
Nesset kommune

Møteprotokoll

Utvalg: Nesset kommunestyre

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus

Dato: 30.05.2013

Tidspunkt: 14:00 – 17:30

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
Rolf Jonas Hurlen Ordfører H
Edmund Morewood Varaordfører SP
Mellvin Arvid Steinsvoll Medlem AP
Audhild Nauste Medlem AP
Lilly K. Svensli Medlem AP
Stein Ivar Bjerkeli
(perm. kl 15, fra sak 37)

Medlem AP

Paul Edvin Nauste Medlem AP
Karianne Rindli Medlem AP
Anders Torvik Medlem AP
Kari Petrine Fitje Øverås Medlem SP
Jan Rindli Medlem SP
Aina Trælvik Remmen Medlem FRP
Roar Andrè Flataker Medlem H
Stephan Berg Medlem H
Magne Bugge Medlem H
Marit-Solveig Finset Medlem H
Marte Meisingset Evensen Medlem H
Ola Einar Stolsmo Medlem H
Lynn Brakstad Medlem KRF
Gunvor Gussiås Medlem KRF
Arild Svensli
(perm. kl.15-16, sak 37 og 38) 

Medlem INNB

Følgende faste medlemmer møtte ikke:

Navn Funksjon Representerer
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Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer

Merknader

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Liv Fleischer Husby Rådmann
Bjørn Stensjø
Solfrid Svensli (sak 38)
Vivian Høsteng

Ass.rådmann
Økonomisjef
Politisk sekretær

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

______________________ _______________________
          Anders Torvik    Kari Petrine Fitje Øverås
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PS 29/13 Godkjenning av protokoll

Behandling i Nesset kommunestyre - 30.05.2013 

Protokoll fra kommunestyrets møte 25.04.2013 ble godkjent og signert.

Vedtak i Nesset kommunestyre – 30.05.2013

Protokoll fra kommunestyrets møte 25.04.2013 ble godkjent og signert.

PS 30/13 Spørsmål til ordføreren

Behandling i Nesset kommunestyre - 30.05.2013 

Spørsmål fra Nesset arbeiderparti v/Mellvin Steinsvoll
Viser til kommunestyrets vedtak i sak PS 28/13 om småkraftutbygging i Nesset. 
Spørsmål: Hva er ordførerens fremdriftsplan for gjennomføring av vedtaket?

Ordføreren svarte:
Saken kommer til behandling i formannskapets møte 06.06.2013. I dette møtet vil det også bli en 
orientering fra Statkraft om deres arbeid i Nesset. Ordføreren utarbeider et forslag til uttale som 
vil bli utsendt formannskapets medlemmer.

Spørsmål fra Nesset Fremskrittsparti v/Aina T. Remmen:
Spm. 1 Vedrørende grunnforholdene i Eidsvåg
For et par uker siden dukket det opp en e-post til Eidsvåg Idrettslag der det ble informert om at 
deler av kunstgressbanen var stengt pga at det var et hull i banen og at masse var vasket vekk 
under dekket. Ved henvendelse til teknisk avdeling ble hullet forklart med at overvatn hadde 
vasket vekk masse, men at det ikke var så farlig. Vedkommende hadde ikke selv vært på 
befaring, men mente det var i orden å ferdes der.

På samme tid ble det revet et bolighus og anlagt parkeringsplass ved småskolen. Ryktene sier at 
det var bevegelse i skolebygningen i andre etasje som opplevdes som ubehagelig under dette 
arbeidet.

På grunnlag av disse to hendelsene som hver for seg er små, så spør jeg om det er gjort tiltak for 
å få fortgang i rapportskrivinga om grunnforholdene i Eidsvåg.

Vi som bor i området, og som har barn i skolen og barnehagen føler et snev av bekymring over 
tingenes tilstand, og vil gjerne ha avklaring på om det er trygt å ferdes i skoleområdet og på 
kunstgrasbanen.

