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Regler for bruk av Jørpelandsholmen til arrangement mm. sluttbehandling

Rådmannens forslag til vedtak:
Regler for bruk av Jørpelandsholmen til arrangementer mm. vedtas som utlagt til høring med
følgende endringer:

1. Endring av overskrift § 13: § 13-1. Utstyr, installasjoner og materiale som
benyttes ved arrangement.
2. Ny § 13-2: Kunst- og utsmykkingsinstallasjon. «Kunst- og
utsmykkingsinstallasjoner kan tillates oppført på Jørpelandsholmen,
eksempelvis julestjerne og trefigurer. Slike installasjoner må ikke være til hinder
eller være provoserende i utfomring. Tillatelse til oppføring, plassering og
utforming må godkjennes av kultur. Kultur avgjør hvor lenge installasjonen kan
stå basert på hver enkelt søknad.
Lånetaker er selv ansvarlig for kunst- og utsmykkingsinstallasjoner og alt
materiale som benyttes, herunder skade på tredjeperson disse måtte forvolde, og
eventuelle skader på utstyr, installasjoner og materiale som måtte oppstå.»
3. Følgende tekst under § 18 tas ut av reglementet: «I regi av Jørpeland
handelsforening tillates konseptet:«-Juletreskogen, fra fødselen av til juletre i
stua!» Her kan du følge juletreet gjennom alle livets faser, fra det som 1-åring og
liten spire, utvikler seg gjennom en 10- års periode, og til slutt ender opp som
juletre i stua.»
4. Tilføye «idrettsarrangement» i oppramsing under § 2 Virkeområde.
5. Tilføye nytt punkt nr. 13 «HMS (helse, miljø og sikkerhet). Hvordan
arrangementet skal gjennomføres av hensyn til HMS» under § 5.
6. Endre ordene «utlånstaker» til «lånetaker» i reglementet.

Vedtak som innstilling fra Formannskapet utvalg> 21.11.2018
Regler for bruk av Jørpelandsholmen til arrangementer mm. vedtas som utlagt til høring med

følgende endringer:
1. Endring av overskrift § 13: § 13-1. Utstyr, installasjoner og materiale som
benyttes ved arrangement.
2. Ny § 13-2: Kunst- og utsmykkingsinstallasjon. «Kunst- og
utsmykkingsinstallasjoner kan tillates oppført på Jørpelandsholmen,
eksempelvis julestjerne og trefigurer. Slike installasjoner må ikke være til hinder
eller være provoserende i utfomring. Tillatelse til oppføring, plassering og
utforming må godkjennes av kultur. Kultur avgjør hvor lenge installasjonen kan
stå basert på hver enkelt søknad.
Lånetaker er selv ansvarlig for kunst- og utsmykkingsinstallasjoner og alt
materiale som benyttes, herunder skade på tredjeperson disse måtte forvolde, og
eventuelle skader på utstyr, installasjoner og materiale som måtte oppstå.»
3. Følgende tekst under § 18 tas ut av reglementet: «I regi av Jørpeland
handelsforening tillates konseptet:«-Juletreskogen, fra fødselen av til juletre i
stua!» Her kan du følge juletreet gjennom alle livets faser, fra det som 1-åring og
liten spire, utvikler seg gjennom en 10- års periode, og til slutt ender opp som
juletre i stua.»
4. Tilføye «idrettsarrangement» i oppramsing under § 2 Virkeområde.
5. Tilføye nytt punkt nr. 13 «HMS (helse, miljø og sikkerhet). Hvordan
arrangementet skal gjennomføres av hensyn til HMS» under § 5.
6. Endre ordene «utlånstaker» til «lånetaker» i reglementet.
7. Til § 11 Tidsbegrensning: Endre fra kl 22.00 til 02.00 der det står følgende:
"Arrangementer som festivaler, opptredener, konserter, forestillinger,
demonstrasjoner, gudstjenester m.m. skal ikke ha varighet ut over maksimalt en
hverdag eller en helg (3 døgn), og skal avvikles i tidsrommet kl 08.00 til kl 22.00".

