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Forpliktende plan for Tysfjord kommune

Forpliktende plan
En definisjon på forpliktende plan finner vi i kommuneproposisjonen 2013: «Denne planen
skal enten være økonomiplan/budsjett eller en egen spesifikasjon av disse. Kommunen skal i
denne planen redegjøre for hvorledes økonomisk balanse kan oppnås. Planen skal inneholde
konkrete tiltak for å komme i økonomisk balanse. Fylkesmannen skal følge opp at planen blir
fulgt, gjerne ved bruk av tilstands- og statusrapportering.»
I retningslinjene for skjønnstildeling finner vi følgende:
● Forpliktende plan skal være økonomiplan/budsjett, eller en egen spesifikasjon av
økonomiplan/budsjett.
● I planen skal kommunen spesifisere konkrete tiltak for å gjenopprette økonomisk
balanse.
● Fylkesmannen skal følge opp at planen blir fulgt, gjerne ved hjelp av tilstands og
statusrapporteringer.
● Fylkesmannen skal holde tilbake midler, eventuelt gradvis utbetale skjønnsmidler,
dersom kommunene ikke følger vedtatt plan.
● Fylkesmannen skal legge til grunn at det er opp til det enkelte kommunestyre å
fastsette hvilke tiltak som skal iverksettes for å oppnå økonomisk balanse innenfor
kravene til kommuneloven § 48 nr. 4.
● Kommuner som ikke iverksetter tiltak for å gjenopprette økonomisk balanse, kan
heller ikke tildeles skjønnsmidler med begrunnelse i kommunens økonomiske
situasjon.
Fylkesmannen skal godkjenne at den forpliktende planen tilfredsstiller de krav som er fastsatt
av KRD, gjøre kommunen bevisst på egen situasjon, veilede utviklingsarbeidet og følge opp
at planen blir fulgt.
Planen er lagt opp slik at de ulike tiltakene er beskrevet med antatte konsekvenser, beregnet
økonomisk effekt, oppstart og hvem som er ansvarlig på administrativ side.

Oppsummert
En forpliktende plan er:
● Det er balanse mellom inntekter og utgifter. Det er balanse mellom inntekter og
utgifter når årets driftsinntekter minst er like store som årets driftsutgifter. Dette
innebærer også at kommunen også har et bevisst forhold til hvordan den skal sikre at
inntekter minst er like store som utgifter i fremtiden.
● Kommunen utøver god økonomistyring. God økonomistyring vil si at kommunen har
oversikt over hva ressursene brukes til, og at selve ressursbruken (de politiske
prioriteringene) er et resultat av bevisste politiske valg – ikke tilfeldigheter, og at
ressursbruken er effektiv.

Formål og innhold i planen
Planen skal være kommunestyrets beskrivelse av hvordan kommunen skal få til endring.
Endringer må planlegges, iverksettes og få tid til å virke før de viser seg i regnskapsmessige
resultater og nye holdninger til økonomistyring. En plan for å gjenopprette økonomisk
kontroll bør inneholde:
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● Erkjennelse.
Utgangspunktet for å kunne starte arbeidet med endring må være en felles forståelse
om at en endring er påkrevd. Den forpliktende planen bør derfor starte med å gi en
forklaring på hvorfor kommunen ikke har kontroll på økonomien, samt en beskrivelse
av situasjonen kommunen er i. Forklaringen og beskrivelsen må være behandlet i
kommunestyret.
● Tiltak.
Endring vil ikke skje uten at man handler. Første steg for å sikre handling er å beslutte
konkrete tiltak som bidrar til at kommunen får kontroll på økonomien. Den
forpliktende planen bør derfor inneholde en konkret beskrivelse av de vedtatte
tiltakene. For at planen skal fremstå som troverdig og realistisk bør det også
inkluderes en beskrivelse av tiltakets(-enes) forventede konsekvenser, både i form av
tiltakenes effekt på driftsutgifter og tiltakenes konsekvenser på tjenestenivå og kvalitet.
● Handling.
Erfaring tilsier at det er lett å beslutte tiltak, men at det er vanskelig å realisere dem.
For at en forpliktende plan skal fremstå som realistisk bør det gis en konkret
beskrivelse av hvordan kommunen skal få realisert tiltakene både politisk og
administrativt.
● Oppfølging.
Prosessen med å få kommunens økonomi på fote er sjelden en «quick fix», men vil
derimot kreve målrettet arbeid over tid. For at kommunen ikke skal forsømme målene
den har satt seg, bør den forpliktende planen inneholde et tydelig opplegg for hvordan
de vedtatte tiltakene skal følges opp. Opplegget bør ikke være for komplekst og
ressurskrevende, men være forpliktende ved at det fastsettes konkrete og målbare
milepæler.

