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Budsjettregulering 2023 - mars 2023 
 
 
Melding om vedtak sendes til: 

• VEFIK IKS, Postboks 1023, 9503 Alta  
• Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Postboks 700, 9815 Vadsø 
• Kommunalledere 

 
Det vises til: 

• Økonomiplan med handlingsprogram 2023-2026 
• Kommuneloven kapittel 14, §§14-3 til 14-10   
• Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og 

fylkeskommuner  
• Økonomireglement for Kautokeino kommune 

 
Vedlegg: 
1Vedlegg 1 - budsjettskjema 2A - investeringsbudsjett bevilgning 
2Vedlegg 2 - Budsjettskjema 2B - investeringsbudsjett prosjekt 
3Vedlegg 3 - budsjettskjema 1C - netto rammer enheter 

 
 
Sakens bakgrunn: 
I henhold til kommuneloven §14 – 5. 3.ledd skal kommunedirektøren minst to ganger i året 
rapportere til kommunestyret om utviklingen i inntekter og utgifter, sammenhold med 
årsbudsjettet. Jf §14-5, 3.ledd andre punktum har kommunedirektøren plikt til å foreslå 
endringer på årets budsjett dersom utviklingen i inntekter eller utgifter tilsier vesentlige 
budsjettavvik. Utviklingen hittil i år viser at det er behov for justeringer av budsjettet. 
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Ny pumpestasjon Boaronjárga   
Det foreslås å øke investeringsbudsjettet med kroner 2 500 000 for å dekke anskaffelse av 
ny pumpestasjon til Boaronjárga. Tiltaket gjelder selvkostområdet avløp og foreslås finansiert 
med nytt låneopptak.   
 
Pumpestasjon for avløp i Boaronjárga er i så dårlig forfatning at denne må skiftes ut og 
oppgraderes. Stasjonen står også slik plassert at den har blitt fylt med flomvann flere år. 
Dette medfører økt forurensing med bakgrunn i overbelastning av det kommunale 
renseanlegget. Stasjon må flyttes, og bygges dypere. Stasjonen er bygd i 1986. Det 
understrekes at beløpene som er oppgitt for tiltakene kun er et estimat. Eksakt beløp vil 
komme frem etter at tiltakene har vært på anbud/tilbud. 
 
Et nytt lån på kroner 2 500 000 vil øke årlige driftsutgifter til renter og avdrag med om lag 
kroner 145 000 de første 4 år. Beregningen er foretatt med forutsetningene serielån i 40 år til 
flytende rente. Økte utgifter på selvkostområdet vil over tid bli dekket inn gjennom inntekter 
fra kommunale gebyrer. 
 
 
Sikring av vannverk 
Det foreslås å øke investeringsbudsjettet med kroner 1 000 000 for å dekke utgifter til sikring 
av vannverk. Tiltaket gjelder selvkostområdet vann og foreslås finansiert med nytt 
låneopptak.   
 
Med bakgrunn i dagens verdens situasjon, samt krav i drikkevannsforskriften vil man 
igangsette sikring av vannverk. §10 i drikkevannsforskriften krever at vannbehandlingsanlegg 
og alle relevante deler av distribusjonssystemet skal være tilstrekkelig sikret. Dette er også et 
tema i ros analysen og beredskapsplan for vannverkene i kommunen. Med sikring menes 
inngjerding, bom, alarm, mv. Det understrekes at beløpene som er oppgitt for tiltakene kun er 
et estimat. Eksakt beløp vil komme frem etter at tiltakene har vært på anbud/tilbud. 
 
Et nytt lån på kroner 1 000 000 vil øke årlige driftsutgifter til renter og avdrag med om lag 
kroner 58 000 de første 4 år. Beregningen er foretatt med forutsetningene lån i 40 år til 
flytende rente. Økte utgifter på selvkostområdet vil over tid bli dekket inn gjennom inntekter 
fra kommunale gebyrer. 
 
