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Hei Kent.
Vedlagt følger Notat vedrørende tilskudd.
Vi kjenner ikke alle detaljer rundt prosjektet og har med utgangspunkt i dette vanskelig for å gi dere
et svar med to streker under svaret.
Ønsker dere en klarere tilrådning enn det du finner i notatet trenger vi mere informasjon og litt mer
tid for en vurdering.
Ring på hvis du trenger noen øvrige avklaringer.

Med vennlig hilsen,
Nikolaj Christiansen
Daglig leder, Finnut Consult
e-post: nc@finnut.no
tlf: + 47 95 92 97 78
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Notat vedrørende tilskudd kontra anskaffelse
Med bakgrunn i forespørsel fra Kautokeino kommune, vedrørende tilskudd til Prosjekt Besøkssenter for natur, kultur og verdensarv iGuovdageaidnu er følgende vurdering gjort.
Når gjelder anskaffelsesreglene?
Når man inngår en gjensidig bebyrdende kontrakt
For at en kontrakt skal være gjensidig bebyrdende må begge parter ha forpliktelser etter avtalen.
Disse må være gjensidig avhengige av hverandre.
Må foreligge en ytelse som innebærer en direkte økonomisk fordel for oppdragsgiveren
Oppdragsgiveren må også gi leverandøren en motytelse, form for et vederlag
o Et vederlag kan bestå i å betale penger, men også andre former for
økonomiske motytelser

Når gjelder ikke anskaffelsesreglene?
Anskaffelser avgrenses mot (ensidige) tilskudd
Ensidige overføring av midler uten noen forventing om en bestemt gjenytelse av økonomisk verdi
Det kan settes vilkår for tilskudd, men forpliktelsen står ikke i et gjensidighetsforhold til tilskuddet
Tilskuddsmottaker "eier" prosjektet —har kontrollen

Det må ligge en helhetsvurdering av gjensidig bebyrdelse samt hvor opphavet og eierskapet til
prosjektet kommer fra. Vurderingen gjøres ut fra følgende momenter.
Gjensidighet/ensidighet
Det er en Anskaffelse hvis:
Oppdragsgiver får levert varer, tjenester eller bygge- og anleggsarbeider mot et vederlag
Kontraktsmessig vederlag mot leveranse av ytelse
Trenger ikke motta ytelse selv —dekker normalt oppdragsgivers behov (lovpålagt tjeneste
Det er et Tilskudd hvis: • Tilskuddsgiver yter et ensidig tilskudd
Hvor ligger initiativet og behovet?
Det er en Anskaffelse hvis:
Det er oppdragsgiver som tar initiativet til å finne en leverandør for tjenesten
Oppdragsgiver skal dekke eget behov
Det er tilskudd Tilskudd hvis:
Tilskuddsmottaker skal ikke direkte dekke tilskuddsforvalters behov
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Hvem bestemmer prosjektets art og omfang?
Det er en Anskaffelse hvis:
Oppdragsgiver bestemmer art og omfang av leveransen samt hvem som er mottaker
Det er et Tilskudd hvis:
Tilskuddsmottaker har i større grad enn en leverandør mulighet til å påvirke art og omfang av
prosjektet/tiltaket og hvem som drar nytte av det

Med forbehold om den begrensede kjennskap vi har til prosjektet, dets opphav og eierskap så
framstår det som tilskuddet er innenfor regelverket.
Vil anbefale at Kautokeino kommune også selv gjør en vurdering basert på ovenstående
vurderingskriterier. Da spessielt i forhold til opphavet og eierskap til prosjektet. Det er avgjørende
at prosjektet ikke er initiert av kommunen selv og at tilskuddsmottaker har en stor grad av styring
og påvirking på frosjektets art og omfang.

Med vennlig hilsen
Nikolaj Christiansen
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