Tysfjord kommunes økonomiske situasjon
Analyse
År
2011

Regnskapsresultat
0,0

2012
2013
2014

-9,3
-12,2
-12,0

Status

Inn i
Robek

Kommentar
Dekket av
disposisjonsfond
Udekket underskudd
Udekket underskudd
Udekket underskudd

2015
-8,2
Udekket underskudd
2016
-10,1
Udekket underskudd
Sum underskudd
-51,8
I 2011 ble balanse i driftsregnskapet sikret ved bruk av disposisjonsfond. Kommunen har fra
2012 til 2016 driftet med et betydelig årlig merforbruk. Våren 2014 ble kommunen ført inn i
Robek-listen. Tysfjord kommune har opparbeidet seg et akkumulert underskudd på totalt 51,8
millioner kroner ved utgangen av 2016.
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Inndekning av merforbruk
År

Merforbruk

2012

9 306 000

2013

12 146 000

2014

12 032 000

2015

8 239 000

2016

10 045 000

SUM

51 768 000

2018
6 754 626

2019

2020

81 320

2 470 054
8 598 745

2021

2022

6 345 052
4 654 948

81 320

11 068 799

2024

3 547 255
5 686 948

6 754 626

2023

9 234 203

11 000 000

3 584 052
5 000 000

5 045 000

8 584 052

5 045 000

Det legges opp til en inndekning av opparbeidet underskudd som fordeler seg over de neste 8
årene. Målet er å begynne nedbetalingen i 2018 for så i løpet av 2018 og 2019 redusere
driftsnivået. Dette fordi man må få tid til å iverksette de tiltakene som blir vedtatt.

Kommunens omstillingsbehov
Kommunens svært kritiske økonomiske situasjon skal ikke være ukjent for noen.
Formannskapet har gjennom våren og høsten 2014 sammen med administrasjonen og ekstern
konsulent besluttet at omstillingsbehovet vil ligge på 10 millioner og nærmere 15 millioner
dersom en skal skaffe seg handlefrihet og i tillegg skal underskudd inndekkes.
Som vi ser av kommunens underskudd i 2015 og 2016 ligger behovet på samme nivå.
I tillegg til kommunens opparbeidede underskudd skal man være oppmerksom på akkumulert
premieavvik. Dette er per 2016 på hele 24,4 millioner. Dette er et beløp som skal utgiftsføres i
regnskapet over de neste 9 årene. Det vil mest sannsynlig komme positive premieavvik som
vil utligne denne utgiftsføringen men en gang må også disse utgiftsføres.
Kommunen har i tillegg et stort fremførbart underskudd innenfor VAR-området pr. utgangen
av 2016 på i alt 2,5 mill. Dette er allerede utgiftsført i driften og vil gi en positiv effekt når
pengene kommer inn.
Årsakene til kommunens økonomiske situasjon:
Kommunen har en utgiftsstruktur som ikke lenger er bærekraftig. Kommunen utøver heldøgns
pleie og omsorg på 3 plasser, kommunen har 3 legekontor og 3 skoler.
Kommunen må snarest gjøre grep for å tilpasse driften til de inntekter kommunen kan påregne
i fremtiden og gjøre strukturvedtak i kommunens drift.
Kommunens driftsutgifter har økt langt mer enn driftsinntektene siden 2010. Balanse i
regnskapene ble etablert gjennom bruk av opparbeidede fondsmidler i 2010 og 2011. Disse
fondsmidlene er nå brukt opp og fondsavsetninger kan ikke lenger benyttes til å balansere
kommunens drift
Kommunen har de siste årene gjennomført budsjettbehandlinger som ikke oppfyller
kommunelovens krav om realistisk sammenheng mellom påregnelige inntekter og realistiske
utgifter. Kommunen bærer preg av at det er vedtatt kostnadsreduksjoner både på innkjøp og
stillinger over flere år uten at tjenestenivået skal reduseres. Det er ikke mer å hente på dette så
veien å gå videre er strukturendringer.
I årsmeldingene fra årene 2010 til i dag har det blitt kommentert det alvorlige i at kommunens
netto driftsutgifter øker langt mer enn inntektene. Denne utviklingen stopper opp i 2013 og
inntektene øker mer enn utgiftene. Dette skyldes trolig virkningen av innkjøpsstoppen i
kommunen.
Underskuddet for 2015 ble kr 8,2 millioner og kr 10,1 millioner for 2016. Som en konsekvens
5

