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PS 10/19 KUTURSAK - tildeling av kulturmidler for 1. halvår 2019 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 12.06.2019  
 

Behandling: 
Endringsforslag fra utvalget:  
 
Følgende punkter strykes: 
 
Kr. 5.000,- fra konto for kulturmidler overføres til bruk for søknader på høsten 2019. 
 
Kr. 5.000,- avsettes som en minstesum midlertidig av kulturmidler, i påvente av ny søknad fra 
Jøkelfjord bygdelag til høsten. Begrunnelse er å gi starthjelp til et samlingssted for bygdas 
befolkning.  
 
Følgende to punkter fjernes fra det aktuelle exel-bildet i innstillingen: 
Jøklefjord bygdelag  4740 3301147  Avsettes til senere søknad til 
       høsten med kr. 5.000,- 
 
Foreslås overført til høsttildeling   Kr. 5.000,- 
 
Følgende punkter tilføyes: 
 
Det avsettes kr. 35.000,- i kulturmidler til fordeling i søknadsomganger høsten 2019. 
 
Restpott på kulturmidler bekjentgjøres for lag og foreninger med søknadsfrist 01.10.2019. 
 
Resterende del av administrasjonssjefens innstilling og endringsforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Badderen bygdelag og Jøkelfjord bygdelag anmodes om å sende inn ny søknad til høsten 2019, og som 
er i henhold til retningslinjene for tildeling av kulturmidler. 

Kr. 5.000 fra konto tilskudd eldre/funk.hemmede overføres til bruk for søknader på høsten 2019. 

Det avsettes kr. 35.000,- i kulturmidler til fordeling i søknadsomganger høsten 2019. 
 
Restpott på kulturmidler bekjentgjøres for lag og foreninger med søknadsfrist 01.10.2019. 
 

 

 

 



                                                  KULTURMIDLER 

                                                         Kontonummer                tildelt beløp 

TILDELTE DRIFTSMIDLER     
     

BURFJORD IL  HOVEDLAG 4740 330 0337 KR.           39,000 
BURFJORD IL FORBALL - 4740 27 09800          Kr.                  0.-  
HUSFLIDSFORENINGA HANDLAGET 4740 584 6264 Kr.             2.500 
ALTEIDET UNGD.-OG IDRETSSFOR. 4740 335 4372 Kr.             10,500 
KVÆNANGEN RIDEKLUBB 4740 270 3721 KR.              5.000        
Badderen bygdelag 4740 104 4724 Kr.                   0,- 
   
 
TILDELTE PROSJEKTER 

  

REINFJORD BYGDELAG 97311115824  KR.           8,000     Utedo 
   
   
 SUM TOTALT  KR.            65,000 
  

BELASTES KONTO :    14710  257  385 

 

KONTO TILSKUDD SAMFUNNSHUS 

Til disposisjon for utvalget Kr. 25.000.- .  

Midler til drift av grendehus i kommunen, foreslås disponert på samme måte som i 2017 og 2018. 
Alteidet har søkt om tilskudd til huset, og dette er blitt foreslått tildelt i kulturmidlene til drift. Alle 
grendehusene i kommunen vil hvert år trenge innvendig/utvendig vedlikehold. Det foreslås derfor en 
fordeling av disse midlene på et generelt grunnlag. Kvænangen flerbruks-hus er foreslått med en høyere 
sum, da dette bygget har de største utgiftene.    Se oppsett under. 

