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§ 36 Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet
 
 Enligt Norra Ålands Utbildningsdistrikts förvaltningsstadga kap. 7 § 80 kallar

ordförande eller viceordförande till sammanträde. I kallelsen skall anges tidpunkt
och plats för sammanträdet, samt vilka ärenden som skall behandlas. Kallelse bör
skickas minst 4 dagar på förhand.

Enligt 23 § mom. 2 i kommunallag för landskapet Åland är förbundsstyrelsen, en
nämnd, en kommitté och en direktion beslutför då minst hälften av ledamöterna
är närvarande (I NÅUD:s förbundsstyrelse 3 medlemmar).

På förbundskansliets elektroniska anslagstavla har den 25.08.2021 kungjorts att
förbundsstyrelsen sammanträder onsdagen den 01.09.2021 på GHS, matsalen kl.
16.30 och att protokollet är framlagt för allmänheten till påseende torsdagen den
02.09.2021.

Möteskallelsen och föredragningslistan har skickats åt medlemmarna i
förbundsstyrelsen samt digitalt åt förbundsfullmäktiges ordförande,
viceordförande och förbundsstyrelsens ersättare onsdagen den 25.08.2021.

 
Förbundsstyrelsens
beslut Förbundsstyrelsen konstaterar mötet lagenligt sammankallat och beslutfört.
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§ 37 Val av två protokolljusterare
 
 Enligt Norra Ålands Utbildningsdistrikts förvaltningsstadga kap. 7 § 91 skall

protokollet undertecknas av ordförande och sekreterare samt justeras av två för
varje gång särskilt utsedda ledamöter i styrelsen.

Sker protokolljusteringen i tur och ordning är Marianne Häggblom och Rosa
Salmén i tur att verka som protokolljusterare. Protokollet justeras direkt efter
mötet.

 
Förbundsstyrelsens
beslut Till protokollsjusterare utses Mats Ekholm och Jan Salmén.
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§ 38 Godkännande av föredragningslistan
 
  
 
Förbundsstyrelsens
beslut Föredragningslistan godkänns utan ändringar.
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§ 39 Delgivningar  
 
Bilagor Budgetuppföljning kvartal 2
 
 
 
 LR beslut:

Beslut 161 U2, 15.06.2021 Utbildningsstadga 2021-
Beslut 164 U2, 15.06.2021 Stödundervisning i svenska vårterminen 2021-
Beslut 173 U2, 16 06 2021 Tutorersättning-

Utbilningschefens tjänstemannabeslut:

Rektorns tjänstemannabeslut:

Budgetuppföljning NÅUD per 30.06.2021 kvartal 2
 
Utbildningschefens
beslutsförslag Förbundsstyrelsen antecknar delgivningarna tillkännedom.
 
Förbundsstyrelsens
beslut Förbundsstyrelsen antecknar delgivningarna tillkännedom.
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§ 40 Rättelseyrkan anbud byte av plåttak NÅHD/110/2021
 
Bilagor Begäran om rättelseyrkan

Anbudsförfrågan
Entreprenadprogram
Sammanställning

 
 
 
 Förbundsstyrelsen 5.5.2021 § 20 FST § 18

FST § 18, 29.04.2020
Vid förbundsstyrelsemötet 10.12.2018 § 51 tillsattes en arbetsgrupp för att ta fram
en femårsplan för renovering av GHS.
Arbetsgruppen har köpt in byggnadstekniskt kunnande för framtagning av
renoveringsplanen av Siljan Konsult Ab i samarbete med MIRA Arkitektstudio Ab
(FST§ 9, 04.03.2019). Utifrån besiktningar av bl.a. tak, dränering, radon- och
mögelmätningar har Siljan konsult Ab gjort prioriteringar i behoven och tagit fram
ett förslag till renoveringsplan för de kommande fem åren.
För att komma vidare med renoveringen av GHS ute- och innemiljö behöver
förbundsstyrelsen tillsätta en arbetsgrupp för att genomföra renoveringsplanen.
Arbetsgruppen behöver bestå av 5-6 medlemmar och representanter från
förtroendevalda som personal inom Nåhd.
Arbetsgruppen får i uppdrag att utifrån fastställda budgeter ansvara för
framtagande av skissritningar och kalkyler till förbundsstyrelsen. Arbetsgruppen
behöver upphandla en projektledare, som fungerar som sammankallare för
gruppen och sakkunnig i byggnadstekniska frågor. Arbetsgruppen har möjlighet
att kalla sakkunniga till gruppen. Arbetsgruppen skall kontinuerligt informera
förbundsstyrelsen, som fungerar som högsta verkställande organ i
renoveringsprojekten.
Skoldirektörens förslag: Förbundsstyrelsen utser en arbetsgrupp för planering och
projektering av renovering av GHS ute- och innemiljö. Arbetsgruppen består av
förbundsstyrelsens ordförande, skoldirektören, ekonomichefen, rektorn och
fastighetsskötaren.
Beslut: Enligt förslag.