Forpliktende plan for Tysfjord kommune
av dette er likviditeten også svekket og kommunen har i store deler av regnskapsåret benyttet
likviditetslånet på 60 millioner i sin helhet. Det er nå søkt om utvidelse av dette lånet for å ha
likviditet gjennom sommeren 2017.

Konklusjon
Kommunens økonomiske situasjon er særdeles alvorlig. Ved utgangen av 2016 hadde
kommunen et akkumulert regnskapsunderskudd på i alt kr. 51,8 millioner kroner.
Det er tydelig at man ikke har klart å ta inn over seg alvoret i situasjonen og gjort de rette
grepene på et tidligere tidspunkt.

Tiltaksplan
Nr.

Navn

Beskrivelse

1

0, 5 %
effektiviserin
g fra
statsbudsjett
et

2

Legge ned
driftsutvalget

3

La stillingen
som
formannskap
ssekretær stå
vakant
Besparelser
IKTsamarbeid
Økt
foreldrebetali
ng barnehage

I statsbudsjettet settes det krav til kommunene til effektivisering. For 2018 er
kravet 0,5 % som utgjør 1,14 millioner kroner.
Fordelingen per etat blir slik:
Sentraladministrasjonen: kr 130.000,Oppvekst og utdanning: kr 260.000 ,Helse og omsorg: kr 580.000 ,Teknisk etat: kr 170.000 ,Faste utvalg og komiteer omfattes av Kommunelovens § 10. Kommunestyret
kan selv når som helst omorganisere eller nedlegge faste utvalg og komiteer.
Driftsutvalget vil omfattes av denne loven og kan legges ned med umiddelbar
virkning. Besparelse er tidligere beregnet til kr 60.000.
Formannskapssekretæren slutter i jobben før årsskiftet 2017/2018. Stillingen
lyses ikke ut og arbeidsoppgavene tilhørende stillingen omfordeles internt i
administrasjonen.
Det forutsettes at driftsutvalget legges ned for å redusere arbeidsmengden, slik
at stillingen skal kunne stå vakant.
Tysfjord kommune ønsker å inngå samarbeid med Narvik kommune om IKTdrift. Største delen av gevinsten med samarbeidet er på sikkerhet i driften.
Økonomisk besparelse er satt til 150 000 kroner.
Regjeringen foreslår å øke maksprisen for barnehageplass til 2910 kroner i
måneden fra 2018. Kommunen vedtar å følge statens satser.

4
5

Økonomisk
Oppstart
effekt
på
helårsbasis

Ansvarlig

1 140 000

01.01.2018

Felles

ukjent

06.07.2017

Sentraladminist
rasjonen

590 000

01.01.2018

Sentraladminist
rasjonen

150 000

01.01.2018

Sentraladminist
rasjonen

100 000

01.01.2018

Oppvekst og
utdanning

Kommunen vedtar også å følge nasjonale minimumsregler for
søskenmoderasjon. Dette innebærer 30 % moderasjon for barn nr. 2 og 50 %
for barn nr. 3 og flere.
Dagens søskenmoderasjon er 50 % for barn nr. 2 og 70 % for barn nr. 3 og flere.