TILSKUDD SAMFUNNSHUS  -  DRIFT                Til lagets konto                       INNVILGET 

Kvænangsbotn grendehus 4740 33 61468 Kr.   1.500 
Sørstraumen grendehus 4740 270 9541 Kr.   1.500 
Badderen grendehus 4740 10 44724 Kr.   1.500 
Kvænangen flerbrukshus 4740 27 09061 Kr.   9.500 
Alteidet grendehus           4740 335 4372 Kr.   1.500 
Jøkelfjord grendehus          4740 330 1147 Kr.   1.500 
Reinfjord grendehus 9731 111 5824 Kr.   1.500 
Spildra grendehus 0539 267 4588 Kr.   1.500 
BEVILGNING TIL MUSEUMSDRIFT 19 xxxxxxxxxxxxx KR.   5.000 
   
SUM TOTALT  Kr.    25.000  

BELASTES KONTO :  14711  257  385 
 

 

 



KONTO TILSKUDD ELDRE/FUNKSJONSHEMMEDE – TIL LAGETS KONTO                  INNVILGET 

Til disposisjon for utvalget Kr. 10.000.- .  

NHF Kvænangen –fiskeplass 4740 126 5275 Kr.    3.000      VED 
BEVILGNING TIL MUSEUMSDRIFT 19 xxxxxxxxxxxxxx KR.   2.000 
Foreslås ubenyttet- overføres til høst 
19 Eller til kulturmidler 

          5.000.-  

TILDELTE PROSJEKTER   
   
          SUM  Kr.  10.000 
   

 

BELASTES KONTO :  14714  257  385 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Badderen bygdelag og Jøkelfjord bygdelag anmodes om å sende inn ny søknad til høsten 2019, og som 
er i henhold til retningslinjene for tildeling av kulturmidler. 

Kr. 5.000 fra konto tilskudd eldre/funk.hemmede overføres til bruk for søknader på høsten 2019. 

Kr. 5.000 fra konto for kulturmidler overføres til bruk for søknader på høsten 2019.  

Kr. 5.000 avsettes som en minstesum midlertidig av kulturmidler, i påvente av ny søknad fra Jøkelfjord 
bygdelag til høsten. Begrunnelse er å gi starthjelp til et samlingssted for bygdas befolkning. 

 

 

 

 

                                                  KULTURMIDLER 

                                                         Kontonummer                tildelt beløp 

TILDELTE DRIFTSMIDLER   
JØKELFJORD BYGDELAG 4740 330 1147      Avsettes til senere søknad til 

høsten med kr. 5.000.-   
BURFJORD IL  HOVEDLAG 4740 330 0337 KR.           39,000 
BURFJORD IL FORBALL - 4740 27 09800          Kr.                  0.-  
HUSFLIDSFORENINGA HANDLAGET 4740 584 6264 Kr.             2.500 
ALTEIDET UNGD.-OG IDRETSSFOR. 4740 335 4372 Kr.             10,500 
KVÆNANGEN RIDEKLUBB 4740 270 3721 KR.              5.000        
Badderen bygdelag 4740 104 4724 Kr.                   0,- 
Foreslås Overføret til høst tildeling   Kr.              5.000 
 
TILDELTE PROSJEKTER 

  



REINFJORD BYGDELAG 97311115824  KR.           8,000     Utedo 
   
   
 SUM TOTALT  KR.            75,000 
  

BELASTES KONTO :    14710  257  385 

 

KONTO TILSKUDD SAMFUNNSHUS 

Til disposisjon for utvalget Kr. 25.000.- .  

Midler til drift av grendehus i kommunen, foreslås disponert på samme måte som i 2017 og 2018. 
Alteidet har søkt om tilskudd til huset, og dette er blitt foreslått tildelt i kulturmidlene til drift. Alle 
grendehusene i kommunen vil hvert år trenge innvendig/utvendig vedlikehold. Det foreslås derfor en 
fordeling av disse midlene på et generelt grunnlag. Kvænangen flerbruks-hus er foreslått med en 
høyere sum, da dette bygget har de største utgiftene.    Se oppsett under. 