Förbundsstyrelsen 5.5.2021 § 20
Vid framtagande av renoveringsplanen för GHS-fastigheten konstaterades att
plåttaket reagerar med underlagsfilten och korregerar. Reparationskostnaderna
för taket ligger på ca 16-18 000€ årligen i nuläget. På uppdrag av arbetsgruppen
har projektledaren tagit fram en kostnadskalkyl för byte av skolans 4 000
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kvadratmeter stora plåttak, råspånt samt att ersätta glastaket över ljusgården
med ett isolerat tak enligt Mira arkitektbyrås skisser. Kostnadskalkylen ligger som
grund för projektet, som finns upptaget Nåud:s investeringsbudget för 2021.

Utifrån Mira arktiektbyrås ritningar har Nåud beviljats byggnaslov för
fasadändringarna och arbetsgruppen har till dagens möte tagit fram
anbudshanldlingar och annonsunderlag för projektet.

Utbildningschefens beslutsförslag: Förbundsstyrelsen godkänner ritningar och
anbudsunderlaget för projektet. Projektledaren får i uppdrag att lämna ut
projektet för anbudsgivning och återkomma till förbundsstyrelsen med inkomna
anbud.

Förbundsstyrelsens beslut: Enligt förslag.

Förbundsstyrelsen 3.6.2021 § 31
Vid annons i lokaltidningarna har projekledaren, Siljan Konsult, utbjudit på
entreprenad "Byte av vattentak på GHS". Vid anbudstidens slut har två anbud
inkommit. Anbuden granskas av projektledaren att de följer givna anbuds- och
entreprenadhandlingar av projektledare Siljan Konsult (se kommentarer i bilaga).
Anbuden är giltiga 90 dagar och hålls hemliga till beslut fattats.

Enligt grundavtal för NÅUD § 17 besluter förbundsfullmäktige om finansiering av
investeringar och avskrivningar i samband med budgeten.

I NÅUD:s budget 2021 finns upptaget för investeringar:
Fortsatt projektering, 30 000 €
Renovering av tak och utbyte av glastak, 667 000 €
För genomförandet av investeringen behövs enligt budget 2021 lån om 300 000€
upptas, resterande del tas från kommunalförbundets eget kapital.

Enligt förvaltningsstadga för NÅUD (2020)§ 96 Finansförvaltning sägs att i
samband med antagande av budgeten beslutar förbundsfullmäktige om
upptagning av lån och förändringar i främmande kapitalet.
Förbundsstyrelsen besluter om upptagande av budgetlån inom de ramar
förbundsfullmäktige angett i samband med budgeten. Förbundsstyrelsen besluter i
övriga frågor som gäller finansiering och peningrörelse samt kan vid behov utfärda
närmare föreskrifter och anvisningar för ekonomiförvaltningen.
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Ekonomichefen har tagit fram en kostnadskalkyl på räntekostnader för lån och
avskrivningsplan för projektet. För transparensen och delaktighet i ärendet bör
beslutet om projektets finnansiering behandlas i förbundsfullmäktige.

Utbildningschefens beslutsförslag:
Förbundsstyrelsen konstaterar att ett av anbuden håller sig inom given
kostnadsberäkning. Anbudet bör granskas ytterligare och förbundstyrelsen ger
projektledaren, FST-ordförande, ekonomichefen och utbildningschefen i uppdrag
att gå vidare med förberedande för kontraktsskrivning och ratplan under
förutsättning att anbudet fyller anbudskraven. Förbundsstyrelsen för ärendet om
finnansiering av projektet genom upptagning av lån och egna medel vidare för
beslut i förbundsfullmäktige.

Förbundsstyrelsens beslut:
Förbundsstyrelsen besluter avbtyra upphandlingen.

Alde Entreprenad Ab har den 24.6.2021 inkommit med rättelseyrkan på
förbundsstyrelsens beslut § 31 3.6.2021. I rättelseyrkan påtalas att
"Förbundsstyrelsen har avbrutit upphandlingen trots att anbuden konstateras
vara inom ramen för kostnadsberäkningen. I beslutet finns ingen laglig grund eller
ens någon motivering till upphandlingen avbryts. En upphandling får endast
avbrytas på sakliga underbyggda orsaker. Alde Entreprenad Ab yrkar på att
beslutet omprövas och för det fall det inte finns laglig grund för att avbryta
upphandlingen skall upphandlingen fullföljas på basen av inlämnade anbud."