Spm. 2 Vedrørende delegasjon til Nederland
For en tid tilbake reiste en delegasjon fra kommunen til Nederland for å lokke nye innbyggere hit 
til Nesset.
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Så vidt jeg kunne lese meg til i media var det representanter fra kommuneadministrasjonen og 
vekstkommuneprogrammet som reiste på kommunalt initiativ.

Det er bra at kommunen engasjerer seg for å få flere innbyggere, men jeg savner kanskje andre 
lokkemiddel enn flott natur, rent vatn og tomme hus. Hva med arbeidsplasser?
Hadde det ikke vært på sin plass at kommunens næringslivskonsulent tok kontakt med 
næringslivet i kommunen i forkant av en slik satsing og forhørte seg om noen i nær eller litt fjern 
fremtid har bruk for arbeidskraft? Tenk om de i tillegg til flott natur, rent vatn og tomme hus 
kunne hatt med 5-6 arbeidsplasser i bagasjen?
For det er et faktum at flere bedrifter i kommunen planlegger å utvide arbeidsstokken, jeg har 
snakket med bedrifter som sier de har behov for flere ansatte i løpet av året.

Hvis delegasjonen hadde hatt informasjon om bedrifter som har behov for arbeidsfolk så hadde 
det kanskje vært lettere å rekruttere nederlendere. 
Og kanskje hadde han ene nederlenderen som kom hit i etterkant av vervekampanjen fått hjelp til 
å bli i Nesset i stedet for å bli henvist til et firma i Gjemnes da han ville ha råd og hjelp til å 
etablere seg som snekker i Nesset. Han fikk jobb i Gjemnes og bosatte seg der.

Ordføreren svarte:
Spm. 1: 
Det er trygt å ferdes i området, og det er ingen indikasjoner på noe annet. Hullet på 
kunstgrasbanen kommer av setninger i forbindelse med teleløsning pga en kulvert som ligger 
tvers over kunstgrasbanen. 
Vibrasjonene på småskolen skyldes at massen som ble tilkjørt den nye parkeringsplassen ble 
komprimert med valse med vibrasjon. Det førte til at vibrasjonene forplantet seg til skolebygget.

Det er altså ingen grunn til bekymring eller dramatikk.

Når det gjelder rapport om grunnforholdende kom den første av tre delrapporter i går. Det er 
ingen som har hatt tid til å sette seg inn i denne enda. Rapportene skal også ha en tredjeparts 
godkjenning, og man kommer i gang med dette i august.

Spm. 2:
Spørsmålet tas til etterretning.

Spørsmål fra Innbyggerlista v/Arild Svensli:
Spørsmål ang. badeplassen, og det huset som står der. Det er sagt at entreprenør har fått jobben 
for flere uker siden, og at de nå går og venter på detaljtegninger. Når kan man forvente at 
arbeidet påbegynnes?

Ordføreren svarte:
Kan ikke svare på spørsmålet i dag. Rådmannen sjekker opp dette.
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PS 31/13 Referatsaker

RS 11/13 IKT Orkidé sin årsberetning for 2012

RS 12/13 RIR - Årsmelding og regnskap 2012

RS 13/13 Årsmelding, regnskap og revisjon 2012, Nesset Fjellstyre

RS 14/13 Årsmelding og revidert årsregnskap 2012 - Nesset kirkelige fellesråd

RS 15/13 Årsmelding likestillingsutvalet i Møre og Romsdal

RS 16/13 Informasjon om utbyggingen av nødnett

RS 17/13 Protokoll generalforsamling og tegningsblankett aksjeemisjon

RS 18/13 Kopi - Framdriftsplan og leieavtale mellom Molde Eiendom KF og Krisesenteret for Molde og omegn IKS

RS 19/13 Referat fra representantskapsmøte IKAMR - 25.04.2012

Behandling i Nesset kommunestyre - 30.05.2013 

./. Uttale om offentlig tannhelsetjeneste i Nesset fra Råd fra eldre og funksjonshemma 29.05.2013 
ble distribuert.

