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INTENSJONSAVTALE MED DÁIDDADÁLLU
Kommunestyret behandlet i møte 27.06.19, sak 20/19 Intensjonsavtale med
Dáiddadállu. Følgende vedtak ble fattet:
Kommunestyrets vedtak, enst.
Kommunestyret godkjenner intensjonsavtalen mellom Kautokeino kommune og
Dáiddadállu som er vedlagt saken. Ordfører delegeres myndighet til å underskrive
avtalen.
Kommunestyret innvilger kr 690.000,- i tilskudd som en del av intensjonsavtalen,
forutsatt at det er budsjettdekning for det hvert år i perioden avtalen gjelder for.
Tilskuddet utbetales med kr 230.000,- per år etter mottak av utbetalingsanmodning.
Dáiddadállu forplikter seg til å søke om tilskudd fra andre eksterne
finansieringsordninger hvor det kommunale tilskuddet kan ha utløsende medvirkning.
Tilskuddet belastes disposisjonsfondet, så fremt det er midler i fondet. Enhet for kultur
og oppvekst budsjetterer tilskuddet i perioden 2019 – 2021, om styret for
omstillingsprosjektet ikke innlemmer dette i sitt prosjekt.
Med hilsen

Berit Solveig Bals
Utvalgssekretær
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevet signatur.

______________________________________________________________________________
Postadresse:
Bredbuktnesveien 6
9520 Kautokeino
E-post: e-post@kautokeino.kommune.no

Telefon:
78 48 71 00
www.kautokeino.kommune.no

Bank:
4740 05 01129
Org.nr.
945 475 056
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Vedlegg:

Samlet saksfremstilling
Intensjonsavtale

Kopi til:
Utviklingsrådgiver Nils Runar Hætta
Ordfører Johan Vasara
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SAMLET SAKSFREMSTILLING
_x_
___
Arkivsaksnr.
2019/374-3

