VIKNA KOMMUNE
Postadresse

Telefon

Telefaks

Postboks 133, Sentrum

74 39 33 00

74 39 00 70 / 74 39 33 12

7901 RØRVIK

MØTEPROTOKOLL
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Kommunestyre
Kantine, Rørvik Samfunnshus
25.11.2010
18:00 – 22.00

Følgende medlemmer møtte:
Navn
Karin Søraunet
Reinert Eidshaug
Brit Helen Helmersen Buvarp
Kay Henky Knotten
Terje Sørvik
Lars Halvar Nilssen
Dagfinn Eriksen
Kjetil Williksen
Espen Lauritzen
Oddvar Bakke
Harald Holand
Kristoffer Williksen
Ivar Grindvik
Tore Holand

Funksjon
Ordfører
Varaordfører
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Følgende medlemmer møtte ikke:
Navn
Funksjon
Bjørn Ola Holm
MEDL
Kjartan Tørum
MEDL
Merethe Kristin Lervåg
MEDL
Line Bakke Fjær
MEDL
Reidun Gutvik Korssjøen
MEDL
Børge Andreassen
MEDL
Sveinung Iversen
MEDL
Mabel Dybdahl Pettersen
MEDL
Pål Sæther Eiden
MEDL

Representerer
KRF
AP
AP
AP
AP
KRF
KRF
KRF
SP
FRP
FRP
FRP
V
H

Representerer
V
SP
SV
AP
KRF
FRP
FRP
V
H
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Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Arne Johan Sørvik
Line Bakke Fjær
Hans Hartvig Nygård
Reidun Gutvik Korssjøen
Sindre Kvatningen Solheim
Merethe Kristin Lervåg
Knut Åge Rauø
Mabel Dybdahl Pettersen
Stig A. Myhre
Pål Sæther Eiden

Representerer
AP
KRF
SV
V
H

Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Roy Harald Ottesen
rådmann
Trine Kvalø
ass. rådmann
Anton Bævre
teknisk sjef
Arne Martin Drag
ungdomsrådet
Merknader:
Innkalling og saksliste godkjent uten merknader. Etter forslag fra ordfører
Karin Søraunet ble Knut Åge Rauø og Brit H.H. Buvarp valgt til å
godkjenne og underskrive møteboka.

Underskrifter:
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Saksliste
Utvalgssaksnr

Innhold

PS 75/10

Referatsaker

PS 76/10

Etablering av arbeidsgruppe for utvikling av KråkøyaStakkskardet

PS 77/10

Skoletomta (Rørvik gamle skole). Utarbeidning av
reguleringsplan.

PS 78/10

Kommunale skolefritidsordninger i Vikna. Justering av
foreldrebetaling i 2010.

PS 79/10

Kommuneplanens arealdel - sluttbehandling

PS 80/10

Midt-Norsk havbruk AS - Søknad om fraskrivelse av
kommunal forkjøpsrett - Kjøp av Sjaanesbrygga Gnr 10 Bnr
98 i Rørvik.

PS 81/10

Boligsosial handlingsplan 2010 - 2020.

PS 82/10

Vikna kommunes prinsipper for behandling av søknader om
etableringsstøtte

PS 83/10

Bosetting av flyktninger i 2011

PS 84/10

Reguleringsplan "Svahylla 1" - omregulering og utvidelse av
del av reguleringsplan til barnehageformål m m - Godkjenning
- Ny behandling
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PS 75/10 Referatsaker
Saksprotokoll i Kommunestyre - 25.11.2010
Før behandlingen av sakslisten ble følgende orienteringer gitt:
• Samhandlingsreformen – orientering ved prosjektleder Roger M. Pedersen.
• Overarkitekt Grete Sildnes (NTFK) orienterte om reguleringsplanprosess m.v.
(jfr. PS 77/10)