6

Stenge
gymsal/basse
ng/garberobe
r ved Kjøpsvik
skole

7

Samordne
SFO og
barnehage i
hele
ferieperioden
Avtale om
medfinansieri
ng tiltak VTAplasser

8

Dette vil øke inntektene med 100.000 kr.
Gymsal, basseng og garderober ved Kjøpsvik skole stenges. Renholdet
reduseres. Renholdere overflyttes til Stetindhallen.
Besparelsene er beregnet til kroner 70.000 i renhold, 100 000 i strøm og 185
000 i kommunale avgifter.
Svømmeundervisning for elever på østsiden gjennomføres på Drag eller i
Ballangen.
Dette gir også større arealer til et evt. oppvekstsenter.
SFO og barnehagen samordnes i hele ferieperioden på 8 uker i Kjøpsvik. (Var
kun 4 uker i 2017) Besparelsen er usikker, men fornuftig i
forhold til bemanning.

Tysfjord kommune har avtale med ASVO om medfinansiering i forhold til
tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet (VTA plasser). Pr. idag
betaler kommunen 28 % av det statlige driftstilskuddet som medfinansiering.
Det betales pr. idag for 15 plasser. Minimumssatsen er 25 %
av den til enhver tid gjeldene statlige faste støttesatser. Avtalen har en

285 000

Høsten 2017

Helse og
omsorg

ukjent

20.06.2018

Oppvekst og
utdanning

100 000

01.01.2019

Helse og
omsorg
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oppsigelse på 12 måneder.

9

Bortfall av
legeskyssbåt

10

Rekruttering
av fastlege

11

Bemanningspl
an pleie og
omsorg

12

Flytte
heldøgns
omsorg fra
Storjord til
Drag

13

Salg av
kommunale
bygg
Bygge om
sykehjemmet

14

15

Innfasing
velferdstekno
logi - øst

16

Felles
hjelpemiddel
kontakt
Tysfjord vest
og Hamarøy

Per i dag må legeskyss opprettholdes så lenge vi har legevakt på Innhavet. Ved
en kommunedeling er det nærliggende å tro at østsiden vil benytte seg av
legevakt i Narvik. Dette betyr at legeskyssavtalen kun vil være at anliggende for
helseforetaket. Hele kommunens kostnad kan elimineres fra 01.01.2020.
Det tas forbehold om at nye Hamarøy ikke trenger å ha lageskyssbåt med tanke
på antall innbyggere som bor i fjordene.
Det har vært gjort mange forsøk på å rekruttere leger til kommunen, noe som
viser seg å være en utfordring. Vi har en ledig legestilling.
For å få en forsvarlig tjeneste benytter vi vikarbyrå, noe som er meget kostbart
for kommunen. Vi betaler opptil kr. 50 000,- pr. uke for
vikarer. I tillegg er det å basere tjenesten på vikarer en utilfredsstillende
tjeneste for befolkningen.
Det er større sjanse for å rekruttere i fast stilling ved å benytte
rekrutteringsbyrå ti dette. Kostnadene vil beløpe seg til mellom kr. 230 300 000,-. Dersom det ikke lykkes å få rekruttert lege vil beløpet bli mindre.
Denne kostnaden er et engangsbeløp og vil kunne redusere
kostnadene til vikarbyrå betraktelig.
Det skal også jobbes mot felles kommuneoverlege og felles legevakt opp mot
kommunene Narvik og Ballangen og mot Hamarøy, med sikte på besparelser.
Det leies inn eksternt firma for å gå gjennom bemanningsplaner og utarbeide
nye turnuser på hele pleie og omsorg.
Det ligger økning i stillinger som må ses på.
Det må legges opp til en turnus hvor man unngår innleie av vikarbyrå spesielt i
sommermånedene.
En slik gjennomgang koster ca. 80.000,-.
Strategisk tiltak 1: Samordne og samlokalisere 7 bemannende omsorgsplasser
på Storjord med nye Hamarøy kommune.
1. Tiltaket er arealeffektivt og gir en god driftsmessig løsning både
økonomisk og faglig.
2. Samlokaliseringen legger til rette for å sikre rekruttering og beholde
nødvendig fagpersonell.
3. Investeringsrammen for denne samlokaliseringen er 15,4 mill. kroner.
Dette inkluderer investeringstilskudd fra Husbanken på 6,870 mill. kroner.
4. Årlige reduserte driftskostnader er 2,168 mill. kroner.
Salg av bygg for å redusere bygningsmassen og utgifter til daglig drift.
Besparelse ukjent.
Strategisk tiltak 2: Bygge om Prestegårdstunet sykehjem for å sikre mer effektiv
drift
1. Det etableres per nå kun minimumsløsninger.
2. Administrasjonen utreder konsekvensene ved bruk av dobbeltrom på
sykehjemmet, og en mer arealeffektiv løsning mellom avdeling 1 og
avdeling 2.
3. Formålet er å stenge avdelingen i 2. etg. som har 8 plasser og
optimalisere turnus og vikarbruk på sykehjemmet.
4. Beboerne er tenkt overført til andre avdelinger i sykehjemmet eller
bemannede omsorgsboliger.
Bruk av velferdsteknologi innen hele-omsorgstjenesten vil bidra til økt kvalitet
og økt effektivitet i tjenesten. Kommunen har fått tildelt midler til dette
formålet. Økonomisk gevinst er vanskelig å beregne og full effekt vil ikke
komme før i 2020. Ressursutnyttelsen innen denne tjenesten vil bli svært mye
bedre både for brukere og ansatte.
Ved å samkjøre hjelpemiddelbestilling/utkjøring felles mellom Hamarøy og
Tysfjord vest-side vil man klare å få denne tjenesten kvalitativt mye bedre enn
dagens nivå. Å få satt inn hjelpemidler raskt gir besparelser på personell, og
ikke minst bidrar til å personer kan klare seg lengre i eget hjem eller
omsorgsboliger.
Målet er at flere hjemmeboende kan klare seg bedre selv.