 
Sluttføre utbygging av driftskontroll/overvåkning for vann og avløp 
Det foreslås å øke investeringsbudsjettet med kroner 1 500 000 for å dekke utgifter til 
sluttføring av utbygging driftskontroll/overvåking for vann og avløp. Tiltaket gjelder 
selvkostområdene vann og avløp, og foreslås finansiert med nytt låneopptak.   
 
Utbygging av driftskontroll vil minske økninger av driftsutgifter på sikt. Vi vil også ha bedre 
kontroll om feil skulle oppstå. Dette er et ledd i omstilling til en mer moderne drift av vann og 
avløpsanlegg. Dette er siste del av utbyggingen/omlegging til digital overvåkning anleggene. 
Det understrekes at beløpene som er oppgitt for tiltakene kun er et estimat. Eksakt beløp vil 
komme frem etter at tiltakene har vært på anbud/tilbud.  
 
Et nytt lån på kroner 1 500 000 vil øke årlige driftsutgifter til renter og avdrag med om lag 
kroner 88 000 de første 4 år. Beregningen er foretatt med forutsetningene serielån i 40 år til 
flytende rente. Økte utgifter på selvkostområdet vil over tid bli dekket inn gjennom inntekter 
fra kommunale gebyrer. 
 
 
Asfaltering - Vegvedlikeholdsplan 2022  
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Det foreslås å øke investeringsbudsjettet med kroner 3 800 000 for å dekke utgifter til 
asfaltering av veier. Tiltaket foreslås finansiert med nytt låneopptak.   
 
Tiltak i henhold til vedtatt vegvedlikeholdsplan vedtatt i sak 59/19. Gjenoppbygging og 
asfaltering av Skolebuktvegen. Beløpet er et estimat. Eksakt kostnad vil komme frem etter 
gjennomført anbudsrunde. 
 
Et nytt lån på kroner 3 800 000 vil øke årlige driftsutgifter til renter og avdrag med om lag 
kroner 222 000 de første 4 år. Beregningen er foretatt med forutsetningene serielån i 40 år til 
flytende rente.  
 
 
Reguleringsendring Hannomaras næringsområde  
Det foreslås å øke investeringsbudsjettet med kroner 300 000 for å dekke utgifter til 
regulering av Hannomaras næringsområde. Tiltaket foreslås finansiert med ubundne 
investeringsfond.    
 
Reguleringsendring som foreslås er for å gi flere industritomter på egnet areal i Hannomaras 
næringsområde. Dette vil gi 2-3 nye industritomter i feltet. Det er i dag ikke flere ledige tomter 
i feltet. Kommunestyret har i gebyrheftet vedtatt å ettergi tomterefusjon i næringsområdet. På 
dette tiltaket vil tomterefusjonen ikke bli ettergitt. 
 
 
Reguleringsendring Loaŋkodievvá  
Det foreslås å øke investeringsbudsjettet med kroner 300 000 for å dekke utgifter til 
regulering av Loaŋkodievvá. Tiltaket foreslås finansiert med ubundne investeringsfond.    
 
Reguleringsendring bestilt av planutvalget, for å fortette boligfeltet Loaŋkodievvá. Dette vil gi 
3-4 nye boligtomter uten for store kostnader. Kommunen vil over tid få dekket inn sine 
utgifter gjennom tomterefusjon.  
 
 
iPader og Pc-er til skoleklasser  
Det foreslås å øke investeringsbudsjettet med kroner 400 000 for å dekke utgifter til kjøp av 
iPader og pc-er til skoleklasser. Tiltaket foreslås finansiert med ubundne investeringsfond. 
 
