
 
 
 
 
 

 
 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Nesset kommunestyre 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 22.03.2018 

Tidspunkt: 14:00 – 16.50 
 
 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Rolf Jonas Hurlen Ordfører H 
Edmund Morewood Varaordfører SP 
Toril Melheim Strand Medlem AP 
May Tove Bye Aarstad Medlem AP 
Anders Torvik Medlem AP 
Mellvin Arvid Steinsvoll Medlem AP 
Karianne Rindli Medlem AP 
Stein Ivar Bjerkeli Medlem AP 
Kjersti Hafsås Svensli Medlem AP 
Eva Solstad Alme Medlem H 
Ola Einar Stolsmo Medlem H 
Rune Skjørsæther Medlem H 
Arild Svensli Medlem H 
Edith Kristine S. Bjerkeset Medlem H 
Ole Marvin Aarstad Medlem SP 
Kari Petrine Fitje Øverås Medlem SP 
Jan Rindli Medlem UAV 
Svein Atle Roset Medlem KRF 
Svanhild Kvernberg Medlem KRF 
Ivar Henning Trælvik Medlem FRP 
Jan Ståle Alme Medlem INNB 

 
Følgende faste medlemmer møtte ikke: 
Navn Funksjon Representerer 
   

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
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Merknader 
Ordfører foreslo følgende endringer på saklisten: PS 14/18 flyttes frem som første sak. 
Håkon Slutås fra fylkeskommunen er invitert til å orientere om arbeidet i Romsdal 
vassområde. Saklisten ble enstemmig vedtatt med de nevnte endringer. 
Det ble delt ut «VI-krus» fra nye Molde kommune til kommunestyre representantene 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 

Hege Frisvold 
Anne Grete Klokset 
Solfrid Svensli 
Britt Rakvåg Roald 

politisk sekretær 
rådmann 
økonomisjef 
nye Molde kommune 
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Underskrift: 
 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble 
vedtatt på møtet. 
 
 
 

 Rolf Jonas Hurlen  

Torill Melheim Strand  Svein Atle Roseth 

   

   

 

Saksliste  

Utvalgs- 
saksnr 

 
Innhold 

Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

PS 11/18 Godkjenning av protokoll   

PS 12/18 Spørsmål til ordføreren   

PS 13/18 Referatsaker   

RS 2/18 Møteprotokoll av 08.01.18 - Fellesnemnda i nye Molde kommune  2017/476 

RS 3/18 Møteprotokoll av 31.01.18 - Fellesnemnda i nye Molde kommune  2017/476 

RS 4/18 Beslutninger fra Politidirektoratet som berører namsmanssfunksjonen 
i Møre og Romsdal politidistrikt 

 2018/353 

RS 5/18 Sluttrapport "Krona"  2009/330 

RS 6/18 Kontrollutvalget i Nesset - protokoll fra møte 28.11.2017  2015/1728 

RS 7/18 Kontrollutvalget i Nesset - protokoll fra møte 26.02.2018  2015/1728 

RS 8/18 Skriftlighet i forvaltningen - svar på henvendelser  2018/388 

RS 9/18 Forslag til budsjett for kontroll og tilsyn - PS sak 22/17 - 
kontrollutvalget 

 2016/458 

RS 10/18 Oppfølging etter møte i kontrollutvalget i Nesset 26.02.2018  2011/433 

RS 11/18 Manglende oppfølging – Forvaltningsrevisjonsrapporten Vedlikehold 
av kommunale bygg i Nesset kommune 

 2013/749 
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PS 14/18 Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for Bergmesteren 
Raudsand 

 2018/235 

PS 15/18 Forskuttering - Bygging av gang- og sykkelvei strekningen 
Jevika til Hammervoll - Søknad til Møre og Romsdal 
fylkeskommune 

 2017/621 

PS 16/18 Øverås hyttefelt - Endring av reguleringsbestemmelser  2018/30 

PS 17/18 600171 NOS, påbygg kjøkken - sluttrapport  2017/1025 

PS 18/18 600260 NOS nødstrømsaggregat 2014 - sluttrapport  2013/698 

PS 19/18 600127 Badeplass Eidsvågleira - sluttrapport  2008/1120 

PS 20/18 600152 NOS sjukeheim, tilbygg og ombygging - sluttrapport  2008/1644 

PS 21/18 600197 VA Stubø-Brekken - sluttrapport  2017/1294 

PS 22/18 600198 VA erstatte asbestledninger - sluttrapport  2017/1298 

PS 23/18 600299 Eidsvåg kunstgressbane, nytt dekke - sluttrapport  2016/647 

PS 24/18 600237 Ny brannstasjon i 2011 - sluttrapport  2017/454 

 

PS 11/18 Godkjenning av protokoll 

Behandling i Nesset kommunestyre - 22.03.2018  

Protokoll fra møte i kommunestyre 15.02.2018 ble godkjent og signert. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 22.03.2018 

Protokoll fra møte i kommunestyre 15.02.2018 ble godkjent og signert. 
 
