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022/19: GODKJENNING AV SAKSLISTE 

INNSTILLING 

Saksliste til Arbeidsutvalgets møte den 29. mars 2019 godkjennes. 

29.03.2019 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

BEHANDLING I MØTE 

Jonni Solsvik fremmet forslag om å behandle sak 24 før sak 23. 

Siv Dagny Aasvik la frem forslag til kjøreplanen der sak 24 behandles før sak 23. 

Det ble vedtatt mot en stemme.  

Karianne Bråthen ønsket sin habilitet vurdert i videre behandling av sak 23 pga 

arbeidsrelaterte forhold. 

På bakgrunn i at den videre prosess ikke berører hennes arbeidsforhold direkte ble Karianne 

Bråthen erklært habil i benhandlingen av saken.  

Sak vedrørende individuelle avtaler ble lagt til sakslisten.  

Under lunchen ble det gitt orientering om Andøy Spaceport av Odd Roger Enoksen.  

AU- 022/19 VEDTAK: 

Saksliste til Arbeidsutvalgets møte den 29. mars 2019 godkjennes med tillegg. 

021/19: GODKJENNING AV INNKALLING 

INNSTILLING 

Innkalling til Arbeidsutvalgets møte den 29. mars 2019 godkjennes. 

29.03.2019 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

BEHANDLING I MØTE 

Ingen merknader. 

AU- 021/19 VEDTAK: 

Innkalling til Arbeidsutvalgets møte den 29. mars 2019 godkjennes. 

023/19: OMORGANISERING AV VESTERÅLEN REGIONRÅD JAMFØR NY 

KOMMUNELOV 

INNSTILLING 

Sekretariatsleder innstiller til arbeidsutvalget som igjen innstiller følgende til regionrådet. 

Saken skal til endelig behandling i kommunestyrene.  

1. Regionrådet ønsker å videreføre dagens politiske arbeid i Vesterålen regionråd gjennom

etableringen av et nytt, interkommunalt politisk råd jamfør ny kommunelov § 18-1.

Rådet gis navnet Vesterålen interkommunale politiske råd.

2. Regionrådet legger til grunn at samarbeidet i dagens RKK videreføres i form av et

oppgavefellesskap i medhold av kommuneloven §19



3. Regionrådet legger til grunn at samarbeidet i dagens Visit Vesterålen videreføres

gjennom etableringen av Visit Vesterålen AS

4. Regionrådet slutter seg til at Musam videreføres med Bø kommune som vertskommune

jf. kommuneloven §20

5. Regionrådet slutter seg til at Friluftsrådet videreføres med Sortland kommune som

vertskommune jf. kommuneloven §20

6. Regionrådet aksepterer at dagens kultursamarbeid ut over Musam opphører i sin

nåværende form 31.august 2019. Regionrådet ser positivt på at kommunene i felleskap

utreder form og innhold for et videre samarbeid for å styrke kulturtilbudet i Vesterålen.

7. Regionrådet legger til grunn at samarbeidsavtaler, oppnevning av medlemmer til

representantskap og øvrige forhold som kreves før endelig omorganisering kan

effektueres gjøres innen årets utgang.

29.03.2019 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

BEHANDLING I MØTE 

Siv Dagny Aasvik la frem bakgrunnen for omorganiseringen av Vesterålen regionråd og 

vedtakene som er fattet. 

Bianca Maria Johansen presenterte arbeidet som er startet i organisasjonen i denne prosessen, 

og påpekte viktigheten av å fortsette fremdriften i en omstilling som er igangsatt.  

Det ble diskutert ønske om å utsette behandling av nye organisasjonsformer til nye 

kommunestyrer er konstituert etter valget. Det ble også diskutert ønsket om å inkludere flere i 

utredningene før det fremmes et forslag til Regionrådet. Samtidig ble det dratt frem at 

administrasjonen har behov for snarlig avklaring og fremdrift i en krevende situasjon hvor det 

poengteres at sekretariatet ikke kan fungere som forutsatt.  