Kommunestyret har vedtatt at elevene i småskolen skal tildeles iPader og elevene i 
ungdomsskolen skal tildeles pc-er. Dette har fungert i mange år og det utstyret som ble 
innkjøpt er ganske slitent og gammelt, ødelagt utstyr er byttet ut med nytt utstyr.  
It har i samarbeid med rektorene tatt en faglig vurdering og anbefaler at det årlig, hver 
skolestart, blir kjøpt inn utstyr til 1. og 6. klasse som de får utdelt ved skolestart. Da får 
elevene i 1.klasse nye Ipader og elevene i 6. klasse nye bærbare pc’er hver høst. Dette skal 
innarbeides i en strategisk plan for IKT, men det er ikke mulig å ha denne planen klar til 
skolestart høsten 2023, det er derfor behov for en budsjettregulering for nødvendig innkjøp i 
år.  
Planen er at 1. klassingene som får utdelt iPader får ansvar for disse og beholder utlevert 
Ipad tom 5.klasse og 6. klassingene som får utdelt bærbare pc-er beholder og har ansvar for 
egen pc tom 10.klasse.  
IPader og pc-er samles inn når elevene er ferdig i 5.klasse og 10. klasse og benyttes som 
ekstra utstyr eller utstyr som deles ut til elever som mister eller får ødelagt det utstyret de 
først har fått utlevert.  
 
Alt dette administreres av IT-avdelingen. For å starte ordningen i 2023 er det behov for kr 
400 000. Innkjøp til klassesett regnes som en investering og kan lånefinansieres. Det er 
derfor behov for økning av rammen i investeringsbudsjett 2023 med overstående beløp. 
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Interkommunalt samarbeid, veterinærvakttjeneste 2022-2025 
Det foreslås at budsjettrammen for enhet for tekniske tjenester økes med kroner 225 000 for 
å dekke utgifter til interkommunalt samarbeid om veterinærvakttjeneste for årene 2022-2025.  
 
Kommunen har i henhold til dyrehelsepersonelloven § 3 a. ansvar for å organisere en klinisk 
veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid. Dagens veterinærvakt driftes gjennom et 
samarbeid mellom Kautokeino Kommune og Karasjok kommune og alle utgifter dekkes med 
tilskudd fra Landbruksdirektoratet. 
 
Den gjeldende avtalen for veterinærvaktordningen gikk ut i 2022 og Karasjok kommune har 
kjørt ny tilbudsrunde hvor de fikk inn 5 søknader, der 4 er videreføring av eksisterende 
veterinærer. Ordningen legger opp til 4 eller 5 deltakere, der det er mest ønskelig med 5 
deltaker. 01.09.2022 ble det inngått avtaler som gjelder fram til 31.08.2025. 
 
De fire som har vært med i ordningen tidligere har stilt krav om økt godtgjørelse, samt tillegg 
for tilfeller der de må ta vakter utenom oppsatt vaktplan. Kravet ble satt som et 
oppfølgingspunkt. Økt vaktgodtgjørelse utgjør 7500 per måned. Med deltakelse av opp til 5 
veterinærer, vil dette utgjøre 450 000 ekstra i året. Ved akutt sykdom er det stilt krav om 50% 
tillegg av ordinær godtgjørelse for veterinær som må jobbe ekstra utenom vaktplan. Dette vil 
være utgifter utover det som er tilskuddsberettiget. Utgifter som ikke dekkes av tilskudd fra 
Landbruksdirektoratet må dekkes av kommunenes eget budsjett. Her vil Karasjok og 
Kautokeino kommune måtte dele de ekstra utgiftene. 
 
Formannskapet godkjente avtalen om veterinærvaktordning i sak 41/22 i møtet 22.12.2022 
og ba teknisk avdeling om å fremme forslag om budsjettregulering ved førstkommende 
kommunestyre.  
 
 
Tilgjengelighetserklæring 
Det foreslås at budsjettrammen for kommunedirektørens stab økes med kroner 100 000 for å 
dekke utgifter til tilgjengelighetserklæring. 
 