Jørpeland 05.11.2018
Ketil Reed Aasgaard
rådmann

Levekårsutvalget - 039/18
LEV - behandling:
Det ble ikke lagt fram andre forslag til vedtak.
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
LEV - vedtak:

Regler for bruk av Jørpelandsholmen til arrangementer mm. vedtas som utlagt til høring med
følgende endringer:
1. Endring av overskrift § 13: § 13-1. Utstyr, installasjoner og materiale som
benyttes ved arrangement.
2. Ny § 13-2: Kunst- og utsmykkingsinstallasjon. «Kunst- og
utsmykkingsinstallasjoner kan tillates oppført på Jørpelandsholmen,
eksempelvis julestjerne og trefigurer. Slike installasjoner må ikke være til hinder
eller være provoserende i utfomring. Tillatelse til oppføring, plassering og
utforming må godkjennes av kultur. Kultur avgjør hvor lenge installasjonen kan
stå basert på hver enkelt søknad.
Lånetaker er selv ansvarlig for kunst- og utsmykkingsinstallasjoner og alt
materiale som benyttes, herunder skade på tredjeperson disse måtte forvolde, og
eventuelle skader på utstyr, installasjoner og materiale som måtte oppstå.»
3. Følgende tekst under § 18 tas ut av reglementet: «I regi av Jørpeland
handelsforening tillates konseptet:«-Juletreskogen, fra fødselen av til juletre i
stua!» Her kan du følge juletreet gjennom alle livets faser, fra det som 1-åring og
liten spire, utvikler seg gjennom en 10- års periode, og til slutt ender opp som
juletre i stua.»
4. Tilføye «idrettsarrangement» i oppramsing under § 2 Virkeområde.
5. Tilføye nytt punkt nr. 13 «HMS (helse, miljø og sikkerhet). Hvordan
arrangementet skal gjennomføres av hensyn til HMS» under § 5.
6. Endre ordene «utlånstaker» til «lånetaker» i reglementet.

Formannskapet - 074/18
FOR - behandling:
Senterpartiet fremmet endringsforslag til levekårsutvalgets innstilling, foreslått av: Alf
Henning Heggheim
Til § 11 Tidsbegrensning: Endre fra kl 22.00 til 02.00 der det står følgende: "Arrangementer
som festivaler, opptredener, konserter, forestillinger, demonstrasjoner, gudstjenester m.m.
skal ikke ha varighet ut over maksimalt en hverdag eller en helg (3 døgn), og skal avvikles i
tidsrommet kl 08.00 til kl 22.00".
Votering:
Senterpartiets endringsforslag til levekårsutvalgets innstilling til vedtak, fremsatt av Alf
Henning Heggheim ble enstemmig vedtatt.
FOR - vedtak:
Regler for bruk av Jørpelandsholmen til arrangementer mm. vedtas som utlagt til høring med
følgende endringer:
1. Endring av overskrift § 13: § 13-1. Utstyr, installasjoner og materiale som
benyttes ved arrangement.
2. Ny § 13-2: Kunst- og utsmykkingsinstallasjon. «Kunst- og
utsmykkingsinstallasjoner kan tillates oppført på Jørpelandsholmen,
eksempelvis julestjerne og trefigurer. Slike installasjoner må ikke være til hinder

eller være provoserende i utfomring. Tillatelse til oppføring, plassering og
utforming må godkjennes av kultur. Kultur avgjør hvor lenge installasjonen kan
stå basert på hver enkelt søknad.
Lånetaker er selv ansvarlig for kunst- og utsmykkingsinstallasjoner og alt
materiale som benyttes, herunder skade på tredjeperson disse måtte forvolde, og
eventuelle skader på utstyr, installasjoner og materiale som måtte oppstå.»
3. Følgende tekst under § 18 tas ut av reglementet: «I regi av Jørpeland
handelsforening tillates konseptet:«-Juletreskogen, fra fødselen av til juletre i
stua!» Her kan du følge juletreet gjennom alle livets faser, fra det som 1-åring og
liten spire, utvikler seg gjennom en 10- års periode, og til slutt ender opp som
juletre i stua.»
4. Tilføye «idrettsarrangement» i oppramsing under § 2 Virkeområde.
5. Tilføye nytt punkt nr. 13 «HMS (helse, miljø og sikkerhet). Hvordan
arrangementet skal gjennomføres av hensyn til HMS» under § 5.
6. Endre ordene «utlånstaker» til «lånetaker» i reglementet.
7. Til § 11 Tidsbegrensning: Endre fra kl 22.00 til 02.00 der det står følgende:
"Arrangementer som festivaler, opptredener, konserter, forestillinger,
demonstrasjoner, gudstjenester m.m. skal ikke ha varighet ut over maksimalt en
hverdag eller en helg (3 døgn), og skal avvikles i tidsrommet kl 08.00 til kl 22.00".