3 300 000

01.01.2020

Helse og
omsorg

1 000 000

01.01.2018

Helse og
omsorg

ukjent

01.01.2018

Helse og
omsorg

1 300 000

01.01.2020

Helse og
omsorg

ukjent

01.01.2018

Teknisk

1 600 000

01.01.2020

Helse og
omsorg

250 000

01.01.2018

Helse og
omsorg

200 000

01.01.2018

Helse og
Omsorg
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17

18

Felles
tildelingskont
or Tysfjord
vest og
Hamarøy
Innfasing
velferdstekno
logi - vest

19

Teknisk etat synergieffekt
er ny
kommunestru
ktur

20

Avslutte
brannvakt i
Tysfjord

21

Besparelser i
forbindelse
med
kommuneref
ormen
Fjerne
tilskudd
Stetindhallen

22

23

Gjennomgang
av alle avtaler

24

Reduksjon
kjøp av varer
og tjenester
Reduksjon
sykefravær
Resultat av
daglige
forbedringer
Vakanse og
vikarstyring

25
26
27

Med tanke på kommunesammenslåing Tysfjord vest og Hamarøy, bør det ses
på et felles tildelingskontor for tildeling av hjemmebaserte
tjenester. Besparelsen her er usikker, men ressursutnyttelsen vil bli mye bedre
enn dagens situasjon.

250 000

01.07.2019

Helse og
Omsorg

Bruk av velferdsteknologi innen hele-omsorgstjenesten vil bidra til økt kvalitet
og økt effektivitet i tjenesten. Kommunen har fått tildelt midler til dette
formålet. Økonomisk gevinst er vanskelig å beregne og full effekt vil ikke
komme før i 2020. Ressursutnyttelsen innen denne tjenesten vil bli svært mye
bedre både for brukere og ansatte.
Det vil være noen effekter som kan gjennomføres relativt raskt og noen som
tar lengre tid. Blant annet må gebyrregulativer og lignende utjevnes mot de
nye kommunene. Enkelte tjenester kan også overføres raskere enn 01.01.2020
Det foreslås at følgende områder får prioritet
HRS:
HRS må bistå i tilrettelegging for ny kommunestruktur slik at ansvaret blir
ivaretatt av de nye kommunene.
Ofoten Brann:
Ofoten Brann må bistå i tilrettelegging for ny kommunestruktur slik at ansvaret
blir ivaretatt av de nye kommunene.
Tysfjord havn:
Tysfjord Havn må tilrettelegge for ny kommunestruktur slik at ansvaret i
havnebassenget blir ivaretatt av de nye kommunene.
Det er vanskelig å tallfeste besparelser på nåværende tidspunkt. Legger derfor
inn en stipulert besparelse på ansvarsområder 6170/6100.
Brannvakten i Tysfjord avsluttes. Dette vil medføre at det ikke er noen garanti
for at brannmannskap er tilstede ved alarm. Når
brannalarmen utløses i dag, så vil vakthavende rykke ut. Uten lokal vakt, vil
alarmen gå til hele brannmannskapet. Dette er uheldig men
ikke ulovlig.
Helårlig besparelse er kr.500.000,- Hvis avtalen om brannvakt sies opp, så tar
det ca ca 4 måneder. Besparelsen for 2018 blir dermed
330.000,Det skal være besparelser å hente ut i forbindelse med kommunereformen.
Det tenkes jobbet mot felles kommuneoverlege og felles legevakt opp mot
kommunene Narvik og Ballangen og mot Hamarøy.