Alle offentlige virksomheter plikter å ha en tilgjengelighetserklæring på plass innen 1.februar 
2023. Kravet er at det skal publiseres en tilgjengelighetserklæring på hvert nettsted som 
virksomheten er ansvarlig for, og som virksomheten bruker for å tilby informasjon eller 
tjenester til innbyggere/brukere. Nettstedet skal være knyttet til virksomhetens alminnelige 
funksjon. Et nettsted kan bestå av en eller flere nettsider. 
 
Som kommune må vi være oppmerksomme på av vårt nettsted med nettadresse på formen 
kautokeino.kommune.no skal ha en egen tilgjengelighetserklæring. Det er foreløpig ikke krav 
om å ha en erklæring for app-er, dette kommer senere. Tilgjengelighetserklæringen skal 
revideres årlig, dette må legges inn i en rutine. Arbeidet med dette pågår i staben.  Det er 47 
punkter som skal gjennomgås i forhold til de nettsteder kommunen har. Vi har engasjert 
leverandøren for vår hjemmeside til å ta en gjennomgang av hjemmesiden. Det må også tas 
gjennomgang av eventuelle andre kommunale nettsteder, som enhetene selv har startet. 
 
Vi har innhentet tilbud på gjennomføring av en eksperttesting fra vår hjemmeside leverandør, 
på de områder de kan ta test i forhold til kravene. Vi mottar en rapport når testene er utført 
med anbefalinger om eventuelle endringer vi må utføre. Prisen for ekspertesting av vår 
hjemmeside er kr 50 000. I tillegg må det utføres testing på eventuelle andre nettsteder 
kommunen har ansvar for. 
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Dette er ikke tatt med i årsbudsjett for 2023. Vi regner med at det kan gå med omtrent 
100 000 til denne første gjennomgangen og at det vil koste noe å ha den årlige revisjonen i 
forhold til tilgjengelighetserklæring. 
 
 
 
Vurdering: 
 

Foreslåtte budsjettreguleringer er nødvendige for å gjennomføre planlagte oppgaver. 
Endringsbehovet i driftsbudsjettet, som man ikke finner dekning for innen dagen rammer, må 
dekkes ved overføring fra disposisjonsfondet. I denne budsjettreguleringen er det ikke noen 
merinntekter. Merutgifter må finansieres av disposisjonsfond med kroner 325 000.  

De foreslåtte investeringstiltakene vil øke utgiftene til renter og avdrag. Eksakt hvor mye 
utgiftsnivået vil øke krever mer nøyaktige beregninger, og vil avhenge av flere faktorer som 
når investeringene skal gjennomføres og lånene tas opp, lånebetingelser og likviditetsbehov. 
For å synliggjøre at nye investeringstiltak vil øke rente- og avdragsbudsjettet, er det gjort 
foreløpige beregninger. Beregningene er basert på låneopptak våren 2023, serielån med 40 
års løpetid til flytende rente. Før budsjettet til renter og avdrag justeres, må også øvrige 
lånebehov i 2023 gjennomgås. Derfor foreslås det ingen justeringer av rente- og 
avdragsbudsjettet i denne omgang, men vil bli justert senere i år.  
 
Kommunen har ubundet investeringsfond på over 3 millioner kroner. Midlene stammer fra 
tidligere ubrukte inntekter i investeringsregnskapet. Inntektene kan kun benyttes til å 
finansiere investeringsutgifter. For ikke å øke rente- og avdragsbudsjettet, er det foreslått å 
finansiere deler av investeringene fra dette fondet.  
 