Kommunestyret - 064/18
KOM - behandling:
Høyre fremmet endringsforslag, foreslått av: Morten Næss
Endring av tekst:
Ny § 13-2: Kunst- og utsmykkingsinstallasjon. Kunst- og utsmykkingsinstallasjoner kan
tillates oppført på Jørpelandsholmen. Slike installasjoner må ikke være til hinder. Tillatelse til
oppføring og plassering må godkjennes av kultur. Kultur avgjør hvor lenge installasjonen kan
stå basert på hver enkelt søknad.
Votering:
Formannskapets innstilling til vedtak, med tilleggsforslaget fremmet av Morten Næss (H) ble
enstemmig vedtatt.
KOM - vedtak:
Regler for bruk av Jørpelandsholmen til arrangementer mm. vedtas som utlagt til høring med
følgende endringer:
1. Endring av overskrift § 13: § 13-1. Utstyr, installasjoner og materiale som
benyttes ved arrangement.
2. Ny § 13-2: Kunst- og utsmykkingsinstallasjon. Kunst- og
utsmykkingsinstallasjoner kan tillates oppført på Jørpelandsholmen. Slike
installasjoner må ikke være til hinder. Tillatelse til oppføring og plassering må
godkjennes av kultur. Kultur avgjør hvor lenge installasjonen kan stå basert på
hver enkelt søknad.

Lånetaker er selv ansvarlig for kunst- og utsmykkingsinstallasjoner og alt
materiale som benyttes, herunder skade på tredjeperson disse måtte forvolde, og
eventuelle skader på utstyr, installasjoner og materiale som måtte oppstå.»
3. Følgende tekst under § 18 tas ut av reglementet: «I regi av Jørpeland
handelsforening tillates konseptet:«-Juletreskogen, fra fødselen av til juletre i
stua!» Her kan du følge juletreet gjennom alle livets faser, fra det som 1-åring og
liten spire, utvikler seg gjennom en 10- års periode, og til slutt ender opp som
juletre i stua.»
4. Tilføye «idrettsarrangement» i oppramsing under § 2 Virkeområde.
5. Tilføye nytt punkt nr. 13 «HMS (helse, miljø og sikkerhet). Hvordan
arrangementet skal gjennomføres av hensyn til HMS» under § 5.
6. Endre ordene «utlånstaker» til «lånetaker» i reglementet.
7. Til § 11 Tidsbegrensning: Endre fra kl 22.00 til 02.00 der det står følgende:
"Arrangementer som festivaler, opptredener, konserter, forestillinger,
demonstrasjoner, gudstjenester m.m. skal ikke ha varighet ut over maksimalt en
hverdag eller en helg (3 døgn), og skal avvikles i tidsrommet kl 08.00 til kl 22.00".

Saksopplysninger:
Vedlegg:
Revidert KS_Regler for bruk av Jørpelandsholmen til arrangement mm.
Rapport personteller 01.05.18 - 01.11.18
Sammendrag
Kommunestyret behandlet sak 10/18, vedr. regler for bruk av Jørpelandsholmen til
arrangement mm., den 02.05.2018. Forslag til regler har vært ute på høring i perioden
03.07.18-03.09.18. Strand kommune mottok ingen skriftlige merknader i høringsperioden.
Administrasjonen har gjort seg noen erfaringer siden forrige behandling i Kommunestyret og
anbefaler derfor alternativ 1 med tilhørende endringer.
Fakta
Jørpelandsholmen har blitt et populært rekreasjonsområde for innbyggere i Strand og for
besøkende. Strand kommune har hatt henvendelser om bruk av Jørpelandsholmen siden
åpningen i juni 2017. Dette har dannet grunnlag for behov for regler for bruk av
Jørpelandsholmen til arrangementer m.m., slik at administrasjonen har en rettesnor å
vurdere henvendelser etter.
Kommunestyret behandlet sak 10/18, «Regler for bruk av Jørpelandsholmen til
kulturarrangement mm», den 02.05.2018. Vedlagt følger reviderte regler for bruk av
Jørpelandsholmen iht. vedtaket i Kommunestyret. Reviderte regler for bruk av
Jørpelandsholmen til arrangementer mm. ble sendt på høring til frivillige lag og
organisasjoner, konsertarrangører, grunneiere og andre berørte parter 3. juli 2018 med frist
for innsending av merknader 3. september 2018. Strand kommune har ikke mottatt skriftelige
merknader til forslag til reglement i høringsperioden.

