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VEDRØRENDE VAKTMESTERTJENESTE VED CAMPINGEN. 
 
En orientering om gjeldene ordning. 
 
Jeg har hatt et samarbeide med Henry Isnes i 10-12 år og en muntlig avtale hvor han på egen 
regning og på eget ansvar har drevet utleievirksomheten av døgngjester ved campingen. 
Dette er en virksomhet har drevet som egen virksomhet og som han alene er ansvarlig for. 
Han har leid kiosken, jordet ved veien og noen teltplasser nedover campingen blant de 
øvrige faste vognene og brukt dette til sin drift. 
 
Motytelsen har vært at han hatt ansvar for nødvendig gressklipping på campingen, vask og 
renhold og sanitæranlegget. Han har hatt ansvar for nødvendig vask ved sesongstart og 
daglig renhold gjennom sesongen. Han har også bistått med hjelp til tilsyn av strømstolper 
og løst mindre problemer som har oppstått gjennom sesongen.  
Han har ikke blitt belastet for leie av sin vognplass, eller det strømforbruket som ligger til 
kiosken og hans stikk i strømstolpen. Eller hatt noen kostnader til nødvendige 
toalett/håndpapir eller renholds midler til sanitæranlegget. 
 
Forsommeren i år falt han ned og skadet seg og ble sykemeldt gjennom hele sesongen. 
Da ble oppgavene overtatt av en annen leietaker på campingen, Leif Dubland som har hatt 
de samme funksjonene og drevet utleie av døgnplasser gjennom sommeren 2020.  
 
For sommeren 2021 har jeg avtale med Henry Isnes om at han videreføre den delen av 
avtalen som omfatter gressklippingen og muligens leie av kiosken. Det er ikke helt avklart 
ennå, han er 82 år i år og jeg har ikke ønsket at han skal føle press til å videreføre avtalen 
utover hva han tenker han ønsker.  
 
Leif Dubland har sagt ja til å ta ansvar for døgnutleiedriften og tilsyn med sanitæranlegget på 
lik linje med sommeren 2020. Han har tilbudt seg å gjøre noe vedlikehold og utbedringer av 
sanitæranlegget til vinteren. Han har ingen kompensasjon for sin egen plassleie slik Isnes har 
hatt. 
 
Han kan anbefales til å ta ansvar for tilsyn med campingen dersom det er ønskelig. 
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