Utv.saksnr.
20/19
20/19

Original dokument.
Dokumentet er oversatt

Arkiv:
223

Saksbehandler:
Karin Hætta

Utvalg
Formannskapets innstillingsmøte
Kommunestyret

Dato:
04.06.2019

Møtedato
18.06.2019
27.06.2019

INTENSJONSAVTALE MED DÁIDDADÁLLU
Melding om vedtak sendes til:
Dáiddadállu
Virksomhetsleder språk og kultur
Det vises til:
Tilskudd fra næringsfondet
Utkast intensjonsavtale
Vedlegg:
Intensjonsavtale med Dáiddadállu
Sakens bakgrunn:
Dáddadállu har årlig søkt om støtte via næringsfondet på omtrent kr. 90.000,-. Støtten
er til videreutvikling og drift av Dáiddadállu.
Næringsfondet skal i hovedsak ikke tildeles til drift, men til nyetableringer og/eller enkelt
prosjekter som ikke hører til den daglige drift.
Dáiddadállu er en viktig kulturarbeidsplass i Kautokeino, et artistkollektiv hvor våre unge
kunstnere får utvikle seg selv og muligheten til å videreutvikle sine bedrifter til mulige
arbeidsplasser. Kollektivet er en samisk kulturfasilitator og en attraktiv destinasjon for
både reiseliv og kreative næringer.
Satsingen er i tråd med reisemålsstrategien og omstillingsprosessen Kautokeino
kommune er inne i.
Kautokeino kommune ønsker å fremstå som en kulturkommune med satsing på
kulturlivet, og på den måten øke interessen for vår kommune og mulige økte inntekter
for næringslivet i kommunen.
En 3-årig intensjonsavtale med en fast årlig sum på kr. 230.000,- vil være et alternativ til
søknad fra næringsfondet.
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Kautokeino kommune har fått foreløpig status som omstillingskommune. Hvis
prosjektplanen godkjennes og kommunen får omstillingsstatus inntil 6 år fremover kan
støtte/tilskudd til Dáiddadállu muligens belastes omstillingsmidlene.
Fast støtte fra kommunen gir ofte større mulighet til finansiering fra andre eksterne
finansieringsordninger som fylkeskommunen, Norsk Kulturråd og lignende.
Vurdering:
Kommunen har ved innvilgelse av tilskudd fra næringsfondet vist at det er ønske om å
støtte kunstnerkollektivet Dáiddadállu.
Ved å inngå en intensjonsavtale med en fast årlig sum vil kunstnerkollektivet ha en mer
forutsigbar økonomi og forutsetning for å lykkes og næringsfondet vil ikke bli belastet for
et tilskuddet.
Den tre-årige-støtten iht. intensjonsavtalen, vil erstatte dagens ordning hvor de søker
om støtte fra næringsfondet.
Det anbefales at det inngås en 3-årig intensjonsavtale med driftstilskudd til Dáiddadállu
for å sikre stabilitet og drift ved kunstnerkollektivet.
Om kommunestyret godkjenner intensjonsavtalen, så vil støtten likevel måtte fremmes i
budsjettprosessen hvert år. Det er opp til kommunestyret – hvert av de tre årene – å
avgjøre om støtte skal innvilges.
Ved eventuell godkjenning som omstillingskommune må omstillingsstyret vurdere om
utviklingsstøtten til Dáiddadállu blir en del av omstillingsprosessen.
Forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner intensjonsavtalen mellom Kautokeino kommune og
Dáiddadállu som er vedlagt saken. Ordfører delegeres myndighet til å underskrive
avtalen.
Kommunestyret innvilger kr 690.000,- i tilskudd som en del av intensjonsavtalen,
forutsatt at det er budsjettdekning for det hvert år i perioden avtalen gjelder for.
Tilskuddet utbetales med kr 230.000,- per år etter mottak av utbetalingsanmodning.
Dáiddadállu forplikter seg til å søke om tilskudd fra andre eksterne
finansieringsordninger hvor det kommunale tilskuddet kan ha utløsende medvirkning.
Tilskuddet belastes disposisjonsfondet, så fremt det er midler i fondet. Enhet for kultur
og oppvekst budsjetterer tilskuddet i perioden 2019 – 2021, om styret for
omstillingsprosjektet ikke innlemmer dette i sitt prosjekt.
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Saksprotokoll i Formannskapets innstillingsmøte - 18.06.2019
Formannskapets behandling:
Ordfører fremmet forslag til vedtak.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling, enst.
Kommunestyret godkjenner intensjonsavtalen mellom Kautokeino kommune og
Dáiddadállu som er vedlagt saken. Ordfører delegeres myndighet til å underskrive
avtalen.
Kommunestyret innvilger kr 690.000,- i tilskudd som en del av intensjonsavtalen,
forutsatt at det er budsjettdekning for det hvert år i perioden avtalen gjelder for.
Tilskuddet utbetales med kr 230.000,- per år etter mottak av utbetalingsanmodning.
Dáiddadállu forplikter seg til å søke om tilskudd fra andre eksterne
finansieringsordninger hvor det kommunale tilskuddet kan ha utløsende medvirkning.
Tilskuddet belastes disposisjonsfondet, så fremt det er midler i fondet. Enhet for kultur
og oppvekst budsjetterer tilskuddet i perioden 2019 – 2021, om styret for
omstillingsprosjektet ikke innlemmer dette i sitt prosjekt.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 27.06.2019
Kommunestyrets behandling:
Leder fremmet formannskapets innstilling til vedtak.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak, enst.
Kommunestyret godkjenner intensjonsavtalen mellom Kautokeino kommune og
Dáiddadállu som er vedlagt saken. Ordfører delegeres myndighet til å underskrive
avtalen.
Kommunestyret innvilger kr 690.000,- i tilskudd som en del av intensjonsavtalen,
forutsatt at det er budsjettdekning for det hvert år i perioden avtalen gjelder for.
Tilskuddet utbetales med kr 230.000,- per år etter mottak av utbetalingsanmodning.
Dáiddadállu forplikter seg til å søke om tilskudd fra andre eksterne
finansieringsordninger hvor det kommunale tilskuddet kan ha utløsende medvirkning.
Tilskuddet belastes disposisjonsfondet, så fremt det er midler i fondet. Enhet for kultur
og oppvekst budsjetterer tilskuddet i perioden 2019 – 2021, om styret for
omstillingsprosjektet ikke innlemmer dette i sitt prosjekt.

