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behandlingen av sakene. 
 
Casper Støten fra Indre Østfold Kommunerevisjon møtte ved behandling av sak 20/18. 

 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Alice Reigstad Rådmann 
Mette Eriksen Regnskap- og økonomisjef 

 
 
 
 
  



Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Unntatt 
offentlighet 

PS 11/18 Godkjenning av innkalling  
PS 12/18 Godkjenning av saksliste  
PS 13/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte  
PS 14/18 Likviditetsprognose pr. 31.03.2018  
PS 15/18 Godkjenning av budsjett for 2018- Øst 110 alarmsentral  
PS 16/18 Festeavgift Aremark Sogn  
PS 17/18 Forespørsel om å ta stilling til Kanalselskapets strateginotat  
PS 18/18 Søknad om å få tilbake råderetten over Kanaltangen i 

Strømsfoss 
 

PS 19/18 Standard abonnementsvilkår for vann og avløp - oversendt 
revisjon fra 2017 

 

PS 20/18 Forvaltningsrevisjonsrapport: Grunnskole - Tiltak og planer 
mot mobbing 

 

PS 21/18 Prosjektplan for utredning av alternative muligheter for 
etablering av tilbud til ungdom i Aremark 

 

PS 22/18 Høring av rapport fra ekspertutvalget som har vurdert nye 
oppgaver til fylkeskommunene 

 

PS 23/18 Fylkesplan for Østfold - Østfold mot 2050 - høringsuttalelse 
fra Aremark kommune 

 

PS 24/18 Regional transportplan - høringsuttalelse fra Aremark 
kommune 

 

PS 25/18 Orienteringer  
PS 26/18 Referatsaker  
PS 27/18 Grunngitte spørsmål etter §20 i reglement for utvalg  
PS 28/18 Forespørsler/interpellasjoner  

 
 

PS 11/18 Godkjenning av innkalling 

Behandling i Kommunestyret - 26.04.2018  
 

Vedtak 
Innkallingen ble enstemmig godkjent. 
 
 
 



PS 12/18 Godkjenning av saksliste 

Behandling i Kommunestyret - 26.04.2018  
 
 

Vedtak 
Sakslisten ble enstemmig godkjent. 
 
 

PS 13/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Kommunestyret - 26.04.2018  
 
 

Vedtak 
Protokollen fra forrige møte ble enstemmig godkjent. 
 
 

PS 14/18 Likviditetsprognose pr. 31.03.2018 

Behandling i Kommunestyret - 26.04.2018  
Formannskapets innstilling:  
 
Likviditetsprognose pr. 31.03.2018 tas til orientering. 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak 
Likviditetsprognose pr. 31.03.2018 tas til orientering. 
 
 
 

PS 15/18 Godkjenning av budsjett for 2018- Øst 110 alarmsentral 

Behandling i Kommunestyret - 26.04.2018  
Formannskapets innstilling: 
 
Aremark kommune godkjenner oversendte budsjettforslag for 2018 for ØST 110-sentral IKS. 
Kommunen forutsetter, i tråd med tidligere fattet kommunestyrevedtak om deltakelse i ØST 110-
sentral IKS, at deltakeravgiften reduseres fra og med driftsåret 2019. Det ligger klare 
forventninger om at deltakeravgift for videre år vil bli lavere enn hva kommunen tidligere har 
betalt for deltakelse i Alarmsentral Brann Øst (ABØ) 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 



Vedtak 
Aremark kommune godkjenner oversendte budsjettforslag for 2018 for ØST 110-sentral IKS. 
Kommunen forutsetter, i tråd med tidligere fattet kommunestyrevedtak om deltakelse i ØST 
110-sentral IKS, at deltakeravgiften reduseres fra og med driftsåret 2019. Det ligger klare 
forventninger om at deltakeravgift for videre år vil bli lavere enn hva kommunen tidligere har 
betalt for deltakelse i Alarmsentral Brann Øst (ABØ) 
 
 
 
 

PS 16/18 Festeavgift Aremark Sogn 

Behandling i Kommunestyret - 26.04.2018  
 
Rådmannens innstilling:  
 
Aremark kommunestyre godkjenner at festeavgiften for gravsteder i Aremark fastsettes til kr 150,- 
pr. år fra 1. april 2018.  
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak 
Aremark kommunestyre godkjenner at festeavgiften for gravsteder i Aremark fastsettes til kr 150,- 
pr. år fra 1. april 2018.  
 