 
Forslag til vedtak: 
Følgende endringer foreslås i driftsbudsjettet for 2023:  
Tiltak: Beløp i kroner 
Interkommunalt samarbeid veterinærtjeneste 225 000 
Tilgjengelighetserklæring 100 000 
  
Bruk av disposisjonsfond -325 000 

 
Følgende endringer foreslås i investeringsbudsjettet for 2023: 
Tiltak: Beløp i kroner 
Ny pumpestasjon Boaronjárga 2 500 000 
Sikring av vannverk 1 000 000 
Sluttføre utbygging driftskontroll/overvåking 1 500 000 
Regulering Hannomaras næringsområde 300 000 
Regulering Loaŋkodievvá 300 000 
Asfaltering vegvedlikeholdsplan KST 53/19 3 800 000 
Ipader og pc-er til skoleklasser 400 000 
Nye låneopptak -8 800 000 
Bruk av ubundet investeringsfond -1 000 000 
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Kommunestyret godkjenner endrede bevilgningsoversikter investering som fremstilt i vedlegg 1 
og 2. Kommunestyret godkjenner endrede netto rammer fordelt på enheter, som fremstilt i 
vedlegg 3. 
 
Låneopptak:  
Kommunestyret godkjenner at kommunen tar opp lån i 2023 for å finansiere egne investeringer 
jfr kommuneloven § 14-15 første ledd for inntil kr 8 800 000. 
 
Kommunedirektør gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår for nevnte lånerammer. 
 
 
SAKSPROTOKOLL I KOMMUNESTYRET - 30.03.2023  
 
 
   
 
SAKSPROTOKOLL I FORMANNSKAPETS INNSTILLINGSMØTE - 
21.03.2023  
 
 
   
 
SAKSPROTOKOLL I HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST, HELSE OG 
SOSIAL - 16.03.2023  
 
 
   
 
SAKSPROTOKOLL I ADMINISTRASJONSUTVALGET - 13.03.2023  
 
 
   
 
SAKSPROTOKOLL I UNGDOMSRÅDET - 13.03.2023  
 
 
   
 
SAKSPROTOKOLL I ELDRERÅD - 14.03.2023  
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Vedlegg 1 - budsjettregulering mars 2023

BEVILGNINGSOVERSIKT INVESTERING 2A

Post (tall i hele tusen)

Vedtatt
budsjett2

023

Budsjett
regulering

2023

Regulert
budsjett

2023 2024 2025 2026
 

1 Investeringer i varige driftsmidler 11,684 9,800 21,484 10,620 3,627 0
2 Tilskudd til andres investeringer 0 0 0 0 0
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 800 800 800 800 800
4 Utlån av egne midler 0 0 0 0 0
5 Avdrag på lån 0 0 0 0 0
6 SUM INVESTERINGSUTGIFTER 12,484 9,800 22,284 11,420 4,427 800
7 Kompensasjon for merverdiavgift 0 0 0 0 0
8 Tilskudd fra andre 0 0 0 0 0
9 Salg av varige driftsmidler 0 0 0 0 0

10 Salg av finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
11 Utdeling fra selskaper 0 0 0 0 0
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler 0 0 0 0 0
13 Bruk av lån -11,684 -8,800 -20,484 -10,620 -3,627 0
14 SUM INVESTERINGSINNTEKTER -11,684 -8,800 -20,484 -10,620 -3,627 0
15 Videreutlån 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
16 Bruk av lån til videreutlån -10,000 -10,000 -10,000 -10,000 -10,000 
17 Avdrag på lån til videreutlån 2,961 2,961 3,363 3,727 4,026
18 Mottatte avdrag på videreutlån -1,653 -1,653 -1,994 -2,300 -2,575 
19 NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN 1,308 0 1,308 1,369 1,427 1,451
20 Overføring fra drift -800 -800 -800 -800 -800 
21 Avsetninger til bundne investeringsfond 0 0 0 0 0
22 Bruk av bundne investeringsfond -1,308 -1,308 -1,369 -1,427 -1,451 
23 Avsetninger til ubundet investeringsfond 0 0 0 0 0
24 Bruk av ubundet investeringsfond 0 -1,000 -1,000 0 0 0
25 Dekning av tidligere års udekket beløp 0 0 0 0 0
26 Sum overføring fra drift og netto avsetninger -2,108 -1,000 -3,108 -2,169 -2,227 -2,251 
27 Fremført til inndekning i senere år udekket beløp 0 0 0 0 0 0
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Vedlegg 2 - budsjettregulering mars 2023

