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I Organisasjon 
1 SAMISK STUDIEFORBUND - SOL 

 
SOLs formål og profil: 
Samisk Studieforbund - SOL er av Stortinget godkjent studieorganisasjon med berettiget statsstøtte i 
henhold til Lov om voksenopplæring av 2009. Hovedformålet er å drive med voksenopplæring for og 
blant den samiske befolkningen, og å utbre kunnskap om samer og samiske forhold til allmennheten. 
Dette oppnås gjennom kursvirksomhet rettet mot målgruppen via egne lokalledd og tilknyttede 
samarbeidspartnere. 

 
Medlemsorganisasjoner: 
Samisk Studieforbund – SOL har Norske Samers Riksforbund (NSR) som medlemsorganisasjon. NSR 
velger styre til SOL. 

 

2 STYRENDE ORGANER 
 

Etter NSR-landsmøtet 2018 
Leder 

 

John Harald Skum - Álttá Sámiid Searvi (2020-2022) 
Styremedlem 
Linn Muotka 

 
- Unjárgga Sámiid Searvi 

 
(2020-2022) 

Styremedlem 
Jon Isak Lyngman Gælok 

 
 - Noerhte-Trøøndelagensaemien siebrie 

 
(2020-2022) 

Varamedlemmer: 
1. Camilla Karoline Falle 

 
 - Oslo Sámiid Searvi 

 
(2020-2022) 

2. Gry Kristina Fors Spein  - Návuona Sámiid Searvi (2020-2022) 
3. Hilde Pedersen  - Romssa Sámi searvi (2020-2022) 
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II Programområder i perioden 
1 STYREMØTER 

Studieforbundet har avholdt 1 styremøte i 2021. 
 

Av saker som er behandlet: 
• Vanlige årsmøtesaker. 

 
 

2 MÅLSETTINGER OG TILTAK 

2.1 Innledning – overordnede målsettinger 
Lov om voksenopplæring § 1: 
Formålet med loven er å fremme livslang læring ved å legge til rette for organiserte læringsaktiviteter 
ved siden av det formelle utdanningssystemet. Loven skal bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og 
kompetanse for alle, og slik fremme den enkeltes utvikling og møte behovene i samfunns- og 
arbeidslivet. 
Overordnede mål for studieforbundenes opplæringsaktivitet: 
a) Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling 

ved å engasjere og utvikle aktive medborgere. 
b) Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon. 
c) Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering. 
d) Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et 

samfunn og arbeidsliv i stadig endring. 
e) Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet. 
f) Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for 

voksne 
 

2.1.1 Studieforbundets virksomhet og de overordnede målene. 

• Studieforbundets formål og profil  
  Samisk Studieforbund - SOL er av Stortinget godkjent studieorganisasjon med berettiget statsstøtte i  
  henhold til Lov  om voksenopplæring av 2009. Hovedformålet er å drive med voksenopplæring for og blant 
  den samiske befolkningen, og å utbre kunnskap om samer og samiske forhold til allmennheten. 
  Dette oppnås gjennom kursvirksomhet rettet mot målgruppen via egne lokalledd og andre tilknyttede  
  samarbeidspartnere. 
 

• Studieforbundets/medlemsorganisasjonenes målgrupper  
  Målgruppen er primært den samiske befolkningen, men også alle andre som trenger opplysning og  
  opplæring i samiksrelaterte fag og om samiske forhold. 
 

• Tema i studieforbundets/ medlemsorganisasjonenes opplæringsvirksomhet 
Fagområder som omfatter samisk språk, handverk og kulturfag. «Duodji» (samisk handverk) er mest 
etterspurt og størst i omfang. Samiske handverksfag vil være inkluderende for personer som søker sin 
samiske identitet. Sammenkomst i kursmiljøer vil være arena for samtaler, kulturutveksling, 
nettverksbygging og styrking av språket og samisk tilhørighet. 
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• Valg av arbeidsformer i opplæringsvirksomheten  
Valg av arbeidsformer varierer etter fagets art og målsetting. Praktiske relaterte fag som duodji læres etter 
tradisjonell metode med liten grad av teori. Det kan motvirke utenforskap gjennom deltakelse i duodjikurs 
med en uformell tilnærming til fagstoffet.. 

