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Halvårsregnskab 2016 Analyse og vurdering 

Analyse og vurdering af det forventede resultat for 

2016 

Baggrund og formål 

Det blev i forbindelse med økonomiaftalen for 2011 mellem staten og KL besluttet, at kommu-

nerne skal udarbejde halvårsregnskab fra og med 2011. 

Det fremgår af bekendtgørelse nr. 1060 af 29. juni 2016 om kommunernes budget- og regn-

skabsvæsen, revision m.v. at aflæggelsen af halvårsregnskabet skal ske, så godkendelse kan 

finde sted på Byrådets første møde i september og inden 1. behandling af budgettet for det 

kommende år. 

Egedal Kommunes halvårsregnskab tager udgangspunkt i budgetopfølgningen pr. 30. juni 

2016. Resultatet vises i opgørelsen på side 6. 

Halvårsregnskabet bruges som et styringsværktøj, til at validere forventninger til årets resultat 

samt tydeliggøre udfordringer med økonomien, samtidig med at halvårsregnskabet skal give et 

indtryk af Egedal Kommunes udmøntning af Byrådets økonomiske politik. 

Resumé 

Byrådets økonomiske politik opstiller bl.a. mål for kassebeholdningen, servicerammen og 

driftsbalancen.  

 Kassebeholdningen skal ultimo året ligge mellem 100 og 125 mio. kr. For at sikre den

økonomiske langsigtede holdbarhed skal den gennemsnitlige kassebeholdning, målt

over de seneste 365 dage, udgøre minimum 180 mio. kr. Begge mål forventes over-

holdt.

 Servicerammen var i oprindeligt budget på 1.765 mio. kr. På baggrund af budgetop-

følgningen pr. 30. juni 2016 forventes kommunens serviceudgifter at blive 1.805 mio.

kr. ved året resultat. KL har i august 2016 udmeldt et nyt vejledende sigtepunkt på

1.766 mio. kr. Det betyder, at servicerammen forventes overskredet med 39 mio. kr.,

hvilket kan udløse økonomiske sanktioner. Dette er problematisk set i lyset af, at regn-

skabsresultatet fælles for kommunerne i 2015 kun lå 0,67 % under servicerammen.

Derved er der øget risiko for, at Egedal Kommune bliver sanktioneret ved overskridelse

af servicerammen.

 Målsætningen vedr. driftsbalancen er et overskud på 175 mio. kr. ved årsafslutningen.

Dette mål blev fraveget ved indgåelse af årets budgetaftale. Driftsbalancen udgjorde i

det oprindelige budget 110 mio. kr.

Ved halvårsregnskabet er forventningen til årets resultat nu et overskud på 80 mio. kr.,

som skal dække anlægsudgifter, afdrag på lån mv.

Kommunen er således presset på såvel servicerammen som driftsbalancen, derfor har 

Byrådet på mødet d. 31. august besluttet følgende:  

1. påholdenhed,

2. opbremsning af alle aktiviteter, der ikke er sat i gang endnu

3. ansættelsesstop.

Målet er, at styrke økonomien inden udgangen af 2016 med 22 millioner kroner og derved

mindske overskridelsen af servicerammen og styrke driftsbalancen.

Dette er uddybet i nedenstående afsnit om 2. Budgetopfølgning.  

Udgiftspresset på servicerammen og driftsbalancen er afspejlet i budgettet for 2017-2020. 

De primære årsagsforklaringer er: 

1. Underbudgettering af områder, der oplever stigende efterspørgsel, og hvor serviceni-

veauet ikke er blevet tilpasset på trods af, at der samlet set er en øget efterspørgsel.
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2. Skatter, tilskud og udligning har givet færre indtægter og flere udgifter end forventet.

Skatter, tilskud og udligning knytter sig til indtægtssiden i driftsbalancen og påvirker

kommunen gennem konsekvenserne af økonomiaftalen med regeringen, de generelle

konjunktur- og vækstskøn samt f.eks. refusionsreformen på beskæftigelsesområdet.

Dette søges imødegået ved en mere intens aktivitetsbudgettering og en tydeliggørelse af reelle 

pris og mængdeforudsætninger for det vedtagne serviceniveau.  

1. Budgetopfølgning og tværgående prioriteringer

Der blev i årets første måneder konstateret udfordringer med overholdelse af budgetterne.

Den første budgetopfølgning for kommunen under ét betød, at der blev søgt tillægsbevilling til

merudgifter for netto 17,4 mio. kr. på drift.

Med henblik på finansiering af merforbruget blev der op til den politiske behandling d. 25. maj 

identificeret mindreforbrug i tværgående prioriteringer mellem centrene. Det drejer sig om 

følgende for i alt 13,870 mio. kr.: 

 Den tværgående prioriteringspulje med overført mindreforbrug fra 2015 finansierer

med 1,076 mio. kr.

 Budgetsikkerhedspuljen tømmes, hvorved der finansieres 8,144 mio. kr.

 Fælles kompetencemidler for 1,2 mio. kr. tilgår kassen og anvendes i tværgående prio-

riteringer.

 2 mio. kr. ikke-prioriterede midler i Center for Ejendomme og Intern Service til ikke-

anerkendte forsikringsskader tilgår kassen og anvendes i en tværgående prioritering.

 Derudover indgår servicereduktioner i Center for Borgerservice for 1,250 mio. kr. ved-

rørende understøttende økonomisk kontrol af regninger kontra bevillingerne på Frit-

valgsområdet, samt servicereduktioner i Center for Administrativ Service for 0,2 mio.

kr. vedrørende uddannelse.

Det resterende beløb på 3,550 mio. kr. blev kassefinansieret. 

2. Budgetopfølgning

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2016 viser for Egedal Kommunes samlede økonomi et forven-

tet merforbrug på driften på netto 21,6 mio. kr., der søges bevilling til. Det fordeler sig såle-

des:

 Center for Skole og Dagtilbud søger 23,4 mio. kr. Det væsentligeste vedrører 10 mio. kr.

berigtigelse af en fejl, mens 4 mio. kr. vedrører inklusionsuddannelse og 6,3 mio. kr. er fri-

givelse af overførte mindreforbrug fra 2015.

 Center for Social Service søger 9,4 mio. kr. primært til botilbud til voksne handicappede og

særligt dyre enkeltsager.