 

PS 12/18 Spørsmål til ordføreren 

Behandling i Nesset kommunestyre - 22.03.2018  

 

Spørsmål fra Høyre v/ Arild Svensli: 

Grana er ikke en naturlig del av vår flora her i Nesset, og mange syns at den utstrakte plantinga av 
gran som har pågått i mange ti-år, er en feilslått politikk. 
 

 Stemmer det at de som feller gran i vårt område blir pålagt å replante gran innen en viss tid? 
 Og i tilfelle det stemmer - hvorfor? 
 Hva er reglene når det gjelder flatehogst? 
 Er det noen regler som sier at det skal ryddes opp og forlates i en stand som kan gi mening? 
 Hvem har ansvaret for å sjekke at slik opprydding skjer? 
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Ordføreren svarte: 

Det er Forskrift om bærekraftig skog kapittel 3 som regulerer forynging etter hogst. Forskrifta om 
bærekraftig skog er hjemlet i § 6 i skogbrukslova. 
 
Forskrift om bærekraftig skog sier blant annet på krav til fornying i § 7: « Skogeigar skal gjennomføre 
nødvendige tiltak for å sikre tilfredsstillande forynging innan 3 år etter hogst. Dersom forynginga skal 
skje ved planting skal ho vere gjennomført innan tre år etter hogsten.» Kommunen kan gi utsettelse av 
fristen til 5 år. 
 
Når det gjelder planting av ny skog etter hogst så er det beskrevet i § 8. Her er det slik at hogger man gran 
dominert skog så er det gran som skal plantes. Hogger man furu så er det furu som skal plantes. 
 
For flatehogst er det § 5 i forskriften som gjelder. Her er det blant annet beskrevet at kvist, hogstavfall skal 
ryddes bort fra bekker, stier med mer. Kjøreskader skal utbedres så snart som råd etter avslutta drift. 
 
Det er kommunen som skal føre tilsyn med at vilkårene i forskriften blir fulgt. 
 
 

Interpellasjon fra Arbeiderpartiet v/ Mellvin Steinsvoll: 

Tidligere Eresfjord bofellesskap - forvaltning av eiendommen. 
 
Har tidligere reist saken gjennom følgende to spørsmål: 
 
1. 18.05.2017 - sak PS 27/17  
Tidligere Eresfjord bofellesskap  
 
Spørsmål: 
Det aller meste av tidligere Eresfjord bofellesskap står tomt. I følge opplysninger skal både vann og strøm 
avstenges. Har kommunen en plan for bygningsmassenes videre skjebne?   
 
Rådmannen svarte:  
Eresfjord trygdeheim har inntil 2013/2014 stått uten tjenesteproduksjon, men selve avviklingen av 
bofellesskapet skjedde i 2006/2007.   
 
Bygningen er i svært dårlig teknisk stand. Utvendig fasader er preget av tiden tan og innvendig røranlegg og 
varmeanlegg defekt. Røranlegg har hatt flere lekkasjer de siste årene og det ser ut til at metallrørene er utarmet. 
Av den grunn er det besluttet å stenge hoved vannkranen når det ikke er tilhold i huset.   
 
Det er vurdert salg av eiendommen. I løpet av 2017 er det mål om at det rekvireres takstmann slik at det blir 
foretatt en uavhengig teknisk vurdering av bygningsmassen og en vurdering av markedsverdien for å kunne 
fremme en sak om salg for formannskapet.   
 
2. 14.09.2017 - sak PS 58/17 
Tidligere Eresfjord bofellesskap – forvaltning av eiendommen  
 
Spørsmål: 
Viser til spørsmål i saken under kommunestyrets møte i mai 2017, samt ordførerens administrative svar.  Hvor 
står saken?   
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Rådmannen svarte:  
Viser til rådmannens svar på nevnte spørsmål i kommunestyre sitt møte i mai.  Som tidligere nevnt vurderes 
salg av Eresfjord bofelleskap. Det er bestilt en verdivurdering av eiendommen som vil bli utført i nær framtid. 
Deretter legges sak om eventuell salg av eiendommen lagt fram til politisk behandling.   
 