Formålet med reglementet er at Jørpelandsholmen først og fremst skal benyttes til å fremme
folkehelsen og til rekreasjon. Regelverket skal tilrettelegge for at et mangfoldig og variert
aktivitetstilbud for allmennheten kan finne sted på Jørpelandsholmen. Samtidig skal det
sikres at aktivitetene ikke medfører betydelig unødig sjenanse eller medfører unødvendig
hinder for den faste virksomheten som foregår på holmen, dyr som beiter, drift og

vedlikehold, etc. Reglementet skal evalueres årlig.

Siden mai 2018 har følgende omsøkte arrangement vært gjennomført eller skal
gjennomføres i løpet av 2018:

St.hans feiring 23. juni i regi av Strand kommune v/kultur. Åpent arrangement.
Tine/Nortura grilldag 19. august. Lukket arrangement for medlemmer.
Barnas turlag lyktetur/refleks 17. oktober. Åpent arrangement.
Lyskultur prosjektbefaring 18. oktober i regi av Lyskultur region Rogaland og Norske
landskapsarkitekters forening Rogaland (NLA Rogaland). Åpent arrangement.
5. Arrangement Pinsemenigheten Klippen. 15. desember.
6. «Holmenløpet». Foreløpig henvendelse. Planleggingsstadie idrettsarrangement.
1.
2.
3.
4.

I følge persontelleren er det registrert om lag 76 000 besøk på Jørpelandsholmen mellom 1.
mai og 1. november (halvt år) i 2018, jf. vedlagt personteller rapport. I løpet av det siste året
er det registrert ca. 130 000 besøk totalt på holmen. St. hansaften, den 23. juni, er
besøkstallet høyest med 1148 registrerte passeringer.

Lover, forskrifter, rundskriv

·
·
·
·
·

Alkoholloven.
Kulturminneloven.
Lov om helligdager og helligdagsfred.
Forskrift om politivedtekter for Strand kommune, Rogaland.
Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner og tønner, Strand
kommune, Rogaland.

Gjeldende planer, retningslinjer og vedtak
ID 1130201210 - Områdeplan for Jørpeland sentrum.
Tilretteleggingsplan for flerbruk med vekt på universell utforming på Jørpelandsholmen – et
sentrumsnært rekreasjonsområde, vedtatt i Formannskapet i 2008.

Innkomne uttalelser
Strand kommune mottok ingen skriftelige merknader i høringsperioden.

I forbindelse med søknad om arrangement på Jørpelandsholmen 15. desember i regi av
Pinsemenigheten Klippen har Strand kommune mottatt en muntlig henvendelse ifra
Pinsemenigheten Klippen vedr. uklart regelverk. Klippen har antydet at regelverket var
utydelig mht. oppføring av en ønsket julestjerne på Jørpelandsholmen. Rådmannen har med
bakgrunn i henvendelsen vurdert innspillet på nytt, jf. vurdering av kunst- og
utsmykkingsinstallasjon senere i saken.

Forslag til regler for bruk av Jørpelandsholmen var på høring til følgende instanser i Strand
før 1. gangs behandling; Politi, Brannvesenet, SLT- koordinator, Helseleder, Næringssjef,
Kultursjef, Sentrumsleder Jørpeland handelsforening, Reisemål Ryfylke, Kåre Helgeland,
Akora, Stasjonen og Jørpelandsholmens venner. Mottatte innspill fra de ulike instansene i
Strand ble vurdert ved 1. gangs behandling.