PS 76/10 Etablering av arbeidsgruppe for utvikling av Kråkøya-Stakkskardet
RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Formannskapet oppretter ei arbeidsgruppe som har til mandat å utarbeide framdriftsplan, finansiering av prosjekt og valg av organisasjonsform for StakkskardetKråkøya industri- og havneområde. Gruppa rapporterer til formannskapet.
Arbeidsgruppa utgjøres av:
Oddvar Bakke, styreformann havneforetaket + leder av arbeidsgruppa
Karin Søraunet, ordfører
Paul Ingvar Dekkerhus, havnefogd
Anton Bævre, teknisk sjef
Roy H. Ottesen, rådmann (etter behov)
Dag Roar Opdal, rådgiver + sekretær for gruppa
Saken legges fram for kommunestyret til orientering.

Saksprotokoll i Formannskap - 16.11.2010
Behandling:
Forslag fra ordfører Reinert Eidshaug.
(Endring av sammensetning av arbeidsgruppa)
Ordfører Karin Søraunet endres til ordfører/ varaordfører.
Votering:
Det ble votert over rådmannens forslag til vedtak med den endring i utvalgets sammensetning
som framkommer av forslag fra ordfører Reinert Eidshaug.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet oppretter ei arbeidsgruppe som har til mandat å utarbeide framdriftsplan, finansiering av prosjekt og valg av organisasjonsform for StakkskardetKråkøya industri- og havneområde. Gruppa rapporterer til formannskapet.
Arbeidsgruppa utgjøres av:
• Oddvar Bakke, styreformann havneforetaket + leder av arbeidsgruppa
• Ordfører/ varaordfører
• Paul Ingvar Dekkerhus, havnefogd

4

• Anton Bævre, teknisk sjef
• Roy H. Ottesen, rådmann (etter behov)
• Dag Roar Opdal, rådgiver + sekretær for gruppa
Saken legges fram for kommunestyret til orientering.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 25.11.2010
Behandling:
Ingen andre forslag.

Vedtak:
Formannskapets forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PS 77/10 Skoletomta (Rørvik gamle skole). Utarbeidning av reguleringsplan.
RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Formannskapet vedtar:
1. Det utarbeides ny reguleringsplan for skoletomta (Rørvik gamle skole).
2. Rådmannen gis fullmakt til å engasjere ekstern bistand til å gjennomføre
arbeidet.
3. Det forutsettes at reguleringsplanen kan sluttbehandles i kommunestyret innen
1.10.2011.
4. Den økonomiske rammen for prosjektet settes til kr 200.000. Beløpet
innarbeides i kommunebudsjettet 2011 som midlertidig finansiering med senere
tilbake-føring ved et framtidig salg av arealet.
5. Saken legges fram til kommunestyrets orientering.