 Center for Sundhed og Omsorg søger 5 mio. kr.

 Center for Ejendomme og Intern Service søger 2,5 mio. kr. vedrørende automatiske brand-

alarmeringssystemer på skolerne.

 Center for Borgerservice søger 1,3 mio. kr.

 Center for Administrativ Service søger -0,465 mio. kr. til mindreudgifter.

 Center for Teknik og Miljø søger -1,2 mio. kr.

 Direktion og Sekretariater søger -8,3 mio. kr. Det vedrører udmøntning af midler til strategi-

ske mål samt den tværgående prioriteringspulje med overført mindreforbrug fra 2015.

 Jobcenteret søger -10,1 mio. kr. i mindrebrug, der primært vedrører arbejdsløshedsdagpen-

ge.

Budgetopfølgningen viser således, at udgifterne til især de ældre, skolerne og det sociale om-

råde er højere end forventet, og at budgettet for 2016 ikke er i balance med for store service-

udgifter i forhold til indtægterne. 

Derfor besluttede Byrådet på mødet d. 31. august følgende tiltag: 

1. påholdenhed,
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2. opbremsning af alle aktiviteter, der ikke er sat i gang endnu,

3. ansættelsesstop.

Målet er, at styrke økonomien inden udgangen af 2016 med 22 millioner kroner og derved

mindske overskridelsen af servicerammen og styrke driftsbalancen.

Resultatopgørelsen 1. halvår 2016 

I resultatopgørelsen indgår: 

 Oprindeligt budget, som blev vedtaget af Byrådet inden årets start.

 Tillægsbevillinger fra 1. halvår, dvs. de bevillinger som byrådet har vedtaget inden budget-

opfølgningen pr. 30. juni 2016.

 Regnskab for 1. halvår, dvs. det forbrug der har været i årets første 6 måneder.

 Forventet regnskab, dvs. de bevillinger der er vedtaget for året, og de tillægsbevillinger der

søges ved budgetopfølgningen pr. 30. juni 2016.

 Afvigelse, viser de tillægsbevillinger, der søges ved budgetopfølgningen pr. 30. juni 2016.

Resultatet af ordinær drift: 

 omfatter driftsudgifter og indtægter fra skatter, tilskud, udligning og refusion af købsmoms

samt finansielle poster

I det oprindelige budget var der budgetlagt med et driftsoverskud på 110 mio. kr. Byrådet har 

i første halvår vedtaget tillægsbevillinger til den ordinære drift på 11,3 mio. kr. Resultatet for 

1. halvår af 2016 er et overskud på 185,8 mio. kr.

Det forventede resultat for hele året af den ordinære drift viser et overskud på 80,2 mio. kr. 

Regnskabsresultatet for 1. halvår af 2016 udviser ikke et forbrug på 50 % af det forventede 

regnskab sammenlagt med afvigelsen på grund af der er periodiseringer og bogføringer som 

først foretages i andet halvår af 2016, og at den samlede andel af kommunens indtægter er 

størst i første halvår – det gælder f.eks. grundskyld med ca. 240 mio. kr. i februar.  

I Kommunens budget for 2017 er ikke kun driften, men også anlæg og finansiering periodise-

ret. Det betyder, at der vil kunne opnås større budgetsikkerhed gennem året. Det korrigerede 

budget for første halvår vil fremover også være periodiseret, hvilket vil sikre et mere retvisen-

de billede også i halvårsregnskabet. 

Anlægsudgifter: 

 omfatter alle kommunens udgifter til anlæg til det skattefinansierede område samt forsy-

ningsvirksomhed

I det oprindelige budget var der budgetlagt med nettoudgifter på 93,8 mio. kr. Der er i første 

halvår vedtaget negative tillægsbevillinger til anlæg på 32 mio. kr. Tillægsbevillingerne skyldes 

hovedsageligt overførsler mellem år samt salg af grunde. Der har i første halvår været et for-

brug på 45,1 mio. kr. mens det forventede regnskab for året er 84,9 mio. kr. Til sammenlig-

ning var i 2015 budgetlagt med nettoudgifter på 84,7 mio. kr. Nettoudgifterne var for året på 

56,8 mio. kr.  

Årets resultat: 

 omfatter summen af kommunens indtægter, driftsudgifter, finansielle poster, anlægsudgif-

ter og resultatet af det brugerfinansierede område

I det oprindelige budget var der budgetlagt et overskud på 12 mio. kr. Der er i første halvår 

vedtaget tillægsbevillinger på 8,5 mio. kr. Resultatet for første halvår af 2016 er et overskud 

på 148,9 mio. kr. Årets forventede resultat er et overskud på 10,3 mio. kr. 

Resultatopgørelsen viser, at der er store udsving mellem det oprindelige budget, resultatet for 

første halvår og det forventede regnskab.  

Servicerammen 

I 2016 var det oprindelige budget til serviceudgifter på 1.765 mio. kr. På baggrund af budget-

opfølgningen pr. 30. juni 2016 forventes kommunens serviceudgifter at blive 1.805 mio. kr. KL 
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har august 2016 udmeldt et nyt vejledende sigtepunkt på 1.766 mio. kr. Det betyder, at ser-

vicerammen forventes overskredet med 39 mio. kr. 

Kommunens udgifter til service er ligesom i forrige år også i 2016 omfattet af en regnskabs-

sanktion. Opgørelsen af den enkelte kommunes andel af en eventuel sanktion tager afsæt i 2 

forhold. For det første om kommunerne under et overholder/overskrider servicerammen, og 

for det andet om kommunen skal bidrage til den individuelle sanktion og i givet fald med hvor 

stor en andel. 

Eventuelle sanktioner består af to dele: 1) en individuel sanktion som kan udgøre op til 60 % 

af overskridelsen, og som kun rammer de kommuner der har overskredet servicerammen 2) 

en kollektiv sanktion som udgør 40 % af overskridelsen, og som rammer samtlige kommuner 

gennem en generel reduktion af bloktilskuddet.  

Kommunens overskridelse af servicerammen er problematisk i lyset af at regnskabsresultatet 

for kommunerne i 2015 kun lå 0,67 % under Servicerammen. Derved er der øget risiko for, at 

Egedal Kommune i år bliver sanktioneret ved overskridelse af servicerammen.  

