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TILSKUDD TIL PROSJEKT - BESØKSSENTER FOR NATUR, KULTUR OG
VERDENSARV I KAUTOKEINO
Melding om vedtak sendes til:
-

Samisk Musikkfestival
Utviklingsrådgiver Nils Runar Hætta
Arbeidsgruppa: Johan Vasara, Anders S. Buljo og Ellen J. Sara Eira.

Det vises til:
-

Kommunestyresak 35/18; Prosjekt – Besøkssenter for natur, kultur og
verdensarv i Guovdageaidnu
Lov om offentlige anskaffelser med anskaffelsesforskrift
Vurdering gjort av Finnut 17.12.2019
Kautokeino kommunes innkjøpspolitiske retningslinjer, kst sak 46/17

Vedlegg:
1 Notat fra Finnut- Tilskudd /off.anskaffelse
Sakens bakgrunn:
Kommunestyret vedtok i sak 35/18 følgende:
«Kommunestyret godkjenner vedlagt prosjektbeskrivelse vedr. opprettelse av et besøkssenter
for natur, kultur og verdensarv i Guovdageaidnu, datert 26.11.2018.
Det inngås en avtale med Sámi musihkkafestivála om gjennomføring av prosjektet ihht.
prosjektbeskrivelsen.
Ordfører delegeres myndighet til å inngå avtalen.
Kommunestyret delegerer formannskapet fullmakt til oppnevning av styringsgruppe og faglig råd
med der tilhørende retningslinjer.
Vedtaket forutsettes å ikke være i strid med regler om off. anskaffelser.”

Med bakgrunn i siste setning i kommunestyrets vedtak legges saken frem for
formannskapet til vurdering.

Rådmannen har bedt om en vurdering fra Finnut, som er kommunens rådgiver i
offentlige anskaffelser, om dette prosjektet må anses som en offentlig anskaffelse og
dermed følge retningslinjene, eller kan defineres som et tilskudd til SMF.
Finnut har gjort en vurdering som følger vedlagt, de har ikke gjort en endelig konklusjon
de mangler detaljer om saken/prosjektet for å kunne gjøre det. De anbefaler derfor
kommunen selv å gjøre en vurdering, basert på de vurderingskriterier de har tatt med i
sin vurdering.
Deres gjennomgang er basert på Lov om offentlige anskaffelser og anskaffelsesforskriften.
Kort referert sier deres vurdering at når kommunen selv deltar og styrer prosjektet, så er
det en anskaffelse. Hvis kommunen betaler ut et tilskudd og mottaker selv har mulighet
til å påvirke art og omfang av prosjektet så er det et tilskudd.
Hvis dette prosjektet er å anse som en anskaffelse så må man ihht. gjeldende lov
innhente minste 3 tilbud fra aktuelle leverandører og føre en utvelgelsesprotokoll.
Hvis prosjektet defineres som at kommunen gir tilsagn om prosjektmidler så trenger
man ikke følge anskaffelsesloven.
Vurdering:
Kommunestyret har i sitt vedtak sagt at det skal inngås en avtale med Sámi
Musihkkafestivála om gjennomføring av prosjektet. Videre sier vedtaket at
formannskapet skal oppnevne en styringsgruppe og faglig råd med dertil hørende
retningslinjer.
Med andre ord tilsier disse to formuleringene at kommunestyret ønsker å ha styring på
prosjektet. Det er dermed et kontraktsmessig vederlag mot leveranse av ytelse, mao. en
anskaffelse og ikke et tilbud.
Kommunestyret forutsetter at gjeldende lov følges og det er grunnlaget for denne
saken.
Det kan likevel være to mulige veier videre i saken:
1. Formannskapet anbefaler at saken legges frem for kommunestyret i mars.
Vedtaket omgjøres ihht. innkjøpspolitiske retningslinjer og tilbud innhentes fra
minste 3 tilbydere.
2. Formannskapet følger kommunestyrets vedtak, gjennomfører prosjektet slik SMF
har beskrevet i søknaden og tilskuddet utbetales til SMF og at en politisk
oppnevnt styringsgruppe styrer prosjektet til det er ferdig.
Følgende må i begge tilfeller vurderes:
 Andre mulige aktører/gjennomførere:
Med den kjennskap man har til andre mulige aktører i Kautokeino, så virker det
lite sannsynlig at andre organisasjoner enn SMF kan gjennomføre et slikt
prosjekt. Det er derfor liten sannsynlighet for at det vil komme en klage på
tildelingen av oppdraget.
 Kofa bot:
En eventuell bot vil ikke være en stor bot, siden tilskuddet ikke er større.