Saksprotokoll i Formannskap - 19.10.2010
Teknisk sjef Anton Bævre var til stede og orienterte og svarte på spørsmål i denne saken.
Forslag fra Ivar Grindvik:
Saken legges fram til kommunestyrets behandling.
Votering:
Det ble votert samlet over rådmannens forslag til vedtak og forslag fra Ivar Grindvik.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet rår til slikt vedtak av kommunestyret:
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1. Det utarbeides ny reguleringsplan for skoletomta (Rørvik gamle skole).
2. Rådmannen gis fullmakt til å engasjere ekstern bistand til å gjennomføre
arbeidet.
3. Det forutsettes at reguleringsplanen kan sluttbehandles i kommunestyret innen
1.10.2011.
4. Den økonomiske rammen for prosjektet settes til kr 200.000. Beløpet
innarbeides i kommunebudsjettet 2011 som midlertidig finansiering med senere
tilbakeføring ved et framtidig salg av arealet.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 28.10.2010
Behandling:
Forslag fra Ivar Grindvik:
Kommunestyret opprettholder sitt vedtak om salg av skoletomta med påstående bygninger.
Kjøper av tomta pålegges å utarbeide en reguleringsplan og at tilbudet må angi føringer for
hvordan området skal utbygges.
Kommunestyret mener at reguleringsplanen må beskrive at området skal kunne brukes til
offentlig-, nærings- og/ eller boligformål.
Forslag fra Ivar Grindvik:
Saken utsettes.
Begrunnelse: Saken er ikke godt nok utredet.
Votering:
Det ble votert over utsettelsesforslaget.
Vedtatt med 13 mot 9 stemmer.
Vedtak:
Saken utsettes.
Begrunnelse: Saken er ikke godt nok utredet.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 25.11.2010
Behandling:
Forslag fra Lars Halvar Nilssen:
(Tilleggsforslag – nytt pkt. 5)
Kommunestyret ber rådmannen få avklaring fra fylkeskommunen i forhold til framtidige
interesser så snart som mulig og i god tid før sluttbehandling av reguleringsplanen.
Forslag fra Ivar Grindvik:
Saken utsettes.
Begrunnelse:
Partiene ønsker mer tid til å forberede innspill og forslag.
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Votering:
Det ble votert over utsettelsesforslaget.
Utsettelsesforslaget falt med 17 mot 2 stemmer.
Votering:
Det ble votert samlet over formannskapets forslag til vedtak og forslag fra Lars Halvar Nilssen.
Enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret vedtar:
1. Det utarbeides ny reguleringsplan for skoletomta (Rørvik gamle skole).
2. Rådmannen gis fullmakt til å engasjere ekstern bistand til å gjennomføre
arbeidet.
3. Det forutsettes at reguleringsplanen kan sluttbehandles i kommunestyret innen
1.10.2011.
4. Den økonomiske rammen for prosjektet settes til kr 200.000. Beløpet
innarbeides i kommunebudsjettet 2011 som midlertidig finansiering med senere
tilbakeføring ved et framtidig salg av arealet.
5. Kommunestyret ber rådmannen få avklaring fra fylkeskommunen i forhold til
framtidige interesser så snart som mulig og i god tid før sluttbehandling av
reguleringsplanen.

PS 78/10 Kommunale skolefritidsordninger i Vikna. Justering av
foreldrebetaling i 2010.
RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Formannskapet rår til slikt vedtak av kommunestyret:
Foreldrebetaling for barn i kommunal skolefritidsordning ved Austafjord
oppvekstsenter fastsettes slik fra 01.08.2010:
Austafjord oppvekstsenter – SFO:
Oppholdstid pr. uke
5– 10,63 timer
Under 5 timer
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Fra 01.08.10
kr 550
kr 250

Saksprotokoll i Formannskap - 16.11.2010
Behandling:
Ingen andre forslag.

Vedtak:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 25.11.2010
Behandling:
Ingen andre forslag.

Vedtak:
Formannskapets forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PS 79/10 Kommuneplanens arealdel - sluttbehandling
RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Kommunestyret vedtar framlagt forslag til kommuneplanens arealdel 2010-2014
med tilhørende plandokumenter for Vikna kommune.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 25.11.2010
Behandling:
Orientering v/ rådgiver Dag Roar Opdal.
Habilitet:
Ordfører Karin Søraunet tok opp spørsmålet om habilitet i fht. kommunestyremedlemmer som
har interesser i fht. områder i planen og/ eller har kommet med innspill i planprosessen.
Kommunestyret drøftet saken og vedtok enstemmig at saken var av overordnet karakter og at
representantene derfor vil være å betrakte som habile.
Forslag fra Lars Halvar Nilssen:
Kommunestyret vedtar kommuneplanens arealdel med følgende endringer:
A-område vest av Boktaskjæra tas ut og gjøres om til NFFF område. Planen sendes ut til
respektive sektormyndigheter og tas opp til realitetsbehandling etter høring.
Forslag fra Ivar Grindvik:
(Endringsforslag til s. 36 Høsting av tang og tare)
Vikna kommunestyre går imot taretråling i Vikna kommune. Det er for stor usikkerhet når det
gjelder økologiske og miljømessige konsekvenser av en storstilt høsting av tare. Før det åpnes
for nye områder for tarehøsting på norskekysten må fiskerimyndighetene og havforskningen få
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gjennomført en konsekvensanalyse av tarehøsting i sjøen i de områdene der det har vært høstet
tare over noe tid.
Votering:
Det ble først votert over forslag fra Ivar Grindvik.
Enstemmig vedtatt.
Deretter ble det votert alternativt mellom rådmannens forslag til vedtak og forslag fra Lars
Halvar Nilssen.
Forslag fra Lars Halvar Nilssen vedtatt med 17 mot 2 stemmer.

