
 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Kvænangen kommunestyre 
Møtested: Kvænangstunet 

Dato: 24.06.2015 

Tidspunkt: 09:00 – 17:00. 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Jenny Fyhn Olsen Medlem H 

Irene Halvorsen Kaasen Medlem H 

Tryggve Enoksen Medlem SV 

Ronald Jenssen Medlem H 

Jan Helge Jensen Leder KY 

Gunnar Sollund Medlem KY 

Mariann Larsen Medlem KY 

Ole Even Jørgensen Medlem KY 

Anne Gerd Jonassen Medlem H 

Gøril Severinsen Nestleder KY 

Kjell Kr. Johansen Medlem AP 

Svein Tømmerbukt Medlem FRP 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Liv Reidun Olsen Medlem H 

Børre Solheim Medlem KY 

Ole Josefsen Medlem H 

   

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Hanne Wiesener Liv Reidun Olsen H 

Valter Olsen Børre Solheim AP 

Karstein Mortensen Ole Josefsen H 

   

Merknader 

Det var ingen merknader til innkallingen. Det var enighet om å behandle tilleggssak om budsjett-

regulering. Sak 41 årsregnskap ble behandlet først og årsmeldingen ble behandlet i samme sak. 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Frank Pedersen Administrasjonssjef 

Bjørn Ellefsæter Kontorsjef 

 

Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i 

møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.  

 

 

 

 

 

______________________ ______________________ _______________________ 

       Jan Helge Jensen   Karstein Mortensen       Hanne Wiesener 
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PS 34/15 Søknad om lønnsmidler til ekstra ressurs i Burfjord barnehage 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 24.06.2015  

Behandling: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Det opprettes en ny midlertidig 80% fagarbeiderstilling i Burfjord barnehage for barnehageåret 

2015 – 2016 i henhold til søknad.  

Resterende 10 timer med spesialpedagogisk hjelp bruker barnehagen av egne ressurser.  

 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 09.06.2015  

Behandling: 

Tilleggsforslag fra Utvalg for oppvekst og omsorg: Første setning endres til: Det opprettes en ny 

midlertidig 80% fagarbeiderstilling… 

 

Administrasjonssjefens innstilling med tilleggsforslaget fra Utvalg for oppvekst og omsorg ble 

enstemmig vedtatt, 



Vedtak: 

Det opprettes en ny midlertidig 80% fagarbeiderstilling i Burfjord barnehage for barnehageåret 

2015 – 2016 i henhold til søknad.  

Resterende 10 timer med spesialpedagogisk hjelp bruker barnehagen av egne ressurser.  

 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 10.06.2015  

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Det opprettes en ny midlertidig 80% fagarbeiderstilling i Burfjord barnehage for barnehageåret 

2015 – 2016 i henhold til søknad.  

Resterende 10 timer med spesialpedagogisk hjelp bruker barnehagen av egne ressurser.  

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Det opprettes en ny 80% fagarbeiderstilling i Burfjord barnehage for barnehageåret 2015 – 2016 

i henhold til søknad.  

Resterende 10 timer med spesialpedagogisk hjelp bruker barnehagen av egne ressurser.  

PS 35/15 Kommunereformen, rapportering og videre framdrift pr juni 2015. 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 24.06.2015  

Behandling: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

1. Vedtak av 20.5.2015 fra møte om utredning av alternativet Nord-Troms 4 tas til etterretning. 

2. Formannskapet gjennomgår «Statusbilde for Kvænangen kommune» fra fylkesmannen i 

Troms. 

3. Det drøftes hvordan det kan legges en hensiktsmessig strategi for informasjon og 

innbyggerinvolvering. 

 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 10.06.2015  

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

1. Vedtak av 20.5.2015 fra møte om utredning av alternativet Nord-Troms 4 tas til etterretning. 

2. Formannskapet gjennomgår «Statusbilde for Kvænangen kommune» fra fylkesmannen i 

Troms. 

3. Det drøftes hvordan det kan legges en hensiktsmessig strategi for informasjon og 

innbyggerinvolvering. 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

1. Vedtak av 20.5.2015 fra møte om utredning av alternativet Nord-Troms 4 tas til etterretning. 

2. Formannskapet gjennomgår «Statusbilde for Kvænangen kommune» fra fylkesmannen i 

Troms. 



3. Det drøftes hvordan det kan legges en hensiktsmessig strategi for informasjon og 

innbyggerinvolvering. 