Dagens interpellasjon: 
Mitt inntrykk er at fremdriften i saken er dårlig. Som valgt ombud for innbyggerne i Nesset, føler jeg 
et medansvar for å forvalte «innbyggernes eiendomsportefølje» på en forsvarlig måte. Jeg ser 
tidligere Eresfjord bofellesskap som en del av innbyggerne i Nesset sin eiendomsportefølje og det 
bekymrer meg å se bygningsmassen forfaller uten at noe blir gjort for å sikre restverdiene som tross 
alt finnes der.  
 
Med det som bakgrunn, tillater jeg meg å følge opp mine tidligere spørsmål gjennom denne 
interpellasjon og vil fremme følgende forslag: 
 
Administrasjon får i oppdrag å utarbeide forslag til forsvarlig løsning i saken. Forslag til løsning 
legges fram for kommunestyret i møte 24. mai 2018. 
 

Ordføreren svarte: 

Saken er ferdig fra administrasjonens side og vil komme som sak i formannskapet den 16. april og i 
vårt neste kommunestyremøte den 24. mai. 

 

Som en følge av ordførers svar valgte Mellvin Steinsvoll å trekke sin interpellasjon.  

--- slutt på saksprotokoll --- 

 

PS 13/18 Referatsaker 

Behandling i Nesset kommunestyre - 22.03.2018  

RS 2/18 Møteprotokoll av 08.01.18 - Fellesnemnda i nye Molde 
kommune 

 2017/476 

RS 3/18 Møteprotokoll av 31.01.18 - Fellesnemnda i nye Molde 
kommune 

 2017/476 

RS 4/18 Beslutninger fra Politidirektoratet som berører 
namsmansfunksjonen i Møre og Romsdal politidistrikt 

 2018/353 

RS 5/18 Sluttrapport "Krona"  2009/330 

RS 6/18 Kontrollutvalget i Nesset - protokoll fra møte 28.11.2017  2015/1728 

RS 7/18 Kontrollutvalget i Nesset - protokoll fra møte 26.02.2018  2015/1728 

RS 8/18 Skriftlighet i forvaltningen - svar på henvendelser  2018/388 

RS 9/18 Forslag til budsjett for kontroll og tilsyn - PS sak 22/17 - 
kontrollutvalget 

 2016/458 

RS 10/18 Oppfølging etter møte i kontrollutvalget i Nesset 26.02.2018  2011/433 
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RS 11/18 Manglende oppfølging – Forvaltningsrevisjonsrapporten 
Vedlikehold av kommunale bygg i Nesset kommune 

 2013/749 

 
Referat sakene ble tatt til orientering. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 22.03.2018 

Referat sakene ble tatt til orientering. 
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RS 2/18 Møteprotokoll av 08.01.18 - Fellesnemnda i nye Molde kommune 
Nye Molde kommune v/sekretariatet 

RS 3/18 Møteprotokoll av 31.01.18 - Fellesnemnda i nye Molde kommune 
Nye Molde kommune v/sekretariatet 

RS 4/18 Beslutninger fra Politidirektoratet som berører 
namsmanssfunksjonen i Møre og Romsdal politidistrikt 
Politidirektoratet 

RS 5/18 Sluttrapport "Krona" Romsdalsmuseet 

RS 6/18 Kontrollutvalget i Nesset - protokoll fra møte 28.11.2017 
Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 

RS 7/18 Kontrollutvalget i Nesset - protokoll fra møte 26.02.2018 
Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 

RS 8/18 Skriftlighet i forvaltningen - svar på henvendelser 
Kontrollutvalget i Nesset 

RS 9/18 Forslag til budsjett for kontroll og tilsyn - PS sak 22/17 - 
kontrollutvalget Kontrollutvalget 

RS 10/18 Oppfølging etter møte i kontrollutvalget i Nesset 26.02.2018 
Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 

RS 11/18 Manglende oppfølging – Forvaltningsrevisjonsrapporten 
Vedlikehold av kommunale bygg i Nesset kommune 
Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 

PS 14/18 Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for Bergmesteren 
Raudsand 

Behandling i Nesset kommunestyre - 22.03.2018  

KRF fremmet følgende forslag: Vedtak som rådmannens innstilling med følgende tillegg:  
 
Kommunestyret viser i sitt vedtak i sak PS 65/16 den 23.6.16 om Planprogram for Bergmesteren 
Raudsand. Det vises her spesielt til rådmannens vurdering i saken for tema i 
konsekvensutredningen, og ROS-analysen. 
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 Deponi – infrastruktur og trafikksituasjon – Forurensing (utslipp, støy og støv) – 
naturmangfold – friluftsliv – naturinteresser – geologiske og hydrologiske forhold – 
landskap/kulturmiljø. 