Barn og unge
Jørpelandsholmen er et rekreasjonsområde rettet mot alle aldersgrupper og funksjonsnivå.
Naturmangfaldlova §8-12
Ikke relevant.
Alternative løsninger med konsekvenser

Alternativ 1:

Regler for bruk av Jørpelandsholmen til kulturarrangementer vedtas som utlagt til høring med
følgende endringer:

1. Endring av overskrift § 13: § 13-1. Utstyr, installasjoner og materiale som
benyttes ved arrangement.
2. Ny § 13-2: Kunst- og utsmykkingsinstallasjon. «Kunst- og
utsmykkingsinstallasjoner kan tillates oppført på Jørpelandsholmen,
eksempelvis julestjerne og trefigurer. Slike installasjoner må ikke være til hinder
eller være provoserende i utforming. Tillatelse til oppføring, plassering og
utforming må godkjennes av kultur. Kultur avgjør hvor lenge installasjonen kan
stå basert på hver enkelt søknad.
Lånetaker er selv ansvarlig for kunst- og utsmykkingsinstallasjoner og alt
materiale som benyttes, herunder skade på tredjeperson disse måtte forvolde, og
eventuelle skader på utstyr, installasjoner og materiale som måtte oppstå.»
3. Følgende tekst under § 18 tas ut av reglementet: «I regi av Jørpeland
handelsforening tillates konseptet:«-Juletreskogen, fra fødselen av til juletre i
stua!» Her kan du følge juletreet gjennom alle livets faser, fra det som 1-åring og
liten spire, utvikler seg gjennom en 10- års periode, og til slutt ender opp som
juletre i stua.»
4. Tilføye «idrettsarrangement» i oppramsing under § 2 Virkeområde.
5. Tilføye nytt punkt nr. 13 «HMS (helse, miljø og sikkerhet). Hvordan
arrangementet skal gjennomføres av hensyn til HMS» under § 5.
6. Endre ordene «utlånstaker» til «lånetaker» i reglementet.

Alternativ 2:
Strand kommune vedtar regler for bruk av Jørpelandsholmen til arrangement mm. i tråd med
vedtaket i Kommunestyet i sak 10/18.

Vurdering og konklusjon

Kunst- og utsmykkingsinstallasjon:
Klippen fikk tillatelse til å sette opp ei julestjerne på Jørpelandsholmen i anledning et
arrangement i desember 2017. Det ble også gitt tillatelse til at stjerna kunne stå til
julebelysningen ble tatt ned i sentrum. I følge regelverket utlagt til høring må utstyr,
utsmykning, installasjoner og materiale som utlånstaker benytter, eller som på en annen
måte er knyttet til aktiviteten, fjernes umiddelbart etter endt aktivitet. Rådmannen har vurdert
denne saken på nytt og vil anbefale at det gis rom for at kunst- og utsmykkingsinstallasjoner
kan tillates oppført på Jørpelandsholmen uavhengig om de er tilknyttet arrangement eller ei,
eksempelvis julestjerne og trefigurer. Rådmannen vil anbefale at slike installasjoner ikke må
være til hinder for den faste virksomheten som foregår på holmen eller være provoserende i
utforming. Tillatelse til oppføring, plassering og utforming må godkjennes av kultur.
Rådmannen foreslår videre at kultur avgjør hvor lenge installasjonen kan stå basert på hver
enkelt søknad. Lånetaker er selv ansvarlig for kunst- og utsmykkingsinstallasjoner og alt
materiale som benyttes, herunder skade på tredjeperson disse måtte forvolde, og eventuelle
skader på utstyr, installasjoner og materiale som måtte oppstå.
Rådmannen har med bakgrunn i dette forslaget delt opp § 13 i 13-1 og 13-2. Ny § 13-2 lyder
som følger: Kunst- og utsmykkingsinstallasjon. «Kunst- og utsmykkingsinstallasjoner kan
tillates oppført på Jørpelandsholmen, eksempelvis julestjerne og trefigurer. Slike
installasjoner må ikke være til hinder eller være provoserende i utforming. Tillatelse til
oppføring, plassering og utforming må godkjennes av kultur. Kultur avgjør hvor lenge
installasjonen kan stå basert på hver enkelt søknad.
Lånetaker er selv ansvarlig for kunst- og utsmykkingsinstallasjoner og alt materiale som
benyttes, herunder skade på tredjeperson disse måtte forvolde, og eventuelle skader på
utstyr, installasjoner og materiale som måtte oppstå.»

Fjerning av tekst under § 18 Annet:
Rådmannen foreslår å ta bort følgende tekst da det i samråd med Jørpeland handelsforening
ikke lenger er aktuelt å føre opp en juletreskog på Jørpelandsholmen:
I regi av Jørpeland handelsforening tillates konseptet:
«-Juletreskogen, fra fødselen av til juletre i stua!»
Her kan du følge juletreet gjennom alle livets faser, fra det som 1-åring og liten spire, utvikler

seg gjennom en 10-års periode, og til slutt ender opp som juletre i stua.