TILSKUDD SAMFUNNSHUS  -  DRIFT                Til lagets konto                       INNVILGET 

Kvænangsbotn grendehus 4740 33 61468 Kr.   1.500 
Sørstraumen grendehus 4740 270 9541 Kr.   1.500 
Badderen grendehus 4740 10 44724 Kr.   1.500 
Kvænangen flerbrukshus 4740 27 09061 Kr.   9.500 
Alteidet grendehus           4740 335 4372 Kr.   1.500 
Jøkelfjord grendehus          4740 330 1147 Kr.   1.500 
Reinfjord grendehus 9731 111 5824 Kr.   1.500 
Spildra grendehus 0539 267 4588 Kr.   1.500 
BEVILGNING TIL MUSEUMSDRIFT 19 xxxxxxxxxxxxx KR.   5.000 
   
SUM TOTALT  Kr.    25.000  

BELASTES KONTO :  14711  257  385 
 

 

 

KONTO TILSKUDD ELDRE/FUNKSJONSHEMMEDE – TIL LAGETS KONTO                  INNVILGET 

Til disposisjon for utvalget Kr. 10.000.- .  

NHF Kvænangen –fiskeplass 4740 126 5275 Kr.    3.000      VED 
BEVILGNING TIL MUSEUMSDRIFT 19 xxxxxxxxxxxxxx KR.   2.000 
Foreslås ubenyttet- overføres til høst 
19 Eller til kulturmidler 

          5.000.-  

TILDELTE PROSJEKTER   
   
          SUM  Kr.  10.000 
   

 



BELASTES KONTO :  14714  257  385 
 

 

 

 

 
 
 

PS 11/19 KULTURSAK - Museet - søknad om midler til 
sommerarbeidsplasser 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 12.06.2019  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Rådmannen anbefaler at det bevilges omprioriterte midler til søknaden på kr.35.000.-, over oppvekst og 
kulturbudsjettet. Beløpet innspares på følgende poster slik : 

11210. 225.201  -  Annet forbr. matr. -  Polarstjerna barnehage. Kr 5.000.-  

11900.259.385  -  UKM                - Husleie                           kr. 10.000.-        (hele beløpet) 

14737.257.381  -  Kulturformål  - tilskudd grendeutvalg kr. 3.000.-          (hele beløpet)  

14711.257.385 -  Kulturformål  -  Tilskudd eldre/funksjonshemmede kr 2.000.-     

14711.257.385 -   Kulturformål – Tilskudd samfunnshus -    kr. 5.000      

12000. 256. 370   Bibliotek – inventar/utstyr                              kr. 5.000.- 

14710.101.100        kr. 2.500 

11000. 250.385       kr. 2,500 

 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Rådmannen anbefaler at det bevilges omprioriterte midler til søknaden på kr.35.000.-, over oppvekst 
og kulturbudsjettet. Beløpet innspares på følgende poster slik : 

11210. 225.201  -  Annet forbr. matr. -  Polarstjerna barnehage. Kr 5.000.-  

11900.259.385  -  UKM                - Husleie                           kr. 10.000.-        (hele beløpet) 

14737.257.381  -  Kulturformål  - tilskudd grendeutvalg kr. 3.000.-          (hele beløpet)  

14711.257.385 -  Kulturformål  -  Tilskudd eldre/funksjonshemmede kr 2.000.-     



14711.257.385 -   Kulturformål – Tilskudd samfunnshus -    kr. 5.000      

12000. 256. 370   Bibliotek – inventar/utstyr                              kr. 5.000.- 

14710.101.100        kr. 2.500 

11000. 250.385       kr. 2,500 

 

 
 
 

PS 12/19 Ordensreglement for skolene i Kvænangen 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 12.06.2019  
 

Behandling: 
Endringsforslag fra utvalget: Saken utsettes til innspill fra råd og utvalg foreligger i saken. 
 
Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Saken utsettes til innspill fra råd og utvalg foreligger i saken. 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Ordensreglementet for skolene i Kvænangen godkjennes, og gjøres gjeldende fra 1. august 2019 
 
 

PS 13/19 Rammeplan for kulturskolen i Kvænangen 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 12.06.2019  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Kvænangen kommune vedtar at «Rammeplan for kulturskolen – Mangfold og fordypning» skal 
legges til grunn for utviklingen av Kulturskolen i Kvænangen. Det faglige ansvaret for arbeidet 
med å implementere rammeplanen i Kulturskolen i Kvænangen tillegges ledelsen i kulturskolen. 
 