Jonni Solsvik løftet frem at et videre regionalt samarbeid i Vesterålen har behov for flere 

ressurser.  

Sture Pedersen fremmet forslag til ny innstilling: 

Vesterålen regionråd sine vedtekter vedtatt i regionrådet 2.7.17 tilpasses ny kommunelov §18 

og 19. Forslag til nye samarbeidsavtaler fremlegges til behandling første halvdel av 2020. 

Som en del av arbeidet med å tilpasse vedtektene til ny kommunelov, gjennomgås det enkelte 

fagområde i samråd med aktuelle samarbeidspartnere. Dette med sikte på å vurdere og 

fremme forslag til hvordan samarbeidet de kommende år best kan ivaretas og utikles.  

Det ble fremmet et fellesforslag til ny innstilling: 

Som en del av arbeidet med å tilpasse Vesterålen regionråd til ny kommunelov, gjennomgås 

de enkelte fagområder i samråd med aktuelle samarbeidspartnere. Dette med sikte på å 

vurdere og fremme forslag til hvordan samarbeidet de kommende år best kan ivaretas og 

utvikles. 

1. Regionrådet ønsker å videreføre dagens politiske arbeid i Vesterålen regionråd gjennom

etableringen av et nytt, interkommunalt politisk råd jamfør ny kommunelov § 18-1. Rådet 

gis navnet Vesterålen interkommunale politiske råd. Sekretariatsleder bes utrede forslag

til organisering, samarbeidsavtale og økonomi.

2. Regionrådet legger til grunn at samarbeidet i dagens RKK videreføres. Rådmannsutvalget 

bes utrede disse to formene for organisering: kommunalt oppgavefellesskap og

vertskommunesamarbeid. Vurderingen legges frem til sekretariatsleder.

3. Regionrådet legger til grunn at samarbeidet i dagens Visit Vesterålen videreføres som et

AS.  Sekretariatsleder får fullmakt til å innhente ekstern bistand til å  utrede om det skal

videreføres med eller uten privat eierskap i et AS. Fagutvalget skal involveres i arbeidet.

4. Regionrådet vil videreføre og utvikle det regionale kultursamarbeidet. AU gir

kulturutvalget i oppdrag å legge frem forslag til framtidig organisering til

kultursamarbeidet.



5. Regionrådet slutter seg til at Friluftsrådet videreføres. Regionrådet gir kulturutvalget i

oppdrag å utrede om friluftsrådet bør videreføres som kommunalt oppgavefellesskap eller 

som vertskommunesamarbeid.

6. Det forutsettes at vedtektene tilpasses til ny kommunelov.

Forslagene ble satt opp mot hverandre, og fellesforslaget ble vedtatt.

AU- 023/19 VEDTAK: 

Som en del av arbeidet med å tilpasse Vesterålen regionråd til ny kommunelov, gjennomgås 

de enkelte fagområder i samråd med aktuelle samarbeidspartnere. Dette med sikte på å 

vurdere og fremme forslag til hvordan samarbeidet de kommende år best kan ivaretas og 

utvikles. 

1. Regionrådet ønsker å videreføre dagens politiske arbeid i Vesterålen regionråd gjennom

etableringen av et nytt, interkommunalt politisk råd jamfør ny kommunelov § 18-1. Rådet

gis navnet Vesterålen interkommunale politiske råd. Sekretariatsleder bes utrede forslag

til organisering, samarbeidsavtale og økonomi.

2. Regionrådet legger til grunn at samarbeidet i dagens RKK videreføres. Rådmannsutvalget

bes utrede disse to formene for organisering: kommunalt oppgavefellesskap og

vertskommunesamarbeid. Vurderingen legges frem til sekretariatsleder.

3. Regionrådet legger til grunn at samarbeidet i dagens Visit Vesterålen videreføres som et

AS.  Sekretariatsleder får fullmakt til å innhente ekstern bistand til å  utrede om det skal

videreføres med eller uten privat eierskap i et AS. Fagutvalget skal involveres i arbeidet.