Vedtak:
Kommunestyret vedtar kommuneplanens arealdel med følgende endringer:
• A-område vest av Boktaskjæra tas ut og gjøres om til NFFF område.
Planen sendes ut til respektive sektormyndigheter og tas opp til realitetsbehandling
etter høring.
• (Endring s. 36 - Høsting av tang og tare)
Vikna kommunestyre går imot taretråling i Vikna kommune. Det er for stor
usikkerhet når det gjelder økologiske og miljømessige konsekvenser av en storstilt
høsting av tare. Før det åpnes for nye områder for tarehøsting på norskekysten må
fiskerimyndighetene og havforskningen få gjennomført en konsekvensanalyse av
tarehøsting i sjøen i de områdene der det har vært høstet tare over noe tid.

PS 80/10 Midt-Norsk havbruk AS - Søknad om fraskrivelse av kommunal
forkjøpsrett - Kjøp av Sjaanesbrygga Gnr 10 Bnr 98 i Rørvik.
RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Formannskapet rår til slikt vedtak av kommunestyret:
Kommunestyret viser til søknad datert 05.11.2010 fra Midt-Norsk Havbruk AS om
fraskrivelse av kommunens forkjøpsrett i tilknytning til kjøp av eiendommen
Sjaanesbrygga Gnr 10
Bnr. 98. Kommunestyret viser videre til sitt vedtak i K. sak 60/00 – møte 19.10.2000
og til formannskapets vedtak i sak 18/01 – møte 13.02.2001.
1. Vikna kommunestyre vedtar å framskrive seg sin forkjøpsrett til
”Sjaanesbrygga”– eiendommen Sjølyst Gnr. 10 Bnr. 98. i tilknytning til at
Nord-Trøndelag fylkeskommune selger eiendommen til Midt-Norsk Havbruk
AS.
2. Vikna kommune skal fortsatt ha veirett og rett til framføring av tekniske
installasjoner over eiendommen.
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Saksprotokoll i Formannskap - 16.11.2010
Behandling:
Dokumenter delt ut i møtet:
• Uttalelse fra styret for Vikna havnevesen – Rørvik havn KF, vedtatt i møte 15.11.2010.
• Brev fra Kystverket til Midt-Norsk Havbruk AS, datert 15.11.2010.
Forslag fra Lars H. Nilssen:
(Nytt pkt. 3).
Vikna kommune forutsetter at en i reguleringsplan for området hensyntar havnas formål.
Votering:
Enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet rår til slikt vedtak av kommunestyret:
Kommunestyret viser til søknad datert 05.11.2010 fra Midt-Norsk Havbruk AS om
fraskrivelse av kommunens forkjøpsrett i tilknytning til kjøp av eiendommen
Sjaanesbrygga Gnr 10
Bnr. 98. Kommunestyret viser videre til sitt vedtak i K. sak 60/00 – møte 19.10.2000
og til formannskapets vedtak i sak 18/01 – møte 13.02.2001.
1. Vikna kommunestyre vedtar å framskrive seg sin forkjøpsrett til
”Sjaanesbrygga”– eiendommen Sjølyst Gnr. 10 Bnr. 98. i tilknytning til at
Nord-Trøndelag fylkeskommune selger eiendommen til Midt-Norsk Havbruk
AS.
2. Vikna kommune skal fortsatt ha veirett og rett til framføring av tekniske
installasjoner over eiendommen.
3. Vikna kommunestyre forutsetter at en i reguleringsplan for området hensyntar
havnas formål.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 25.11.2010
Behandling:
Habilitet:
Før behandlingen av saken ba representanten Tore Holand kommunestyret om å vurdere hans
habilitet, jfr. FVL § 6.1, da han er daglig leder for selskapet.