• Et eget strategidokument for studieforbundet 
SOLs virksomhetsplan danner grunnlaget for hva som gjøres i løpet av året. Planen er godkjent av styret. 
Oppsøking av personer og organisasjoner for å tilby kurs, er stadfestet i planen. Hensikten er å kunne nå 
samiske og andre målgrupper og inkludere dem i det samiske samfunnet ved å gi opplæring kulturfag. Dette 
gir tilgang til nye arenaer for kursdeltakerne og sosialisering i positive miljøer. 

  
2.1.2 Måloppnåelse og endringer 2021 knyttet til overordnede målsettinger i Lov om 

voksenopplæring. 
 

• Tiltak for å nå nye målgrupper. 
  SOL oppsøker årlig nye grupper av målgrupper som har behov for opplæring i samiske temaer. Pga  
  koronasituasjonen har oppsøk og tiltak for nye målgrupper vært begrenset. Likevel er nye kontaktleddo 
  opprettet på Senja og Vesterålen/Lofoten. Det planlegges grunnopplæring i samisk. 
 

• Tiltak for å utvikle nye kurstilbud/temaer. 
(INGEN) 
 

• Tiltak for å utvikle nye arbeidsformer.  
  SOL har tatt i bruk heldigital undervisning i språkfag i perioden med hensyn til koronasituasjonen.   
  Arbeidsformen er/var helt nødvendig i perioden, men også svært hensiktsmessig i stedet for fysiske  
  samlinger. Heldigitale "samlinger" bør kunne vurderes i framtiden. 
 

• Tiltak for å prioritere tilskudd 
Tiltak der målgruppen “voksne samer” mangler kunnskap innen eget språk har blitt prioritert 
tilskuddsmessig, da dette som regel innebærer større kostnader for deltakerne og studieforbundet. 
Prinsippet er at målgruppen ikke blir hindret i å delta som følge av økonomiske og/eller andre årsaker. Kurs i 
duodji, språk og andre kulturfag har vært prioritert. Styrking av samisk identitet, inkludering og å hindre 
utenforskap er nøkkelord i prioriteringen. Det er arrangert 53 tiltak i ulike fag med prioritert tilskudd. 

  
• Tiltak for å gjøre målene kjent i organisasjonen 

  Målene er innflettet i veiledningsdokumentet for kursarrangørene.  
 

• Hvilke resultater i 2021 er viktige i forhold til å oppfylle de overordnede målene? 
Deltakelse på kurs som omfatter temaer som bygger opp om identitet, virker mot utenforskap for samer som 
har mistet sitt språk og sin kultur.  Det vil styrke tilhørigheten til det samiske for grupper som har opplevd å 
ikke bli akseptert innen etablerte samiske samfunn.  Det gjelder særskilt i tilfeller der språket er en hindring. 
SOLs kurs i språk og duodji er tiltak der vi ser at nye samiske samfunnsgrupper dukker opp og vil ta tilbake 
sin samiske identitet gjennom klesdrakt og språk. Det er grunn til å tro at deltakelse i duodjikurs vil styrke 
identiteten og egenverdet til deltakerne gjennom sosialisering i grupper med felles kulturell tilhørighet. 
Resultatene er vanskelige å måle i tall, men kursrekkene særlig i sjøsamiske strøk vil vi tro omfatter 
ovennevnte momenter for inkludering i et (samisk) fellesskap. Alt dette vil kunne støttes opp jfr. De 
overordnede formål i punktene b), c), d) og f). 

 
 
 



6 

 

2.2 Interne målsettinger og måloppnåelse jf. SOLs virksomhetsplan 2021 
 
 SOL hadde som mål i 2021 å prioritere opplæring innen følgende emneområder: 

• duodji (samisk husflid) 
• samisk språk 
• fagområder med samiskrelatert innhold 
• andre fagområder i begrenset omfang 
• temaer for SOL’s studieledere og andre medarbeidere 

Måloppnåelse; 
• SOL har arrangert totalt 62 kurs fordelt på emneområdene duodji (samisk husflid), 

samisk språk, andre samiskrelaterte fagområder og andre fagområder. Kursene er arrangert av 
SOLs egne lokallag og andre kursarrangører som SOL samarbeider med. Målet for 
opplæringen er nådd.  
 