4. Regionrådet vil videreføre og utvikle det regionale kultursamarbeidet. AU gir

kulturutvalget i oppdrag å legge frem forslag til framtidig organisering til

kultursamarbeidet.

5. Regionrådet slutter seg til at Friluftsrådet videreføres. Regionrådet gir kulturutvalget i

oppdrag å utrede om friluftsrådet bør videreføres som kommunalt oppgavefellesskap eller

som vertskommunesamarbeid.

6. Det forutsettes at vedtektene tilpasses til ny kommunelov.

Vedtatt med fem mot en stemme for Pedersens forslag. 

024/19: STRATEGI FOR VESTERÅLEN REGIONRÅD 

Innstilling  

Vesterålen regionråd arbeidsutvalg vedtar framlagte strategi for Vesterålen regionråd. 

Strategiens varighet settes til fire år.  

29.03.2019 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

BEHANDLING I MØTE 

Siv Dagny Aasvik presenterte bakgrunnen for strategiarbeidet. Arbeidet hadde oppstart i mars 

2018 i Regionrådet, arbeidsgruppen ble nedsatt september 2018.  

Bianca Maria Johansen presenterte arbeidet som er gjort og hovedtrekk fra strategien. 

Det ble kommentert at dette er en god strategi, og at skal man kunne lykkes med den må 

kommunene bruke mer penger på regionalt samarbeid.  

Tidsprossessen frem til behandling i kommunestyrene ble diskutert. Det ble påpeket både et 

ønske om å gi administrasjonen en snarlig avklaring som de har behov for, og ønske om å la 

det nye regionrådet vurdere strategien. 

Det ble fremmet forslag om at strategien burde forankres i regionen gjennom en 

høringsprosess før den sendes kommunestyrene for endelig behandling.  



 

AU- 024/19 VEDTAK: 

1. Vesterålen regionråd arbeidsutvalg oversender strategi for Vesterålen 

interkommunale politiske råd til regionrådet til behandling.  

2. Før forslaget oversendes videre til behandling i den enkelte kommune forutsetter 

AU en bred høringsprosess hvor lokalt og regionalt næringsliv og 

ungdomsrådene blir involvert. 

3. Strategien rulleres innen 2021.  

 

 

 

025/19: ÅRSMELDING VESTERÅLEN REGIONRÅD 2018 

 

INNSTILLING 

Vesterålen regionråds årsberetning for 2018 godkjennes. 

 

29.03.2019 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Eventuelle  konkrete korrigeringer bes sendes til sekretariatslederen.  

 

AU- 025/19 VEDTAK: 

Vesterålen regionråds årsberetning for 2018 godkjennes.  

 

 

 

026/19: ÅRSREGNSKAP 2018 - MUSAM M/PROSJEKTREGNSKAP 

 

Innstilling  

Regnskap 2018 for MUSAM med underliggende prosjektregnskap godkjennes. 

Regnskap 2018 for MUSAM er gjort opp med et merforbruk på kr 8 375,89. Merforbruket på 

kr 8 375,89 hentes inn fra disposisjonsfond 25650601. 

 

26.03.2019 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Ingen merknader. 

 

KU- 014/19 VEDTAK: 

Regnskap 2018 for MUSAM med underliggende prosjektregnskap godkjennes. 

Regnskap 2018 for MUSAM er gjort opp med et merforbruk på kr 8 375,89. Merforbruket på 

kr 8 375,89 hentes inn fra disposisjonsfond 25650601. 

 

29.03.2019 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Ingen bemerkninger.  

 



AU- 026/19 VEDTAK: 

Regnskap 2018 for MUSAM med underliggende prosjektregnskap godkjennes. 

Regnskap 2018 for MUSAM er gjort opp med et merforbruk på kr 8 375,89. Merforbruket på 

kr 8 375,89 hentes inn fra disposisjonsfond 25650601. 

 

24.05.2019 Vesterålen regionråd 

 

BEHANDLING I MØTE 

Ingen merknader.  

 

RÅD- 010/19 VEDTAK: 

Regnskap 2018 for MUSAM med underliggende prosjektregnskap godkjennes. 