Sammenligning med tidligere års forventning og regnskab 

Det er interessant at se, hvor stor prognosepræcision der har været i tidligere års halvårsregn-

skaber i forhold til at kunne ramme årets resultat. 

Figur 1 viser de tidligere års forventede regnskab i halvårsregnskabet og det endelige årsresul-

tat i årsregnskabet. 

Figur 1 

I figur 1 er positive tal et udtryk for et forbrug af kassebeholdningen. 

Ordinær drift i de historiske år 

Af figur 1 ses, at den ordinære drift ved årets udgang 2015 generelt har været bedre, end 

hvad der har været forventet ved halvårsregnskabet. Der har således i 2. halvår ikke været et 

aktivitetsniveau som svarer til det forventede regnskab. Afvigelserne mellem forventninger til 

regnskab 2015 og regnskab 2015 er mindre end året før, hvilket skyldes, at der er indført en 

tættere styring af og opfølgning på driftsbudgetterne. 
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Anlægsudgifter og -indtægter i de historiske år 

Der ses store udsving, specielt i 2013 og 2014, hvor udgifterne til opførelsen af nyt rådhus- og 

sundhedscenter har været store, og samtidig har der været væsentlige forskydninger mellem 

årene.  

I 2015 var afvigelsen mindre, med færre og mindre anlægsprojekter – det nye Rådhus og 

Sundhedscenter var ved sin afslutning. Der var endvidere igangsat en tættere økonomisk sty-

ring af anlægsprojekter, som var medvirkende årsag til at udsvingene blev mindre. Endnu et 

væsentligt skridt mod større budgetsikkerhed på anlægsprojekter vil ske i 2017, med periodi-

sering af anlægsbudgetterne, dvs. de forventede udgifter og indtægter vil blive fordelt i de 

måneder, hvor der forventes afløb.  

Årets resultat i de historiske år 

Figur 1 viser, at også i 2015 var der en markant forbedring af årets resultat mellem det for-

ventede regnskab ved halvåret og det endelige årsregnskab. Det skyldes for 2015 et mindre-

forbrug på anlæg.  

Kassebeholdningen i de historiske år 

Udsvingene mellem det forventede regnskab ved halvårsregnskabet og resultatet ved årets 

udgang, er en konsekvens af de forventninger, og det faktiske forbrug der har været på ordi-

nær drift og i årets resultat. Der var i 2014 og 2015 et mindre udsving mellem det forventede 

og realiserede kassetræk end i 2013. Formålet med periodisering er yderligere at mindske ud-

svingene. 
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Resultatopgørelsen 1. halvår 

Resultatopgørelse 1. halvår 2016 for Egedal Kommune 

Fortegn: + angiver merforbrug/mindreindtægt, - angiver mindreforbrug/merindtægt, - under anlæg er udtryk for salgsindtægter 

Finansieringsoversigt

Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt Tillægs- Regnskab Forventet Afvigelse

Budget bevillinger 1. 

budgetopfølgni

ng

1. halvår

regnskab 

2016 i f t .  ko r . B udget

Skatter -2.358.831 0 -1.307.159 -2.357.892 939

Tilskud og udligning -10.159 0 -4.208 -12.019 -1.860

Efterregulering 0 0 -411 0 0

Indtægter i alt -2.368.990 0 -1.311.778 -2.369.911 -921

Center for Borgerservice 277.127 -65 131.918 278.316 1.253

Jobcenteret 264.685 4.647 124.826 259.184 -10.148

Center for Social Service 301.727 -1.130 171.493 310.032 9.435

Center for Sundhed og Omsorg 326.541 8.754 126.235 340.339 5.043

Center for Skole og Dagtilbud 692.206 -20 349.649 715.596 23.411

Center for Plan, Kultur og Erhverv 52.175 1.157 30.792 53.339 8

Center for Teknik og Miljø 82.744 1.172 34.318 83.627 -289

Center for Ejendomme og Intern 

Service 100.145 -1.504 53.832 101.166 2.525

Center for Administrativ Service 138.402 3.616 89.738 141.553 -465

Direktion og Sekretariater 37.126 -13.078 7.639 15.763 -8.286

Driftsudgifter i alt 2.272.878 3.549 1.120.441 2.298.913 22.487

Finansielle indtægter -28.466 7.863 -177 -21.370 -767

Finansielle udgifter 14.344 -132 5.726 12.200 -2.012

Finansielle poster i alt -14.122 7.731 5.549 -9.170 -2.778

Resultat af ordinær drift -110.234 11.280 -185.788 -80.167 18.787

Byudvikling, bolig- og 

miljøforanstaltninger

40.046 -9.010 25.112 31.423

387

Transport og infrastruktur 7.095 -1.191 365 5.904 0

Undervisning og kultur 15.259 -5.370 1.098 9.889 0

Sundhedsområdet 2.097 2.165 1.640 4.262 0

Sociale opgaver og beskæftigelse 3.192 8.053 6.299 15.045 3.800

Fællesudgifter og administration 10.880 2.716 12.908 -16.081 -29.677

Anlægsudgifter i alt 78.568 -2.637 47.421 50.441 -25.490

Resultat af skattefinansieret 

område

-31.666 8.643 -138.367 -29.726 -6.703

Driftvirksomhed – forsyning 4.377 0 -12.373 3.493 -884

Anlægsvirksomhed – forsyning 15.240 -144 1.872 15.980 884

Resultat af brugerfinansieret 

område

19.617 -144 -10.501 19.473 0

Årets resultat -12.050 8.499 -148.867 -10.254 -6.703

Finansieringsoversigt

Beløb i 1000 kr. Oprindeligt 

budget

Tillægs-

bevillinger 

1. 

budgetopføl

gning

Regnskab 1. 

halvår

Forventet 

Regnskab 

2016

Afvigelser 
if t . ko r. budget

Kassebeholdning primo (inkl. Forsyning) -75.515 -45.462 -79.515 -123.923 -2.946

Resultat jfr. ovenstående -12.050 8.499 -148.867 -10.254 -6.703

Optagne lån -23.914 -227 0 -21.492 2.649

Afdrag på lån 61.079 0 13.970 63.711 2.632
Øvrige balanceforskydninger 32.370 -53.734 189.880 -22.888 -1.524

Kassebeholdning ultimo 
( inkl. fo rsyning)

-18.030 -90.925 -24.532 -114.846 -5.891
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Bevillingsoverholdelse – drift og refusion 

I det følgende afsnit er der med udgangspunkt i budgetopfølgningen pr. 30. juni 2016 for hvert 

center givet en kort forklaring til forventet regnskab 2016. 