PS 36/15 Overdragelse av Alteidet samfunnshus 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 24.06.2015  

Behandling: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Kvænangen kommunes andeler i tidligere Alteidet Samfunnshus A/L overdras vederlagsfritt til 

Alteidet Ungdoms- og Idrettsforening. 

 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 10.06.2015  

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Kvænangen kommunes andeler i tidligere Alteidet Samfunnshus A/L overdras vederlagsfritt til 

Alteidet Ungdoms- og Idrettsforening. 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Kvænangen kommunes andeler i tidligere Alteidet Samfunnshus A/L overdras vederlagsfritt til 

Alteidet Ungdoms- og Idrettsforening. 

PS 37/15 Kvænangen kommune - egenandel til kommunal fiskerihavn 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 24.06.2015  

Behandling: 

Forslag fra Tryggve Enoksen: Kommunestyret viser til budsjettvedtak for 2015 angående 

kaikrana. Spunting sees i forbindelse med reparasjon av industrikai og behandles i forbindelse 

med budsjett 2016.  

Forslag fra ordfører:  

Prosjekt kommunale enheter    kr.    100 000,- 

Prosjekt 10073 Bygdeutviklingsmidler kr.    100 000,- 

Prosjekt 10040 Burfjord industrikai  kr.    600 000,- 

Prosjekt 10061 Ombygging skole  kr.    500 000,- 

Prosjekt 10043 Egenandel Stajordveien  kr.    500 000,- 

Grus veiløse bygder    kr.      21 000,- 

Totalt       kr. 1 821 000,- 

Voteringer 

 Forslaget fra Tryggve Enoksen ble enstemmig vedtatt satt opp mot innstillingen. 

 Forslaget fra Tryggve Enoksen ble vedtatt med 13 stemmer satt opp mot ordførers forslag 

som fikk 2 stemmer.  

Vedtak: 

Kommunestyret viser til budsjettvedtak for 2015 angående kaikrana. Spunting sees i forbindelse 

med reparasjon av industrikai og behandles i forbindelse med budsjett 2016. 



Administrasjonssjefens innstilling 

Kommunens egenandel på kr. 1.821.000,-  i omsøkt prosjekt finansieres med omdisponering av 

midler av årets investeringsbudsjett som følger: 

1. 02360.689.332. Prosjekt 10043 Egenandel Stajordveien  kr. 500 000,-  

2. 02010.736.265. Prosjekt 10071 Kommunale enheter  kr. 100 000,- 

3. 02360.736.265. Prosjekt 10073 Kommunale bygg  kr. 200 000,- 

4. 02360.760.330. Prosjekt 10040 Burfjord industrikai kr. 600 000,- 

5. 02360.710.222. Prosjekt 10061 Ombygging skolebygg kr. 300 000,- 

6. Disposisjonsfond      kr. 121 000,- 

PS 38/15 Sykefravær i kommunen 

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalget - 10.06.2015  

Behandling: 

Endringsforslag fra Hanne Wiesener: Alle ledere i hele organisasjonen skal ta obligatorisk 

lederutdanning, herunder oppfølging av sykemeldte, forebygging, HMS m.v. 

Opplæringen skal gjennomføres før utgangen av 2016. 

 

Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Alle ledere i hele organisasjonen skal ta obligatorisk lederutdanning, herunder oppfølging av 

sykemeldte, forebygging, HMS m.v. 

Opplæringen skal gjennomføres før utgangen av 2016. 

 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 24.06.2015  

Behandling: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Alle ledere i hele organisasjonen skal ta obligatorisk lederutdanning, herunder oppfølging av 

sykemeldte, forebygging, HMS m.v. Opplæringen skal gjennomføres før utgangen av 2016. 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Saken legges fra administrasjonens side fram til orientering. 

PS 39/15 Reguleringsplan E6 Kvænangsfjellet - Merknadsbehandling 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 24.06.2015  

Behandling: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Siste setning i innstillingen strykes.  

Vedtak: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 godkjennes forsalg til detaljregulering E6 

Kvænangsfjellet, Mettevollia - Rakkenes i Kvænangen kommune.  

 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 10.06.2015  

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 



Vedtak: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 godkjennes forsalg til detaljregulering E6 

Kvænangsfjellet, Mettevollia - Rakkenes i Kvænangen kommune. 