Ordføreren og rådmannen orienterte. 

Daglig leder i RIR, Jan-Egil Korseberg, var tilstede, og svarte på spørsmål under behandlingen 
av RS 12. 

Rådmannen orienterte i RS 17. Det legges frem sak om dette til formannskapets møte 06.06.13.

Referatsakene ble tatt til orientering.

Vedtak i Nesset kommunestyre – 30.05.2013

Referatsakene ble tatt til orientering.

PS 32/13 Opprettelse av arbeidsgruppe for gjennomgang av kommunale 
eiendommer og bygningsmasse

Rådmannens innstilling

Nesset kommune har behov for å få en oversikt over den totale eiendomsmassen. Det nedsettes ei 
arbeidsgruppe bestående av 3 politikere og 3 ansatte fra administrasjonen for gjennomgang av 
alle kommunens eiendommer – bebygde og ubebygde. Arbeidet skal være ferdigstilt seinest 
1.november 2013. Arbeidsgruppa får følgende mandat:

Alle kommunens eiendommer – bebygde og ubebygde skal gjennomgås. Det skal gjøres en 
vurdering av følgende:

 Hvilke eiendommer er egnet til boligformål?
 Hvilke eiendommer er egnet til næringsformål?
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 Hvilke eiendommer er egnet til rekreasjon?
 Holder alle bygg en tilfredsstillende kommunal standard? Eventuelt hva må gjøres for at 

standarden skal heves og hva koster det?
 Er dagens bruk av bygningene tilpasset virksomheten i bygget?
 Er arealbehovet tilpasset virksomheten eller kan lokalene utnyttes bedre?
 Hvilke eiendommer bør beholdes/selges?

Behandling i Nesset kommunestyre - 30.05.2013 

Senterpartiet fremmet følgende forslag:

Saken oversendes til utvalg for teknisk, næring og miljø for videre behandling. Saken blir 
lagt frem i kommunestyrets møte 12.12.2013.

Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag:

Saken utsettes til kapasiteten ved enhet for teknisk drift er større.

Utsettelsesforslaget fikk 5 stemmer og falt. 16 stemte imot.

Senterpartiets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset kommunestyre – 30.05.2013

Saken oversendes til utvalg for teknisk, næring og miljø for videre behandling. Saken blir lagt 
frem i kommunestyrets møte 12.12.2013.

PS 33/13 Kommunal forskrift om ordensreglement

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 21.05.2013 

Følgende dokument ble ettersendt:
 Høringsuttale fra FAU Eresfjord barne- og ungdomsskule 
 Rådmannens forslag til endring av pkt 3.3.2  

Rådmannen endret sin innstilling i pkt 3.3.2 slik: 
Krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, vold eller rasisme skal ikke 
aksepteres. Mobbing er fysisk og/eller psykiske angrep som over tid er rettet mot en eller 
flere elever og/eller ansatte. 

Den enkelte skole skal ha en handlingsplan mot vold vedtatt av samarbeidsutvalget.

Elever som truer med vold eller utøver vold kan vises bort fra undervisningen/skolen.
Voldsutøverens foreldre/foresatte og offerets foreldre/foresatte skal kontaktes. Grove
voldsepisoder skal anmeldes til politiet.

Rådmannens endrede innstilling enstemmig vedtatt.
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Forslag til vedtak i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 21.05.2013

Punkt 3.3.2 endres slik:
Krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, vold eller rasisme skal ikke 
aksepteres. Mobbing er fysisk og/eller psykiske angrep som over tid er rettet mot en eller flere 
elever og/eller ansatte. 

Den enkelte skole skal ha en handlingsplan mot vold vedtatt av samarbeidsutvalget.

