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1 Generell beskrivelse 

1.1     Om oppdragsgiver  

 

Gáivuona suohkan/Kåfjord kommune/Kaivuonon komuuni ligger på østsiden av    

Lyngenfjorden, og har tradisjonelt vært et flerkulturellt samfunn med en befolkning 

bestående av samisk, kvensk/finsk og norsk språk- og kulturbakgrunn.  

 

Kommunesentret er Olderdalen hvor rådhuset også ligger.  

 

I kommunen er det tre barnehager: Olderdalen, Birtavarre og Manndalen. 

Barnehagen i Manndalen har en samiskspråklig avdeling, Riebangárdi,  hvor samisk 

språk skal være arbeidsspråket. De øvrige barnehagene har norsk som hovedspråk, 

men samisk språk og kultur skal også her være en del av barnehagehverdagen.  

 

I Kåfjord er det to barne- og ungdomsskoler, i Olderdalen og i Manndalen. 

Manndalen skole har størst andel elever som har samisk i sin fagkrets. De fleste 

elevene har samisk som 2. Språk. En mindre gruppe elever har samisk som 1.språk. 

Disse elevene er spredt over flere klassetrinn. I Olderdalen er det en mindre gruppe 

elever med samisk 2 i sin fagkrets.  

 

Kåfjord helsesenter som innholder sykehjem, eldre/demensomsorg, legetjeneste og 

helsestasjon er lokalisert i Birtavarre.  

 

Ytterligere informasjon om Kåfjord kommune finnes på hjemmesiden:  

www.kafjord.kommune.no 

 

Oppdragsgivers kontaktperson er:  

 

Navn Inger M. Åsli 

Postadresse Kåfjord rådhus, PB 74, 9148 Olderdalen 

e-post inger.marie.asli@kafjord.kommune 

 

       Eventuelle spørsmål kan rettes til kontaktpersonen på e-post. 

 

1.2 Bakgrunn  
 
I 1992 ble kommunen innlemmet i forvaltningsområdet for samisk språk, som den 

eneste kommunen i Troms. Samelovens språkregler gir kommunens innbyggere 

individuelle språklige rettigheter i møte med offentlige organ. I det ligger at 

kommunale retningslinjer, kunngjøringer og skjema også skal være på samisk, rett til 

svar på samisk, rett til bruk av samisk i helse- og sosialsektoren, rett til individuelle 

kirkelige tjenester og rett til voksenopplæring i samisk. Det er barnehageloven som 

sikrer samiske barns rett til samisk språk og kultur i barnehagen, og regulerer 

http://www.kafjord.kommune.no/
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kommunens ansvar for tilrettelegging av barnehagetilbudet. Forskrift om 

rammeplanen gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. Rett til 

opplæring i/på samisk i grunnskolen og den videregående skole sikres gjennom 

opplæringsloven. Læreplanverket Kunnskapsløftet samisk ble innført i 2006 for 

grunnskolen i Kåfjord. 

 

Kåfjord kommune har en viktig rolle i å etablere gode rammer for styrking og utvikling 

av samisk språk, både i forhold til rollen som tjenesteyter og i forhold til rollen som 

samfunnsutvikler. Bruk, synliggjøring og anerkjennelse i kommunikasjon, 

informasjon, synliggjøring på skilt er viktige element for etablering av gode rammer 

og videre utvikling av samisk språk i offentlig sammenheng.  

 

Barnehage og grunnskole er viktige arenaer for sikring og bevaring av samisk språk. 

Som språk- og opplæringsarena er dette særlig viktig for barn og unge som ikke har 

et samiskspråklig hjemmemiljø. Fremtiden for samisk språk er avhengig av at barn 

og unge kan tilegne seg og bruke språket i barnehage og i grunnskole.  

 

I sammenheng med barnehage og skole som samiskspråklige opplæringsarenaer, er 

det i tillegg viktig at det etableres samiskspråklige arenaer utenfor disse 

institusjonene. Her er bla Kåfjord kommune ved samisk språksenter en viktig brikke i 

tilrettelegging av denne type språklige møteplasser. 