2.3 Måloppnåelse studietimetall 
Målet med å opprettholde minimum 10 000 studietimer gjennomsnittlig over 2 år er ikke nådd. 
Gjennomsnittlig studietimetall for 2020-21 er 5 983. Koronastituasjonen med nedstenging av 
samfunnet i 2021 er en reell årsak til nedgang i studietimetall.  

 
 
 

III Opplæring 
1 STUDIETIMER 

I 2021 hadde SOL 4 668 studietimer: 
 

2 KURS MED OPPLÆRINGSTILSKUDD 
(Statsbudsjettets kap. 254 post 70) 

Opplæringstilskuddet er fordelt på totalt 62 kurs. 
Opplæringstilskudd 2021: 
Tilskudd 1.- 4. kvartal kr    860 563,- 
Overført fra 2020 kr             0,-  
Sum kr            860 563,- 

 
Forbruk 2021: 
Opplæring og adm. 1.- 4. Kvartal kr    440 882,- 
Overført til 2022 kr  419 681,- 
Sum kr    860 563,- 

 

3 KURS MED TILRETTELEGGINGSTILSKUDD 
(Statsbudsjettet kap. 254 post 70) 

Tilretteleggingstilskudd er særtilskudd som brukes på deltakere som trenger særlig tilrettelegging for å 
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delta på kurs. Tilretteleggingstilskudd kan gis særskilt til opplæring for samer som mangler kunnskap 
innen eget språk.  

Bevilgning for 2021 var på kr 2 609 622,-. Det er brukt kr 743 844,- av tilretteleggingstilskuddet. 
Overført tilskudd til 2022 kr 1 865 778,-. 

 
4 STATISTIKK  

• Studietimetallet har gått ned med 2 630 studietimer fra 7 298 til 4 668, en nedgang på ca 36% fra forrige år. 
• Det er en nedgang på 22 tiltak fra 84 til 62kurs siden året før. 
• Antall kursdeltakere gikk ned fra 526 til 349 fra forrige år. 
• 48 tiltak er finansiert delvis med tilretteleggingstilskuddet, i alt 3 373 studietimer og 311 deltakere. 

 
 

4.1 Studietimetall 2005 -2021: 
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4.2 Kurs fordelt på temaer/fag 

 

 
 
IV Administrasjon 
1 ADMINISTRASJON 

1.1 Arbeidsforhold og arbeidsmiljø 
SOL’s administrasjon og NSR’s sekretariat til LES-bygget Guovdageaidnu. Vi leider felles kjøkken 
med flere kontorer,deler lagerrom og tyngre kontorutstyr med NSR. Arbeidsmiljøet betraktes som 
godt, og det ikke meldt om sykdom eller skade blant ansatte som kan knyttes til arbeidsforhold. 

 
1.2 Faste stillinger 
Studierektor: Henrik P. Hætta (100% stilling) 
Studiesekretær: Johan Anders Somby (80% stilling) 

 
1.3 Likestilling 
Administrasjonen har 2 mannlige ansatte. Likestilling er søkt ivaretatt på beste måte. Innen 
kursvirksomhet er det overvekt av kvinner som lærere (kun på engasjement) og deltakere. Det er ikke 
meldt inn eller observert uregelmessigheter angående i forhold til likestilling. 

 
1.4 Revisjon 
Revisor: Enter Revisjon Finnmark, Alta 

 

2. OFFENTLIGE TILSKUDD, DRIFTSRESULTAT OG KONTROLL 

2.1 Faste offentlige tilskudd 
SOL mottar offentlige tilskudd fra Staten og noen fylker. Statstilskudd beregnes på grunnlag av 2 siste 
års gjennomsnitts-studietimetall. Tilskuddet kan variere etter politiske prioriteringer i Statsbudsjettet. 
 