BEVILGNINGSOVERSIKT INVESTERING 2B

Beskrivelse investering

Vedtatt
budsjett2

023

Budsjett
regulering

2023

Regulert
budsjett

2023 2024 2025 2026
(tall i hele tusen)
 
Markan-Europan 172 172 0 0 0
Kommunedelplan for Maze 750 750 0 0 0
Digitalisere byggesaksarkiv 200 200 0 0 0
Renovering kommunal infiltrasjon 541 541 0 0 0
Driftskontroll og overvåking - selvkost KST 73/21 250 1,500 1,750 0 0 0
Vannledning ny videregående skole og teater KST 4/22 2,150 2,150 0 0 0
Oppvekstsenter Maze 0 0 3,725 0 0
Forprosjekt ny barnehage 0 0 3,469 0 0
ENØK 2020 3,626 3,626 3,426 3,627 0
Asfalteriger kommunale veier KST 59/19 0 3,800 3,800 0 0 0
Skifte led-belysning gatelys KST 22/22 3,000 3,000 0 0 0
Strømmålere på gatelys KST 37/21 995 995 0 0 0
Ny pumpestasjon Boaronjárga  2,500
Sikring av vannverk 1,000
Reguleringsendring Hannomaras næringsområde 300
Reguleringsendring Loaŋkodievvá 300
iPader og Pc-er til skoleklasser 400
Sum investeringer i varige driftsmidler 11,684 9,800 16,984 10,620 3,627 0

Egenkapitalinnskudd KLP - investering i aksjer 800 0 800 800 800 800
Sum investeringsutgifter egne investeringer 12,484 9,800 17,784 11,420 4,427 800

Videreutlån 10,000 0 10,000 10,000 10,000 10,000
Avdrag på lån til videreutlån 2,961 0 2,961 3,363 3,727 4,026
Sum investeringsutgift på videreutlån 12,961 - 12,961 13,363 13,727 14,026

Bruk av lån til egne investeringer -11,684 -8,800 -20,484 -10,620 -3,627 0
Bruk av lån til videreutlån -10,000 -10,000 -10,000 -10,000 -10,000 
Tilskudd fra andre 0
Overføring fra drift -800 -800 -800 -800 -800 
Mottatte avdrag på videreutlån -1,653 -1,653 -1,994 -2,300 -2,575 
Bruk av fondsmidler -1,308 -1,000 -2,308 -1,369 -1,427 -1,451 
Sum finansiering -25,445 -9,800 -35,245 -24,783 -18,154 -14,826 

Differanse 0 0 0 0
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Vedlegg 3 - budsjettregulering mars 2023

BUDSJETTSKJEMA 1C - NETTO RAMMER  FORDELT PÅ ENHETER

(tall i hele tusen)

Vedtatt
budsjett2

023

Budsjett
regulering

2023

Regulert
budsjett

2023 2024 2025 2026
 Sentrale styringsorgan 4,471 4,471 4,471 4,471 4,471
 Kommunedirektør stab støtte 26,993 225 27,218 27,043 26,553 26,553
 Kultur og oppvekst 78,491 78,491 74,142 69,545 68,493
 Helse og omsorg 98,036 98,036 93,036 93,036 93,036
 NAV - sosiale tjenester 9,566 9,566 8,400 8,400 8,400
 Teknisk 27,436 100 27,536 27,436 27,436 27,436
 Brannvern 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200
 Felles finanser -248,193 -325 -248,518 -237,726 -232,640 -231,588

 0 0 0 0 0 0
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Saksfremlegg  
___      Originaldokument   
___      Dokumentet er oversatt  

      

Arkivsaksnr.: 
2023/924-1 

Saksbehandler: 
Berit Solveig Bals 

Dato: 
07.03.2023 

 
Utv.saksnr.: Utvalg: Møtedato: 
2/23 Råd for personer med funksjonsnedsettelse 20.03.2023 
 Formannskapets innstillingsmøte  
 Kommunestyret  

 
Årsmelding for råd for personer med funksjonsnedsettelse 2022 
 
 
Melding om vedtak sendes til:  
- Råd for personer med funksjonsnedsettelse.  