Planen videresendes til kommunestyret for endelig behandling. 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 godkjennes forsalg til detaljregulering E6 

Kvænangsfjellet, Mettevollia - Rakkenes i Kvænangen kommune. 

Planen videresendes til kommunestyret for endelig behandling. 

PS 40/15 Ny samarbeidsavtale PPT - 2015 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 24.06.2015  

Behandling: 

Tryggve Enoksen ba om å få sin habilitet vurdert og Kommunestyret vurderte han som inhabil 

etter Fvl. § 6 og han fratrådte under behandlingen. Kai Petter Johansen tiltrådte som vara.  

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Kvænangen Kommune slutter seg til utkast til samarbeidsavtale for PPT for Nord-Troms slik 

det er vedtatt i styresak 19/2015. 

 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 09.06.2015  

Behandling: 

Innstillingen blei enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Kvænangen Kommune slutter seg til utkast til samarbeidsavtale for PPT for Nord-Troms slik 

det er vedtatt i styresak 19/2015. 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Kvænangen Kommune slutter seg til utkast til samarbeidsavtale for PPT for Nord-Troms slik 

det er vedtatt i styresak 19/2015. 

PS 41/15 Godkjenning av årsregnskap for 2014 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 24.06.2015  

Behandling: 

Behandling: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Det ble bestemt å behandle årsmeldingen i samme saken.  

Vedtak: 

Kvænangen kommunes årsregnskap 2014 i revidert stand med kontrollutvalgets uttalelse til 

årsregnskapet 2014 godkjennes. Årsmelding for 2014 tas til orientering.  

 



Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 10.06.2015  

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Kvænangen kommunes årsregnskap 2014 i revidert stand med kontrollutvalgets uttalelse til 

årsregnskapet 2014 godkjennes. 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Kvænangen kommunes årsregnskap 2014 i revidert stand med kontrollutvalgets uttalelse til 

årsregnskapet 2014 godkjennes. 

PS 42/15 Fastsettelse av nærskole 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 09.06.2015  

Behandling:  

Tilleggsforslag fra Kurt Solheim: Foreldre og barns ønske om skolevalg vektlegges i forhold til 

hvilken skole barna skal gå på. 

Administrasjonens innstilling med tilleggforslag vedtatt med 4 mot 1 stemme for kun 

innstillingen. 

Vedtak: 

Kvænangen kommune fastsetter Baddereidet som kretsgrense mellom Kvænangen barne- og 

ungdomsskole og Kjækan 1 – 7 skole.  

Foreldre og barns ønske om skolevalg vektlegges i forhold til hvilken skole barna skal gå på. 

 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 24.06.2015  

Behandling: 

Tryggve Enoksen ba om å få sin habilitet vurdert og Kommunestyret vurderte han som inhabil 

etter Fvl. § 6 og han fratrådte under behandlingen. Kai Petter Johansen tiltrådte som vara. 

Forslag fra Kp/SV: Kvænangen kommune fastsetter Baddereidet som nærskolegrense mellom 

Kvænangen barne- og ungdomsskole og Kjækan 1 – 7 skole. 

Forslag fra Ap/H/FrP: Nærskolegrense settes på Baddereidet. Foreldrenes ønske om skole for 

sine barn skal vektlegges tungt. Forskriften tas opp til revidering til høsten 2015. 

Voteringer: 

 Forslaget fra H/Ap/FrP ble enstemmig vedtatt satt opp mot innstillingen. 

 Forslaget fra Kp/SV ble vedtatt med 8 stemmer mot 7 stemmer for forslaget fra H/Ap/FrP. 

Vedtak: 

Kvænangen kommune fastsetter Baddereidet som nærskolegrense mellom Kvænangen barne- og 

ungdomsskole og Kjækan 1 – 7 skole. 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Kvænangen kommune fastsetter Baddereidet som kretsgrense mellom Kvænangen barne- og 

ungdomsskole og Kjækan 1 – 7 skole.  



PS 43/15 Budsjettkontroll pr 30. april 2015 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 24.06.2015  

Behandling: 

Behandling: 

Svein Tømmerbukt og Valter Olsen ble innvilget permisjon før behandlingen av denne saken og 

fratrådte resten av møtet. 

Møtet ble lukket under deler av behandlingen, jfr Kommuneloven § 31, grunnet svar på 

spørsmål om detaljer i saken som gjorde dette nødvendig.  

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Siste setning i innstillingen ble strøket.  