Elever som truer med vold eller utøver vold kan vises bort fra undervisningen/skolen.
Voldsutøverens foreldre/foresatte og offerets foreldre/foresatte skal kontaktes. Grove 
voldsepisoder skal anmeldes til politiet

Rådmannens forslag til kommunal forskrift om ordensreglement vedtas og gjøres gjeldende fra 
1.januar 2014. Skolene utarbeider egne ordensregler på grunnlag av forskriften innen 1.januar 
2014.

Behandling i Nesset kommunestyre - 30.05.2013 

Protokoll fra behandling i utvalg for helse, oppvekst og kultur, 21.05.2013, ble ettersendt.

Rådmannens endrede innstilling i HOK ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset kommunestyre – 30.05.2013

Rådmannens forslag til kommunal forskrift om ordensreglement vedtas og gjøres gjeldende fra 
1.januar 2014. Skolene utarbeider egne ordensregler på grunnlag av forskriften innen 1.januar 
2014.

PS 34/13 Kontrollutvalget - endring av organisasjonsform

Kontrollutvalgets innstilling

1. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets anbefaling om å endre 
organisasjonsformen for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal fra dagens 
samarbeidsavtale mellom de ni samarbeidende kommuner til et Interkommunalt 
samarbeid (IS) etter kommunelovens § 27.

2. Kommunestyret godkjenner det fremlagte forslag til Vedtekter for 
Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal.

3. Kontrollutvalgets leder velges til Nesset kommunes representant i styret for 
Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal med utvalgets nestleder som personlig 
vararepresentant.

Behandling i Nesset kommunestyre - 30.05.2013 

Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak i Nesset kommunestyre – 30.05.2013

1. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets anbefaling om å endre organisasjonsformen 
for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal fra dagens samarbeidsavtale mellom de ni 
samarbeidende kommuner til et Interkommunalt samarbeid (IS) etter kommunelovens § 27.

2. Kommunestyret godkjenner det fremlagte forslag til Vedtekter for Kontrollutvalgssekretariatet 
for Romsdal.

3. Kontrollutvalgets leder velges til Nesset kommunes representant i styret for 
Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal med utvalgets nestleder som personlig 
vararepresentant.

PS 35/13 Årsmelding og regnskap 2012 - Mardølafondet

Behandling i Nesset formannskap - 16.05.2013 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 16.05.2013

Årsmelding og regnskap 2012 godkjennes.

Behandling i Nesset kommunestyre - 30.05.2013 

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset kommunestyre – 30.05.2013

Årsmelding og regnskap 2012 godkjennes.

PS 36/13 Årsmelding 2012 - Miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord

Behandling i Nesset formannskap - 16.05.2013 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 16.05.2013

Årsmelding og regnskap 2012 for miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord godkjennes.

Behandling i Nesset kommunestyre - 30.05.2013 

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak i Nesset kommunestyre – 30.05.2013

Årsmelding og regnskap 2012 for miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord godkjennes.

PS 37/13 Årsmelding Nesset kommune 2012

Behandling i Nesset formannskap - 16.05.2013 

Rådmannen orienterte.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 16.05.2013

Kommunens årsmelding for 2012 godkjennes.

Behandling i Nesset kommunestyre - 30.05.2013 

Rådmannen orienterte.

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset kommunestyre – 30.05.2013

Kommunens årsmelding for 2012 godkjennes.

PS 38/13 Årsregnskap Nesset kommune 2012

Behandling i Nesset formannskap - 16.05.2013 

Rådmannen orienterte.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 16.05.2013

1. Nesset kommunes årsregnskap for 2012 godkjennes.

2. Driftsregnskapet for 2012 avsluttes med et mindreforbruk (regnskapsmessig overskudd) på 
kr 4 980 142,01.  Beløpet avsettes til disposisjonsfond, herav kr 23 162 til utviklingsfondet.

Behandling i Nesset kommunestyre - 30.05.2013 

Rådmannen orienterte. Økonomisjefen svarte på spørsmål.