Regnskap 2018 for MUSAM er gjort opp med et merforbruk på kr 8 375,89. Merforbruket på 

kr 8 375,89 hentes inn fra disposisjonsfond 25650601. 

 

 

 

027/19: ÅRSREGNSKAP 2018 - VESTERÅLEN FRILUFTSRÅD 

M/PROSJEKTREGNSKAP 

 

Innstilling  

Regnskap 2018 for Vesterålen friluftsråd med underliggende prosjektregnskap godkjennes.  

Regnskap 2018 for Vesterålen friluftsråd er gjort opp med et merforbruk på kr 309 101,56 . 

Merforbruket på kr 309 101,56 hentes inn fra disposisjonsfond 25650604. 

 

26.03.2019 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Ingen merknader. 

 

KU- 015/19 VEDTAK: 

Regnskap 2018 for Vesterålen friluftsråd med underliggende prosjektregnskap godkjennes.  

Regnskap 2018 for Vesterålen friluftsråd er gjort opp med et merforbruk på kr 309 101,56 . 

Merforbruket på kr 309 101,56 hentes inn fra disposisjonsfond 25650604. 

 

29.03.2019 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

På spørsmål vedrørende merforbruket, ble dette forklart med at det eksisterer et varelager. 

Utgiftene av dette er ført i 2018, mens inntektene vil komme i 2019.  

 

AU- 027/19 VEDTAK: 

Regnskap 2018 for Vesterålen friluftsråd med underliggende prosjektregnskap godkjennes.  



Regnskap 2018 for Vesterålen friluftsråd er gjort opp med et merforbruk på kr 309 101,56 . 

Merforbruket på kr 309 101,56 hentes inn fra disposisjonsfond 25650604. 

 

24.05.2019 Vesterålen regionråd 

 

BEHANDLING I MØTE 

Ingen merknader.  

 

RÅD- 011/19 VEDTAK: 

Regnskap 2018 for Vesterålen friluftsråd med underliggende prosjektregnskap godkjennes.  

Regnskap 2018 for Vesterålen friluftsråd er gjort opp med et merforbruk på kr 309 101,56 . 

Merforbruket på kr 309 101,56 hentes inn fra disposisjonsfond 25650604. 

 

 

 

028/19: ÅRSREGNSKAP 2018 - VESTERÅLEN KULTURUTVALG 

M/PROSJEKTREGNSKAP 

 

Innstilling  

Regnskap 2018 for Vesterålen kulturutvalg med underliggende prosjektregnskap godkjennes.  

Regnskap 2018 for Vesterålen kulturutvalg er gjort opp med et mindreforbruk på                   

kr 80 765,96. Mindreforbruket avsettes slik: kr 78 103,96 avsettes til disposisjonsfond 

25650601 og renteinntekter for 2018 for «Akkarunganfondet» på kr 2 662,- avsettes til konto 

21020601. 

 

26.03.2019 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Ingen merknader. 

 

KU- 013/19 VEDTAK: 

Regnskap 2018 for Vesterålen kulturutvalg med underliggende prosjektregnskap godkjennes.  

Regnskap 2018 for Vesterålen kulturutvalg er gjort opp med et mindreforbruk på kr 

80 765,96. Mindreforbruket avsettes slik: kr 78 103,96 avsettes til disposisjonsfond 25650601 

og renteinntekter for 2018 for «Akkarunganfondet» på kr 2 662,- avsettes til konto 21020601. 

 

29.03.2019 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Ingen bemerkninger. 

 

AU- 028/19 VEDTAK: 

Regnskap 2018 for Vesterålen kulturutvalg med underliggende prosjektregnskap godkjennes.  

Regnskap 2018 for Vesterålen kulturutvalg er gjort opp med et mindreforbrk på  kr 80 765,96. 



Mindreforbruket avsettes slik: kr 78 103,96 avsettes til disposisjonsfond 25650601 og 

renteinntekter for 2018 for «Akkarunganfondet» på kr 2 662,- avsettes til konto 21020601. 