 

Siden Kåfjord kommune kom med i forvaltningsområdet for samisk språk for over 25 

år siden har det vært en god utvikling når det gjelder utvikling og synliggjøring av 

lokal samisk kultur. Når det gjelder samisk språkbruk og tilrettelegging for samisk 

språk i offentlige virksomheter, har vi ikke hatt samme fremgang. Situasjonen for 

samisk språk i Kåfjord er svært ulik kommunene i indre Finnmarkk mht bruken av 

samisk i kommunal tjenesteyting, men også i våre lokalsamfunn. 

 

I Kåfjord har språkskifte og kulturell ensretting ført til at samisk har tapt status i 

forhold til norsk. Norsk har blitt dagligspråket i de fleste hjem og mange har dermed 

ikke fått mulighet til å delta i den naturlige språkoverføringen i hjemmet 

 

Dette har bla skapt utfordringer knytta til å gi et tilfredsstillende tjenestetilbud, og 

tilbud som gjenspeiler intensjonene med samelovens språkregler og det øvrige 

regelverk som Kåfjord kommune må forholde seg til.  

 

I Overordna tospråklighetsplan for perioden 2018-2020, vedtatt i Kåfjord 

kommunestyre 7.12.2017,  er disse utfordringene trukket frem:  

 Samisk språk synes og høres lite i de kommunale virksomhetene 

 Manglende tilgang og satsing på personer med samisk kompetanse (muntlig 

og skriftlig) i kommunens virksomheter 

 Sårbare samiskspråklige kompetansemiljø. 

 

Vi viser forøvrig til vedlagte liste som omfatter evalueringer, rapporter og annet 

materiale i tilknytning til tematikken for denne evalueringen. Det bemerkes at lista 

ikke er fullstendig.  
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På bakgrunn av dette ønsker Kåfjord kommune å se på utviklingen av samisk språk i 

den kommunale virksomhet, og om Kåfjord kommune oppfyller sine forpliktelser i 

forhold til samisk språk og språkutvikling innenfor forvaltningsområdet for samisk 

språk.  

 

Styringsgruppe for evalueringen: Samepolitisk utvalg. 

 

1.3  Beskrivelse av oppdragsgivers behov  

Kåfjord kommune mangler en helhetlig kartlegging og beskrivelse av hvordan 
kommune forvalter sitt ansvar knytta til samisk språk og språkutvikling. Det finnes 
heller ikke systematisert kunnskap over innbyggernes opplevelse av det kommunale 
tjenestetilbudet knytta til samisk språk og samisk språkutvikling i Kåfjord. Dette 
gjelder innenfor alle tjenesteområder: administrasjonen sentralt på Kåfjord rådhus, 
barnehager og grunnskoler og innenfor helse og sosial. 
 
Det er viktig å se på om språkbrukere får brukt samisk i kontakt med kommunale 
virksomheter, og hva som er grunn dersom de ikke bruker samisk i møte med 
kommunen. Hvordan har Kåfjord kommune lagt til rette for å møte samiske 
språkbrukere på samisk? 
 
Det er videre viktig å å kartlegge og beskrive situasjonen for samisk språk og kultur i 
de kommunale barnehagene og i grunnskolen. Hvilket tilbud gis i barnehagene knytta 
til samisk språk og kultur? Er dette knytta til barnehagens planverk? Er foresatte 
tilfredse med tilbudet som gis? Hva med overgangen barnehage og grunnskole og 
samarbeidet omkring dette?  Hvordan er situasjonen i grunnskolen? Hvordan 
opplever elever og foresatte opplæringstilbudet i og på samisk?  
 
Likeså gjelder dette helse- sosial sektoren: Hvordan er det innenfor sektoren helse 
og sosial i forhold til å sikre gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester for 
brukerne? Hvordan tilrettelegges det for bruk av samisk språk? Hvordan opplever 
brukerne tjenestene som gies?  
 