 
 

PS 17/18 Forespørsel om å ta stilling til Kanalselskapets strateginotat 

Behandling i Kommunestyret - 26.04.2018  
 
Rådmannens innstilling:  
 

1. Aremark Kommunestyre tar Haldenvassdragets Kanalselskap AS sitt strateginotat til 
orientering.  

2. Aremark Kommunestyre aksepterer økonomien i henhold til strateginotatet og ber 
rådmannen betale Aremark kommune sin andel av vedtatt økonomisk opptrappingsplan, 
tilsvarende kroner 299 988,- i 2018.  

3. Vedtaket om betaling forutsetter at samtlige bidragsytende eiere godkjenner 
strateginotatet og bevilger foreslåtte tilskudd, som beskrevet i strateginotatet, fra 2019. 

 
Representanten Nils Håkon Sandtorp (KRF) fremmet på vegne av Senterpartiet, Høyre og 
Kristelig Folkeparti forslag til følgende tilleggs-punkt til rådmannens innstilling: 
 

4. I siste avsnitt på side 50 i saksdokumentene hvor Holth landhandel er nevnt ber vi om at 
«Gunnenghuset» også tas inn i dokumentet.  

 
Rådmannens innstilling, med tilleggs-punktet fra representanten Nils Håkon Sandtorp, ble 
enstemmig vedtatt. 



 

Vedtak 
1. Aremark Kommunestyre tar Haldenvassdragets Kanalselskap AS sitt strateginotat til 

orientering. 
2. Aremark Kommunestyre aksepterer økonomien i henhold til strateginotatet og ber 

rådmannen betale Aremark kommune sin andel av vedtatt økonomisk opptrappingsplan, 
tilsvarende kroner 299 988,- i 2018. 

3. Vedtaket om betaling forutsetter at samtlige bidragsytende eiere godkjenner 
strateginotatet og bevilger foreslåtte tilskudd, som beskrevet i strateginotatet, fra 2019. 

4. I siste avsnitt på side 50 i saksdokumentene hvor Holth landhandel er nevnt ber vi om at 
«Gunnenghuset» også tas inn i dokumentet.  

 
 
 

PS 18/18 Søknad om å få tilbake råderetten over Kanaltangen i Strømsfoss 

Behandling i Kommunestyret - 26.04.2018  
 
Rådmannens innstilling: 
 
Saken oversendes Aremark kommunestyre uten innstilling fra rådmannen. 
 
Representanten Nils Håkon Sandtorp (KRF) fremmet på vegne av Senterpartiet, Høyre og 
Kristelig Folkeparti forslag til følgende innstilling: 
 
Aremark kommune v/rådmann og ordfører går i forhandlinger med Kanalselskapet om å 
annullere leieavtalen om Kanaltangen. Det skal forsøkes å få en kompensasjon for de utleggene 
som Aremark kommune har hatt på området. Ved opphør av Kanalselskapets aktivitet så skal 
denne overdras vederlagsfritt til Aremark kommune. Hvis ingen aktivitet innen 2 år fra dags 
dato så er tidligere avtale gjeldende. 
Alle utgifter knyttet til selskapets aktivitet betales av dem. 
På Strømsfossdagen disponerer Aremark kommune Kanaltangen vederlagsfritt. 
 
Representanten Nils Håkon Sandtorp sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 
Aremark kommune v/rådmann og ordfører går i forhandlinger med Kanalselskapet om å 
annullere leieavtalen om Kanaltangen. Det skal forsøkes å få en kompensasjon for de utleggene 
som Aremark kommune har hatt på området. Ved opphør av Kanalselskapets aktivitet så skal 
denne overdras vederlagsfritt til Aremark kommune. Hvis ingen aktivitet innen 2 år fra dags 
dato så er tidligere avtale gjeldende. 
Alle utgifter knyttet til selskapets aktivitet betales av dem. 
På Strømsfossdagen disponerer Aremark kommune Kanaltangen vederlagsfritt. 
 