 

24.05.2019 Vesterålen regionråd 

 

BEHANDLING I MØTE 

Ingen merknader.  

 

RÅD- 009/19 VEDTAK: 

Regnskap 2018 for Vesterålen kulturutvalg med underliggende prosjektregnskap godkjennes.  

Regnskap 2018 for Vesterålen kulturutvalg er gjort opp med et mindreforbruk på  kr 

80 765,96. Mindreforbruket avsettes slik: kr 78 103,96 avsettes til disposisjonsfond 25650601 

og renteinntekter for 2018 for «Akkarunganfondet» på kr 2 662,- avsettes til konto 21020601. 

 

 

 

029/19: ÅRSREGNSKAP 2018 - VESTERÅLEN REGIONRÅD SEKRETARIATET 

 

INNSTILLING 

Årsregnskap 2018 for Vesterålen regionråd sekretariatet, med underliggende prosjekter, 

godkjennes. Regnskapet er gjort opp med et mindreforbruk på kr 304 341. Mindreforbruket 

avsettes til disposisjonsfond konto 25650301. 

 

29.03.2019 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Det ble fremmet ønske om at det legges til en kort redegjørelse av kjøp av tjenester før 

fremlegg til årsmøtet, som en note til regnskapet.  

 

AU- 029/19 VEDTAK: 

Årsregnskap 2018 for Vesterålen regionråd sekretariatet, med underliggende prosjekter, 

godkjennes. 

Regnskapet er gjort opp med et mindreforbruk på kr 304 341. Mindreforbruket avsettes til 

disposisjonsfond konto 25650301. 

 

 

 

030/19: ÅRSREGNSKAP 2018 - VISIT VESTERÅLEN M/PROSJEKTREGNSKAP 

 

Innstilling  

Regnskap 2018 for Visit Vesterålen med underliggende prosjektregnskap godkjennes. 

Mindreforbruk for Visit Vesterålen på kr 62793. Avsettes til disposisjonsfond 25650501. 

 

 

 



26.03.2019 Vesterålen reiselivsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Enstemmig godkjent. 

 

VVFU- 006/19 VEDTAK: 

Innstilling  

Regnskap 2018 for Visit Vesterålen med underliggende prosjektregnskap godkjennes. 

Mindreforbruk for Visit Vesterålen på kr 62793. Avsettes til disposisjonsfond 25650501. 

 

29.03.2019 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Ingen bemerkninger.  

 

AU- 030/19 VEDTAK: 

Regnskap 2018 for Visit Vesterålen med underliggende prosjektregnskap godkjennes. 

Mindreforbruk for Visit Vesterålen på kr 62793. Avsettes til disposisjonsfond 25650501. 

 

24.05.2019 Vesterålen regionråd 

 

BEHANDLING I MØTE 

Ingen merknader.  

 

RÅD- 012/19 VEDTAK: 

Regnskap 2018 for Visit Vesterålen med underliggende prosjektregnskap godkjennes. 

Mindreforbruk for Visit Vesterålen på kr 62793. Avsettes til disposisjonsfond 25650501. 

 

 

 

031/19: ÅRSREGNSKAP 2018 RKK 

 

INNSTILLING 

Regnskap 2018 for RKK Vesterålen godkjennes. Overforbruk på 22 655.- dekkes av 

disposisjonsfond 25650700 

 

29.03.2019 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Ingen bemerkninger.  

 

AU- 031/19 VEDTAK: 

Regnskap 2018 for RKK Vesterålen godkjennes. 

Overforbruk på 22 655.- dekkes av disposisjonsfond 25650700 

 

 



24.05.2019 Vesterålen regionråd 

 

BEHANDLING I MØTE 

Ingen merknader. 

 

RÅD- 013/19 VEDTAK: 

Regnskap 2018 for RKK Vesterålen godkjennes.  

Overforbruk på 22 655,- dekkes av disposisjonsfond 25650700. 