På bakgrunn av funn i evalueringen skal evaluerer komme med forslag til tiltak eller 
endringer i tiltak som kan bidra til å forbedre tilbudet Kåfjord kommune gir innenfor de 
ulike virksomhetsområdene.  
 
Resultatene av evalueringen og forslagene som evaluerer foreslår er ment å være et 
grunnlag for den videre språkplanleggingen i Kåfjord kommune, slik at vi bedre kan 
styrke og forbedre språktilbudet som kommunen gir innenfor kommunens ulike 
virksomhetsområder til samiskspråklige brukere. Dette knyttet opp mot forpliktelsene 
som er hjemlet i sameloven og samelovens språkregler – kap. 3 – Om samisk språk, 
samt øvrig lovgrunnlag.  
 
Med bakgrunn i dette vil kommunen gjennomføre en invitasjonkonkurranse med det 
formål å evaluere samisk språkutvikling i Kåfjord kommune.  
 
 
 



6 

 

 

 

1.3.1  Oppdraget omfatter 
 

Det legges vekt på at evalueringen både har et bruker- og et forvaltningsperspektiv. 

Med det menes at evalueringa både må inkludere brukernes opplevelser av det 

kommunale tjenestetilbudet i tilknytning til samisk språk og språkutvikling i Kåfjord, i 

tillegg til at de kommunale virksomhetenes tilrettelegging for og utvikling av samisk 

språk må sees på. 

 

Evalueringen skal omfatte samisk språkutvikling i Kåfjord fra 1992 og fram til i dag. 

Det er et tidsspenn på 25 år. Evalueringens hovedfokus må derfor avgrenses til å 

gjelde perioden fra 2007 og frem til i dag. For perioden 1992 – 2006 vil vi ha en 

gjennomgang av språksituasjon og språkutvikling i Kåfjord basert på tidligere utgitt 

materiale jfr. vedlegg.  

 
Evaluerer må velge ut et representativt utvalg av befolkningen for å beskrive og 
belyse deres erfaringer med og opplevelse av det kommunale tjenestetilbudet. Alle 
kommunedeler må være representert.  
 
Evalueringen må bla belyse følgende forhold:  
 

• Beskrive og belyse arbeidet med og utviklingen av samisk språk i 

kommuneadministrasjonen i Kåfjord kommune: 

- Organisering, ansvarsforhold, rutiner og planverk knytta opp mot ivaretakelse 

og utvikling av samisk språk og kultur i Kåfjord kommune. 

-  Holdninger, verdisyn til ansatte ivaretakelse av samiskspråklige forpliktelser 

hjemlet i samelovens språkregler. 

- Kunnskap og kompetanse om samisk språk og lokal sjøsamisk kultur 

- Antall ansatte med samiskspråklig kompetanse 

- Hvordan tilrettelegger Kåfjord kommune for møte med samiske språkbrukere? 

- Får samiske språkbrukere brukt samisk i kontakt med kommunen? 

- Hva er grunnen til at de evt. ikke bruker samisk i kontakt med kommunen? 

- Hvordan opplever den samiskspråklige brukeren kontakten med 

kommuneadministrasjonen? 

 

• Beskrive og belyse arbeidet med og utviklingen av samisk i virksomhetene 

innenfor helse og sosial:  

- Organisering, ansvarsforhold, rutiner og planverk knytta opp mot samelovens 

§ 3-5 om utvidet rett til bruk av samisk i helse- og omsorgssektoren.  

- Holdninger og verdisyn ansatte har til ivaretakelse av samiskspråklige 

forpliktelser hjemlet i sameloven 

- Kunnskap og kompetanse om samisk språk og kultur, også lokal sjøsamisk 

kultur 

- Antall ansatte med samiskspråklig kompetanse, muntlig og skriftlig 

- Hvordan tilrettelegges det for møte med samiskspråklige brukere – omfatter 

også skriftlig informasjonsmateriell 

- Får samiske språkbrukere brukt samisk i kontakt med helsetjenesten 
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- Hva er grunnen til at de evt. ikke bruker samisk i kontakt med helsetjenesten  

- Hvordan opplever den samiskspråklige brukeren kontakten med 

helsetjenesten? 