Vedtak: 

Kvænangen kommunes budsjettkontroll tas til etterretning. 

 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 10.06.2015  

Behandling: 

Tilleggsforslag fra formannskapet: Det fremmes sak om budsjettregulering i kommunestyrets 

møte 24.06.2015. 

 

Administrasjonssjefens innstilling med tilleggsforslaget fra formannskapet ble enstemmig 

vedtatt. 

Vedtak: 

Kvænangen kommunes budsjettkontroll tas til etterretning. 

 

Det fremmes sak om budsjettregulering i kommunestyrets møte 24.06.2015. 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Kvænangen kommunes budsjettkontroll tas til etterretning. 

PS 44/15 Årlig gjennomgang med ordning for rekrutteringsstipend 

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg - 13.05.2015  

Behandling: 

Endringsforslag fra administrasjonsutvalget: Utvalget går inn for å beholde nåværende ordning. 

Saken sendes til behandling i kommunestyret i juni. 

 

Endringsforslaget fra administrasjonsutvalget ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Utvalget går inn for å beholde nåværende ordning. Saken sendes til behandling i kommunestyret 

i juni. 

 



Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 24.06.2015  

Behandling: 

Forslag fra Kp/SV: Vedtatt ordning med stipend videregående, oppstartstilskudd 

lærlingekontrakt og stipend høgskolenivå videreføres for skoleåret 2015/16. Ordninga evalueres 

og tas opp til ny behandling våren 2016.  

Forslaget fra Kp/SV ble enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Vedtatt ordning med stipend videregående, oppstartstilskudd lærlingekontrakt og stipend 

høgskolenivå videreføres for skoleåret 2015/16. Ordninga evalueres og tas opp til ny behandling 

våren 2016. 

Administrasjonssjefens innstilling 

Ordning med rekrutteringsstipend justeres og blir slik: Stipend høyskolenivå. Vi lyser ledig 1 

stipend hvert år. Stipendet er på kr 30 000 og gis ett år før avsluttet høyskoleutdanning. 

Bindingstid settes til 2 år. Kriterier: Ved stor søkning prioriteres søkerne ut fra studieretning og 

en konkret vurdering av kommunens behov. 

PS 45/15 Nord-Troms plankontor, evaluering og videre drift 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 24.06.2015  

Behandling: 

Forslag fra H/Kp: Kvænangen kommune forlenger ikke sitt engasjement i Nord-Troms 

plankontor utover prosjektperioden som utgår 31.12.15. 

Forslag fra SV: Kvænangen kommune avviser framlagte forslag til videreføring av Nord-Troms 

plankontor. En eventuell videreføring må gjøres innenfor prinsippene om desentralisert 

organisering, gjensidig/likeverdig ansvarsfordeling mellom kommunene, samt finansiering i 

forhold til bruk av kontoret (kjøp av tjenester).  

Voteringer: 

 Forslaget fra SV ble enstemmig vedtatt satt opp mot innstillingen. 

 Forslaget fra H/Kp ble vedtatt med 11 stemmer mot 2 stemmer for forslaget fra SV.  

Vedtak: 

Kvænangen kommune forlenger ikke sitt engasjement i Nord-Troms plankontor utover 

prosjektperioden som utgår 31.12.15. 

 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 10.06.2015  

Behandling: 

Endringsforslag fra formannskapet: Første setning i innstillingen strykes. 

 

Administrasjonssjefens innstilling med endringsforslaget fra formannskapet ble enstemmig 

vedtatt. 

Vedtak: 

Samarbeidet må tas opp til ny vurdering hvis det i 2020 blir ny kommunestruktur. Kvænangen 

kommune inngår i det interkommunale samarbeidet «Nord-Troms plankontor» etter 

vertskommunemodellen, jf. § 27 i Kommuneloven med Nordreisa kommune som 

vertskommune jf. alternativ 1 i saksfremlegget, dvs: Plansamarbeidet videreføres i dagens form 

etter § 27 i Kommuneloven med en desentral organisering. 

 



Administrasjonssjefens innstilling 

Plankontoret etableres som et permanent interkommunalt samarbeid for kommunene Storfjord, 

Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen fra 01.01.2016. Samarbeidet må tas opp til ny 

vurdering hvis det i 2020 blir ny kommunestruktur. Kvænangen kommune inngår i det 

interkommunale samarbeidet «Nord-Troms plankontor» etter vertskommunemodellen, jf. § 27 i 

Kommuneloven med Nordreisa kommune som vertskommune jf. alternativ 1 i saksfremlegget, 

dvs: Plansamarbeidet videreføres i dagens form etter § 27 i Kommuneloven med en desentral 

organisering. 