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak i Nesset kommunestyre – 30.05.2013

1. Nesset kommunes årsregnskap for 2012 godkjennes.

2. Driftsregnskapet for 2012 avsluttes med et mindreforbruk (regnskapsmessig overskudd) på 
kr 4 980 142,01.  Beløpet avsettes til disposisjonsfond, herav kr 23 162 til utviklingsfondet.

PS 39/13 Kjøp av konkursbo Brækken eiendom AS til bruk som strøsandlager 
og næringsareal – unntatt offentlighet jf. offl. § 13/fvl. § 13.1

PS 40/13 Brannberedskap Vistdal - bedre førsteinnsatsberedskap

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 23.05.2013 

Stein Ivar Bjerkeli ble erklært inhabil og deltok ikke i behandling av saken.

Senterpartiet v. Jan Rindli fremmet følgende tilleggsforslag:
Forslag til finansiering til innkjøp av brannvogn til førstehåndsutrykning i Vistdal.
1)Nesset kommune kjøper vogna til avtalt pris kr 525 000 + mva  =kr 131 250
2)Vistdal Bygdalag betaler kommunen et tilskudd som er finansiert slik:

Gjensidige Forsikring kr  80 000
Nesset Sparebank kr  80 000
Vistdal bygdalag kr  50 000
Vistdal idrettslag kr  50 000
Vistdal ungdomslag kr  50 000
Arvid Gjerde AS kr  10 000
Hanset Sand AS kr  50 000
Utviklingsfondet kr 100 000

Sum total kr 470 000

3) Nesset kommune betaler det resterende beløp, kr 186 250.  Det foreslås finansiert av 
Kraftfondet
4) Organisering og tilføring av brannutstyr og lignende administreres av kommunen
5)En gruppe av frivillige mannskaper tar på seg ansvaret med å bringe vognen fram til 
brannstedet ved behov.

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Senterpartiets tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 23.05.2013

Ønsket om å bedre førsteinnsatsberedskapen i Vistdal ved å sørge for at det er tilgjengelig 
slokkevann til enhver tid er god. Vannvogn bør plasseres sammen med annet tilgjengelig 
brannutstyr i Vistdal. Det iverksettes et arbeid hvor det vurderes hvor stort et slikt branndepot 
skal være og hvor det skal være plassert. Deretter innhentes tilbud fra interesserte i Vistdal. 
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Arbeidet skal være gjennomført innen 01.10.2013, slik at man er sikret slokkevann ved 
førsteinnsats vinteren 2013/2014.

Eventuelle merutgifter innarbeides i økonomiplanen 2014 – 2017.

Forslag til finansiering til innkjøp av brannvogn til førstehåndsutrykning i Vistdal.
1)Nesset kommune kjøper vogna til avtalt pris kr 525 000 + mva = kr 131 250.
2)Vistdal Bygdalag betaler kommunen et tilskudd som er finansiert slik:

Gjensidige kr  80 000
Nesset Sparebank kr  80 000
Vistdal bygdalag kr  50 000
Vistdal idrettslag kr  50 000
Vistdal ungdomslag kr  50 000
Arvid Gjerde AS kr  10 000
Hanseth Sand AS kr  50 000
Nesset utviklingsfond kr 100 000

Sum total kr 470 000

3) Nesset kommune betaler det resterende beløp, kr 186 250.  Det foreslås finansiert av 
Kraftfondet
4) Organisering og tilføring av brannutstyr og lignende administreres av kommunen
5)En gruppe av frivillige mannskaper tar på seg ansvaret med å bringe vognen fram til 
brannstedet ved behov.

