Fra: Simon Ulleland (siu@thommessen.no)
Sendt: 08.02.2019 17:48:22
Til: Britt Ørnebakk; Kristine Buljo (kristine.buljo@gmail.com); royar@samiskhs.no
Kopi: Bodil Utsi Vars; Kirsten Susanne Logje; Kautokeino kommune; Håkon Hansen
Emne: RE: Regnskapsgrunnlag for 2019 beregning [THOMMESSEN-LIVE.FID297942]
Vedlegg:
Hei,
Ref. e‐posten nedenfor mener vi selvfølgelig at vi ønsker det fulle og komplette årsregnskapet og årsberetning for
2017, og ikke 2018.
Med vennlig hilsen,
Simon Ulleland
Advokatfullmektig | Associate
Advokatfirmaet Thommessen AS
T: +47 23 11 13 12 | M: +47 48 20 15 61
siu@thommessen.no
www.thommessen.no
Ansvarlig advokat/Lawyer in charge: Reidar Myhre

From: Simon Ulleland
Sent: 08 februar 2019 17:37
To: 'Britt Ørnebakk' <britt.ornebakk@kautokeino.kommune.no>; Kristine Buljo (kristine.buljo@gmail.com)
<kristine.buljo@gmail.com>; royar@samiskhs.no
Cc: Bodil Utsi Vars <Bodil.Vars@kautokeino.kommune.no>; Kirsten Susanne Logje
<susanne.logje@kautokeino.kommune.no>; Kautokeino kommune <e‐post@kautokeino.kommune.no>; 'Håkon
Hansen' <hakon.hans1@gmail.com>
Subject: RE: Regnskapsgrunnlag for 2019 beregning [THOMMESSEN‐LIVE.FID297942]
Hei,
VI viser til nedenstående e‐post og der vedlagte filer. Vi viser også til tidligere korrespondanse knyttet til
kommunens beregning av tilskuddsatser for 2019.
På vegne av vår klient, Nuortamielli Mánáidgárdi AS oversendes herved vår klage av i dag på tilskuddsvedtaket.
Klagen bygger i hovedsak på to forhold; Det ene forholdet er at vi ikke anser det som godt nok dokumentert at alle
relevante kostnader er tatt med i kostnadsgrunnlaget, og at det heller ikke er godt nok dokumentert at kommunen
har hatt rett til å holde utenfor kostnader (blant annet til spesialpedagoger). Det andre forholdet er at det er
benyttet feil (for lav) kommunal deflator for prisjustering av kostnadsgrunnlaget basert på forskriftens § 10. Vi
forbeholder oss for øvrig retten til å påpeke at det kan ha blitt gjort andre og flere feil knyttet til beregningen av
tilskuddssatsen, men det vil vi eventuelt komme tilbake til når vi har mottatt komplett årsregnskap.
Når det gjelder dokumentasjonskravet har vi også anmodet om å få oversendt det komplette årsregnskapet og
årsberetning for 2018 som ble godkjent og vedtatt av kommunestyret i tråd med kommuneloven § 48. Dette har vi
så langt ikke fått oversendt. Dersom dette må oversendes på en spesiell måte grunnet filstørrelse eller annet, er vi
fleksible på dette.
Klagen sendes nå grunnet kort klagefrist, men vi håper at det ikke er nødvendig med noen omstendelig
klageprosess, men at vi raskt kan bli enige om felles forutsetninger som sikrer at tilskuddsatsvedtaket blir riktig,
som jeg antar er noe vi alle ønsker.
Dersom det er spørsmål eller hvis noe er uklart, kan undertegnede kontaktes.
Simon Ulleland

Advokatfullmektig | Associate
Advokatfirmaet Thommessen AS
T: +47 23 11 13 12 | M: +47 48 20 15 61
siu@thommessen.no
www.thommessen.no
Ansvarlig advokat/Lawyer in charge: Reidar Myhre

From: Britt Ørnebakk <britt.ornebakk@kautokeino.kommune.no>
Sent: 04 februar 2019 12:52
To: Simon Ulleland <siu@thommessen.no>; Kristine Buljo (kristine.buljo@gmail.com)
<kristine.buljo@gmail.com>; royar@samiskhs.no
Cc: Bodil Utsi Vars <Bodil.Vars@kautokeino.kommune.no>; Kirsten Susanne Logje
<susanne.logje@kautokeino.kommune.no>; Kautokeino kommune <e‐post@kautokeino.kommune.no>
Subject: Regnskapsgrunnlag for 2019 beregning

<end of original message>
This communication is intended for the person(s) named above only. It may contain information that is confidential or
legally privileged.
If received in error, please delete it from your system and notify our IT department by telephone No +47 23 11 11
11.
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