 
2.1.1 Statstilskudd 
SOL har i 2021 mottatt statstilskudd over Statsbudsjettets kap. 254 post 70 på kr 3 920 185 i form av 
administrasjonstilskudd, opplæringstilskudd og tilretteleggingstilskudd. Tilskuddene skal dekke utgifter 
til administrasjon, opplæring, medarbeiderskolering og tilrettelegging for deltakere med særlige behov. 

 

74%

5%11%
10%

Koftesøm, luhkka,
tilbehør
Språk

Jakt, friluft , naturbruk

Tre-handverk, annet
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2.1.2 Fylkeskommunale, kommunale og andre tilskudd 
SOL fikk i 2021 fylkeskommunale tilskudd til opplæring, drift og medarbeideropplæring på kr 534 631,-. 

 
2.1.3 Finnmarksmidler og andre tilskudd 
SOL fikk i 2021 Finnmarksmidler (statlige) via Vofo Finnmark på i alt kr 0,-. Formålet har vært å styrke 
studievirksomheten i Finnmark. Tilskuddet er i sin helhet overtatt av Voksenopplæringsforbundet 
sentralt, og brukes til generelle formål. De deler ikke ut tilskuddet slik opprinnelig formål tilsa. 
 
2.2 Årsresultat – disponering av resultatet 
Årsresultat for 2021 viser et overskudd på 1 716 809,94. Overskuddet består mest i ubrukte midler som 
overføres til neste års studievirksomhet. Den økonomiske situasjonen i SOL gir grunnlag til fortsatt drift 
i henhold til Lov om årsregnskap m.m. §3-3. Det forutsettes likevel god budsjettstyring. 

 
2.3 Ytre miljø - forurensning 
SOLs virksomhet har i 2021 ikke bidratt til utslipp av stoffer og annet som har forurensende effekt på 
miljøet. 

 
2.4 SSB rapportering og kontroll - Kurs og administrasjonssystem 
Voksenopplæringsforbundet (Vofo) har utviklet kurs- og rapporteringssystem til bruk i studieforbund. 
SOL har ikke prioritert kjøp av systemet fordi vi anser det relativt dyrt i forhold til nytteverdien og behov. 
SOL abonnerer på rapporteringsdelen i KAS for pålagt årsrapportering av studievirksomheten til 
Statistisk Sentralbyrå (SSB). 

 
 

V Representasjoner 
1 FAST REPRESENTASJON 

1.1 Voksenopplæringsforbundet (Vofo) 
 

1.1.1 Årsmøtet 
SOL har rett til 3 representanter med tale og forslagsrett til Vofos årsmøte. 1 representant har 
stemmefullmakt som vektes på grunnlag av siste års studietimetall. På grunn av koronapandemien ble 
Årsmøte holdt digitalt via ZOOM den 26.mai. SOL var ikke representert på årsmøtet. 

 
1.1.2 Representantskapsmøte 
Ingen møte i 2021. 

1.2 Vofo i fylkene/regionalt 
SOL er medlem i Vofo på regionnivå der vi har aktivitet.  
 
1.2.1 Vofo Finnmark  
Vofo Finnmark ble avviklet pr. 1.mars 2021 før sammenslåing av Vofo Finnmark og Vofo Troms til ett 
fylkesledd. 
Det ble avviklet 2 årsmøter jfr. vedtektene med formål å avvikle Vofo Finnmark. 

 
1.2.2 Vofo Troms-Finnmark styre 
Vofo Troms-Finnmark ble etablert 3.juni. 2021 på årsmøte ved å slå sammen Vofo Troms og Vofo Finnmark til ett 
regionalt ledd. 
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Studiesekretær Johan Anders Somby er valgt inn fra SOL som fast medlem i 2 år. Thomas Myrnes                        
Nygård er valgt som varamedlem i samme periode. 
 