PS 46/15 Etatsorganisering av skole, oppvekst og kultur 

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg - 10.06.2015  

Behandling: 

Tryggve Enoksen ba om å få sin habilitet vurdert. Administrasjonsutvalget vurderte han som 

inhabil etter Fvl. § 6 og han fratrådte under behandlingen. 

 

Tilleggsforslag fra UDF/FFB: Stillingen utlyses eksternt. 

 

Endringsforslag fra FrP: 60% stilling som pedagogisk konsulent videreføres i to år. Stillingen 

lyses ut eksternt. 

 

Stillingen har vært midlertidig og ved fast ansettelse må stillingen lyses ut eksternt. 

 

Votering: Administrasjonssjefens innstilling med tilleggsforslaget fra UDF/FFB ble vedtatt med 

5 mot 1 stemme for endringsforslaget fra FrP.  

Vedtak: 

Det tilsettes etatsleder for skole, oppvekst og kultur. Stillingen utlyses eksternt. 

 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 24.06.2015  

Behandling:  

Tryggve Enoksen ba om å få sin habilitet vurdert og Kommunestyret vurderte han som inhabil 

etter Fvl. § 6 og han fratrådte under behandlingen. Kai Petter Johansen tiltrådte som vara.  

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Det tilsettes etatsleder for skole, oppvekst og kultur. Stillingen utlyses eksternt. 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Det tilsettes etatsleder for skole, oppvekst og kultur. 

PS 47/15 Budsjettregulering - ubenyttet fast lønn og reduserte 

konsesjonskraftinntekter 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 24.06.2015  

Behandling: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 



Vedtak: 

For å gjenvinne budsjettbalanse gjøres følgende budsjettreguleringer: 

D Forventet svikt i inntekter fra salg av konsesjonskraft jfr ny 

prognose fra Ishavskraft AS pr 30. april 

1 150 000,- 

K Redusert avsetning til reguleringspremie pensjon - 130 000,- 

K Ubenyttede lønnsmidler pr 30. april fast lønn 

Sentraladministrasjon 

- 167 000,- 

K Ubenyttede lønnsmidler pr 30. april fast lønn Oppvekst - 153 000,- 

K Ubenyttede lønnsmidler pr 30. april fast lønn Teknisk 

administrasjon 

- 200 000,- 

K Ubenyttede lønnsmidler pr 30. april fast lønn Legekontor - 110 000,- 

K Ubenyttede lønnsmidler pr 30. april fast lønn Hjemmesykepleie - 20 000,- 

K Ubenyttede lønnsmidler pr 30. april fast lønn Psykiatri - 120 000,- 

K Ubenyttede lønnsmidler pr 30. april fast lønn Hjemmesykepleie - 30 000,- 

K Ubenyttede lønnsmidler pr 30. april fast lønn TU - Tjenester for 

utviklingshemmede 

 

- 220 000,- 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

For å gjenvinne budsjettbalanse gjøres følgende budsjettreguleringer: 

D Forventet svikt i inntekter fra salg av konsesjonskraft jfr ny 

prognose fra Ishavskraft AS pr 30. april 

1 150 000,- 

K Redusert avsetning til reguleringspremie pensjon - 130 000,- 

K Ubenyttede lønnsmidler pr 30. april fast lønn 

Sentraladministrasjon 

- 167 000,- 

K Ubenyttede lønnsmidler pr 30. april fast lønn Oppvekst - 153 000,- 

K Ubenyttede lønnsmidler pr 30. april fast lønn Teknisk 

administrasjon 

- 200 000,- 

K Ubenyttede lønnsmidler pr 30. april fast lønn Legekontor - 110 000,- 

K Ubenyttede lønnsmidler pr 30. april fast lønn Hjemmesykepleie - 20 000,- 

K Ubenyttede lønnsmidler pr 30. april fast lønn Psykiatri - 120 000,- 

K Ubenyttede lønnsmidler pr 30. april fast lønn Hjemmesykepleie - 30 000,- 

K Ubenyttede lønnsmidler pr 30. april fast lønn TU - Tjenester for 

utviklingshemmede 

 

- 220 000,- 

 