Rättelseyrkan får begäras av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet
eller direkt fördel påverkas av beslutet samt av kommunmedlemmar. På
avbrytandet av upphandlingen ska fattas ett skriftligt beslut på normalt sätt, och
beslutet ska motiveras. Beslutet om avbrytande av upphandlingen ska alltså fattas
enligt samma form och bestämmelser som det egentliga upphandlingsbeslutet.

Avbrytande av en upphandling innebär att en påbörjad upphandlingsprocess inte
slutförs, utan processen avbryts och upphandlingen uteblir, eller också inleds en
helt ny upphandlingsprocess. Enligt 125 § i upphandlingslagen får
upphandlingsförfarandet avbrytas endast av en faktisk och grundad anledning.

Omständigheter som påverkat avgörandet är till exempel de grunder enligt vilka
den upphandlande enheten har bedömt en anbudssökandes eller anbudsgivares
lämplighet eller enligt vilka ett anbud har ansetts strida mot anbudsförfrågan. Den
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upphandlande enheten ska antingen i upphandlingsbeslutet eller i andra
handlingar som anknyter till beslutet redogöra för de omständigheter som
påverkat avgörandet så exakt att en anbudssökande eller anbudsgivare med stöd
av beslutet och motiveringarna till det kan bedöma om skyldigheterna enligt lagen
har fullgjorts vid upphandlingsförfarandet.

Anbudsförfrågan innehöll "byte av befintliga vattentakens bandplåtar och med
dithörande underlagsfilt samt byggande av ett nytt snedtak med fönster över
befintligt glastak (som rivs) i biblioteket enligt bifogat entreprenadprogram, ...".

I budget 2021 finns upptaget 375 000€ för byte av befintligt vattentak,
dubbelfalasad bandplåt och 142 000€ för ombyggnad av glastak, totalt: 517 000 €.

Ankomna anbud:
Premont Ab 749 000 €, 232 000 över budget.
Alde entreprenad Ab 525 000 €, 8 000 € över budget.

Då Alde Entreprenad Ab låg närmast budget så för att gå vidare, då eventuell
projektstart försenats i väntan på bygglov, bad projektedaren den 27 maj in de
intyg som krävs för kontraktsskrivningen. Inkomna intyg sammanställs i bilaga.

 
Utbildningschefens
beslutsförslag

Förbundsstyrelsen konstaterar att Alde Entreprenad Ab:s rättelsyrkan inkommit i
tid och att rättelsyrkan bifalles på punkten att beslutet att avbryta upphandlingen
behöver motiveras.
Förbundsstyrelsen vidblir beslutetet från 3.6.2021 § 31 att upphandlingen avbryts
med motivering att inkomna anbud ligger över budget och att oklarheter kring
anbudgsgivares inkomna bilagor råder.

 
Förbundsstyrelsens
beslut Förbundstyrelsen vidblir beslutet att avbryta upphandlingen med motivering att

anbuden överstiger budget.
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§ 41 Meddelande om uppsägning NÅHD/238/2021
 
Bilagor Meddelande om uppsägning
 
 
Beredare Utbildningschef Cecilia Johansson
 
 Ida Fyrqvist har inkommit med meddelande om att hon säger upp sig från sitt

tidsbestämda förornande som rektor för Godby högstadieskola.
Ida är beviljad vårdledighet från förordnandet läsåret 2021-2022 fram till dess att
förordnandet löper ut 31.07.2022. Från 1.8 har Ida fått tjänst som
skolföreståndare vid Näsfby skola varpå hon inkommit med meddelande om
uppsägning.

Enligt förvaltningsstadgan för NÅUD 32 § skall en tjänsteinnehavares anmälan om
uppsägning av ett tjänsteförhållande delges den myndighet som beslutat om
anställningnen. Enligt utbildningsstadgan för NÅUD 16 § anställer
förbundsstyrelsen rektor.

 
Utbildningschefens
beslutsförslag

Förbundsstyrelsen antecknar Ida Fyrqvists meddelande om uppsägning
tillkännedom.

 
Förbundsstyrelsens
beslut Enligt förslag.
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§ 42 Taxor för uthyrning 2022 NÅHD/241/2021
 
Bilagor TAXOR VID UTHYRNING VID GODBY HÖGSTADIESKOLA 2022
 
 
 
 

Taxor för uthyrning av utrymmen vid Godby högstadieskola fastställs årligen i
furbundsfullmäktige på förslag av förbndsstyrelsen.