 
 



PS 19/18 Standards abonnementsvilkår for vann og avløp - oversendt 
revisjon fra 2017 

Behandling i Kommunestyret - 26.04.2018  
 
Drift- og utviklingsutvalgets innstilling:  
 
Standard abonnementsvilkår for vann og avløp bestående av administrative og tekniske 
bestemmelser, sist revidert i 2017, vedtas som gjeldene i Aremark kommune.  
 
 
Drift- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak 
Standard abonnementsvilkår for vann og avløp bestående av administrative og tekniske 
bestemmelser, sist revidert i 2017, vedtas som gjeldene i Aremark kommune. 
 
 
 

PS 20/18 Forvaltningsrevisjonsrapport: Grunnskole - Tiltak og planer mot 
mobbing 

Behandling i Kommunestyret - 26.04.2018  
 
Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 

A. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Grunnskole – tiltak og planer mot 
mobbing» til orientering, og ber administrasjonen følge opp rapportens anbefaling og 
iverksette anbefalte tiltak. 

B. Kontrollutvalget følger opp kommunestyrets vedtak ved å bestille oppfølgingsrapport fra 
revisjonen et år etter at revisjonsprosjektet er behandlet i kommunestyret 

 
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 
A. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Grunnskole – tiltak og planer mot 

mobbing» til orientering, og ber administrasjonen følge opp rapportens anbefaling og 
iverksette anbefalte tiltak. 

B. Kontrollutvalget følger opp kommunestyrets vedtak ved å bestille oppfølgingsrapport fra 
revisjonen et år etter at revisjonsprosjektet er behandlet i kommunestyret 

 
 
 

PS 21/18 Prosjektplan for utredning av alternative muligheter for etablering 
av tilbud til ungdom i Aremark 

Behandling i Kommunestyret - 26.04.2018  
Levekårsutvalgets innstilling: 



 
Levekårsutvalget tar til orientering at Aremark kommune gjennomfører utredning av alternative 
muligheter for etablering av tilbud til ungdom i Aremark, i tråd med vedlagte prosjektplan, 
forutsatt at planen endres som følger under Hovedtiltak – Område første strekpunkt: 
Prosjektplan godkjennes endres til LKU orienteres om prosjektplanen. 
Ansvar: LKU endres til Ansvar: rådmann. 
 
Representanten Håkon Tolsby (SP) fremmet følgende forslag om tillegg til Levekårsutvalgets 
innstilling: 
 
Nytt resultatmål  
FLERBRUK: Hvilket alternativ gir mulighet for og vil stimulere til flere ulike barn- og 
ungdomstilbud. Eks. Speideren, 4H. 
 
Levekårsutvalgets innstilling, med representanten Håkon Tolsby (SP) sitt tilleggsforslag ble 
enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 
Levekårsutvalget tar til orientering at Aremark kommune gjennomfører utredning av alternative 
muligheter for etablering av tilbud til ungdom i Aremark, i tråd med vedlagte prosjektplan, 
forutsatt at planen endres som følger under Hovedtiltak – Område første strekpunkt: 
Prosjektplan godkjennes endres til LKU orienteres om prosjektplanen. 
Ansvar: LKU endres til Ansvar: rådmann. 
 
Nytt resultatmål  
FLERBRUK: Hvilket alternativ gir mulighet for og vil stimulere til flere ulike barn- og 
ungdomstilbud. Eks. Speideren, 4H. 
 
 
 

PS 22/18 Høring av rapport fra ekspertutvalget som har vurdert nye 
oppgaver til fylkeskommunene 

Behandling i Kommunestyret - 26.04.2018  
Formannskapets innstilling: 
 

1. Aremark kommune avgir en høringsuttalelse til rapport fra ekspertutvalget som har 
vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene. 

2. I høringsuttalelsen uttrykkes støtte til de prinsipper som er lagt til grunn for utvalgets 
vurderinger og til de anbefalingene utvalget kommer med vedrørende overføring av 
oppgaver fra staten til fylkeskommunene. 

