Senter for samisk kultur og verdensarv
06.04.2018
Guovdageainnu suohkan – Kautokeino kommune
Suohkanviessu - kommunehuset
Møtestart kl. 13.00
Deltakere:
-

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

Fra Guovdageainnu suohkan – Kautokeino kommune:
Ordfører Johan Vasara, varaordfører Anders S. Buljo, rådmann Kent Valio, kommunalleder for
oppvekst og kultur Bodil U. Vars, utviklingsrådgiver Nils Runar Hætta og fagansvarlig bygningsdrift
Mikkel Ole Sokki
1. Åpning:
-

-

-

-

Ordfører viser til invitasjon 02.04.18 der kommunen inviterer de overfornevnte aktørene til å
fremme synspunkter og innspill til de forespeilede planene om etablering av offentlig/privat
aksjeselskap under prosjektnavnet Senter for samisk kultur- og verdensarv.
Formålet med selskapet er å koordinere og samle pågående prosjekter (som har uttalte
målsetninger om senteretablering i Kautokeino) under ett og samme selskap, for på den
måten utnytte potensialet best mulig fra de knappe menneskelige, administrative og
økonomisk tilgjengelige ressursene.
Selskapsetablering er også viktig av hensyn til de prosesser som foregår utenfor vår
kommune, der kommunen må sørge for å ha nødvendige institusjoner i kommunen for å
eventuelt kunne påta seg nye oppgaver.
Selskapsetableringen vil danne grunnlag for viktig arbeid rundt innsamling, bevaring og
formidling av både samisk kultur og de objekter som i dag er registrert hos UNESCO som
verdensarv og verdifulle kulturminner. Vellykket arbeid rundt dette vil ha positive
ringvirkninger for samfunnslivet generelt og næringslivet spesielt.

2. Innspill / synspunkter:
Guovdageainnu Meahcceguovddáš / Kautokeino natursenter:
-

Positiv og understreker poenget med institusjonell samarbeid da formaliteter
(prosjektledelse, rapportering, arbeidsgiveransvar ol.) ofte binder opp store menneskelige
ressurser bort fra hovedformålet – det å drive prosjekter. Ønsker gjerne å bidra til det nye
senteret med faglig innhold.

Govvagiisá:

-

Positiv, ser potensialet i å utfylle bildesamlinger med f.eks joik. Ser behov for et mer
utdypende arbeidsmøte der partene møtes for gjennomgang av detaljer rundt vedteker ol.

Luovvi luohteguovddáš – senter for samisk joik:
-

Positiv. Understreker viktigheten av å komme i gang raskt – det haster med å samle inn det
som eksisterer av dagens joik særlig hos de eldre. Luovvi ser også et potensialet i å utfylle joik
med bilder og de skikker, tradisjoner og geografisk informasjon om naturforhold som
natursenteret kjenner til.

RiddoDuottarMuseat (RDM)
-

Positiv til planene. RDM kan være en faglig bidragsyter både på innhold og formidling. Aktiv
eierskap og deltakelse utover det er usikkert.

Sámi Arkiiva / Samisk Arkiv
-

Positiv og ser fordelene med samarbeid. Bidrar som faglig bidragsyter med tilbud om
forsvarlig bevaring av gjenstander der det faller naturlig. Som statlig institusjon er aktiv
eierskap ikke mulig/vanskelig gjennomførbart.

3. Oppsummering:
Ordfører registrerer at samtlige parter er positive til kommunens forslag og ønsker å bidra til
realiseringen av dette. Kommunestyret kan fatte et intensjonsvedtak på kommunestyremøte 14. juni
2018 som danner nødvendig saksgrunnlag for endelig selskapsetablering på kommunestyremøtet 18.
oktober 2018. Kommunen er forøvrig åpen for deltakelse og/eller eierskap fra andre enn de som er
nevnt, gjerne også private aktører. Etter selskapsetableringen forutsettes det imidlertid nye vedtak i
generalforsamling og/eller kommunestyret for å innlemme eventuelle nye eiere i selskapet.
Partene som deltok på møtet 06.04.18 inviteres til et eget arbeidsmøte 20.4.18 kl. 13.00 der videre
deltakelse, vedtekter og andre detaljer rundt selskapsetableringen diskuteres nærmere.