Center for Borgerservice 

Center for Borgerservice søger i forhold til korrigeret budget pr. 25. maj 2016 en tillægsbevil-

ling på netto 1,253 mio. kr. Heri indgår allerede politisk godkendte tillægsbevillinger på inte-

grationsområdet på 2,250 mio.kr. 

Siden forrige politiske budgetopfølgning er der en aktivitetsjustering med mindreudgifter for 

1,3 mio. kr. Det er hovedsageligt på kropsbårne hjælpemidler, hvor der nedjusteres med 

0,850 mio. kr. Derudover er forventningen til tilskud til personer på BPA (Borgerstyret Person-

lig Assistance)  steget med ca. 1 mio. kr. om året. Tilskuddet er til dækning af udgifter ved 

ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydelig og varigt 

nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne  

Der er ikke afregnet for ca. 14. mio. kr. til den kommunale leverandør på pleje og omsorg. Der 

mangler afregning mellem Udbetaling Danmark og Egedal kommune på 0,6 mio. kr. Endvidere 

er der udgifter til tomgangsleje på Zleephotel på ca. 2, 5 mio. vedr. flygtninge - her er dog 

100 % refusion.  

Jobcenteret 

Jobcenteret søger i forhold til korrigeret budget pr. 25. maj 2016 en negativ tillægsbevilling 

der udgør 10,1 mio. kr., som primært vedrører arbejdsløshedsdagpenge.  

Derudover er der merudgifter til danskundervisning til integrationsborgere på 1,7 mio. kr. 

Den budgetterede udgift til arbejdsløshedsdagpenge er tilpasset de nyeste prognoser for ledig-

hedsudviklingen. Med hensyn til integrationsområdet er prognosen baseret på de første fire 

måneders forbrug, idet det bemærkes, at integrationsområdet er et meget dynamisk område. 

Bevillingsoverholdelse - drift og refusion

Beløb i 1000 kr. Oprindeligt 

budget

Tillægs-

bevillinger 

1. 

budgetopfø

lgning

Regnskab 1. 

halvår

Forventet 

Regnskab 

2016

Afvigelser 
if t . ko r. budget

Center for Borgerservice 277.127 -65 131.918 278.316 1.253

Jobcenteret 264.685 4.647 124.826 259.184 -10.148

Center for Social Service 301.727 -1.130 171.493 310.032 9.435

Center for Sundhed og Omsorg 326.541 8.754 126.235 340.339 5.043

Center for Skole og Dagtilbud 692.206 -20 349.649 715.596 23.411

Center for Plan, Kultur og Erhverv 52.175 1.157 30.792 53.339 8

Center for Teknik og Miljø 82.744 1.172 34.318 83.627 -289

Center for Ejendomme og Intern Service 100.145 -1.504 53.832 101.166 2.525

Center for Administrativ Service 138.402 3.616 89.738 141.553 -465

Direktion og Sekretariater 37.126 -13.078 7.639 15.763 -8.286

I alt 2.272.878 3.549 1.120.441 2.298.913 22.487
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Center for Social Service 

Center for Social Service har en aktuel forventning om merforbrug på 9,4 mio. kr. i forhold til 

korrigeret budget pr. 25. maj 2016. 

Merforbruget ses primært på ”Myndighed” på to områder: 

1. Budgetreduktionerne for 6,2 mio. kr. for 2016 er ikke alle realiseret fuldt ud. Reduktionerne

er gennemført via re-visitationer

a. Der er lavet analyser på alle servicereduktioner, og de viser en reel reduktion som følge af

re-visitation, men at der på flere områder har været sager, der ikke kunne reduceres i over-

ensstemmelse med Lov om Social Service.   

b. Dertil kommer områder, hvor servicen er reduceret, mens der samtidig har været tilgang i

antal borgere. Udgiften for enkelte borgere er steget betragtelig – f.eks. på aflastning. 

2. Handicapområdet har de seneste måneder haft en lang række borgere, hvor ændret funkti-

onsevne har medført meget store udgiftsstigninger, som ikke har været forudset.

Som følge af merforbruget er der sat fokus på: 

1. Visitation til efterskoler, hvor der ses en stigning i tilgangen

2. Implementering af Sveriges-modellen og herunder realiseringen af den forventede be-

sparelse

3. Eksterne køb og interne – køber og drifter Egedal for dyrt

4. Borgere klar til egen bolig, men mangler egnet bolig

5. Opbremsning af dagbehandlinger.

På ”Udførerområdet” forventes et mindreforbrug på EKBA og Børn, Unge og Handicap. Mindre-

forbruget omfordeles til at dække et forventet merforbrug på Socialpsykiatrien som følge af 

strakspåbud fra arbejdstilsynet, samt delvis at dække merforbruget på myndighed. 

Center for Social Service har implementeret en praksis, hvor alle ydelser på Børn, Unge og 

Familieteamets område skal leveres af det lokale tilbud. Det betyder at vi køber færre ydelser 

eksternt.  

Center for Sundhed og Omsorg 

Center for Sundhed og Omsorg søger tillægsbevilling for i alt 5 mio. kr. i forhold til korrigeret 

budget. 

I Sekretariat og Ledelse mangler bogføring af kommunal medfinansiering for marts, april og 

maj for 24,5 mio. kr. CSO har valgt ikke at ændre periodiseringen, da der ikke er klare ret-

ningslinjer for bogføring af forbruget. 

Det blev i januar måned besluttet, at Ældreboliger skulle bogføres med et års forsinkelse, dvs. 

at 2015 regnskabet skal bogføres i 2016 og så fremdeles. Regnskabet for 2015 er netop mod-

taget. Der er endnu ikke fremsendt afregning fra boligselskabet.  

CSO mener at beregningsgrundlaget for merforbruget er for højt da Ældreboliger ikke skulle 

have været en del af beregningsgrundlaget. Beregningsgrundlaget burde have været 4,5 

mio.kr. (8,7 mio.kr - 4,2 mio.kr.) og merforbrug for 2015 burde afspejle dette. 