Formannskapet drøftet saken og konkluderte med at Holand var inhabil i denne saken. Han
deltok derfor ikke i behandlingen.
Forslag fra Lars Halvar Nilssen:
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(Presisering av pkt. 3)
Vikna kommunestyre forutsetter at pågående reguleringsplanarbeid for området blir gjennomført
og tar hensyn til havnas fiskeriformål.
Forslag fra Oddvar Bakke:
(Nytt pkt. 4)
Vikna kommunestyre skal fortsatt ha forkjøpsrett ved eventuelt senere omsetning av arealet.
Votering:
Det ble først votert over forslag fra Oddvar Bakke.
Forslaget falt med 13 mot 3 stemmer.
Deretter ble det votert samlet over formannskapets forslag til vedtak og forslag fra Lars Halvar
Nilssen.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar:
Kommunestyret viser til søknad datert 05.11.2010 fra Midt-Norsk Havbruk AS om
fraskrivelse av kommunens forkjøpsrett i tilknytning til kjøp av eiendommen
Sjaanesbrygga Gnr 10
Bnr. 98. Kommunestyret viser videre til sitt vedtak i K. sak 60/00 – møte 19.10.2000
og til formannskapets vedtak i sak 18/01 – møte 13.02.2001.
1. Vikna kommunestyre vedtar å framskrive seg sin forkjøpsrett til
”Sjaanesbrygga”– eiendommen Sjølyst Gnr. 10 Bnr. 98. i tilknytning til at
Nord-Trøndelag fylkeskommune selger eiendommen til Midt-Norsk Havbruk
AS.
2. Vikna kommune skal fortsatt ha veirett og rett til framføring av tekniske
installasjoner over eiendommen.
3. Vikna kommunestyre forutsetter at pågående reguleringsplanarbeid for
området blir gjennomført og tar hensyn til havnas fiskeriformål.
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PS 81/10 Boligsosial handlingsplan 2010 - 2020.
RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Formannskapet rår til slikt vedtak av kommunestyret:
1. Kommunestyret vedtar framlagte forslag til Boligsosial handlingsplan
2010 - 2020 for Vikna kommune.
2. Tiltak i handlingsplanen som krever investeringer tas stilling til tilknytning til
kommende økonomiplaner og årsbudsjett.
3. Ellers er det naturlig at gjennomføring av tiltak som framgår i planen, skjer i
samråd med brukere, eksterne organisasjoner og berørte i egen organisasjon.
4. Boligsosial handlingsplan rulleres hvert 2. år. Neste gang høsten 2012.

Saksprotokoll i Formannskap - 16.11.2010
Behandling:
Ingen andre forslag.

Vedtak:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 25.11.2010
Behandling:
Ingen andre forslag.

Vedtak:
Formannskapets forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PS 82/10 Vikna kommunes prinsipper for behandling av søknader om
etableringsstøtte
RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Formannskapet rår til slikt vedtak i kommunestyret:
Vikna kommunes retningslinjer for behandling av søknader om etableringsstøtte:
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ETABLERINGSSTØTTE
Generelt
Det gis som hovedregel ikke støtte til næringsetablering i Vikna kommune som belaster det
kommunale drifts- og investeringsbudsjettet.