3. I høringsuttalelsen forutsettes det at det legges til rette for at Stortinget kan vurdere 
ekspertutvalgets forslag som en helhet. 

 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 



Vedtak 
1. Aremark kommune avgir en høringsuttalelse til rapport fra ekspertutvalget som har 

vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene. 
2. I høringsuttalelsen uttrykkes støtte til de prinsipper som er lagt til grunn for utvalgets 

vurderinger og til de anbefalingene utvalget kommer med vedrørende overføring av 
oppgaver fra staten til fylkeskommunene. 

3. I høringsuttalelsen forutsettes det at det legges til rette for at Stortinget kan vurdere 
ekspertutvalgets forslag som en helhet. 

 
 
 

PS 23/18 Fylkesplan for Østfold - Østfold mot 2050 - høringsuttalelse fra 
Aremark kommune 

Behandling i Kommunestyret - 26.04.2018  
Formannskapets innstilling: 
 
Aremark kommune anser at oversendte høringsutkast til Fylkesplan for Østfold på noen punkter 
ivaretar tidligere høringsuttalelse fra Aremark kommune. Dette gjelder særlig åpning for spredt 
boligbygging uten kvote. Kommunen vil samtidig igjen peke på behovet for å tilrettelegge for 
næringsutvikling og ber om at tidligere punkter tas inn i Fylkesplanen. Dette er: 

 Det er ikke bare fylkets maritime reiseliv som bør gis utviklingsmuligheter men også 
fylkets øvrige reiselivsnæringer. 

 Det er viktig å legge til rette for at fylkesreiselivsnæringer og maritime næringsliv får 
mulighet til å utvikle seg på egnede områder. 

 Det bør åpnes for en utvikling av allerede etablerte næringsområder selv om disse ligger 
utenfor områdesentrene. Aremark kommune ønsker muligheten for å videreutvikle 
Sommero industriområde og fylkesplanen bør legge til rette for dette. Det er også 
ønskelig å kunne utvikle området rundt Strømsfoss. 

 I møter med Fylkeskommunen er det muntlig gitt aksept for næringsutvikling innenfor 
100-meters-beltet. For eksempel kan dette gjelde etablering av cafévirksomhet i 
kommunens turistområder. Dette bør ivaretas tydelig i planforslaget. 

 Detaljeringsnivået i planforslagets del 4 som er retningslinjer for areal og energibruk 
oppfattes til å være på et svært detaljert nivå i forhold til at dette er en regional plan. 
Dette gir føringer for kommunens egne planer og oppfattes til å være en stor inngripen i 
lokaldemokratiet. 

 «Arealutviklingen må ses i lys av faktiske behov knyttet til befolkningsutvikling/ 
næringsutvikling, og de prinsipper som fylkesplanen bygger på.»  
Problemet oppstår hvis fylkeskommunen skal definere hva som er «faktiske behov» og 
ikke vi selv. 
Foreslår følgende alternative tekst: 
«Befolkningsvekst i Aremark er avhengig av å kunne tilby attraktive og varierte 
boområder og bomiljøer som f.eks. etablering av økolandsby. Arealutviklingen i 
kommunen må ses i lys av behov for å tiltrekke nye innbyggere i tillegg til de prinsipper 
som fylkesplanen bygger på.» 

 Det vises til uttalelse fra Aremark og Halden regionråd 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 



Vedtak 
Aremark kommune anser at oversendte høringsutkast til Fylkesplan for Østfold på noen punkter 
ivaretar tidligere høringsuttalelse fra Aremark kommune. Dette gjelder særlig åpning for spredt 
boligbygging uten kvote. Kommunen vil samtidig igjen peke på behovet for å tilrettelegge for 
næringsutvikling og ber om at tidligere punkter tas inn i Fylkesplanen. Dette er: 

 Det er ikke bare fylkets maritime reiseliv som bør gis utviklingsmuligheter men også 
fylkets øvrige reiselivsnæringer. 

 Det er viktig å legge til rette for at fylkesreiselivsnæringer og maritime næringsliv får 
mulighet til å utvikle seg på egnede områder. 