 

• Beskrive og belyse arbeidet med og utviklingen av samisk språk innenfor 

oppvekstsektoren. Spesielt fokus skal legges på hvordan barnehagetilbudet er 

tilrettelagt og organisert i forhold til ivaretakelse av samisk språk og kultur både i 

norskspråklig barnehage/barnehageavdeling og i samiskspråklig barnehageavdeling, 

og hvilke tilbud som gis.  I tillegg ønskers belyst: 

- Organisering, ansvarsforhold, rutiner og planverk knyttet opp mot gjeldede 

lovverk og vedtekter. 

- Holdninger og verdisyn ansatte har til ivaretakelse og utvikling av samisk 

språk og kultur i barnehagen. 

- Kunnskap og kompetanse om samisk språk og kultur, også lokal sjøsamisk 

kultur. 

- Antall ansatte med samiskspråklig kompetanse, muntlig og skriftlig 

- Hvordan tilrettelegges det for kontakten med samiskspråklige brukere – 

omfatter også skriftlig informasjonsmateriell 

- Får den samiskspråklige brukeren brukt samisk i kontakt samiskspråklig 

barnehageavdeling? 

- Hvordan opplever foresatte tilbudet som gis i samisk språk og kultur?  

- Opplever foresatte noen utfordringer i forhold til å få tilbud om opplæring i 

samisk i barnehagen? 

 

Grunnskolen: Fokus må være på alle nivå i samiskopplæringen i alle offentlige 

skoler. Det må også være fokus på frafallsproblematikk blant elever som har samisk i 

sin fagkrets, og si noe om hvorfor det er slik. Samt gi en vurdering av tiltak som kan 

bidra til at flere ønsker og velger samisk i grunnskolen.  

- Organisering, ansvarsforhold, rutiner og planverk knyttet opp mot gjeldede 

lovverk og vedtekter. 

- Holdninger og verdisyn ansatte har til ivaretakelse og utvikling av samisk 

språk og kultur i grunnskolen 

- Kunnskap og kompetanse om samisk språk og kultur, også lokal sjøsamisk 

kultur 

- Antall ansatte med samiskspråklig kompetanse, muntlig og skriftlig 

- Hvordan tilrettelegges det for møte med samiskspråklige brukere – omfatter 

også skriftlig informasjonsmateriell? 

- Hvordan opplever elevene opplæringstilbudet?  

- Hvordan opplever foresatte opplæringstilbudet? 

- Opplever elever/foresatte noen utfordringer i forhold til å få tilbud om 

opplæring i samisk i barnehagen? 

 

På bakgrunn av funn i evalueringen skal evaluerer gi en vurdering av tiltak som kan 

bidra til å styrke og forbedre tilbudet kommunen gir innenfor de ulike områder 

innenfor samisk språk.  
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Evalueringen skal danne et grunnlag for økt kunnskap om forvaltning av samisk 

språk i Kåfjord, slik at vi kan finne frem til ordninger med det formål å forbedre og 

utvikle samisk språk og samisk språkbruk i de kommunale virksomhetene, men også 

i vårelokalsamfunn. 

 

Den ferdige evalueringsrapporten skal foreligge både på norsk og på nordsamisk.  

 

1.4 Alternative tilbud  
Der er ikke anledning å levere inn tilbud som kun omfatter deler av evalueringen.  

1.5 Avtalens varighet 

Oppdragsgiver vil inngå avtale på grunnlag av vurdering av det som anses som 

økonomisk mest fordelaktig i hht tildelingskriteriene, jf nærmere beskrevet i punkt 3 

og 4. 

 

Avtalens varighet er inntil 1 år fra Kommunestyrets godkjenning og finansiering av 

oppdraget er på plass.  

1.6 Tidsfrister 

Oppdragsgiver har lagt opp til følgende tidsrammer for prosessen. Vi gjør 

oppmerksom på at endringer kan inntreffe. 