250 000

01.01.2018

Helse og
omsorg

100 000

01.01.2018

Teknisk

500 000

01.01.2018

Teknisk

500 000

01.01.2019

Felles

Stetindhallen KF har etter at regnskapet for 2016 er vedtatt 865.000 kroner på
disposisjonsfond. Stetindhallen har de siste to årene hatt et overskudd i driften
på rundt 250.000. Hallen har også redusert driftslederstillingen fra 100 til 50
prosent.
Dette er det tiltaket som vil ha minst påvirkning på driften, da Stetindhallen bør
kunne redusere driften slik at disposisjonsfondet belastes i så liten grad som
mulig.
Dette er et upopulært tiltak, men det er uforsvarlig å ikke redusere tilskuddet
når den øvrige kommunen får så store reduksjoner.
Kommunen vedtar å fjerne driftstilskuddet til Stetindhallen for årene 20182021.
Alle avtaler gjennomgås med rapportering til kommunestyret i juni-møtet
2018. Effekt forutsetter oppfølging fra administrasjon og
politikere.
Rådmannen går inn for å redusere utgifter til kjøp av varer og tjenester med kr
2.000.000 fra og med år 2018.

200 000

01.01.2018

Sentraladminist
rasjonen

250 000

01.01.2018

Felles

2 000 000

01.01.2018

Felles

500 000

01.01.2019

Felles

600 000

01.01.2019

Felles

1 260 000

01.01.2018

Felles

Rådmannen setter som målsetning å redusere sykefraværet med 1 % fra 2019
og påfølgende år. Dette er forventet å gi en årlig besparelse på 500.000.
Ved hjelp av daglige forbedringer i drift og forvaltning forventes det en
reduksjon i driftsutgifter. I dette inngår reetablering av rapporterings- og
styringsrutiner.
Det innføres streng vikarstyring. Effekt forutsetter oppfølging fra
administrasjon og politikere. Ledige stillinger holdes vakante så lenge det
er forsvarlig.
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28

Økte
inntekter
vekst i
oppdrettsnær
ingen

29

Rydding i
kommunale
avgifter

Regjeringen har foreslått en økning i produksjonen i oppdrettsnæringen.
Forslaget som nå sendes på høring, innebærer at aktører i
grønne soner får tilbud om å øke kapasiteten på sine tillatelser med 2 prosent.
Dette innebærer et samlet tilbud på om lag 8.000 tonn.
Prisen er 120.000 kroner per tonn tillatelsen blir utvidet med.
Dersom alle takker ja til tilbudet, vil dette gi det offentlige inntekter på 960
millioner kroner i 2018 og 200 millioner kroner i 2020. Av dette
skal 70 prosent gå til kommunene.
For Tysfjords del vil dette etter regjeringens tall utgjøre 10,5 millioner kroner i
2018 og 2,1 millioner i 2020.
Gjennomgang av faktureringsgrunnlaget til kommunale avgifter. Det er grunn
til å tro at kommunens grunnlag for fakturering ikke er helt oppdatert. Disse
inntektene vil ikke redusere kommunens driftsutgifter da de tilhører selvkostområdet. Det vil likevel gi en mer riktig pris på kommunale avgifter for alle
innbyggerne.
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