 Det bør åpnes for en utvikling av allerede etablerte næringsområder selv om disse ligger 
utenfor områdesentrene. Aremark kommune ønsker muligheten for å videreutvikle 
Sommero industriområde og fylkesplanen bør legge til rette for dette. Det er også 
ønskelig å kunne utvikle området rundt Strømsfoss. 

 I møter med Fylkeskommunen er det muntlig gitt aksept for næringsutvikling innenfor 
100-meters-beltet. For eksempel kan dette gjelde etablering av cafévirksomhet i 
kommunens turistområder. Dette bør ivaretas tydelig i planforslaget. 

 Detaljeringsnivået i planforslagets del 4 som er retningslinjer for areal og energibruk 
oppfattes til å være på et svært detaljert nivå i forhold til at dette er en regional plan. 
Dette gir føringer for kommunens egne planer og oppfattes til å være en stor inngripen i 
lokaldemokratiet. 

 «Arealutviklingen må ses i lys av faktiske behov knyttet til befolkningsutvikling/ 
næringsutvikling, og de prinsipper som fylkesplanen bygger på.»  
Problemet oppstår hvis fylkeskommunen skal definere hva som er «faktiske behov» og 
ikke vi selv. 
Foreslår følgende alternative tekst: 
«Befolkningsvekst i Aremark er avhengig av å kunne tilby attraktive og varierte 
boområder og bomiljøer som f.eks. etablering av økolandsby. Arealutviklingen i 
kommunen må ses i lys av behov for å tiltrekke nye innbyggere i tillegg til de prinsipper 
som fylkesplanen bygger på.» 

 Det vises til uttalelse fra Aremark og Halden regionråd. 
 
 
 
 

PS 24/18 Regional transportplan - høringsuttalelse fra Aremark kommune 

Behandling i Kommunestyret - 26.04.2018  
Formannskapets innstilling: 
 
Aremark kommune anser at høringsforslaget til RTP har mange god mål og strategier. En god 
del av mål og strategier er mest relevant for byer og større tettsteder men spiller likevel en 
viktig rolle for Aremarksamfunnet. Kommunen peker særlig på: 

 Viktigheten av å ha et drifts- og vedlikeholdsnivå som bidrar til at alle offentlige veier 
kan oppfylle sin transportfunksjon, herunder god fremkommelighet også i 
teleløsningsperioden og de dårligste veiene skal prioriteres først. 

 Satsing på jernbane uttrykt i strategien som: God fremkommelighet og kapasitet på 
Østfoldbanens vestre linje sikres med et tilbud som går innom byene. Intercity 
videreføres til Halden og riksgrensen raskest mulig. 

 Trafikksikkerhetsarbeidet skal ha høy prioritet og Fylkeskommunen bør øke satsingen på 
virkemidler for å bistå kommunene i dette arbeidet. 



 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt 
 
 

Vedtak 
Aremark kommune anser at høringsforslaget til RTP har mange god mål og strategier. En god 
del av mål og strategier er mest relevant for byer og større tettsteder men spiller likevel en viktig 
rolle for Aremarksamfunnet. Kommunen peker særlig på: 

 Viktigheten av å ha et drifts- og vedlikeholdsnivå som bidrar til at alle offentlige veier 
kan oppfylle sin transportfunksjon, herunder god fremkommelighet også i 
teleløsningsperioden og de dårligste veiene skal prioriteres først. 

 Satsing på jernbane uttrykt i strategien som: God fremkommelighet og kapasitet på 
Østfoldbanens vestre linje sikres med et tilbud som går innom byene. Intercity 
videreføres til Halden og riksgrensen raskest mulig. 

 Trafikksikkerhetsarbeidet skal ha høy prioritet og Fylkeskommunen bør øke satsingen på 
virkemidler for å bistå kommunene i dette arbeidet. 

 
 
 

PS 25/18 Orienteringer 

Behandling i Kommunestyret - 26.04.2018  
Det ble orientert om:  

- Lærlingplasser 
- Visit Indre 
- Salg av kommunal eiendom 

Vedtak 
 
 
 

PS 26/18 Referatsaker 

Behandling i Kommunestyret - 26.04.2018  
 
Ingen referatsaker. 