Vid översynen av taxorna granskas att taxorna motsvarar kostnadnerna förbundet
har för utrymmena och ersätter de merkostnader som uppstår.
En grundlig genomgång av hyrorna gjordes inför budget 2019 och i förslaget för
2022 har hyra per dygn för kök samt för kök och matsal införts.

Hyresintäkterna i bokslut 2020 var totalt 3 739 € och är i budget 2021 budgeterat
till 5 000 €.

 
Utbildningschefens
beslutsförslag

Förbundsstyrelsen föreslår inför forbundsfullmäktige att taxorna för uthyrningen
faställs enligt bilaga.

 
Förbundsstyrelsens
beslut Enligt förslag.
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§ 43 Arbetsplan för GHS läsåret 2021-2022 NÅHD/239/2021
 
Bilagor Arbetsplan 2021-22
 
 
 
 Enligt § 12 i LL för barnomsorg och grundskola skall varje grundskola uppgöra en

arbetsplan för läsåret som baserar sig på läroplanen. I arbetsplanen skall det
finnas bestämmelser om skolans verksamhet under läsåret.
För att främja den interna ordningen i skolan, ostördfa studier samt trygghet och
trivsel o skola skall skolan ha en trivselstadga. Trivselstadgan ingår i arbetsplanen.
Landskapsregeringen utfärdar närmare bestämmelser om innehållet i
arbetsplanen. Arbetsplanen skall godkännas av kommunen och skickas till
landskapsregeringen för kännedom.

I arbetsplanen ska innehållet för skolans undervisning och fostran preciseras och
tydliggöras samt de metoder skolan använder för att uppfylla målsättningar och
riklinjer som slagits fast i lagen, förordningen och läroplanen beskrivas.
Arbetsplanen sammanställs av rektorn eller föreståndaren i samråd med lärarna.
Elevrådet ska få ta del av arbetsplanen och övriga planer och dokument innan de
godkänns och få möjlighet att påverka de delar som direkt berör deras vardag.

Följande planer skall föutom arbetsplanen vara digitalt tillgängligt på kommunens
eller skolans hemsida och uppdateras årligen:
• Elevhälsoplan
• Antimobbningsplan där förebyggande arbete mot mobbning ingår samt en
beskrivning över hur arbetsgången går till vid eventuell mobbning/kränkning och
en årsuppdaterad ansvarsfördelning i arbetsgången.
• Likabehandlingsplan
• ANDTS-plan
• Plan för hur samarbetet och övergången från barnomsorg till skola organiseras.
• Plan för fostrande samtal och disciplinära åtgärder

Dessa planer är uppdaterade av skolledargruppen på hela norra Åland, vilket lett
till samsyn i frågorna och en tydlighet för elever och vårdnadshavare.

 
Utbildningschefens
beslutsförslag

Förbundsstyrelsen godkänner arbetsplan för Godby högstadieskola för läsåret
2021-2022. Arbetsplanen med tillhörande bilagor tillställs landskapsregeringen.
Vidare konstaterar förbundstyrelsen att samtliga planer och dokument är
uppdaterade och skall läggas upp på distriktets hemsida.

 
Förbundsstyrelsens
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beslut Enligt förslag.
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§ 44 Budget 2022 och verksamhetsplan 2023-2024 NÅHD/113/2021
 
Bilagor Protokollsutdrag Sund

Protokollsutdrag Vårdö
 
 
 
 Förbundsstyrelsen 5.5.2021 § 24

Vid beredning av budget, ekonomiplanen och verksamhetsplanen skall enligt
grundavtalet (1.4.2021) §14 medlemskommunerna ges tillfälle att framlägga
förslag till utvecklandet av kommunalförbundets verksamhet.

Den preliminära budgeten och ekonomiplanen för följande kalenderår skall
tillställas medlemskommunerna senast 30.9 och den godkända budgeten och
ekonomiplanen den 30.11. Till det förslag som föredras för förbundsfullmäktige
skall medlemskommunernas yttrande bifogas.

För att få budgetprocessen smidig föreslås att en arbetsgrupp bestående av två
medlemmar ur förbundsstyrelsen, rektorn, ekonomichefen och utbildningschefen
tillsätts. Arbetsgruppens uppdrag är att ta fram ett budgetförslag för 2022 utifrån
styrelsens och kommunernas ramar. Ekonomichefen är arbetsgruppens
sammankallare.