Behandling i Nesset kommunestyre - 30.05.2013 

Saken ble distribuert til møtedeltakernes iPad 27.05.2013

Forslag fra utvalg for teknisk, næring og miljø ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset kommunestyre – 30.05.2013

Ønsket om å bedre førsteinnsatsberedskapen i Vistdal ved å sørge for at det er tilgjengelig 
slokkevann til enhver tid er god. Vannvogn bør plasseres sammen med annet tilgjengelig 
brannutstyr i Vistdal. Det iverksettes et arbeid hvor det vurderes hvor stort et slikt branndepot 
skal være og hvor det skal være plassert. Deretter innhentes tilbud fra interesserte i Vistdal. 
Arbeidet skal være gjennomført innen 01.10.2013, slik at man er sikret slokkevann ved 
førsteinnsats vinteren 2013/2014.

Eventuelle merutgifter innarbeides i økonomiplanen 2014 – 2017.

Forslag til finansiering til innkjøp av brannvogn til førstehåndsutrykning i Vistdal:

1)Nesset kommune kjøper vogna til avtalt pris kr 525 000 + mva = kr 131 250.

2)Vistdal Bygdalag betaler kommunen et tilskudd som er finansiert slik:

Gjensidige kr  80 000
Nesset Sparebank kr  80 000
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Vistdal bygdalag kr  50 000
Vistdal idrettslag kr  50 000
Vistdal ungdomslag kr  50 000
Arvid Gjerde AS kr  10 000
Hanseth Sand AS kr  50 000
Nesset utviklingsfond kr 100 000

Sum total kr 470 000

3) Nesset kommune betaler det resterende beløp, kr 186 250.  Det foreslås finansiert av 
Kraftfondet

4) Organisering og tilføring av brannutstyr og lignende administreres av kommunen

5)En gruppe av frivillige mannskaper tar på seg ansvaret med å bringe vognen fram til 
brannstedet ved behov.

PS 41/13 Ny renovasjonsforskrift for RIR-kommunene - endelig vedtak

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 23.05.2013 

Enstemmig som rådmannens innstilling.

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 23.05.2013

Kommunestyret vedtar ny renovasjonsforskrift som framlagt. 

Forskriften trer i kraft så snart alle RIR-kommunene har gjort tilsvarende vedtak, og forskriften 
er kunngjort i Norsk Lovtidend.

Behandling i Nesset kommunestyre - 30.05.2013 

Saken ble distribuert til møtedeltakernes iPad 27.05.2013

Daglig leder i RIR, Jan-Egil Korseberg, var tilstede og svarte på spørsmål.

Forslag fra utvalg for teknisk, næring og miljø ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset kommunestyre – 30.05.2013

Kommunestyret vedtar ny renovasjonsforskrift som framlagt. 

Forskriften trer i kraft så snart alle RIR-kommunene har gjort tilsvarende vedtak, og forskriften 
er kunngjort i Norsk Lovtidend.
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PS 42/13 Helleristningane på Bugge - drift og tilsyn angåande tilrettelegging 
for publikum

Behandling i Nesset formannskap - 11.04.2013 

Saken ble distribuert til møtedeltakernes iPad 11.04.2013.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset formannskap – 11.04.20123

Det settes av kr 44.000,- av Kraftfondet i samband med arbeidet med å ta i mot og tilrettelegge 
helleristningsområdet på Bugge betre for besøkande. Midlane skal danne grunnlaget for å inngå 
avtale om tilsyn av området, vask av toalett, søppeltømming mm. i sommarsesongen 2013. Det er 
viktig at dette blir forutsigbart og vidareført også i åra som kjem.

Behandling i Nesset kommunestyre - 30.05.2013 

Saken ble distribuert til møtedeltakernes iPad 27.05.2013

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset kommunestyre – 30.05.2013

Det settes av kr 44.000,- av Kraftfondet i samband med arbeidet med å ta i mot og tilrettelegge 
helleristningsområdet på Bugge betre for besøkande. Midlane skal danne grunnlaget for å inngå 
avtale om tilsyn av området, vask av toalett, søppeltømming mm. i sommarsesongen 2013. Det er 
viktig at dette blir forutsigbart og vidareført også i åra som kjem.