Kommunalt utviklingsfond
Man har mulighet til å søke om etableringsstøtte fra det kommunale utviklingsfondet, der det
kan ytes inntil kr 10 000,- støtte. Søknadsfristen er tre ganger i året (15. februar, 15. mai og 15.
oktober). Kommunen gir veiledning ved utarbeidelse av søknad.
Regionalt fond
Næringsetableringer av regional karakter (Ytre Namdal) har anledning til å søke det regionale
næringsfondet om inntil kr 50 000,- i støtte. Fortløpende behandling. Vilkårene for støtte må
være oppfylt. Kommunen gir veiledning ved utarbeidelse av søknad.
Innovasjon Norge
Vikna kommune yter også bistand til utarbeidelse av søknader til Innovasjon Norge om
etablerings- og utviklingsstøtte.
Prosjekt
Videre er det aktuelt for kommunen å bistå med søknader om støtte fra ulike regionale prosjekt,
der det kan finnes ”frie” midler til næringsetablering.
Lån
Kommune yter lån gjennom småskøytefondet til fiskere som investerer i ny eller brukt båt.
Unntak fra den generelle regelen
Næringsmessige etableringer/tiltak som er budsjettert med i økonomiplanen, der det forutsettes
et privat initiativ for å få de realisert, kan søke om støtte direkte til kommunen ved rådmannen.
Det er en forutsetning at etableringen inngår i det kommunale planverket, og oppfyller minst ett
av de satsingsområder som der. er listet opp. Nivået på en eventuell støtte (lån/tilskudd) vil
skjønnmessig vurderes fra sak til sak

Saksprotokoll i Formannskap - 16.11.2010
Behandling:
Ingen andre forslag.

Vedtak:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
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Saksprotokoll i Kommunestyre - 25.11.2010
Behandling:
Ingen andre forslag.

Vedtak:
Formannskapets forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PS 83/10 Bosetting av flyktninger i 2011
RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Formannskapet rår til slikt vedtak av kommunestyret:
1. Vikna kommune vedtar å etterkomme anmodningen fra Integrerings- og
mangfoldsdirektoratet om bosetting av inntil 10 flyktninger i 2011.
Familiegjenforening kommer i tillegg.
2. Rådmannen bes starte arbeidet med å etablere nødvendige boliger. Dette kan
skje i samarbeid med private aktører og Vikna kommunale boligutleie KF.
Eventuell bygging av boliger i kommunal regi legges fram for kommunestyret
som egen sak for godkjenning av kostnad og finansiering.
3. Spørsmålet om stillingsressurs for miljøarbeider ved en eventuell bosetting i
2011 vil kommunestyret ta stilling til innen 1.05.2011.

Saksprotokoll i Formannskap - 16.11.2010
Behandling:
Orientering v/ flyktningkonsulent Rita Marie Nordheim.
Ingen andre forslag.
Votering:
Det ble votert over rådmannens forslag til vedtak.
Voteringsresultat: 3 stemmer for og 3 stemmer mot rådmannens forslag til vedtak.
Vedtak:
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med ordførerens dobbeltstemme.

14

Saksprotokoll i Kommunestyre - 25.11.2010
Behandling:
Orientering v/flyktningkonsulent Rita M. Nordheim.
Ingen andre forslag.
Vedtak:
Formannskapets forslag til vedtak vedtatt med 11 mot 8 stemmer.

PS 84/10 Reguleringsplan "Svahylla 1" - omregulering og utvidelse av del av
reguleringsplan til barnehageformål m m - Godkjenning - Ny behandling
RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Vikna kommunestyre tar til etterretning vedtak fattet av Fylkesmannen i NordTrøndelag datert 27.10.2010.
Vikna kommunestyre vedtar, i samsvar med Plan- og bygningsloven § 12-12,
Reguleringsplan "Svahylla 1" - omregulering og utvidelse av del av reguleringsplan
til barnehageformål m.m. Plankartet og reguleringsbestemmelsene er sist revidert
16.03.2008.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 25.11.2010
Behandling:
Habilitet:
Før behandlingen av saken ba representanten Brit H. H. Buvarp kommunestyret om å vurdere
hennes habilitet, jfr. FVL § 6.1, da hun er eier av barnehagen som omreguleringen gjelder.
Kommunestyret drøftet saken og konkluderte med at Buvarp var inhabil i denne saken. Hun
deltok derfor ikke i behandlingen.
Ingen andre forslag.

Vedtak:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Rørvik, 30.11.10
Solgunn Normann
konsulent
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