Deanu gielda – Tana kommune
Utviklingsavdelingen

Protokoll fra møte i styringsgruppa for prosjektet "Joddusamarbeidsarena for laks", onsdag 15. november 2017.
Til stede: Frank M. Ingilæ, Elisabeth Erke, John Nystad, Steinar Pedersen, Rune Aslaksen
Til stede sak 9-13: Svein Atle Somby.

SAK 7/017 Godkjenning av innkalling
Vedtak:
Innkallingen godkjennes.

SAK 8/2017 Godkjenning av sakslista
Vedtak:
Sakslista godkjennes.

SAK 9/2017 Prosjektframdriften (september- november 2017)
Det ble orientert nærmere i møtet om prosjektarbeidet i perioden september- november 2017.
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.

SAK 10/2017 Orientering om rekruttering av prosjektmedarbeider i
Karasjok, v/Karasjok kommune
Det ble orientert om framdrift i forhold til rekruttering av prosjektmedarbeider i Karasjok.
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.

SAK 11/2017 Halvårsplaner for prosjektarbeidet
Vedtak: Forslaget til halvårsplan for våren 2018 (per 27.10.2017) godkjennes.
I forhold til folkemøter legges det opp til:

a) 1 (ett) folkemøte hvor resultatene fra prosjektet SeaSeal presenteres
b) 1 (ett) folkemøte med fokus på pukkellaks
c) 1 (ett) folkemøte om lakseforvaltningen i Norge, inkludert en del om utfolksrett og
fiskeforvaltning.
Styringsgruppa har drøftet planene om en konferanse (høsten 2018) og fastsatt følgende rammer
for det videre arbeidet:
1) Formålet med konferansen er å synliggjøre tanalaksens økologi og laksefisket i
Tanavassdraget som del av samisk kultur.
2) Vi har som mål at konferansen skal ha deltakere fra nasjonalt nivå og et deltakerantall på
over 50 personer. På grunn av hotellkapasitet innebærer dette at konferansen må avholdes
i Karasjok. Prosjektledelsen reserverer Scandic Karasjok for konferansen. Aktuelt tidsrom
er i uke 46 (fortrinnsvis tirsdag 13. november til onsdag 14. november 2018).
3) Det settes ned en programkomite med 4 medlemmer. Programkomiteen skal bestå av
personer med erfaring fra konferansearbeid og med et bredt nettverk innenfor
programområdet. Steinar Pedersen velges til programkomiteen. I tillegg forespørres Kjell
Sæther. Ordførerne i de respektive kommunene oppnevner i tillegg til dette 1 person fra
referansegruppene i hver kommune.
4) Programkomiteen har sitt første møte innen utgangen av 2017.
5) Prosjektledelsen legger fram ytterligere rammer for konferansearbeidet til neste møte i
styringsgruppa.

SAK 12/2017 Søknad om tilskudd fra Deanu Instituhtta
Forslag til vedtak:
1. Søknaden avslås. Begrunnelse: Tiltaket er ikke ihht. rammene for prosjektet og er
mangelfullt beskrevet.
2. Det planlegges et seminar i januar 2018 om samfunnsvitenskapelig forskning på
tradisjonell kunnskap om laks og laksefisket i Tana. Seminaret skal presentere
eksisterende forskning og gi lokale miljøer anledning til å gi innspill til framtidige
forskningsbehov. Tiltakene som Deanu Instituhtta søker om finansiering til kan drøftes på
dette seminaret og vurderes videre i forbindelse med det planlagte forprosjektet (tiltak
C3).

Behandling:
Steinar Pedersen foreslo ett nytt punkt 3:
«Styringsgruppa ber sekretær foreta en dialog med Deanu Instituhtta om intervjuer av
tradisjonsbærere om utvikling av predatorkontrollen langs vassdraget. Det ytes tilskudd til
et forprosjekt innenfor en begrenset ramme».
Forslaget fra Steinar Pedersen fikk ikke flertall. Set ble deretter fremmet et nytt forslag:
«Før det bevilges fra de frie midlene, ønsker styringsgruppa at det utarbeides kriterier for
tilskudd fra disse midlene. Kriteriene legges fram til behandling i neste møte i
styringsgruppen».
Vedtak:
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SAK 13/2017 Møteplan for styringsgruppas møter i 2018.
Vedtak:
Det fastsettes følgende møteplan for styringsgruppas møter i 2018:






Torsdag 11. januar
Onsdag 11. april
Fredag 8. juni
Onsdag 10. oktober
Onsdag 5. desember

Møtested: Levajok. Møtene starter kl. 10.
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