Omkring værdighedsmilliarden søges en tillægsbevilling på 6,276 mio.kr., svarende til den ind-

tægt der modtages fra Ministeriet.   

Til Hjemmeplejen søges tillægsbevilling på i alt 4,992 mio. kr. Flyverteamets oprindelige bud-

get i 2016 er af uforklarlige årsager nulstillet i forhold til budget 2015.  

Sygeplejen er presset grundet en særlig foranstaltning som kræver sygepleje udover det 

"normale" og grundet et par langtidssygemeldinger, der vikardækkes. Der er pr. udgangen af 

juni 2016 brugt 150 timer og 0,375 mio. kr. på den særlige foranstaltning.  
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Indflytning på Egeparken foregår hurtigere end forudsat. Der forventes fuld belægning i okto-

ber. Dette medfører et merforbrug på løn og driftsudgifter, samt et mindreforbrug på tom-

gangshusleje. 

Center for Skole og Dagtilbud 

Center for Skole og Dagtilbud søger i forhold til korrigeret budget pr. 25. maj 2016 tillægsbe-

villinger for samlet 23,4 mio. kr.  

Vedrørende frigivelse af overførte midler fra 2015 søges: 

 4 mio. kr. ti dækning af inklusionsuddannelse.

 2,080 mio. kr. til kompetenceudvikling, som kommer fra Undervisningsministeriet, og

som skal tilbagebetales, hvis de ikke anvendes til formålet.

 0,8 mio. kr. til Tandplejen til nyt IT-system og røntgen.

 0,625 mio. kr. til Distriktsskole Stenløse til betaling af PC'ere.

 0,144 mio. kr. til Maglehøjskolen til fordeling blandt skolens klasser som "vederlag" for

at deltage i en testperiode af et analysesystem, som et eksternt firma har aftalt med

Skolebestyrelsen.

 2,3 mio. kr. til støttepædagogkontoen - midlerne skal bruges på institutionerne til in-

klusion.

 0,369 mio. kr., som den selvejende institution med driftsoverenskomst har haft i min-

dreforbrug i forhold til det korrigerede budget.

Derudover søges til konto 302 01 530-07 et beløb på 10,6 mio. kr. Det vedrører en budgettek-

nisk fejl som burde være udlignet i 2015. Beløbet stammer formentlig fra en fejloverførsel fra 

demografipuljen fra 2014 til 2015. 

De mellemkommunale betalinger falder i juli og december. Derfor kan man ikke regne med at 

mindreforbrug vil gøre sig gældende resten af året. Hvis der opstår et mindreforbrug på PPR 

skyldes det, at der er inkluderet flere børn i almenskolen. Et eventuelt mindreforbrug skal 

overføres til almenskolen til støtte for de inkluderede børn. 

Til Tandplejen under Social og Sundhedsudvalget ser det umiddelbart ud til, at der mangler 1 

mio. kr. på tandplejen. Budgettet skal derfor følges nøje. 

Center for plan, Kultur og Erhverv 

Center for Plan, Kultur og Erhverv forventer budgettet overholdt, men der er opmærksomhed 

på manglende indtægter fra byggesager. Der er søgt overførsel fra 2015 af strategiske midler 

til Branding for 0,360 mio. kr. og budgettet kan nedskrives med 400.000 kr. til betaling af 

ejendomslån. Forbruget de første måneder er ret misvisende. Det skyldes at udgiften til ren-

holdelse af Egedalcenteret på 1,2 mio. kr. ikke er udkonteret.  

Reelt er der et mindre mindreforbrug.  

Aktiviteterne om ”Erhverv” hører under Kultur og Erhvervsudvalget. Der er lagt 0,470 mio. kr. 

i kassen fra det tidligere Erhvervskontor. Under GIS kan der lægges 0,5 mio.kr. i kassen, da 

udgifter til tilbagebetaling af lån til almene boliger er faldende.  

Der er i budget 2016 for Ølstykke svømmehal ikke taget højde, at der mangler indtægter på 

ca. 0,525 mio. kr. for perioden 1/5 til 31/12, hvor svømmehallen er lukket. Dette søges berig-

tiget. 
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Center for Teknik og Miljø 

Center for Teknik og Miljø søger en negativ tillægsbevilling for i alt 0,289 mio. kr. Dette er ikke 

inklusive forsyningsområdet. 

Bro-renoveringsindsatsen i de senere år har medført, at indsatsen nu kan overgå til et lavere 

niveau. Der er et mindreforbrug på 0,795 mio. kr. i 2016.  

Centret har modtaget en opkrævning på 1,9 mio. kr. på konto for vejafvandingsbidrag. Bud-

gettet er på 1,3 mio. kr. Forbruget på kontoen afhænger af Egedal forsynings anlægsinveste-

ringer det pågældende år. Det foreslås, at mindreforbruget på bro-renoveringer kan finansiere 

merforbruget på vejafvandingskontoen, ved at 0,606 mio. kr. foreslås flyttet til vejafvandings-

bidrag.  

Center for Ejendomme og Intern Service 

Center for Ejendomme og Intern Service søger tillægsbevilling for i alt 2,5 mio.kr. i forhold til 

korrigeret budget. 

I Fælles administration under Økonomiudvalget er der ansat færre personer, da der ikke læn-

gere er ansat beredskabspersonale. I stedet betales der rater til Frederiksborg Brand og Red-

ning. Beredskabsbudget samles derfor på beredskabsrammen (flytning af budget fra løn til 

drift). Opfølgning på aktiviteten afhænger af de grundlæggende vilkår for udskillelsen af be-

redskabet i et mellem-kommunalt selskab. Periodisering afhænger af, hvordan regningsbeta-

lingen fra selskabet er aftalt i forbindelse med dannelsen af selskabet.   

Forsikringsbudgettet er under pres, da budgettet er reduceret med 2 mio. kr. i 2016 og frem. 

Der er omkostningsfulde sager på vej: Der er bl.a. en større sag om vandskade på Hampe-

landsskolen. Sagen ser ud til at blive mere omkostningsfuld end vandskaden på Lærkeskolen 

(til 750.000 kr. i 2015). Forsikringsbudgettet forventes også fremadrettet i de kommende må-

neder at komme under pres.  

