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Innledning

Dette er en prosjektbeskrivelse for gjennomføring av prosjektet med å opprette
og skape innhold for et besøkssenter for natur, kultur og verdensarv i
Guovdageaidnu.
Prosjektbeskrivelsen tar for seg hovedpunktene formål, gjennomføring og
budsjett.
Prosjektet er initiert av Guovdageainnu suohkan – Kautokeino kommune som
også står som hovedfinansiør.
Prosjektet gjennomføres av Sámi musihkkafestivála (Stiftelsen samisk
musikkfestival i Guovdageaidnu)

Guovdageaidnu
26.11.2019

Ol Johan Gaup
Buvttádeaddji / Produsent
Sámi musihkkafestivála
producer@samieasterfestival.com
+47 977 34 966
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Besøkssenter for natur, kultur og verdensarv i Guovdageaidnu
Prosjektet Besøkssenter for natur, kultur og verdensarv i Guovdageaidnu
(prosjektnavn), heretter Besøkssenteret, er et prosjekt for å starte opp om
arbeidet for å opprette et senter lokalisert i Guovdageaidnu på Kulturhuset med
særlig ansvar for naturforvaltning, tradisjonell joik, verdensarvforvaltning og for
utstilling av bildearv.
Prosjektet er initiert av Guovdageainnu suohkan – Kautokeino kommune som
også står som hovedfinansiør.
Prosjektet gjennomføres av Sámi musihkkafestivála (Stiftelsen samisk
musikkfestival i Guovdageaidnu), heretter SMF. Samarbeidspartnere er blant
andre Govvagiisa, Meahcceguovddáš og Luovvi luohteguovddáš.
Prosjektperiode er desember 2018 – desember 2019.
Om prosjektgjennomfører
SMF, er en ideell privat stiftelse som har til hensikt å gjøre Guovdageaidnu til et
kraftsenter for samisk musikk gjennom å arrangere en årlig musikkfestival
under påsken i Guovdageaidnu og ellers ved andre anledninger der dette faller
seg naturlig, bryte ned barrierer mellom ulike musikalske genre, videreutvikle
Guovdageaidnu som festivalarrangør.
SMF gjennomfører prosjektet.

Formål
Hovedformålet med prosjektet er å opprette et Besøkssenter for natur, kultur og
verdensarv i Guovdageaidnu, på Kulturhuset. Besøkssenteret gjennomføres i
2019 som et pilotprosjekt med SMF som prosjektgjennomfører. Målet er at fra og
med 2020 så opprettes Besøkssenteret permanent med utvidet innhold og også
som et besøksenter for Anárjohka nasjonalpark.
I prosjektgjennomføringen skal det produseres innhold og utstillinger, samt
gjennomføres åpning og tilrettelegges for besøk i Besøkssenteret i 2019.
Besøkssenteret skal inneholde:
• Utstilling og informasjon om naturbruk og –forvaltning i Guovdageaidnu
med særlig vekt på samisk tradisjonskunnskap
• utstilling av bilder tatt av den samiske befolkningen av Sophus Tromholt
• utstilling og informasjon om Struves meridianbue, der de opprinnelige
målepuinktene er på FNs verdensarvliste
• utstilling om tradisjonell samisk joik
Innholdsmessig så skal senteret inneholde egne produksjoner på utstillinger som
skal være klart i perioden februar – april 2019. I disse ansvarsområdene er det
store oppgaver og muligheter til gjennomføring, samt interesse blant
befolkningen og publikum til å ta del i å oppleve og lære om de enkelte
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prosjektene hver for seg, men også å oppleve de ulike bestanddeler sammen og i
forhold til hverandre.

Tidsplan
Oversikt over virksomhet, gjennomføringsperiode og kostnadsramme
Virksomhet
Prosjektplanlegging

Søknadsutforming
ekstern finansiering
Produksjon av bilder
tatt av den samiske
befolkningen av
Sophus Tromholt
Produksjon av
utstilling og
informasjon om
naturbruk og –
forvaltning i
Guovdageaidnu med
særlig vekt på samisk
tradisjonskunnskap
Produksjon av
utstilling og
informasjon om
Struves meridianbue
Produksjon av
utstilling om
tradisjonell samisk
joik
Ferdiggjøring av
utstilling
Offisiell åpning av
Besøkssenter for
natur, kultur og
verdensarv i
Guovdageaidnu
Videre arbeid med
utstillinger,
prosjektbasert
aktivitet
Drift av Besøkssenter

Prosjektavslutning

Beskrivelse
Utforme endelig
prosjektplan og
budsjett til
godkjenning.

Tidsaspekt
Desember 2018,
januar 2019

Utgifter
Kr. 25 000,-

Januar – februar 2019

Kr. 25 000,-

Innsamling av
materiale, utforming
av utstilling,
materiale, ferdiggjøre
deler av utstilling
Innsamling av
materiale, utforming
av utstilling,
materiale, ferdiggjøre
deler av utstilling

Januar – april 2019

Kr. 150 000,-

Januar – april 2019

Kr. 150 000,-

Innsamling av
materiale, utforming
av utstilling,
materiale, ferdiggjøre
deler av utstilling
Innsamling av
materiale, utforming
av utstilling,
materiale, ferdiggjøre
deler av utstilling

Januar – april 2019

Kr. 40 000,-

Januar – april 2019

Kr. 20 000,-

Mars – april 2019

Kr. 61 000,-

Utstillingsåpning

April 2019

Kr. 51 000,-

Utbedring, aktiviteter,
utvidelser, osv.