 

Aktivitet Tidspunkt 

Frist for å stille spørsmål til konkurransegrunnlaget Dato og klokkeslett 

Tilbudsfrist Dato og klokkeslett 

Tilbudsåpning Dato og klokkeslett 

Evaluering og eventuelle forhandlinger Uke x-x  

Valg av leverandør og meddelelse til leverandører Dato  

Kontraktsinngåelse Dato 

Tilbudets vedståelsesfrist Dato og klokkeslett (90 

dager) 

Leveranse  

Det gjøres oppmerksom på at tidspunktene etter tilbudsfrist er foreløpige og kan bli 

gjenstand for justeringer. En eventuell forlengelse av tilbudets vedståelsesfrist kan 

bare skje dersom leverandøren godkjenner dette.  

 

Det tas forbehold om godkjenning av Kåfjord kommunestyre før igangsetting av 

oppdraget.   

 

2   Regler for gjennomføring av konkurransen  

2.1 Anskaffelsesprosedyre 

 

Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 

2016 (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) FOR 2016-08-12-974. del I. 
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Oppdragsgiver planlegger å tildele kontrakt uten å ha kontakt med leverandørene 

utover å foreta eventuelle mindre avklaringer/korrigeringer av tilbudene.  

 

Levrandøren oppfordres på det sterkeste til å følge de anvisninger som gis i dette 

konkurransegrunnlaget med vedlegg og eventuelt stille spørsmål ved uklarheter per 

e-post til kontaktperson. 
 

Alle kostander tilbyder har i forbindelse med utarbeidelse av tilbud skal dekkes av 

tilbyder.  

 

Tilleggsopplysninger 

 

Dersom en tilbyder finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning, 

tilstrekkelig opplysninger eller på noe annen måte er uklart, kan tilbyderen skriftlig be 

om tilleggsopplysninger. 

 

Skriftlig henvendelse om tilleggsopplysninger merkes “Tilleggsopplysninger  -

konkurranse – ref saksnummer” og sendes til oppdragsgivers kontaktperson pr e-

post. 

 

Spørsmål bes innkommet snarest mulig. Dersom spørsmål kommer inn senere enn 

seks dager før tidsfristens utløp, er det ikke sikkert at spørsmålene vil bli besvart før 

tilbudsfristens utløp.  

 

Svar på spørsmålet vil bli sendt pr e-post til samtlige som har mottatt 

konkurransegrunnlaget. Spørsmål vil dermed ikke bli besvart på individuell basis. Det 

vil heller ikke fremgå hvem som har stilt spørsmålene.  

 

Innen tilbudsfristens utløp, har oppdragsgiver rett til å foreta rettelser, suppleringer og 

endringer av konkurransegrunnlaget som ikke er vesentlige. Dersom rettelsene, 

suppleringene eller endringene kommer så sent at det er vanskelig for tilbyderen å ta 

hensyn til det i tilbudet, vil det bli fastsatt en forholdsmessig forlengelse av 

tilbudsfristen. Samtlige tilbydere vil i så fall bli varslet om forlengelsen. 

 

2.2  Offentlighet og taushetsplikt 

 

For allmennhetens innsyn i dokumenter knyttet til en offentlig anskaffelse gjelder 

offentleglova. Oppdragsgiver og dennes ansatte plikter å hindre at andre får adgang 

eller kjennskap til opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller 

drifts- og forretningsforhold det vil være av konkurransemessig betydning å 

hemmeligholde, jf. FOA §§ 7-3 og 7-4 og, jf. forvaltningsloven § 13. 
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2.1  Vedståelsesfrist 

 

Leverandøren må vedstå seg sitt tilbud til det tidspunktet som er angitt i pkt. 1.6. 

ovenfor. 