 
 



Henvisning til lovverk: Opplæringsloven § 13-6 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommune vedtar at «Rammeplan for kulturskolen – Mangfold og fordypning» skal 
legges til grunn for utviklingen av Kulturskolen i Kvænangen. Det faglige ansvaret for arbeidet 
med å implementere rammeplanen i Kulturskolen i Kvænangen tillegges ledelsen i kulturskolen. 
 
 

PS 14/19 Plan for bosetting og integrering av flyktninger i Kvænangen 
kommune 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 12.06.2019  
 

Behandling: 
Endrings-/tilleggsforslag fra utvalget: Det føyes til hvilken periode planen gjelder for i vedtaket. 
Nytt punkt: Administrasjonen bes om å utarbeide en tilhørende handlingsplan for planperioden. 
 
Administrasjonssjefens innstilling med endrings-/tilleggsforslaget fra utvalget ble enstemmig 
vedtatt. 

Vedtak: 
Kvænangen Kommune vedtar «Plan for bosetting og integrering av flyktninger i Kvænangen 
kommune 2029-2023». 
 
Administrasjonen bes om å utarbeide en tilhørende handlingsplan for planperioden. 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen Kommune vedtar «Plan for bosetting og integrering av flyktninger i Kvænangen 
kommune». 
 
 
 

PS 15/19 Anskaffelser uteområde og inventar til nytt skolebygg Kvænangen 
b&u-skole 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 12.06.2019  
 

Behandling: 
Endrings-/tilleggsforslag fra utvalget: Første setning i innstillingen endres til «Kommunestyrets 
ramme til uteområde og inventar økes med kr. 1,2 millioner til kr. 16,2 millioner». 
Nytt kulepunkt: Det settes av kr. 200.000,- til sanering av betjeningsbolig (rødbygget). 
 
Administrasjonssjefens innstilling med endrings-/tilleggsforslaget fra utvalget ble enstemmig 
vedtatt. 



Vedtak: 
Kommunestyrets ramme til uteområde og inventar økes med kr 1,2 million til kr 16,2 millioner.   
Kr 16,2 millioner til uteområde og inventar fordeles slik: 
 Uteområdet med lekeapparater, kr 9,6 millioner.  
 Inventar, kr 4,4 millioner.  
 Bussholdeplass, kr 1 millioner. 
 2 parkeringsplasser, kr 0,5 millioner.  
 Videre arbeid/byggeledelse, kr 0,25 millioner. 
 Utarbeidelse av reguleringsplan (inkl veiprosjektering), kr 0,25 millioner.  
 Administrasjonssjef delegeres fullmakt til mindre justeringer av fordelingen av beløpet.  
 Det settes av kr. 200.000,- til sanering av betjeningsbolig (rødbygget). 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kommunestyrets ramme til uteområde og inventar økes med kr 1 million til kr 16 millioner.   
Kr 16 millioner til uteområde og inventar fordeles slik: 
 Uteområdet med lekeapparater, kr 9,6 millioner.  
 Inventar, kr 4,4 millioner.  
 Bussholdeplass, kr 1 millioner. 
 2 parkeringsplasser, kr 0,5 millioner.  
 Videre arbeid/byggeledelse, kr 0,25 millioner. 
 Utarbeidelse av reguleringsplan (inkl veiprosjektering), kr 0,25 millioner.  
 Administrasjonssjef delegeres fullmakt til mindre justeringer av fordelingen av beløpet.  
 

PS 16/19 Styrking og utvikling av hjemmetjenesten 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 12.06.2019  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Kvænangen kommune vil styrke innsatsen i hjemmetjenesten for at brukerne skal kunne mestre 

livet lengst mulig i egne hjem, og bidra til å utsette/eliminere behovet for sykehjemsplass.  
2. Det opprettes en 100% fast stilling som sykepleier i hjemmetjenesten som tillegges 30% 

funksjon som fagutvikler/nestleder.  
3. Det settes av kr 175 000 til videre utvikling og styrking av hjemmetjenesten.  
4. Det legges til grunn at midlene tas gjennom budsjettregulering som behandles i samme møte i 

kommunestyret.  