På risikostyring besluttede Byrådet i 2015 en bevilling til automatiske brandalarmeringsanlæg 

(ABA-anlæg) på en række skoler. ABA-anlæg er en forudsætning for, at bygningerne kan for-

sikres. Der er fejlagtigt lagt 1 mio. kr. ind i budgettet i stedet for 3 mio. kr. De manglende 2 

mio. kr. lægges ind som en tillægsbevilling. 

Under Planudvalget er der et stort udgiftspres i forhold til bygningsvedligeholdelsen. Det er 

især på skoleområdet, hvor der er flere presserende drifts- og anlægsopgaver. De mest kriti-

ske forhold søges håndteret indenfor drifts- og anlægsbudgettet, og størstedelen af driftsbud-

gettet er på nuværende tidspunkt disponeret. Der er internt i centeret omplaceret budget på 

grund af udgiftspresset. Der kan dog opstå situationer, hvor bygningsefterslæbet fører til, at 

der sker akutte skader på bygningerne, og deraf akut behov for tilførsel af flere ressourcer. 

Der er på energiområdet nogle forskydninger i forbruget samt øget aktivitet. På el-området er 

der flere kWh, og afgifterne er skiftet til at være forudbetalt. Skolereformen indebærer, at de 

energitunge skolebygninger anvendes i flere timer. 
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Center for Administrativ Service 

Samlet resulterer budgetopfølgningen for CAS i et mindreforbrug på 0,465 mio. kr. der søges 

som negativ tillægsbevilling. Bevægelserne på CAS' område resulterer i et mindreforbrug på 

serviceudgifter på i alt -0,770 mio. kr.  

I alt foretages omplaceringer for -0,722 mio. kr. og der søges tillægsbevilling til dækning af 

merforbrug for netto 0,257 mio. kr. Merbrugene omhandler endelig afregning af den centrale 

refusionsordning og kørselsudgifter, og modsat har det været mindreforbrug på tjeneste-

mandspensioner og krisehjælp.  

Der er i denne budgetopfølgning meget voldsomme periodeforskydninger på centrets ramme. 

Dette skyldes primært bogføringsproblematikker i forbindelse med en gennemgang af SOLT-

depotet og ændring af de administrative arbejdsgange i forbindelse hermed. Endvidere er der 

store udsving på leasingydelserne til SOLT. Der er således meget stor forskel på leasingydel-

serne i 1. og 2. kvartal, hvilket gør det meget svært at prognosticere udgifterne for resten af 

året. På baggrund af regnskabsresultatet fra 2015 blev forventningerne til leasingydelserne 

nedjusteret med 5 mio. kr. i 1. budgetopfølgning for 2016. Det er usikkert om dette estimat 

holder for årsresultatet. Et eventuelt merforbrug på SOLT vil ikke belaste kommunekassen, 

men har betydning for serviceudgifterne.  

Direktion og Sekretariater 

Direktion og Sekretariater har i alt søgt en negativ tillægsbevilling på -8,3 mio. kr. Der er fra 5 

centre søgt udmøntet i alt 6,791 mio. kr. fra den tværgående prioriteringspulje, der indeholder 

overførte mindreforbrug fra 2015. Puljen indeholder kun 5,992 mio. kr. Der er således søgt 

0,799 mio. kr. mere end puljen indeholder.  

Periodiseringen af udmøntning af budgetsikkerhedspuljen korrigeres i henhold til Byrådets be-

slutninger om anvendelse af puljen. Endeligt sker den sidste udmøntning af de 4 mio. kr., der 

er afsat til strategiske mål. 
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Bevillingsoverholdelse - anlæg

Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt 

budget

Tillægs-

bevillinger 

1.budgetopfø

lgning

Regnskab 

1.halvår

Forventet 

regnskab 

2016

Afvigelse 
if t . ko rr.budget

Økonomiudvalget -12.380 15.826 16.659 -25.844 -29.290

Udendørs kunst i Stenløse Syd 0 1.132 1.010 1.132 0

Kunstpulje 482 -482 87 617 617

Salg af areal ved trampesti 0 -434 -412 -434 0

Nedrivning af kommunale ejendomme 508 -508 0 0 0

Toftholmvej 20 0 0 10 -440 -440

Køb af del af matr. nr. 15a og 16asa, 

Smørumovre by, Smørum
0 6.064 6.184 6.064 0

Salg af storparcel 95 stenløse 0 0 0 0 0

Udbud af ryttergården 0 0 0 210 210

Egedal Rådhus - anlægsprojekt 3.218 7.493 3.226 10.711 0

Parkeringsløsning - Egedal Rådhus 3.215 -1.684 2.420 1.531 0

Salg af Smørum Rådhus, Flodvej 77, 

Smørum
-1.314 171 8 -1.143 0

Salg af Ølstykke Rådhus, Rådhus Alle 1, -19.251 283 3.210 -18.968 0

Udbud af Kongeskrænten 1 0 150 6 -30.250 -30.400

Udbud af Kratkær/Brændekær 0 190 140 190 0

Annekset ved Stenløse Kulturhus 0 643 112 643 0

Monopolbrudsprogram 0 120 5 843 723

Administrative systemer - arkivering og 

konvertering
0 145 134 145 0

Ny telfoniplatform (Furesø, Ballerup, 

Egedal)
0 137 0 137 0

Egedal bydel 762 -388 337 374 0

Stenløse Syd 0 2.794 181 2.794 0

Teknik- og miljøudvalget 55.190 -16.349 5.734 39.725 884

Trampesti i Ganløse 0 100 0 100 0

Marienlyst - Færdiggørelse 0 355 702 355 0

Byggemodning Dyvelåsen i 

Smørumnedre
16.029 -8.031 1.220 7.998 0

Byggemodning af Galaksen (areal v/ 

Provst Beckers Vej)
0 0 361 0 0

Kystbeskyttelse Tangbjerg 875 -875 0 0 0

Oprensning af olieforurening 0 4.420 0 4.420 0

Affaldsplan 2013-2024 -Dagrenovation 4.064 -1.144 922 2.920 0

Affaldsplan 2013-2014 -Genbrugsstationer 11.176 1.000 950 11.176 -1.000

Stenløse Genbrugsstation 0 0 0 1.884 1.884

Signalanlæg i Smørum 1.856 -1.856 0 0 0

Modernisering af vejbelysningen 0 377 94 377 0

Prioriterede cykelstier 5.239 -112 222 5.127 0

Cykelsupersti 0 400 48 400 0

Egedal bydel 15.951 -10.983 1.215 4.968 0

Fortsættes på næste side

Bevillingsoverholdelse - anlæg
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Der forventes netto et mindreforbrug på 24,6 mio. kr. der søges tillægsbevilling til. Det samle-

de nettoanlægsbudget var ved budgetvedtagelsen på 93,8 mio. kr. Der er til og med den før-

ste politiske budgetopfølgning 2016 givet tillægsbevillinger for 5,1 mio. kr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt 

budget

Tillægs-

bevillinger 

1.budgetopfø

lgning

Regnskab 

1.halvår

Forventet 

regnskab 

2016

Afvigelse     

ift. 