 

VI Medlemsorganisasjoner og 
samarbeidspartnere 

1. Norske samers riksforbund – NSR 
SOL har en medlemsorganisasjon: Norske samers riksforbund – NSR. NSR har ca 1 100 medlemmer 
fordelt på 25 lokallag i 9 fylker. Lokallagene er også SOLs lokalledd. 

 
1.1 Lokallagene 
SOL har som formål å holde god kontakt med egne lokallag. Lokallagene er SOLs kursarrangører på 
lokalt plan. Kontakten med lokallagene variere med kursaktiviteten. Lokallag med høy kursaktivitet har 
oftere kontakt med SOL enn andre lokallag. Kontakten er opprettholdt pr telefon, Internett og 
personlig oppmøte. Oppsøkende virksomhet er hemmet pga koronastituasjonen. 
 
1.1.1 Sačča- ja Gaska-Romssa sámiid searvi / Senja- og Midt-Troms sameforening. 

Studierektor Henrik P. Hætta hadde informasjonsmøte med leder, styret og medlemmer på Sačča 
natur- og kultursenter, Øverbotn den 27.mai. 

 
 

2. Samarbeidspartnere – kursarrangører 
SOL har avtaler om samarbeid med kursarrangører som ikke er tilsluttet studieforbundet. Det er bl.a.  
institusjoner som Isak Saba Senter, Sijti Jarnge, Gáisi, Samisk språksenter Gáivuotna, Alta sámi 
giellaguovddáš, Álttá siida kulturhus, Mearrasámi duodjedállu, Duojariid Ealahus Searvi, Samisk 
kulturforening i Sør- Varanger og Duodjeinstituhtta. I tillegg har SOL kurssamarbeid med ulike 
enkeltarrangører der vi finner sammenfallende interesser med hensyn til formål, ide og profil. 
Aktivitetsnivået mht. kurs varierer mye blant disse. 
 
2.1 Lebesby sjøsameforening 

Studierektor Henrik P. Hætta arrangerte inførmasjonsmøte om SOL med Lebesby 
sjøsameforening i Kjøllefjord 25. Juni. Deltakere var styret og andre interesserte.Formålet er å 
få i gang duodjiopplæring i Lebesby. 
 

2.2 Isak Saba guovddás 
Studierektor Henrik P. Hætta besøkte Isak Saba senter i Unjárga 28. Juni. Det var i anledning 
"Koftekurs for ungdommer" som SOL arrangerer i samarbeid med Isak Saba senter. 

 
 

 
 

Sluttord 
SOL er et samisk studieforbund i Norge. Opplæringsvirksomheten er rettet primært mot voksne samer og 
andre som trenger kunnskap i samisk språk, handverk, musikk, næring og annen tradisjonskunnskap. 
SOL har særlig fokus mot samer som har mistet språket og kulturen, og som ønsker å ta tilbake sin 
samiske identitet. SOL har derfor en viktig språk- og kulturbevarende rolle i det samiske samfunnet. 
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Henrik P. 
 

 
Året 2021 har vært et uvanlig år preget av Covid-19, noe som har påvirket studieaktiviteten både hos 
SOL og andre studieforbund. 2020-2021 viser negativ trend i studietimetallet. Fenomenet er 
gjeldende også hos øvrige studieforbund. Målet med å opprettholde et stabilt studietimetall over tid 
har blitt en utfordning. I koronatiden og i etterkant opplever vi noe avventende holdning blant 
kursarrangørene og publikum, som igjen igjen påvirker til lavere etterspørsel og aktivitet. 
 
Den nye tilskuddsordningen fra staten gir ingen god løsning for finansiering av SOLs drift. 
Regnskapet viste et underskudd på ca halv million. Årsaken er at driften ikke kan finansieres som 
tidligere gjennom et rammetilskudd. Det er et skarpt skille i reglene for bruk av opplæringsmidler og 
administrasjonstilskudd. Dette vil prege SOLs framtid. 

  
SOL er overført til Kulturdepartementet fra 2021. Hittil har ikke det ført til større endringer eller forskjell.  
Framtidig drift er dog svært usikker dersom det ikke gis rom for å finansiere admininistrasjonen gjennom 
de statlige tilskuddsordningenene. 