3 Kvalifikasjonskrav 

Det er en forutsetning for oppdraget at tilbyder har kunnskaper om samiske forhold, 

også i sjøsamiske områder. Det er også viktig at tilbyder har kunnskaper om det 

samiske språks stilling i samfunnet og hvilke faktorer på ulike nivå som påvirker 

språkets situasjon. Denne kunnskapen skal beskrives. Det skal også tas 

forsknigsmessig etiske hensyn.  

 

Tilbyder må velge et representativt utvalg av befolkningen for å beskrive og belyse 

deres erfaringer med og opplevelse av det kommunale tjenestetilbudet. 

Undersøkelsen må omfatte alle kommunedeler.  

 
Levrandøren skal utarbeide en fremdriftsplan for arbeidet med angivelse av tid for 

ferdigstillelse av oppdragt.  Fremdriftsplanen vil bli vektlagt ved evaluering av tilbud, 

jfr. pkt. 1.3.1 – Hva oppdraget omfatter.  

 
Tilbyders kvalifikasjoner vil bli vurdert ut fra innlevert dokumentasjon. Det er kun 

tilbyder som er funnet kvalifisert som vil få sine tilbud evaluert. Dette innebærer at: 

 

 Tilbyder vil bli avvist dersom kvalifikasjonskravene ikke er oppfylt, jfr. 

anskaffelsesforskriften §.............. 

 
Tilbyder kan bli avvist dersom dokumentasjon viser at dette ikke er sannsynlig. 
Dersom tilbyder er klar over at opplysninger tilknyttet kvalifikasjonskravene kan 
medføre tvil om tilbyders evne til å oppfylle en kontrakt, eller etterspurt 
dokumentasjon ikke kan fremlegges (eksempelvis fordi det dreier seg om et 
nyetablert selskap) bør relevant tilleggsinformasjon legges ved tilbudet.  
 
Tilbyder vil bli avvist ved manglende oppfyllelse av dokumentasjonskravene under 
punkt 3.3, jf. anskaffelsesforskriften § 20-12 (1) b), c) og e). Forskriften gir mulighet 
for oppdragsgiver å be om at enkelte uteglemte dokumenter ettersendes, men 
tilbyder kan ikke kreve at slik tilleggsfrist blir gitt. 
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3.1 Skatteattest og attest for betalt merverdiavgift 

 

Krav   Dokumentasjonskrav  

Norske leverandøren skal ha 

ordnede forhold med hensyn 

til betaling av skatt, 

arbeidsavgift og 

merverdiavgift. 

 Skatteattest- og attest for betalt merverdiavgift, ikke 

eldre enn 6 mnd. 

 

 

3.2 Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner   

Krav Dokumentasjonskrav 

Levrandøren skal ha erfaring 

fra sammenlignbare oppdrag 

 

 

 

Beskrivelse av leverandørens inntil 3 mest relevante 

oppdrag i løpet av de siste 3 årene. Beskrivelsen må 

inkludere angivelse av oppdragets verdi, tidspunkt, 

mottaker og kontaktperson (navn, telefon og e-post.) Det er 

leverandørens ansvar å dokumentere relevans gjennom 

beskrivelsen. Leverandøren kan dokumentere erfaringen 

ved å vise til kompetanse til personell han råder over og 

kan benytte til dette oppdraget, selv om erfaringen er 

opparbeidet mens personellet har utført tjeneste for en 

annen leverandør. 

 

Referanser kan bli kontaktet dersom oppdragsgiver 

bestemmer seg for å innhente referanser.  Der er derfor 

viktig at referanselisten inneholder opplysninger om navn 

på kontaktperson og telefonnummer for minimum 3 

relevante oppdrag.  

 

 

Leverandøren skal ha 
tilstrekkelig 
gjennomføringsevne og 
kapasitet 
 

Redegjørelse for levrandørens gjennomsnittlige 
arbeidsstyrke i løpet av de siste 3 år. 
 

Leverandøren har 
kunnskaper om samiske 
forhold, også i sjøsamiske 
områder, samt kunnskaper 
om det samiske språks stilling 
i samfunnet og hvilke faktorer 
på ulike nivå som påvirker 
språkets situasjon. 
 

