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PS 20/18 Arbeidsdokument - Konkurransegrunnlag evaluering av samisk i 
Kåfjord 

Saksprotokoll i Samepolitisk utvalg- 26.09.2018  

Behandling: 
Konkurransegrunnlag - Evaluering av samisk språk i Kåfjord, ble enstemmig vedtatt med 
følgende endringer/tillegg:  
 

 Om oppdragsgiver, 4.avsnitt: Ny siste setning: I Kåfjorddalen er det etablert en privat 
grunnskole, Indre Kåfjord barne- og ungdomsskole. Skolen tilbyr også samisk som fag 
til sine elever. 

 1.3.1 Oppdraget omfatter, prikkpunkt oppvekstsektoren: Nytt strekpunkt: - Forløpet av 
etableringen av samiskspråklig barnehageavdeling Riebangárdi. 

 1.3.1 prikkpunkt grunnskolen: Første setning: (....) i alle offentlige skoler endres til (....) i 
den offentlige skolen. 

 1.3.1 prikkpunkt grunnskolen: Siste strekpunkt: (....) opplæring i samisk i barnehagen, 
endre til (....) opplæring i samisk i skolen.  

 3 – Kvalifikasjonskrav, 1 avsnitt: “Kunnskaper” endres til “kompetanse”, i tillegg tas 
med at tilbyder har kompetanse i samisk språk og om sjøsamiske forhold. Nytt første 
avsnitt blir slik: Det er en forutsetning for oppdraget at tilbyder har kompetanse i 
samiske språk og om sjøsamiske forhold. Det er også viktig at tilbyder har kompetanse 
om det samiske språks stilling i samfunnet og hvilke faktorer på ulike nivå som påvirker 
språkets situasjon. Denne kompetansen skal beskrives (....). 

 3.1 Skatteattest og attest for betalt MVA: Det må tas høyde for at det også kan komme 
inn tilbud fra andre enn kun norske tilbydere. 

 3.2 Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner: Teksten i krav nr. 3 tilpasses 
teksten i 3 – Kvalifikasjonskrav.  

 Administrasjonen avklarer om det skal være med tillegg om: 
- Hvis oversitting av tidsfrist for evaluering fra tilbyder 
- Hvis tilbyder presenterer ekstrakostnader utenfor avtalt pris 
- Utbetaling og kontroll med arbeidet 
- Avslag av tilbud 

 
 

Vedtak: 
Konkurransegrunnlag for evaluering av samisk i Kåfjord vedtas med endringer og avklaringer. 
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