 Lokal og regional utvikling. 
 

Dessuten behovet for informasjonsmøter (på Raudsand) og god kommunikasjon både med 
sektormyndigheter og ikke minst beboere i bygdene i nærheten av Raudsand. 
 
Videre: Betydning for folkehelse. Sitat: «Den videre planprosessen vil beskrive hvilken betydning formålet 
med planen har for folkehelsen, spesielt med tanke på støy, støv, forurensning, miljø og sikkerhet» 
 
Folkehelseperspektivet må få en sentral plass i høringen slik praksis er i Nesset kommune for 
offentlig planer og kommunale vedtak. 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Krf sitt forslag fikk 4 stemmer og falt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 22.03.2018 

 
I medhold av plan- og bygningsloven §12-10 og § 12-11 sendes forslag til reguleringsplan for 
Bergmesteren Raudsand ut på høring og offentlig ettersyn.  

Reguleringsplanen består av reguleringsbestemmelser datert 09.02.2018, reguleringsplankart 
vertikalnivå 1, datert 13.12.2017, reguleringsplankart vertikalnivå 2, datert 09.02.2018 og 
planbeskrivelse av 09.02.2018 med tilhørende konsekvensutredninger.  

Høringsfristen settes til 1. juni 2018.  

 

PS 15/18 Forskuttering - Bygging av gang- og sykkelvei strekningen 
Jevika til Hammervoll - Søknad til Møre og Romsdal fylkeskommune 

Behandling i Nesset formannskap - 01.03.2018  

./. Referat fra møte i interimsstyre nye Molde kommune 23.1.17var ettersendt. 

./. Referat fra møte i interimsstyre nye Molde kommune 21.4.17 var ettersendt. 
 
Rådmannen endret sin innstilling til Nesset kommune vedtar å finansiere forskuttering av gang- og 
sykkelvei Jevika – Hargaut – Hammervoll langs fylkesvei 62. Prosjektet er kostnadsberegnet etter 
anslagsmetoden til en øvrig ramme på inntil 75 mill. kroner inklusiv plan og prosjektkostnader. 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 01.03.2018 

Nesset kommune vedtar å finansiere forskuttering av gang- og sykkelvei Jevika – Hargaut – 
Hammervoll langs fylkesvei 62. Prosjektet er kostnadsberegnet etter anslagsmetoden til en øvrig 
ramme på inntil 75 mill. kroner inklusiv plan og prosjektkostnader. 

 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 22.03.2018  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 22.03.2018 

Nesset kommune vedtar å finansiere forskuttering av gang- og sykkelvei Jevika – Hargaut – 
Hammervoll langs fylkesvei 62. Prosjektet er kostnadsberegnet etter anslagsmetoden til en øvrig 
ramme på inntil 75 mill. kroner inklusiv plan og prosjektkostnader. 

 

PS 16/18 Øverås hyttefelt - Endring av reguleringsbestemmelser 

Behandling i Nesset kommunestyre - 22.03.2018  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 22.03.2018 

 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-14 gjøres følgende endringer i reguleringsbestemmelsene 
for Øversås hyttefelt, vedtatt i k-sak 006/2009. 

Pkt 4.1.2 – Tillatt bebygd areal (BYA) er 140 m2. 
 

Pkt 4.1.3 - Hyttene kan ha en høyde på inntil 6,10 meter målt fra ferdig golv til utvendig mønekam. 
Raftehøyden over grunnmur må ikke overstige 4,50 meter. 
 
Pkt. 5.1.2 – Tillat bebygd areal (BYA) er 140 m2 
 

Pkt 5.1.3 - Hyttene kan ha en høyde på inntil 6,10 meter målt fra ferdig golv til utvendig mønekam. 
Raftehøyden over grunnmur må ikke overstige 4,50 meter. 

 

PS 17/18 600171 NOS, påbygg kjøkken - sluttrapport 

Behandling i Nesset formannskap - 01.03.2018  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 01.03.2018 

Nesset kommunestyre godkjenner sluttrapport av 8.8.2017 for prosjekt 600171 NOS kjøkken – 
ombygging og påbygg, slik den foreligger. 