Beskrivelse av kompetanse og erfaring som 
nøkkelpersoner for utførelse av evalueringen har innenfor 
området.   
 
CV for nøkkelpersoner.  
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Krav Dokumentasjonskrav 

Det kreves god beskrivelse  
av oppdraget ,med 
opplysninger som er listet til 
høyre i tabellen 

Levrandøren skal beskrive/gjøre rede for forståelse av 
oppdraget, samt hvordan dette oppdraget vil bli utført – 
metode og gjennomføring. Angivelse av tid for ferdigstillelse 
av rapporten skal inngå.  
 
 
Kostandsoverslag hvor alle forventa kostnader for 
gjennomføring av oppdraget fremkommer. Prisene skal 
fremkomme på en slik måte at Kåfjord kommune kan få en 
totaloversikt over tilbudet.  
 
 
 

 

 

4 Tildelingskriterier 

 

Oppdragsgiver vil velge det tilbud som etter en helhetsvurdering er det økonomisk 

mest fordelaktige, basert på en evaluering av tildelingskriteriene listet opp nedenfor. 

Det er dermed disse kriteriene som er konkurranseparametre og som tilbudet blir 

vurdert opp mot og rangert i henhold til følgende rekkefølge: 

 

Vurderingstema: Dokumentasjon: Vekt 

Pris Ferdig utfylt prisskjema, herunder 

timepris, reisekostnader og 

oversettingskostnader. 

 

70% 

Oppdragsforståelse 

og kvalitet på 

leveransen 

Jf. punkt 1.3.1: levrandøren skal 

beskrive/gjøre rede for forståelse av 

oppdraget, samt hvordan dette vil bli 

utført. 

 

Jf. punkt 3.2: Fremdriftsplan for 

arbeidet med angivelse av tid for 

ferdigstillelse av oppdragt.   

 

Referanser på tilsvarende relevante 

oppdrag med referanser og 

beskrivelser som kan gi grunnlag for 

vurdering av forventet kvalitet på den 

tilbudte leveranse, jf. punkt 3.2 

30% 
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5  Innlevering av tilbud og tilbudsutforming  

 

5.1 Innlevering av tilbud 

Tilbud skal leveres elektronisk via EU-Supply portalen, KGVLIGHT innen 

tilbudsfristen. For sent innkomne tilbud vil bli avvist. Systemet tillater heller ikke å 

sende inn tilbud elektronisk via EU-Supply etter tilbudsfristens utløp. 

 

Nettstedet er www.kgvlight.com 

 

Er du ikke bruker hos EU-Supply, eller har du spørsmål knyttet til funksjonalitet i 

verktøyet, for eksempel, hvordan du skal gi tilbud, ta kontakt med EU-Supply 

Brukerstøtte på tlf: 23 96 00 10 eller på e-post til: kgv@eu-supply.com. 

 

5.2 Tilbudets utforming 

 

Tilbudet skal leveres etter den utforming det elektroniske systemet for innlevering 

angir. 

 

Tilbudet utformes med denne disposisjonen: 

 Signert og utfylt tilbudsbrev. (Ligger vedlagt.) 

 Fremdriftsplan, jf. Punkt 3 

 Leverandørens løsningsspesifikasjon. Dokumentasjon for kravspesifikasjon 

med etterspurt dokumentasjon: 

a. Skatteattest, jf. punkt 3.1 Utstedes av kemner/kommunekasserer. 

b.  Attest for betalt merverdiavgift, jf. punkt 3.1. Utstedes av Skattefogden. 

c. Beskrivelse av leverandørens inntil 3 mest relevante oppdrag i løpet av   

de siste 3 årene, jf. punkt 3.2 

d. Referanseliste for tilsvarende oppdrag, jf. punkt 3.2 

e. Redegjørelse for gjennomføringsevne og kapasitet, jf. punkt 3.2 

f. Beskrivelse av kompetanse om samiske forhold og samisk språk, jf. 

punkt 3.2, samt CV for den/de som skal arbeidet med oppdraget. 

g. Beskrivelse av metoder og gjennomføring av oppdraget, med angivelse 

av tid for ferdigstillelse av oppdraget. 