 
Det vises til:   
- Årsmelding for råd for personer med funksjonsnedsettelse 2022 
 

Vedlegg:  
- Årsmelding for råd for personer med funksjonsnedsettelse 2022 
 

 
Sakens bakgrunn: 

Råd for personer med funksjonsnedsettelse skal hvert år utarbeide en årsmelding for 
sin virksomhet. Meldingen skal legges frem for kommunestyret og behandles som 
egen sak. 

 
Forslag til vedtak: 
Årsmelding fra råd for personer med funksjonsnedsettelse for 2022 tas til 
etterretning.  
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ÅRSMELDING 2022 – RÅD FOR PERSONER MED FUNKSJONS- 
NEDSETTELSE  
 
 
1. Innledning.  

Årsmelding for 2022 for råd for personer med funksjonsnedsettelse er skrevet på 
bakgrunn av den aktiviteten de har hatt i 2022.  

 
2. Sammensetning i 2022:  

      
   Medlemmer:    Varamedlemmer:  
 

 NFU:     1. Inger Maria Bongo Eira - leder 1. Isak J. Turi  
 Norsk Forbund  2. Inger Marie Pentha Oskal  
 for Utviklingshemmede.  3. Berit A. Bongo 
 
 LHL:  1. Ole H. Jansen 1. Inger Anne O. Hætta 
 Landsforening for Hjerte-   2. Susanne Elisabeth Siri 
 og Lungesyke.  3. Toril Hætta  
    
 HLF:  1. Edel Marit Andersen   1. ________________ 
 Hørselshemmedes       2. ________________ 
 Landsforbund.  3. ________________  
 
 GDL/SáL/V/H:   1. Kirsten Ellen A. Siri    1. Per Anders P. Sara 
     2. Johan Henrik M. Buljo 

 
 JSL/SP/AP:   1. Mathis Nilsen Sara - nestleder 1. Anders S. Buljo  

     2. Berit Marie P. E. Eira  
 

Endringer: HLF valgte ny leder 01.02.22 Edel Marit Andersen. Ina Margareth Hætta flyttet, ny  
medlem ble Kirsten Ellen A. Siri og nytt varamedlem ble Johan Henrik M. Buljo fra 22.06.22. Ole 
H. Jansen døde 11.12.22.  

 
3. Sekretariat 

Servicetorget har hatt sekretariatsfunksjonen, herunder utsending av sakspapirer, 
kunngjøring av møter, og møte -/protokollutskrifter. 
 

4. Møter 
Møteplan har vært satt opp i forhold til møter i kommunestyre, slik at rådet kan 
komme med uttalelser til saker som angår rådet. Rådet har holdt 4 møter og 
behandlet 11 saker i 2022. 

 
5. Budsjett og regnskap 

Budsjett for 2022 var på kr. 17 600,- 
Regnskapet viser at pr. 31.12.22 var det brukt kr. 20 682,- 

 
6. Saker som rådet har behandlet:  

- Lokale retningslinjer for startlån, tilskudd til etablering og tilskudd til tilpasning.  
- Offentlig spørretid ved kommunestyremøte 
- Møteplan for 2022 
- Årsregnskap 2021 for Kautokeino kommune 
- Årsrapport 2021 for Kautokeino kommune 
- Årsmelding for råd for personer med funksjonsnedsettelse 2021 
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- Regnskap 1. tertial 2022 
- Budsjettregulering juni 2022 
- Fremdrift i Leie til eie prosjekt 
- Økonomiplan 2023 – 2026.  
 
 
 

7. Sluttord.  
Råd for personer med funksjonsnedsettelse takker alle parter for samarbeidet. 
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