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NY VURDERING AV PROSJEKTET: BESØKSSENTER FOR NATUR, KULTUR OG
VERDENSARV I KAUTOKEINO
Melding om vedtak sendes til:
-

Samisk Musikkfestival v/ Ol Juhan Gaup

Det vises til:
-

Kommunestyresak 8/18 – Intensjonsvedtak om senter for samisk kultur- og
verdensarv
Kommunestyrevedtak 35/18 – Prosjekt – besøkaasenter for natur, kultur og
verdensarv i Guovdageaidnu
Formannskapets vedtak 3/19 – Tilskudd til prosjekt – besøkssenter for natur,
kultur og verdensarv i Kautokeino
Prosjektbeskrivelse; Besøkssenter for natur, kultur og verdensarv i
Guovdageaidnu
Utbetalingsanmodning av SMF datert 14.11.2019.
Klage fra Govvagiisa datert 16.11.2019
Utsatt frist fra referansegruppa datert 27.03.2019
Ordførers bestilling av sak til kommunestyret

Vedlegg:
- Kommunestyrevedtak 8/18
- Kommunesatyrevedtak 35/18
- Formannskapets vedtak 3/19
- Prosjektbeskrivelse; Besøkssenter for natur, kultur og verdensarv i
Guovdageaidnu
Sakens bakgrunn:
Kommunestyret vedtok i sak 8/18 at de var positive til at ordfører jobbet videre med et
prosjekt for å opprette et senter for samisk kultur og verdensarv i Kautokeino. Det ble
opprettet en referansegruppe og ordfører fikk myndighet til å realisere planene.
I sak 35/18 godkjent kommunestyret en prosjektbeskrivelse for opprettelse av et
besøkssenter for natur, kultur og verdensarv i Guovdageaidnu – Kautokeino datert
26.11.2018, mottatt fra Samisk Musikkfestival. Videre ble det vedtatt at ordfører skulle

inngå en avtale med Samisk Musikkfestival om gjennomføring av prosjektet og det
skulle opprettes en styringsgruppe av formannskapet, samt en forutsetning om at
vedtaket ikke er i strid med regler om offentlige anskaffelser.
Saken ble sjekket med finnut som er kommunens faglige rådgiver i offentlige
anskaffelser og finnut sin anbefaling var at kommunen selv med bakgrunn i anbefalte
vurderinger selv må gjøre en vurdering, spesielt i forhold til opphavet og eierskap til
prosjektet. Hvis dette skal ses på som et tilskudd og ikke en anskaffelse er det
avgjørende at prosjektet ikke er initiert av kommunen selv og at tilskuddsmottaker har
en stor grad av styring og påvirkning på prosjektets art og omfang.
Formannskapet vedtok med bakgrunn i vurdering fra finnut, sak 3/19, å opprettholde
kommunestyrevedtak 8/18, med samme referansegruppe, videre ble det innvilget kr.
600 000,- til prosjektet. Ordfører fikk myndighet til å underskrive avtale med Sámi
Musihkkafestivála (SMF) om gjennomføring av prosjektet.
I mars 2019 behandlet referansegruppa en forespørsel fra SMF om utsatt frist på
gjennomføring av prosjektet. Utsatt frist ble innvilget med forbehold om at SMF sendte
en ny tidsplan til kommunen.
I vårt sak og arkivsystem foreligger det ingen underskrevet avtale med SMF og heller
ikke noen revidert tidsplan for prosjektet.
SMF har sendt en utbetalingsanmodning til kommunen datert 14.11.2019 med
henvisning til prosjektbeskrivelse og vedtak i kommunestyret og formannskapet.
16.11.2019 mottok ordfører en forespørsel fra Govvagiisa om alt har gått rett for seg i
denne saken og ber om at saken vurderes på nytt vedrørende lovligheten av prosjektet.
Ordfører har i forbindelse med utbetalingsanmodningen bedt om at utbetaling ikke
gjennomføres og at saken legges frem for ny vurdering til kommunestyret, derfor denne
saken om at hele prosjektet skal opp til ny vurdering i 2020.
Vurdering:
Som det fremgår i sakens bakgrunn så er det usikkerhet rundt prosjektet, om det er en
anskaffelse eller et tilskudd. Vurderingen som er gjort gir ikke et entydig svar.
Videre fremgår det av prosjektplanen at senteret skulle stå klart til påska 2019, noe som
ikke er gjennomført.
Det er heller ikke inngått en formell, skriftlig avtale mellom Samisk Musikkfestival og
kommunen, slik kommunestyret har vedtatt.
Det er innvilget en utsettelse av prosjektet, men med et krav om å få tilsendt en ny
tidsplan for gjennomføring. Den er ikke mottatt.
Med bakgrunn i disse punktene, samt at kommunen har mottatt en forespørsel om
lovligheten av tilskuddsutbetalingen er vurdert, ønsker ordfører at utbetalingen stoppes
og at saken legges frem til ny behandling i kommunestyret i 2020.

Forslag til vedtak:
1. Kommunestyret stopper utbetaling av tilskudd på kr 600 000,- til Samisk
Musikkfestival for prosjektet «Besøkssenter for natur, kultur og verdensarv i
Guovdageaidnu».
2. Kommunestyret ber om å få saken til ny behandling i 2020, hvor en ny vurdering

av prosjektet og lovligheten, i forhold til offentlig anskaffelsesregelverket, gjøres.