 

 

 

032/19: ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT OG BALANSEN 2018 - VESTERÅLEN 

REGIONRÅD 

 

INNSTILLING 

Økonomisk oversikt for 2018, samt balanse 2018, godkjennes 

 

29.03.2019 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Det ble kommentert at oversikten viser total omsetning, inkludert prosjektregnskap. 

 

AU- 032/19 VEDTAK: 

Økonomisk oversikt for 2018 , samt balanse 2018 tas til etterretning og oversendes til 

regionrådet.  

 

 

 

 

033/19: BUDSJETT 2020 - VESTERÅLEN REGIONRÅD 

 

Innstilling  

Budsjettet for 2020 for Vesterålen regionråds samlede virksomhet godkjennes med en total 

tilskuddsramme på kr 10 395 161. Fordelingen av tilskudd fra den enkelte kommune til de 

respektive innsatsområder skjer i henhold til følgende tabell. 

 

 

Budsjettet for 2020 oversendes eierkommunene for endeling behandling. 

 



29.03.2019 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Jonni Solsvik fremmet forslag om å øke den kommunale støtten til det regionale samarbeidet. 

Ordførerene ble bedt sende inn eventuelle forslag til alternative finansieringsbeløp på den 

kommunale andelen til sekretariatsleder.  

 

AU- 033/19 VEDTAK: 

Utsettes til AU møte etter regionrådsmøtet 12.april.  

 

30.04.2019 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Saken ble sendtut som e-postbehandling med svarfrist tirsdag 30. april 2019 kl 15:30.  

 

Under behandling fikk Arbeidsutvalget forelagt følgende spørsmål: 

1. Godtar du e-postbehandling? (ja/nei) 

2. Godtar du følgende vedtak: Budsjettet for 2020 for Vesterålen regionråds 

samlede virksomhet godkjennes med en total tilskuddsramme på kr 10 395 161. 

Fordelingen av tilskudd fra den enkelte kommune til de respektive 

innsatsområder skjer i henhold til følgende tabell. 

 

 

Budsjettet for 2020 oversendes eierkommunene for endeling behandling. (ja/nei) 

 

Alle medlemmene i Arbeidsutvalget besvarte med ja på begge spørsmål. 

 

AU- 035/19 VEDTAK: 

Innstilling  

Budsjettet for 2020 for Vesterålen regionråds samlede virksomhet godkjennes med en total 

tilskuddsramme på kr 10 395 161. Fordelingen av tilskudd fra den enkelte kommune til de 

respektive innsatsområder skjer i henhold til følgende tabell. 



 

 

Budsjettet for 2020 oversendes eierkommunene for endeling behandling. 

 

24.05.2019 Vesterålen regionråd 

 

BEHANDLING I MØTE 

I kommentar sa Sture Pedersen at dersom man ønsker en satsing på regionalt samarbeid i 

Vesterålen, må man sikre midler til dette.  

 

RÅD- 015/19 VEDTAK: 

Budsjettet for 2020 for Vesterålen regionråds samlede virksomhet godkjennes med en total 

tilskuddsramme på kr 10 395 161. Fordelingen av tilskudd fra den enkelte kommune til de 

respektive innsatsområder skjer i henhold til følgende tabell. 

 

 

Budsjettet for 2020 oversendes eierkommunene for endeling behandling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



034/19: REFERATSAKER 

 

INNSTILLING 

Refererte skriv og meldinger tas til orientering slik de foreligger. 

 

29.03.2019 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Ingen merknader. 

 

AU- 034/19 VEDTAK: 

Refererte skriv og meldinger sendes til AU for e-postbehandling. 

 

 

 

064/19: INDIVIDUELLE AVTALER 

 

Møtet ble vedtatt lukket i henhold til kommunelova § 31 nr 5, jf offl. § 23 første ledd.  

 

29.03.2019 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Regionrådsleder orienterte om saken.  

 

AU- 064/19 VEDTAK: 

Arbeidsutvalget tar orientering om avtaler til orientering, herunder at sekretariatsleder, som 

arbeidsgiveransvarlig opphever inngåtte avtaler som ikke allerede er trådt i kraft.  

 

 

 

 

 

 