 Utfylt prisbilag hvor alle forventede kostander for gjennomføring av oppdraget 

fremkommer. 
 

5.3 Annet 

Oppdragsgiverne påberoper seg retten til å holdes orientert om fremdriften i arbeidet 

og vil kunne ha muligheten til å lese rapporten og komme med kommentarer før den 

offentliggjøres.  

 

Det er tilbyderen som har risikoen for om forsendelsen er oppdragsgiver i hende før 

tilbudsfristens utløp, jf. punkt 1.6. Med “i hende” menes at tilbudet fysisk er kommet 
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frem til oppdragsgiver. Det er således ikke tilstrekkelig at tilbudet er poststemplet 

med fristdato.  

6 Vedlegg 

 Kontrakt m/bilag 

 Tilbudsbrev 

 Fortegnelse over tidligere evalueringer, rapporter m.m. i tilknytning til 

tematikken for evalueringen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

 

 

 

 

 

Tidligere evalueringer/rapporter i tilknytning til tematikken for evalueringen 

(ikke fullstendig):  

 Øzerk og Eira (1996): Språkrevitalisering og samisk-norsk tospråklighet i 

offentlige etater. En studie av bruken av samisk som forvaltningsspråk i 

kommuner i forvaltningsområdet for samisk språk. Samisk språkråd.  

 Samisk nærings- og utredningssenter (2000): Undersøkelse av bruken av 

samisk språk.  

 Skålnes og Gaski (2000): Tospråklig tjenesteyting. Brukerundersøkelse i 

forvaltningsområdet for samelovens språkregler. NIBR, prosjektrapport 

2000:17. 

 Pedersen og Høgmo (2004): Kamp, krise og forsoning. Evaluering av 

samepolitiske tiltak i Kåfjord. Rapport nr. 4, Norut Samfunn, Tromsø.  

 Nygaard, Varsi Balto, Solstad og Solstad (2012): Evaluering av samiske 

språksentre. Norut rapport 2012/6, Norut, Alta. 

 Angell, Varsi Balto, Josefsen, Pedersen og Nygaard (2012): Kartlegging av 

samisk perspektiv i kommunesektoren. Rapport 2012/5, Norut, Alta.  

 Solstad (red.), Varsi Balto, Nygaard, Josefsen, Solstad (2012): Samisk 

språkundersøkelse. NF-rapport nr. 7/2012. 

 Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2014): Rapport fra 

gjennomgang av samelovens språkregler.  

 Løvland og Solstad (2016): Evaluering av sametingets tospråklighetstilskudd 

til fylkeskommuner og kommuner 2012 – 2014. NF rapport nr. 2/2016.  

 Noodt og Reiding AS: Kostnadsnøkler til kommuner som betjener en samisk 

befolkning 

 

Annet: 

 NOU 2016:18 – Hjertespråket. Forslag til lovverk, tiltak og ordninger for 

samisk språk. Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  

 Sametinget : Samiske tall forteller 1 – 10. 

 Hovland, Arild (1996): Moderne utfolk. Samisk ungdom i bevegelse. Cappelen 

akademisk forlag. 
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Leverandøren skal fylle ut tabellen og signere under tabellen. 

 

Firmanavn:       

Org.nummer:       

Postadresse:       

Besøksadresse:       

Telefonnummer:         

 

Kontaktperson:       

Telefonnummer:       Mobilnummer:       

E-postadresse:       

 

Ovennevnte leverandør gir med dette vedlagte tilbud på i henhold til de betingelser som fremkommer av 

konkurransegrunnlaget.  

 

 Vi vedstår oss vårt tilbud til den dato som er angitt i konkurransegrunnlaget. Tilbudet kan aksepteres av 

oppdragsgiver når som helst fram til utløp av vedståelsesfristen. 

 

 

   

Sted Dato Underskrift 

   

  Navn med blokkbokstaver 
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