 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 22.03.2018  

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 22.03.2018 

 
Nesset kommunestyre godkjenner sluttrapport av 8.8.2017 for prosjekt 600171 NOS kjøkken – 
ombygging og påbygg, slik den foreligger. 

 

PS 18/18 600260 NOS nødstrømsaggregat 2014 - sluttrapport 

Behandling i Nesset formannskap - 01.03.2018  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 01.03.2018 

Nesset kommunestyre godkjenner sluttrapport av 6.6.2017 for prosjekt 600260 NOS 
nødstrømsaggregat 2014, slik den foreligger. 

 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 22.03.2018  

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 22.03.2018  

 

Nesset kommunestyre godkjenner sluttrapport av 6.6.2017 for prosjekt 600260 NOS 
nødstrømsaggregat 2014, slik den foreligger. 

 
 

PS 19/18 600127 Badeplass Eidsvågleira - sluttrapport 

Behandling i Nesset formannskap - 01.03.2018  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 01.03.2018 

Nesset kommunestyre godkjenner sluttrapport av 7.6.2017 for prosjekt 600127 Badeplass 
Eidsvågleira, slik den foreligger. 

 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 22.03.2018  

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 22.03.2018 

 
Nesset kommunestyre godkjenner sluttrapport av 7.6.2017 for prosjekt 600127 Badeplass 
Eidsvågleira, slik den foreligger. 

 

PS 20/18 600152 NOS sjukeheim, tilbygg og ombygging - sluttrapport 

Behandling i Nesset formannskap - 01.03.2018  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 01.03.2018 

Nesset kommunestyre godkjenner sluttrapport av 20.6.2017 for prosjekt 600152 NOS sjukeheim, 
tilbygg og ombygging, slik den foreligger. 

 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 22.03.2018  

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 22.03.2018  

 

Nesset kommunestyre godkjenner sluttrapport av 20.6.2017 for prosjekt 600152 NOS sjukeheim, 
tilbygg og ombygging, slik den foreligger. 

 
 

PS 21/18 600197 VA Stubø-Brekken - sluttrapport 

Behandling i Nesset formannskap - 01.03.2018  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 01.03.2018 

Nesset kommunestyre godkjenner sluttrapport av 12.11.2017 for prosjekt 600197 VA, Stubø-Brekken, 
slik den foreligger. 

 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 22.03.2018  

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 22.03.2018 

Nesset kommunestyre godkjenner sluttrapport av 12.11.2017 for prosjekt 600197 VA, Stubø-Brekken, 
slik den foreligger. 

 
 

PS 22/18 600198 VA erstatte asbestledninger - sluttrapport 

Behandling i Nesset formannskap - 01.03.2018  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 01.03.2018 

Nesset kommunestyre godkjenner sluttrapport av 12.11.2017 for prosjekt 600198 VA, erstatte 
asbestledninger, slik den foreligger. 

 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 22.03.2018  

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 22.03.2018  

 

Nesset kommunestyre godkjenner sluttrapport av 12.11.2017 for prosjekt 600198 VA, erstatte 
asbestledninger, slik den foreligger. 

 
 

PS 23/18 600299 Eidsvåg kunstgressbane, nytt dekke - sluttrapport 

Behandling i Nesset formannskap - 01.03.2018  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 01.03.2018 

Nesset kommunestyre godkjenner sluttrapport av 14.6.2017 for prosjekt 600299 Eidsvåg 
kunstgressbane - nytt dekke, slik den foreligger. 

 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 22.03.2018  

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 22.03.2018 

Nesset kommunestyre godkjenner sluttrapport av 14.6.2017 for prosjekt 600299 Eidsvåg 
kunstgressbane - nytt dekke, slik den foreligger. 

 
 

PS 24/18 600237 Ny brannstasjon i 2011 - sluttrapport 

Behandling i Nesset formannskap - 01.03.2018  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 01.03.2018 

Nesset kommunestyre godkjenner sluttrapport av 26.9.2017 for prosjekt 600237 Kjøp av brannstasjon 
i 2011, slik den foreligger. 

 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 22.03.2018  

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 22.03.2018 

Nesset kommunestyre godkjenner sluttrapport av 26.9.2017 for prosjekt 600237 Kjøp av brannstasjon 
i 2011, slik den foreligger. 

 
 