korr.budget

Planudvalget 29.395 -8.878 3.651 20.517 0

Fredningserstatninger i værebro ådal 0 438 0 438 0

Ejendomsrenovering - Skoler 2.192 -2.192 0 -0 0

Ejendomsrenovering - Dagtilbudsområdet 2.192 -2.192 4 -0 0

Ejendomsrenovering 15.244 -5.232 1.357 10.012 0

Energistyring 2012-16 6.415 -1.034 1.240 5.381 0

Etablering af solcelleanlæg 0 0 3 0 0

Parat til fremtiden - Energioptimering 2.032 1.334 1.047 3.366 0

Rekapitalisering af Egedal Fjernvarme 1.321 0 0 1.321 0

Social- og Sundhedsudvalget 7.636 17.774 22.213 25.410 0

50 midlertidige flygtningeboliger, 25/3-

2015
0 -1.222 63 -1.222 0

63 midlertidige flygtningeboliger, 24/6-

2015
6.706 -928 9.559 5.778 0

Serviceareal - 72 plejeboliger -1.766 7.514 4.715 5.748 0

Sundhedscenter - anlægsprojekt 1.209 1.701 1.052 2.910 0

Parkeringsløsning - Sundhedscenter 888 464 587 1.352 0

Det flexible familiehus 0 4.052 354 4.052 0

Tofteparken - ombygning 0 5.733 4.908 5.733 0

Renovering af Damgårdsparken 0 1.060 974 1.060 0

Flytning af beboere fra Damgårdsparken 

til Egeparken
600 -600 0 0 0

Børne- og Skoleudvalget 400 0 59 4.200 3.800

Legepladspulje daginstitutioner 400 0 59 400 0

Renovering af køkkener i daginstitutioner 0 0 0 3.800 3.800

Kultur- og Erhvervsudvalget 13.567 -3.278 978 10.289 0

Renovering af idrætsanlæg 500 -100 0 400 0

Multihus i Stenløse Syd 0 0 -120 0 0

Renovering og modernisering af 

Ølstykke Svømmehal
13.067 -3.178 1.098 9.889 0

I alt 93.808 5.095 49.293 74.297 -24.606

Fortegn: + angiver merforbrug/mindreindtægt, - angiver mindreforbrug/merindtægt
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Bevillingsoverholdelse hovedkonto 07

Der forventes en samlet mindreindtægt på 3,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. 

Renter af likvide aktiver 

Den budgetterede indtægt udgør forrentningen af kommunens likvide beholdning. Der forven-

tes at være mindreindtægter for 0,382 mio. kr.(differencen mellem oprindeligt budget og for-

ventet regnskab for året) 

Renter af kortfristede tilgodehavender 

De budgetterede indtægter vedrører renter i forbindelse med betalingskontrol (debitorsyste-

met) og andre tilgodehavender. Som følge af højere renteudgifter forventes der at være mer-

udgifter for 1,248 mio. kr. 

Renter af langfristede tilgodehavender 

Den budgetterede indtægt vedrører hovedsageligt SOLT. Der er i forbindelse med budgetop-

følgningen indregnet et mindre renteafkast på midlerne bundet i SOLT depotet på 6 mio. kr. 

Der forventes at være mindreindtægter på 5,2 mio. kr. 

Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder 

Den budgetterede udgift vedrører forrentning af renovationens tilgodehavender. Der forventes 

mindreudgifter for 0,132 mio. kr. 

Renter af kortfristet gæld til staten 

Der forventes ingen ændringer på dette område. 

Renter af kortfristet gæld i øvrigt 

Der forventes ingen udgifter på dette område. 

Renter af langfristet gæld 

Den budgetterede udgift vedrører renter af kommunens langfristede gæld. Der forventes færre 

renteudgifter på 2,18 mio. kr. Renteudgifterne nedjusteres, da en række lån til ikke-

støtteberettigede kommunale ældreboliger er indfriet i 2015.  

Kurstab og kursgevinster 

Den budgetterede indtægt vedrører betaling for SWAP i forhold til et af kommunens lån. Der 

forventes en nedjustering med 0,656 mio. kr. (differencen mellem oprindeligt budget og for-

ventet regnskab for året) 

Beløb i 1.000 kr. 

Oprindeligt 

budget

Tillægs-

bevillinger 

1. 

budgetopføl

gning

Regnskab 1. 

halvår

Forventet 

regnskab 

2016

Afvigelse 

ift. korr. 

Budget

Renter af likvide aktiver -42 217 290 340 165

Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt -824 1.647 -176 224 -600

Renter af langfristede tilgodehavender -26.702 6.000 0 -21.525 -823

Renter af udlæg vedrørende 228 -132 0 96 0

Renter af kortfristet gæld til staten 10 0 4 10 0

Renter af kortfristet gæld i øvrigt 0 0 3 0 0

Renter af langfristet gæld 13.879 0 5.428 11.702 -2.177

Kurstab og kursgevinster m.v. -672 -1 0 -16 657

Tilskud og udligning -10.159 0 -4.208 -12.019 -1.860

Refusion af købsmoms 0 0 -411 0 0

Skatter -2.358.831 0 -1.307.159 -2.357.892 939

I alt -2.383.112 7.731 -1.306.229 -2.379.081 -3.699

Bevillingsoverholdelse  hovedkonto 07

Fortegn: + angiver merforbrug/mindreindtægt, - angiver mindreforbrug/merindtægt
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Tilskud og udligning 

Den budgetterede indtægt vedrører kommunens nettoindtægter ved bloktilskud, særtilskud og 

kommunal udligning m.m. Der forventes merindtægter for 1,9 mio. kr. Det skyldes midtvejs-

regulering af generelle tilskud og udligning med en merudgift på 2,928 mio. kr. Til beskæfti-

gelsestilskud søges i alt 3,696 mio. kr. Som endelig regulering af beskæftigelsestilskud søges 

indtægt på -2,712 mio. kr. Derudover søges indtægt på -2,292 mio. kr. til kompensation for 

refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet og statstilskud til hjemmesygeplejen. Der sø-

ges bevilling til at modtage ekstra statstilskud til integration af flygtninge på -3,480 mio. kr.  