Mai – november 2019

Kr. 150 000,-

Virksomhet,
utstillingsplanlegging,
ferdiggjøring av
utstillinger,
aktiviteter
Rapport, regnskap,
revisjon, osv.

Januar 2019 –
desember 2019

Budsjett utarbeides
av Guovdageainnu
suohkan

Desember 2019

Kr. 40 000,-
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Samarbeidspartnere

Prosjektet skal gjennomføres i sin helhet i Guovdageaidnu og forutsetningen for
vellykket prosjektgjennomføring er at Guovdageainnu suohkan gjør denne
viktige satsningen for prosjektet.
Guovdageaidnu suohkan er ansvarlig for opprettholdelse av utstillingsansatt og
lokaler for utstillingen. Guovdageaidnu suohkan er ansvarlig for budsjett og
kostnader for utstillingsansatt og lokaler for utstillingen.
Andre samarbeidspartnere:
• Govvagiisa v/Svein Solheim er produksjonsansvarlig for utstilling av
bilder tatt av den samiske befolkningen av Sophus Tromholt.
• Meahcceguovddáš er produksjonsansvarlig for utstilling om naturbruk og
forvaltning.
• Luovvi luohteguovddáš
• Beaivváš Sámi Našunálateahter
• Anárjohka nasjonalparkstyre

Eierskap
Guovdageainnu suohkan eier prosjektet Besøkssenteret. SMF gjennomfører
prosjektet i 2019. Prosjektet Besøkssenteret skal eie all innhold og produksjon
gjennomført av prosjektet. Formålet med prosjektet er å sikre fast finansiering
for Besøkssenteret i Guovdageaidnu fra og med 2020. Besøkssenteret bør i
fremtiden eies av et selskap/organisasjon som har som formål å opprettholde
drift av senteret med dess innhold og som kan opprette ansettelsesforhold og
gjennomføre prosjekter.
Prosjektet Besøkssenteret kan i sin helhet overføres til en enhet med dette
formålet etter endt prosjekttid.
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Økonomi – budsjett
Budsjettet er utformet med sikte på å ferdiggjøre prosjektets innhold til den grad
at det kan åpnes en utstilling med tilstrekkelig innhold til å oppfylle formålet
med Besøkssenteret. All innhold og alle utstillinger bør fremtidig utvides.
SMF er søker og mottaker av all finansiering for prosjektet. SMF leder prosjektet
og er ansvarlig for budsjett, fremdrift, rapportering, administrasjon, regnskap og
revisjon. SMF kjøper inn tjenester og produksjon for utstilling.
Budsjett må godkjennes av SMF styre og kan revideres ettersom prosjektet
skrider fram, og i forhold til ekstern finansiering.
Tillegg til budsjettet:
Guovdageaidnu suohkan er ansvarlig for budsjett og kostnader for
utstillingsansatt og lokaler for utstillingen. Dette er ikke ført opp i dette
budsjettet og må legges inn i prosjektbudsjettet når de tallene er klare.

Regnskap
Regnskap fullføres av SMF. Regnskap fullføres av godkjent regnskapsfører og
revideres av ES Revisjon. Prosjektregnskap leveres i desember 2019.
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Utgifter

Utgifter er nærmere projektert under Tidsplan.
Utgifter er delt i tre deler:
• produksjon av utstilling til Besøkssenteret
• Utstillingskostnader for å holde Besøkssenteret åpent i 2019 samt
aktiviteter
• Administrative utgifter for prosjektledelse og gjennomføring
Utgifter

Budsjettert

Produksjonskostnader

SUM

NOK 210 000
NOK 210 000
NOK 60 000
NOK 60 000
NOK 540 000

Utstillingskostnader
Koordinator
Utstillingsåpning
Trykk plakater/program/skilt/frakt/utkjøring
SUM

NOK 46 000
NOK 51 000
NOK 15 000
NOK 112 000

Administrasjon
Regnskap/revisjon (hele året)
Språktjenester
Adm. kostnader
Div. adm. utgifter
SUM

NOK 35 000
NOK 10 000
NOK 50 000
NOK 5 000
NOK 100 000

Sub sum kostnader
Uforutsette utgifter (5%)

NOK 752 000
NOK 37 600

Produksjon utstilling Tromholt
Produksjon utstilling meahcceguovddáš
Produksjon utstilling Struve meridian
Produksjon utstilling joik

Sum kostnader 2019
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Inntekter

Inntektsnivå kan endre seg etter søknader fra eksterne finansiører. Se Tidsplan
under videre arbeid med utstillinger, prosjektbasert aktivitet.
Inntekter

Budsjettert

Tilskudd
Guovdageainnu suohkan produksjonsstøtte
Finnmark fylkeskommune
SpareBank1 Samfunn
FeFo
Kulturrådet
Sametinget
SUM

Andre inntekter
Salg
SUM

NOK 20 000
NOK 20 000

Sum inntekter 2019

NOK 790 000

Resultat
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NOK 600 000
NOK 20 000
NOK 70 000
NOK 10 000
NOK 20 000
NOK 50 000
NOK 770 000

NOK 400
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