v/ direktør Johan Ailo Kalstad, Universitetsbiblioteket ved UiB Bergen v/ direktør MariaCarme Torres Calve
Referat:
1. Kautokeino kommune v/ordfører orienterer om foreliggende planer om etablering av Senter
for samisk kultur- og verdensarv og politiske vedtak gjort i kommunestyret i hhv. KST sak
8/2018 i juni og KST sak 29/2018 samt 35/2018 i desember 2018.
2. Kautokeino kommune v/ordfører orienterer om vedtak gjort i andre organ, hhv. Politisk råd
for Verdensarven Struve samt Nasjonalparkstyret for Øvre-Anárjohka nasjonalpark, samt om
møter som har funnet sted med deltakende initiativtakere og samforståelsen om etablering
av ett felles besøkssenter med formål om bevaring og formidling av samisk kultur og
verdensarv.
a. Govvagiisá, Guovdageainnu Meahcceguovddáš, Luovvi Luohteguovddáš, Samisk
Arkiv, RDM samt Verdensarvkoordinator for Struve orienterer om sine
bedrifter/organisasjoner/pågående initiativ
b. Kautokeino kommune v/ordfører orienterer om møter med hhv.
Kunnskapsdepartementet, Kulturdepartementet, den norske unesco-kommisjonen,
Arkivverket, Universitetet i Bergen (UiB) og Samisk Høgskole (SH) samt
intensjonsavtaler gjort med hhv. Samisk Høgskole og Universitetet i Bergen vedr.
etablering av Tromholt-utstilling i tilknytning til Senter for samisk kultur- og
verdensarv.
c. Kautokeino kommune v/ordfører og kommunalleder for kultur og oppvekst
orienterer om de politiske og praktiske føringene som er satt for bruk av tiltenkte
arealer.
3. Stiftelsen Sámi Musihkkafestivála v/ Ol-Johan Gaup orienterer om Musikkfestivalens
innsendte prosjektbeskrivelse og kommunestyrets støtte samt budsjettbevilgning på kr.
600 000,- til gjennomføring av prosjektet. Behov for videre avklaring vedr. organisajonsform

4. Kautokeino kommune v/ ordfører orienterer om kommunestyrets behandling av saken og
behov for avklaringer rundt innkjøpsregler før iverksettelse av prosjektet. Saken behandles
av formannskapet 29.01.19.
5. Prosjektet igangsettes av Stiftelsen Samisk Musikkfestival formelt etter formannskapets
behandling av saken 29.01.19 under forutsetning av politisk godkjenning.

Møtet avsluttet ca. kl. 17.00