Tidsbruk:
Planen er at utstillingen skal være satt opp til påsken 2019. Hvis dette skal være
mulig må det også tas med i vurderingen at en eventuell tilbudsrunde vil ta tid og
man vil antagelig likevel ende opp med samme leverandør (SMF).
Siste setning i kommunestyrets vedtak:
“Vedtaket forutsettes å ikke være i strid med regler om off. anskaffelser.» Vil
formannskapet ved å velge alternativ 2 gjøre et valg på tvers av kommunestyrets
vedtak?

Administrasjonen har vurdert at dette prosjektet er en offentlig anskaffelse. Kommunen
betaler SMF for en bestilt tjeneste og styrer prosjektet i form av en styringsgruppe.
Administrasjonen anbefaler at formannskapet velger å vedta alternativ 2 i forslag til
vedtak.
Forslag til vedtak:
Saken legges frem med to forslag til vedtak:
1. Formannskapet oppnevner en styringsgruppe for prosjekt “Besøkssenter for
natur, kultur og verdensarv i Kautokeino”:
1. ...................................................................
2. ...................................................................
3. ...................................................................

Ordfører underskriver avtalen med Sámi Musihkkafestivála om gjennomføring av
beskrevet prosjekt. Det utarbeides retningslinjer for prosjektet som godkjennes
av styringsgruppa.Tilskuddet utbetales etter utbetalingsanmodning.
Eller:
2. Formannskapet ber om at saken forberedes for ny behandling av kommunestyret
i mars, hvor vedtak i sak 35/18 endres. Det skal gjennomføres et prosjekt for
opprettelse av et samisk verdensarvsenter snarest. Utvelgelse av leverandør/
gjennomfører skal velges ihht. retningslinjer om offentlige anskaffelser.

Saksprotokoll i Formannskapet - 29.01.2019

Ovdagotti meannudeapmi:
Sátnejođiheaddji ovddidii mearrádusevttohusa nr. 1 čuovvováš rievdadusain:
Formannskapet viderefører den valgte arbeidsgruppen: KST sak 08/18 – Besøkssenter
for natur, kultur og verdensarv i Kautokeino:
1. Johan Vasara
2. Anders S. Buljo
3. Ellen J. Sara Eira
Sámi Musihkkafestivála - SMF innvilges tilskudd på kr. 600 000,- til prosjektet, jf.
prosjektbeskrivelsen fra SMF. Ordfører underskriver avtalen med Sámi
Musihkkafestivála om gjennomføring av beskrevet prosjekt.
Mearrádusevttohus dohkkehuvvui ovttajienalaččat oktan lásahusain.
Ovdagotti mearrádusevttohus, ovttajien.
Formannskapet viderefører den valgte arbeidsgruppen: KST sak 08/18 – Besøkssenter
for natur, kultur og verdensarv i Kautokeino:
1. Johan Vasara
2. Anders S. Buljo
3. Ellen J. Sara Eira
Sámi Musihkkafestivála - SMF innvilges tilskudd på kr. 600 000,- til prosjektet, jf.
prosjektbeskrivelsen fra SMF. Ordfører underskriver avtalen med Sámi
Musihkkafestivála om gjennomføring av beskrevet prosjekt.