 
 
 



Saksprotokoll i Eldrerådet - 11.06.2019  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
5. Kvænangen kommune vil styrke innsatsen i hjemmetjenesten for at brukerne skal kunne mestre 

livet lengst mulig i egne hjem, og bidra til å utsette/eliminere behovet for sykehjemsplass.  
6. Det opprettes en 100% fast stilling som sykepleier i hjemmetjenesten som tillegges 30% 

funksjon som fagutvikler/nestleder.  
7. Det settes av kr 175 000 til videre utvikling og styrking av hjemmetjenesten.  
8. Det legges til grunn at midlene tas gjennom budsjettregulering som behandles i samme møte i 

kommunestyret.  

 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
9. Kvænangen kommune vil styrke innsatsen i hjemmetjenesten for at brukerne skal kunne mestre 

livet lengst mulig i egne hjem, og bidra til å utsette/eliminere behovet for sykehjemsplass.  
10. Det opprettes en 100% fast stilling som sykepleier i hjemmetjenesten som tillegges 30% 

funksjon som fagutvikler/nestleder.  
11. Det settes av kr 175 000 til videre utvikling og styrking av hjemmetjenesten.  
12. Det legges til grunn at midlene tas gjennom budsjettregulering som behandles i samme møte i 

kommunestyret.  

 
 
 

PS 17/19 Opprettelse av prosjektstilling tilknyttet helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 12.06.2019  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Det opprettes en 100% midlertidig stilling som miljøterapeut tilknyttet helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten, finansiert gjennom tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet.  
 
 
 



Administrasjonssjefens innstilling 
Det opprettes en 100% midlertidig stilling som miljøterapeut tilknyttet helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten, finansiert gjennom tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet.  
 

PS 18/19 Opprettelse av interkommunalt barnevernsamarbeid 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 12.06.2019  
 

Behandling: 
Endringsforslag fra utvalget: Punkt 8 i innstillingen strykes. 
 
Innstillingen korrigert før administrasjonssjefens innstilling med endringsforslaget fra utvalget 
ble enstemmig vedtatt, 

Vedtak: 
1) Kvænangen kommune etablerer interkommunalt samarbeid om felles barneverntjeneste med 

Alta og Loppa kommuner.  
2) Samarbeidet etableres som et administrativt vertskommunesamarbeid i medhold av 

kommunelovens § 28 1-b. Vertskommunen blir Alta.  
3) Samarbeidsavtale lages og legges fram for kommunestyret til godkjenning.  
4) Anbefalingene i «Rapport kommunesamarbeid-vertskommunemodell Loppa, Kvænangen, 

Alta» legges til grunn.   
5) Samarbeidet iverksettes fra og med 01.01.20. I perioden fra positivt vedtak og fram til 

iverksettingsdato skal samarbeidskommunene avdekke og avklare alle praktiske spørsmål 
slik at samarbeidet kan skje så effektivt som mulig fra iverksettelsesdato.  

6) Samarbeidet inkluderer også akuttberedskap fra samme dato.  
7) Samarbeidskommunene fordeler kostnadene i samarbeidet der Kvænangen kommune deltar 

med en ressurs på 3,5 årsverk, alle kostnader knyttet til vedtak på egne barn og 1/3 av 
egenandelen til prosjektkoordinatorstilling.  

