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Sak fra 3. september må opp til ny behandling da Sametingsråd Henrik Olsen underkjente
avtaleteksten som ble godkjent 3.9.
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Innkalling sent på e-post 28.9; Godkjent
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Sak 24-2020

Avtaleutkast Alta-KtK dokumentasjonsarbeid

1) Dokumenter:
-

Avtaleutkast fra Sametinget for tildeling 2020

-

Eksisterende avtale for tildeling 2019

-

Saksutredning og styrevedtak 03.09.20

Ny avtaletekst:

Avtale mellom RiddoDuottarMuseat (RDM) og Sametinget om videreføring av arbeidet med
dokumentasjon av Kautokeino/Alta saken, tildeling 2020 – Utkast 2

Formål og omfang av avtalen
Sametinget har den 5.desember 2019 vedtatt Sametingets budsjett 2020 hvor følgende vedtak er
gjort:
«Det er 40 år siden kampen om Alta- Kautokeinovassdraget. Sametinget ber RiddoDuottarMuseat ta
på seg ansvaret for en grundig dokumentasjon og formidling av denne sentrale delen av samisk
historie. En del av prosjektet vil være å se på en samarbeidsmulighet rundt initiativet til Dáiddasiida Máze House, som baserer seg på historien til den samiske kunstnergruppa som var etablert i Máze.
Det avsettes 500.000 til prosjektet. Sametinget oppnevner referansegruppe som får i ansvar til å
sikre lokal forankring til arbeidet. Referansegruppen skal også bidra med innspill til hvordan
dokumentasjonssenteret skal etableres.»

Partene har følgende forståelse av oppdraget:
RDM samler inn og dokumenterer kunnskap om Alta/Kautokeino saken.
RDM bearbeider dokumentasjonen og foreslår hvordan historien kan og bør fortelles, herunder også
hvordan historien kan kurateres og formidles.
RDM ser på og vurderer ulike alternativer for fysisk tilrettelegging for formidling av historien, et
dokumentasjonssenter eller visningssted eller andre løsninger, herunder også vurdere mulig
samarbeid rundt initiativet til Dáiddasiida - Máze House.
RDM utarbeider en rapport med anbefalinger for videre framdrift av prosjektet.
Sametinget har oppnevnt en faglig referansegruppe til arbeidet. RDM har sekretariatsansvaret for
referansegruppen og står for innkalling og gjennomføring av møtene i referansegruppen. Sametinget
innkalles til referansegruppemøtene om det er ønskelig fra RDM og referansegruppen.

Utbetaling, prosjektperiode og rapportering

RDM har ansvar for budsjett- og regnskapskontroll. Herunder faller ansvaret for å følge opp budsjett
og for å rapportere på bruken av midlene i Sametinges tildeling.

Tilskuddsbeløp kr 500 000.

Sametinget utbetaler 75% av tilskuddet til RDM ved inngåelse av avtalen mellom partene, og 25%
etterkant av godkjente rapporteringer fra RDM.
Prosjektet startes opp i løpet av første kvartal 2021, og har varighet i ett år fra prosjektstart.

RDM skal rapportere regnskapsmessig for bruken av midlene overført i 2020.
Det skal kommenteres på eventuelle avvik i forhold til budsjettet.
Første rapportering skal foreligge Sametinget innen utgangen av juni 2021.
Andre rapportering skal foreligge Sametinget innen 1. mars 2022.

Dialog mellom partene
RDM og Sametinget skal holde hverandre jevnlig oppdatert på hvordan prosjektet forløper seg for
slik å holde en god dialog om prosjektets fremgang.
RDM plikter å gi Sametinget alle opplysninger som er relevante for tildelingen av tilskuddet, og om
annet vesentlige endringer prosjektgjennomføringen.
Henvendelser fra RDM skal besvares av Sametinget uten ugrunnet opphold.
Sametinget skal varsle om forhold som kan få betydning for gjennomføringen av prosjektet, herunder
eventuelle forventede forsinkelser.

Mislighold
Det foreligger mislighold dersom en av partene ikke oppfyller sine forpliktelser etter avtalen, og det
ikke skyldes forhold som den annen part er ansvarlig for eller force majeure.

Varslingsplikt
Hvis en av partene ikke kan oppfylle sine plikter som avtalt, skal parten så raskt som mulig gi den
annen part skriftlig varsel om dette. Varselet skal angi årsaken til problemet og så vidt mulig angi når
ytelsen kan leveres. Tilsvarende gjelder hvis det må antas ytterligere forsinkelser etter at første
varsel er gitt.

Tilbaketrekking og tilbakebetaling av tilskudd

Sametinget kan trekke tilbake tilskudd eller kreve tilbakebetaling av utbetalte tilskudd dersom:
- tilskuddet ikke blir benyttet i henhold til vilkårene fastsatt i avtalen
- tilskuddet ikke er benyttet i henhold til formålet med tildelingen
- det er begjært oppbud, fremsatt konkursbegjæring, åpnet private eller offentlige
gjeldsforhandlinger hos tilskuddsmottaker eller tilskuddsmottaker innstiller sine betalinger
- tilskuddsmottaker på annen vesentlig måte har brutt bestemmelsene i denne avtalen
- RDM har brutt opplysningsplikten

Force majeure
Skulle det inntreffe en ekstraordinær situasjon som ligger utenfor partenes kontroll som gjør det
umulig å oppfylle plikter etter denne avtalen og som etter norsk rett må regnes som force majeure,
skal motparten varsles om dette så raskt som mulig. Den rammede parts forpliktelser suspenderes så
lenge den ekstraordinære situasjonen varer. Den annen parts motytelse suspenderes i samme
tidsrom.

Motparten kan i force majeure-situasjoner bare heve avtalen med den rammede parts samtykke,
eller hvis situasjonen varer eller antas å ville vare lenger enn 90 (nitti) kalenderdager regnet fra det
tidspunkt situasjonen inntrer, og da bare med 15 (femten) kalenderdagers varsel.

I forbindelse med force majeure-situasjoner har partene gjensidig informasjonsplikt overfor
hverandre om alle forhold som må antas å være av betydning for den annen part. Slik informasjon
skal gis så raskt som mulig.

Heving
Dersom det foreligger vesentlig mislighold, kan den andre parten, etter å ha gitt den misligholdende
part skriftlig varsel og rimelig frist til å bringe forholdet i orden, heve hele eller deler av avtalen med
øyeblikkelig virkning.

Partene bekrefter at avtalen er lest gjennom og forstått.

Partene bekrefter avtalen
Sted:
Signatur for RiddoDuottarMuseat

Dato:
Signatur for Sametinget

Kommentarer
Når det gjelder innkjøpsregler, skal man hente inn flere tilbud på minst 3 tilbydere. Hvorvidt dette
oppdraget fra sametinget er innenfor regelverket, stiller styret spørsmål til. RDM har ikke selv søkt
om dette prosjektet, dette er påført gjennom plenumsvedtak.
Magne Svineng deltok på deler av møtet med informasjon, og koblet seg ut etter å ha besvart
spørsmålene. Han presiserer at RDM skal utføre en overordnet mulighetsstudie der det fremlegges
alternativer for hvordan formidle om Alta-Kautokeino vassdrag saken.

Vedtak:
Avtaleutkastet godkjennes med Sametingets presisering om at avsnittet om fysisk tilrettelegging og
formidling dreier seg om en vurdering på overordnet nivå.
-Enstemmig