Bakgrunnen for dette er at villsauene som beiter på holmen kan skade/spise på juletrærne
om vinteren. Dersom en skal unngå at sauene spiser på juletrærne eller tråkker ned de
yngste trærne må det settes opp gjerde rundt området med juletrær. Jørpeland
handelsforening eller rådmannen anser ikke inngjerding av juletreskogen som noen god
løsning. Det var snakk om 6 eksemplarer av hvert juletre pr. årstrinn i 9 år. Etter 9 år er siste
fase hogst og bruk av juletreet i stua. Konseptet vil beslaglegge et areal på ca. 200m2 totalt.
Det jobbes med å finne en annen plassering av «juletreskogen» konseptet der det ikke er
nødvendig med inngjerding av juletrærne.

Idrettsarrangement:
Kultur har fått en henvendelse om arrangering av et «Holmenløp». Dette temaet er ikke
nevnt i reglementet, men rådmannen anser dette som et veldig positiv initiativ der hensikten
med arrangementet er å kombinere idrett med opplevelser og kos for hele familien.
Rådmannen anser alle former for idrettsarrangement som er naturlig å avholde på
Jørpelandsholmen som et akseptabelt arrangement, eksempel mosjonsløp, frisbee golf
konkurranse, terrengløp, halv- og hel maraton, orienteringsløp ol. Det er viktig at sikkerheten
til deltagere, publikum og andre som ikke deltar i arrangementet ivaretas på en god måte.
Hvordan helse, miljø og sikkerhet (HMS) ivaretas i alle arrangement på holmen må fremgå i
alle søknader.

Rådmannen anbefaler å tilføye «idrettsarrangement» i oppramsing under § 2 Virkeområde,
samt tilføye et nytt punkt nr. 13 «HMS (helse, miljø og sikkerhet). Hvordan arrangementet
skal gjennomføres av hensyn til HMS» under § 5.

Scene:
Kultur har ikke mottatt henvendelser om konserter på Jørpelandsholmen. Den midlertidige
friluftsscenen på holmen er relativt liten og fungerer ikke optimalt for større konserter.
Tilkomsten til Jørpelandsholmen er også noe begrenset ved bruk av bil med henger. Dette
temaet vil bli nærmere drøftet i en egen utredning av scene på Jørpelandsholmen
(interpellasjon).

Konklusjon
Regler for bruk av Jørpelandsholmen til arrangementer mm. vedtas som utlagt til høring med
følgende endringer:

1. Endring av overskrift § 13: § 13-1. Utstyr, installasjoner og materiale som
benyttes ved arrangement.
2. Ny § 13-2: Kunst- og utsmykkingsinstallasjon. «Kunst- og
utsmykkingsinstallasjoner kan tillates oppført på Jørpelandsholmen,
eksempelvis julestjerne og trefigurer. Slike installasjoner må ikke være til hinder
eller være provoserende i utforming. Tillatelse til oppføring, plassering og
utforming må godkjennes av kultur. Kultur avgjør hvor lenge installasjonen kan
stå basert på hver enkelt søknad.
Lånetaker er selv ansvarlig for kunst- og utsmykkingsinstallasjoner og alt
materiale som benyttes, herunder skade på tredjeperson disse måtte forvolde, og
eventuelle skader på utstyr, installasjoner og materiale som måtte oppstå.»
3. Følgende tekst under § 18 tas ut av reglementet: «I regi av Jørpeland
handelsforening tillates konseptet:«-Juletreskogen, fra fødselen av til juletre i
stua!» Her kan du følge juletreet gjennom alle livets faser, fra det som 1-åring og
liten spire, utvikler seg gjennom en 10- års periode, og til slutt ender opp som
juletre i stua.»
4. Tilføye «idrettsarrangement» i oppramsing under § 2 Virkeområde.
5. Tilføye nytt punkt nr. 13 «HMS (helse, miljø og sikkerhet). Hvordan
arrangementet skal gjennomføres av hensyn til HMS» under § 5.
6. Endre ordene «utlånstaker» til «lånetaker» i reglementet.