 
SOL takker egne lokalledd og andre kursarrangører for samarbeidet i året som er gått. Samtidig takker vi 
Kompetanse Norge, fylker, kommuner og Vofo for støtte og samarbeid! 
 
 
 
 
 
 
Kautokeino 13 juni 2022 

Daglig leder 
 
 

John Harald Skum 
Leder 

  
Linn Muotka Jon-Isak Lyngmann Gælok 
Styremedlem Styremedlem 
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Balanserapport 
SÁMI OAHPPOLIHTTU - SAMISK 
STUDIEFORBUND 971492651 

 

Regnskapsår 01.01.2021 - 31.12.2021 
 

Gjelder periode: 01.01.2021 - 31.12.2021 
Periode fg år: 01.01.2020 - 31.12.2020 

 

  
Ved 

periodens 

  
Ved 

periodens 

 
Periodslutt 

 begynnelse Endring slutt fg år 

EIENDELER     

Omløpsmidler 
    

1910 Kasse 116,72 0,00 116,72 116,72 
1920 Bankinnskudd 84 957,71 120 833,97 205 791,68 84 957,71 
1921 Bankinnskudd 2 2 773 893,25 84 765,00 2 858 658,25 2 773 893,25 
1940 Bankinnskudd Visa 25 377,60 -21 264,54 4 113,06 25 377,60 
1950 Bankinnskudd for skattetrekk 107 116,79 -40 720,00 66 396,79 107 116,79 

  2 991 462,07 143 614,43 3 135 076,50 2 991 462,07 

SUM EIENDELER    2 991 462,07 143 614,43 3 135 076,50 2 991 462,07 

 
EGENKAPITAL OG GJELD 

    

Egenkapital     

Egenkapital (innskutt og opptjent)     

2050 Annen egenkapital -1 099 833,17 568 649,06 -531 184,11 -1 099 833,17 

Udisponert resultat 
    

Udisponert resultat 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sum egenkapital (inkl, udisp. resultat) -1 099 833,17 568 649,06 -531 184,11 -1 099 833,17 

 
Gjeld 

    

Kortsiktig gjeld     

2400 Leverandørgjeld -118 825,00 17 956,30 -100 868,70 -118 825,00 
2600 Forskuddstrekk -100 243,00 15 303,00 -84 940,00 -100 243,00 
2940 Skyldige feriepenger -137 140,90 4 516,21 -132 624,69 -137 140,90 
2980 Avsetninger og forpliktelser -1 535 420,00 -750 039,00 -2 285 459,00 -1 535 420,00 

 -1 891 628,90 -712 263,49 -2 603 892,39 -1 891 628,90 

Sum gjeld -1 891 628,90 -712 263,49 -2 603 892,39 -1 891 628,90 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD -2 991 462,07 -143 614,43 -3 135 076,50 -2 991 462,07 

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 
Utskrevet av Johan Anders Somby 06.04.2022 14:24:14    Visma eAccounting 
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Resultatrapport 
SÁMI OAHPPOLIHTTU - SAMISK STUDIEFORBUND 
971492651 

 

Regnskapsår: 01.01.2021 - 31.12.2021    

Gjelder periode: 01.01.2021 - 31.12.2021 
Periode fg år: 01.01.2020 - 31.12.2020 

   

  
Periode 

 
Akkumulert 

 
Periode 
fg år 

Driftsinntekter 
   

3001 Kap 254 Post 70 Grunntilskudd 450 000,00 450 000,00 100 000,00 
3002 Kap 254 Post 70 Opplæringstilskudd 860 563,00 860 563,00 1 214 540,00 
3003 Kap 254 Post 70 Tilretteleggingstilskudd 2 609 622,00 2 609 622,00 2 301 622,00 
3051 Tilskudd fylkeskommuner 534 631,00 534 631,00 0,00 
3053 Tilskudd VOFO 22 368,84 22 368,84 225 940,65 
3065 Studietimeandel SOL 0,00 0,00 353 510,00 
3075 Kursavgifter 109 751,00 109 751,00 157 131,75 
3900 Andre driftsrelaterte inntekter 5 000,00 5 000,00 0,00 