Refusion af købsmoms 

Der er ikke budgetteret med refusion af købsmoms. 

Skatter 

Den budgetterede indtægt vedrører primært kommunal indkomstskat, grundskyld samt sel-

skabsskat. Der forventes mindreindtægter for 0,939 mio. kr. Dette skyldes merudgifter som 

følge af skatteloftet på 0,339 mio. kr. og tilbagebetaling af grundskyld for 0,6 mio. kr. grundet 

ændring af ejendomsvurderinger. 

Bevillingsoverholdelse hovedkonto 08 – Balancefor-

skydninger 

På området med konto 8 opgøres forskydninger i kommunens statusbalance.  

Under områdets funktioner er der et stort antal mellemregningskonti, bl.a. mellemregning mel-

lem årene, forskydninger i kommunens restancer, forudbetalte refusioner samt afdrag på lån. 

Forskydninger i likvide aktiver 

Budgettallene er et udtryk for den forventede forskydning i Kommunens kassebeholdning. Der 

var oprindeligt budgetlagt med et kassetræk på 57,5 mio. kr.  

Halvårsregnskabets forbrugstal viser, at der i 1. halvår har været et nettotræk på 53,8 mio. kr. 

Det forventes nu, at trækket på kassen i årsregnskabet vil være på 12 mio. kr. Årsagen til, at 

kassetrækket i halvårsregnskabet er så stort set i forhold til forventningen for hele året er 

bl.a., at indtægtssiden af SOLT endnu ikke er bogført – så der sker forøgelse af kassen.  

Forskydninger i tilgodehavender hos staten 

Den budgetterede nedgang i tilgodehavendet hos staten på 65.000 kr. vedrører refusionstilgo-

dehavender. Der forventes ikke ændringer i forhold til det oprindelige budget. Halvårsregnska-

bets forbrugstal viser, at der i 1. halvår har været en nettostigning i tilgodehavendet på 4,9 

mio. kr., hvilket udlignes til nul ved bogføring af indtægtssiden. 

Bevillingsoverholdelse hovedkonto 08 - balanceforskydning

Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt 

budget

Tillægs-

bevillinger 

1. halvår

Regnskab 

1. halvår

Forventet 

regnskab 

2016

Afvigelse 
if t . ko rr. 

budget

Forskydninger i likvide aktiver -57.485 45.462 -53.794 -12.023 0

Forskydninger i tilgodehavender hos staten -65 0 4.929 -65 0

Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt 0 0 131.553 0 0

Forskydninger i langfristede tilgodehavender 31.318 -52.434 192 -21.558 -442

Mellemværende med forsyningsvirksomheder 0 0 0 0 0

Forskydning opkrævning/udbetaling 0 0 0 0 0

Forskydninger i fonds og legater 1.300 -1.300 -78 0 0

Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinst 0 0 0 0 0

Forskydninger i kortfristet gæld til staten -183 0 1.187 -1.265 -1.082

Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 0 0 52.098 0 0

Forskydninger i langfristet gæld 37.165 -227 13.970 42.219 5.281
0

I alt 12.050 -8.499 150.056 7.308 3.757

Fortegn: + angiver merforbrug/mindreindtægt, - angiver mindreforbrug/merindtægt
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Forskydninger i kortfristede tilgodehavender 

Her registreres kommunens forskydninger i tilgodehavender i betalingskontrol (debitorsyste-

met), andre tilgodehavender, mellemregning mellem årene samt mellemregning med selv-

ejende institutioner og andre kommuner og regioner. Der forventes ikke ændringer i forhold til 

det oprindelige budget. Halvårsregnskabets forbrugstal viser, at der i 1. halvår har været et 

nettotræk på 131,6 mio. kr. 

Forskydninger i langfristede tilgodehavender 

Her registreres kommunens forskydninger i tilgodehavender vedrørende pantebreve, aktier, og 

andelsbeviser, grundejere, udlån til beboerindskud, indskud i Landsbyggefonden, deponerede 

beløb samt andre langfristede udlån og tilgodehavender. Der var oprindeligt budgetteret med 

en stigning i tilgodehavendet på 31,3 mio. kr. Der er siden da givet tillægsbevilling til en bud-

getteret reduktion i tilgodehavendet på 52,4 mio. kr. Det dækker over af kommunekassen har 

et tilgodehavende ift. SOLT.  

Forskydninger i fonds og legater 

Her registreres forskydninger i fonds og legater. Der forventes mindreudgifter på 1,3 mio. kr. 

Forskydninger i kortfristet gæld til staten 

Her registreres kommunens mellemregning med staten i forbindelse med udbetaling og mel-

lemregning af ydelser med 100 % refusion. Der forventes merindtægter på 1,082 mio. kr. i 

form af større statsrefusion ved kommunens lån til beboerindskud.  

Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 

Her registreres kommunens mellemværende vedrørende den kirkelige udligning, selvejende 

institutioner, registreret moms og øvrige mellemregningskonti – herunder afventende afreg-

ning af leverandørbetalinger. Halvårsregnskabets forbrugstal viser, at der i 1. halvår har været 

et nettotræk for 52,1 mio. kr., hvilket udlignes ved bogføring af indtægtssiden. 

Forskydninger i langfristet gæld  

Her registreres forskydninger i lånoptagelse samt afdrag på lån. Den oprindelige budgetterede 

positive forskydning på 37 mio. kr. udgør en reduktion på finansieringskonti – typisk budgette-

rede afdrag på lån. Der søges tillægsbevilling for netto 5,2 mio. kr. i yderligere reduktion af 

finansieringskontiene som følge af flere afdrag, lånoptagelse og lån til beboerindskud, samt 

nedjustering af forventede lån til betaling af ejendomsskatter. 
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