Vedtak 
 
 
 

PS 27/18 Grunngitte spørsmål etter §20 i reglement for utvalg 

Behandling i Kommunestyret - 26.04.2018  
 
Ingen grunngitte spørsmål. 



Vedtak 
 
 
 

PS 28/18 Forespørsler/interpellasjoner 

Behandling i Kommunestyret - 26.04.2018  
 
Representanten Tove Fagerhøi (AP) fremmet følgende interpellasjon: 
 
Interpellasjon – investeringer/finansiering 
 
I forrige kommunestyremøte 15.2.2018 ble det vedtatt at adm. kan ta opp lån, knyttet til 
planlagte investeringer, på 13 mill. I den forbindelse ble det fra opposisjonens side stillet 
spørsmål knyttet til følgende: 
 
- I begynnelsen av hvert regnskapsår vedtas det at adm. kan ta opp lån for å dekke planlagte 
investeringer i henhold til vedtatt budsjett. Slik det er forstått tas det opp «rammelån» og ikke 
enkeltvise lån knyttet til hver enkelt investeringspost.  
- I desember hvert år blir låneopptak knyttet til årets «ikke gjennomførte investeringer» vedtatt 
tilbakeført.  
 
Bevilgede lån blir ikke «tilbakebetalt» finansinstitusjonen, men oppført i regnskapet som 
ubrukte lånemidler.  
 
I regnskapsavleggelsen for hvert år, som vedtas i juni, fremkommer det hvor mye langsiktig 
investeringslån kommunen har, blant annet fordelt på VAR og øvrige tjenesteområder. I tillegg 
fremkommer det hvor mye kommunen har nedbetalt i avdrag på lån gjennom året og hva som 
gjenstår som «ubrukte lånemidler». Vi ser også investeringer i forhold til virkelige tall og 
budsjett med bevegelse fra forrige år.  
 
Kommunestyret vedtar hvert år låneopptak tilsvarende budsjetterte lånefinansierte investeringer 
uten at det blir hensyn til evt. ubrukte lånemidler fra tidligere år. En samlet oversikt og en 
gjennomgang av hvilke investeringer som er gjennomført og hvordan disse er finansiert sett i 
forhold til de budsjett- og lånevedtak som er gjort i løpet av året er ønskelig.  
 
Forslag til vedtak om oppfølging av området investering/finansiering:  
 
Det blir i forbindelse med regnskapsavleggelsen for regnskapsåret 2017 fremlagt en oversikt 
over gjennomførte investeringer i forhold til vedtatt budsjett/tilleggsvedtak i året og hvordan 
disse er finansiert i forhold til opptak av lån gjennom året, evt. Bruk av tidligere ubrukte 
lånemidler, samt hvor mye som gjenstår av ubrukte lånemidler avstemt mot vedtatte tilbakeførte 
budsjettinvesteringer gjort pr. 31.12. i regnskapsåret. Avvik som fremkommer forklares. 
 
Rådmannen ved regnskaps- og økonomisjef Mette Eriksen orienterte muntlig vedrørende 
interpellasjonen. 
 
Ved votering ble representanten Tove Fagerhøi (AP) sitt forslag vedtatt med 16 mot 1 stemme.  
Representanten Øyvind Strand (SP) stemte mot. 
 



Representanten Nils Håkon Sandtorp (KRF) fremmet en forespørsel. Forespørselen ble besvart 
av ordfører. 

Vedtak 
Det blir i forbindelse med regnskapsavleggelsen for regnskapsåret 2017 fremlagt en oversikt 
over gjennomførte investeringer i forhold til vedtatt budsjett/tilleggsvedtak i året og hvordan 
disse er finansiert i forhold til opptak av lån gjennom året, evt. Bruk av tidligere ubrukte 
lånemidler, samt hvor mye som gjenstår av ubrukte lånemidler avstemt mot vedtatte tilbakeførte 
budsjettinvesteringer gjort pr. 31.12. i regnskapsåret. Avvik som fremkommer forklares. 
 
 
 