 4 591 935,84 4 591 935,84 4 352 744,40 

 
Driftskostnader 

   

5000 Lønn til ansatte -927 449,30 -927 449,30 -961 033,82 
5004 Omfordeling statstilskudd 1 184 726,00 1 184 726,00 1 068 926,00 
5020 Lønn kurs/prosjekter -607 840,16 -607 840,16 -684 326,00 
5092 Feriepenger -132 625,23 -132 625,23 0,00 
5100 Lønn til ansatte, timeansatte -1 000,00 -1 000,00 0,00 
5180 Feriepenger beregnet 0,00 0,00 -137 141,42 
5420 Løpende pensjoner, AGA, opplysningspliktig 11 988,00 11 988,00 11 988,00 
5910 Kantinekostnader -608,80 -608,80 -4 941,20 
6300 Leie lokaler -101 411,00 -101 411,00 -52 838,21 
6700 Revisjons og regnskapshonorarer -37 500,00 -37 500,00 -35 000,00 
6780 Lønn selvstendig næringsdrivende -327 182,00 -327 182,00 -347 733,00 
6785 Kjøp av tjenester fra utlandet -1 719,49 -1 719,49 0,00 
6800 Kontorrekvisita (Res) -5 011,90 -5 011,90 -248,50 
6810 Datakostnad -18 564,35 -18 564,35 -3 975,00 
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker etc -9 815,00 -9 815,00 -2 559,00 
6870 Adm.utg.foreninger -65 326,00 -65 326,00 -139 084,00 
6890 Annen kontorkostnad -8 385,00 -8 385,00 -9 556,46 
6900 Telefon -14 233,79 -14 233,79 -17 057,03 
6940 Porto -2 970,00 -2 970,00 -4 874,00 
7100 Bilgodtgjørelse oppgavepl. -34 162,50 -34 162,50 -26 249,20 
7130 Reisekostnader, oppgavepliktig -10 161,19 -10 161,19 0,00 
7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig -19 311,00 -19 311,00 -4 766,00 
7150 Diettkostnader, oppgavepliktig -19 052,00 -19 052,00 -24 983,00 
7211 Lærerlønnstilskudd -440 882,00 -440 882,00 -656 234,00 
7220 Tilretteleggingstilskudd -743 844,00 -743 844,00 -766 202,00 
7395 Øreavrunding -0,94 -0,94 -0,06 
7410 Kontingent, ikke fradragsberettiget -16 209,00 -16 209,00 -30 266,80 
7500 Forsikringspremier -9 499,00 -9 499,00 -9 278,00 
7510 Vital otp-pensjon -515 841,25 -515 841,25 -130 662,55 
7770 Bank og kortgebyrer -1 235,00 -1 235,00 -1 769,50 

 -2 875 125,90 -2 875 125,90 -2 969 864,75 

Driftsresultat 1 716 809,94 1 716 809,94 1 382 879,65 

 
Finansielle poster 

   

8050 Annen renteinntekt 0,00 0,00 690,00 

Ordinært resultat før skatt 1 716 809,94 1 716 809,94 1 383 569,65 

Ordinært resultat 1 716 809,94 1 716 809,94 1 383 569,65 
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Henrik P. 
 

 
                                                                                                                               Periode       Akkumulert                   Periode fg år  

Årsresultat                                  1 716 809,94          1 716 809,94        1 383 569,65 
 

 

Utskrevet av Johan Anders Somby 06.04.2022 14:27:01                              Visma eAccounting  
 
 
 
 
Noter til regnskapet 2021 
 
Note 1: 
Ubrukte midler TR 2021 kr. 1.865.778 spes.i bal. Kto.2980 
 
Note 2: 
Ubrukte midler OT 2021 kr.429.681 spes. i bal.kto. 2980 
 
 
 

Kautokeino 13 juni 2022 

Daglig leder 
 
 

John Harald Skum 
Leder 

  
Linn Muotka Jon-Isak Lyngmann Gælok 
Styremedlem Styremedlem 
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