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STYRELEDER I BEAIVVÁŠ ROSER FREMSKRITTSPARTIET 

Samtlige partier i Sametinget støtter utbygging av et nytt bygg for det samiske nasjonalteatret. 
Styreleder i Beaivváš Lene Hansen er ekstra glad for at FrP ønsker en slik satsing: 

- Det er mange som har kritisert både same- og kulturpolitikken til FrP. Vi valgte heller å gå i 
dialog med partiet. Og vi mener de har vist en velvilje både overfor kultursektoren og samiske 
formål når de stiller seg bak kravet om et teaterhus i Kautokeino, sier Lene Hansen. 

Det er ulik vurdering i Sametinget av hvordan satsingen skal finansieres. Flertallet ønsker en 
delingsmodell mellom Sametinget og Regjeringen. FrPs samepolitikere mener Regjeringen må gjøre 
jobben. 

- Det er ikke første gang i norsk politikk man kan ha ulike meninger om hvordan et mål skal nås. 
Men det viktigste er at alle er enige om selve målet. At det samiske nasjonalteater etter 30 års 
hardt arbeid endelig skal få på plass sitt teaterbygg. 

Beaivváš leverte ved årsskiftet en omfattende søknad til Sametinget om at det bør vedtas å bygge et 
nytt teaterbygg i Kautokeino. Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš skriver i søknaden at 
teaterbygget kan bli like viktig for samisk scenekunst og språk som nasjonalteateret i Oslo har vært 
for Norge. 

- For oss var det viktig at Sametinget stilte seg bredt bak ønsket om å få et nytt teaterhus på plass. 
Vi synes de samiske politikerne har behandlet denne saken meget grundig og verdig. De forstår 
at et slikt bygg er viktig for Beaivváš, for andre samiske og norske institusjoner og kan også bli en 
svært sentral komponent i den framtidige reiselivsnæring. Vi tror indre Finnmark kommer til å bli 
en av Norges mest betydningsfulle reiselivs-destinasjoner, sier styreleder Lene Hansen og 
teatersjef Haukur J. Gunnarsson. 

- Jeg er ekstra glad for at FrPs sametingspolitikere stiller seg bak teaterhuset. Det viser at de kan 
støtte viktige samiske prosjekter selv om de er mot Sametinget som organ, sier Lene Hansen. 

Det nye teaterbygget vil koste mellom 120 og 200 millioner kroner. Det skal føres opp på NRK-
tomten like ved siden av hotellet i Kautokeino. Teateret ønsker å doble antallet produksjoner fram 
mot 2020. Det innebærer at dagens tilskudd økes fra 19,1 millioner kroner til 39,5 millioner kroner. I 
så fall vil Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš ha et budsjett på nivå med et middels regionteater. 

Nå går saken til nasjonal politisk behandling. Beaivváš håper Kulturdepartementet i løpet av 2014 gir 
grønt lys for et forprosjekt. I så fall kan et nytt teaterbygg være ferdig i 2018. 
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