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Fra Kjersti Forbord Jensås

Til Torill Bakken

Sendt fredag 22. april 2022 06:58

Hei igjen Torill!

Til info så ble svaret mitt sendt med SvarUt i går, håper det kom fram inkl 2 vedlegg (avtalene) som 
også skulle være med.

Jeg sender med i tillegg følgende utfyllende info nedenfor med tanke på månedsverk, kostnader 
m.m. som også gikk til pressen i sin tid.

Kostnader avtale med Siv Tamlag:
Etter avtalen får Siv Tamlag lønn ut juni fra kommunen. Arbeidsplikten til Siv opphørte 15.11.2021. 
Når vi trekker fra opptjent og avtalt ferie ikke ennå disponert på dette tidspunktet gir avtalen rett på 
lønn i ca 4,7 måneder uten at det foreligger noen arbeidsplikt. I utbetalt lønn utgjør dette ca 327 000 
kr. I tillegg kommer feriepenger på ca 40 000 kr. Når vi legger til arbeidsgiveravgift og 
pensjonskostnader utgjør den totale kostnaden ca 450 000 kr. 

Andre avtaler
Det er i nyere tid inngått én annen avtale om lønn uten arbeidsplikt i forbindelse med avslutningen 
av et arbeidsforhold. Denne avtalen ble inngått med Ole Ketil Lagaard i mai 2021. Etter avtalen fikk 
han lønn uten arbeidsplikt fra 12.5.2021 til 31.10.2021. Når vi trekker fra avtalt og opptjent ferie og 
andre perioder uten arbeidsplikt på grunn av forhold utenfor avtalen gir avtalen rett på ca 2,7 
måneder lønn uten at det foreligger en lønnsplikt. I utbetalt lønn utgjør dette ca 154 000 kr. I tilegg 
kommer feriepenger på ca 18 500 kr. Når vi legger til arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader utgjør 
kostnaden ca 210 450.

Jeg har satt av tiden den 10. mai. Da er det vel også i tillegg årsregnskap/årsrapport og orientering i 
forbindelse med oppfølging av forrige møtet der også Dag Øyen vil være til stede. 

Ha en fin dag!

Jïjnjh heelsegh / Med vennlig hilsen

Kjersti Forbord Jensås
Tjïeltedirektööre/kommunedirektør

Mobil: 951 02 168
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