 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
8) Kvænangen kommune etablerer interkommunalt samarbeid om felles barneverntjeneste med 

Alta og Loppa kommuner.  
9) Samarbeidet etableres som et administrativt vertskommunesamarbeid i medhold av 

kommunelovens § 28 1-b. Vertskommunen blir Alta.  
10) Samarbeidsavtale lages og legges fram for kommunestyret til godkjenning.  
11) Anbefalingene i «Rapport kommunesamarbeid-vertskommunemodell Loppa, Kvænangen, 

Alta» legges til grunn.   
12) Samarbeidet iverksettes fra og med 01.01.20. I perioden fra positivt vedtak og fram til 

iverksettingsdato skal samarbeidskommunene avdekke og avklare alle praktiske spørsmål 
slik at samarbeidet kan skje så effektivt som mulig fra iverksettelsesdato.  

13) Samarbeidet inkluderer også akuttberedskap fra samme dato.  
14) Samarbeidskommunene fordeler kostnadene i samarbeidet der Kvænangen kommune deltar 

med en ressurs på 3,5 årsverk, alle kostnader knyttet til vedtak på egne barn og 1/3 av 
egenandelen til prosjektkoordinatorstilling.  

15) Det utredes om Kvænangen kommune kan tiltre samarbeidet tidligere enn 01.01.20.  



 
 
 

PS 19/19 Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 12.06.2019  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Det innføres aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere under 30 år i Kvænangen 

kommune med mulighet for trekk i stønad ved brudd på aktivitetsplikten som beskrevet i 
denne saken. 

2. Kommunen trenger flere arenaer for å ivareta aktivitetsplikten. Det arbeides videre med å få 
på plass flere samarbeidspartnere som kan ha unge sosialhjelpsmottakere i aktivitet. 

3. Det arbeides med å få på plass et helhetlig opplegg rundt unge sosialhjelpsmottakere, 
herunder kartlegging, tett oppfølging og bistand fra NAV i forbindelse med aktivitetsplikten 
og forberedelse til ordinær jobb eller utdanning. 

4. Tiltaket evalueres årlig for å sikre at det fungerer etter intensjonen. 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
5. Det innføres aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere under 30 år i Kvænangen 

kommune med mulighet for trekk i stønad ved brudd på aktivitetsplikten som beskrevet i 
denne saken. 

6. Kommunen trenger flere arenaer for å ivareta aktivitetsplikten. Det arbeides videre med å få 
på plass flere samarbeidspartnere som kan ha unge sosialhjelpsmottakere i aktivitet. 

7. Det arbeides med å få på plass et helhetlig opplegg rundt unge sosialhjelpsmottakere, 
herunder kartlegging, tett oppfølging og bistand fra NAV i forbindelse med aktivitetsplikten 
og forberedelse til ordinær jobb eller utdanning. 

8. Tiltaket evalueres årlig for å sikre at det fungerer etter intensjonen. 
 

PS 20/19 Tjenestebeskrivelser i helse og omsorg 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 12.06.2019  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 



Vedtak: 
Kvænangen kommunestyre vedtar tjenestebeskrivelser og tildelingskriterier for helse- og 
omsorgstjenester.  
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommunestyre vedtar tjenestebeskrivelser og tildelingskriterier for helse- og 
omsorgstjenester.  
 

PS 21/19 Referatsaker 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 12.06.2019  
 

Behandling: 
Referatsakene tas til orientering. 

Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
 



RS 9/19 Svar på søknad om stipend 

RS 10/19 Svar på søknad om stipend 

RS 11/19 Svar på søknad om stipend 

RS 12/19 Svar på søknad om stipend 

RS 13/19 Svar på søknad om stipend 

RS 14/19 Svar på søknad om stipend 

RS 15/19 Svar på søknad om stipend 

RS 16/19 Svar på søknad om stipend 

RS 17/19 Svar på søknad om stipend 

RS 18/19 Svar på søknad om stipend 

RS 19/19 Svar på søknad om stipend 

RS 20/19 Svar på søknad om stipend 

RS 21/19 Svar på søknad om stipend 

RS 22/19 Svar på søknad om stipend 

RS 23/19 Svar på søknad om stipend 

RS 24/19 Søknad om stipend 

RS 25/19 Rapport for utførte kontroller 

RS 26/19 Oppsigelse. 

RS 27/19 Oppsigelse av stilling 