Senaste år har kommunerna hänvisat till föregående års boklut vid fastställande
av kommunernas ramar för uppförande av budgeten. Poängteras bör att Corona-
pandemin och skolstängningarna påverkat skolverksamhet mycket och skolornas
uppnåelse av vissa mål i läroplanen har inte varit möjliga, som t.ex. exkursioner,
lägerskolor och viss idrottsutövning. Även skolskjuts-, livsmedels och
materialkostnaderna var betydligt lägre än budgeterat.

Utbildningschefens beslutsförslag:
Förbundsstyrelsen utser en arbetsgrupp bestående av ekonomichefen som
sammankallare, utbildningschefen, rektorn, förbundsstyrelsens ordförande och
förbundsstyrelserepresentant Marianne Häggblom för framtagande av förslag till
budget 2022.
Förbundsstyrelsen uppmanar medlemskommunerna att delge NÅUD sina
budgetramar snarast möjligt och ber kommunerna uppmärksamma att
Coronapandemin påverkat bokslutet 2020 eftersom pandemin påverkat
verksamheten i den omfattning att läroplansmål inte uppfyllts och mycket pengar
återbetalades till kommunerna.
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Förbundsstyrelsens beslut:
Enligt förslag med förbundsstyrelsens konstaterade att det ekonomiska läget gör
att budgeten bör hållas stram.

§ 44 Budget 2022 och verksamhetsplan 2023-2024

Direktiv har inkommit från Sunds och Vårdös kommuner. I Sund föreslås en
elevkostnad på 13 889 €/ år och Vårdö föreslår en elevkostnad på 14 031 €/ år
som ram för skolverksamheten.

Arbetsgruppen har träffats tre gånger och bearbetat budgetförslaget utifrån
ramarna. I budgetförslag 2022 är kostnaden per elev i GHS inkl. elevhälsa,
fastigheten och avskrivningarna 13 717 €. Timresursen är 2,19 vt inkl.
specielundervisning, språkprogram och tillval.

Ikraftträdande av ny landskapslag för barnomsorg och grundskola har påfört
kostnadsökningar för utbildningsanordnarna. Elevvården skall omfatta även
barnomsorgen, omorganisering av förvaltning av barnomsorg och skola, ökade
krav på specialarrangemang för elever, ändrad timfördelning, utökat
språkprogram, nytt läroämne i svenska som andraspråk och förberedande
undervisning för elever med annat modersmål är exempel på områden som kräver
resurser.

Budgeten uppgörs som en rambudget där varje resultatenhet får en penningram
som på nettonivå är bindande för dem under året. Resultatenheterna får
omdisponera sina medel inom ramen under förutsättning att de mål som satts
upp inte frångås. Omdisponeringar mellan resultatenheterna skall godkännas av
förbundsstyrelsen. Budgeterade medel får dock inte flyttas mellan drift och
investeringar utan beslut från förbundsfullmäktige.

I de fall där budgeterade tjänster och arbetsavtal inte tillsätts får dessa medel
enbart användas till köp av dylika tjänster i form av till exempel konsulttjänster.
Övriga omdisponeringar i löneanslaget skall tillställas förbundsstyrelsen.
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Utbildningschefens
beslutsförslag

Förbundsstyrelsen omfattar budgetförslag 2022 och för det till
förbundsfullmäktige för kommunalförbundet NÅUD för att fastställs.
Budgetförslaget för 2022 och ekonomiplanen 2023-2024 tillställs
medlemskommunerna för yttrande. Till det förslag som föredras för
förbundsfullmäktige skall medlemskommunernas yttrande bifogas.

 
Förbundsstyrelsens
beslut Förbundsstyrelsen besluter att budget 2022 och ekonomiplanen tillställs

kommunerna för utlåtande med svar senast 20.09.2021. Budgeten och
kommunernas utlåtanden behandlas i förbundsstyrelsen för vidare beredning
innan slutbehandling i förbundsfullmäktige.
Förbundsstyrelsen ger tjänstemännen i uppdrag att infoga nyckeltal på
personaldimensionering i ekonomiplanen för 2023 och 2024 till följande
förbundsstyrelsemöte samt träningsundervisningens budgetsiffror för 2022.
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§ 45 Mötets avslutande
 
  
 
Förbundsstyrelsens
beslut Förbundsstyrelsen konstaterar att mötet avslutas kl. 18.00
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING

FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING
Vad förbudet grundar sig på
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 §
kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.
Paragrafer: §§ 37, 38, 39, 42, 44, 45
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 §
kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer: §§ 36, 40, 41, 43

Enligt 15 § Förv. processL /annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.
Paragrafer och grunden för besvärsförbudet:

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE
Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse
Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller
fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna.
Myndighet hos vilken rättelse yrkas:
Förbundsstyrelsen för NÅUD
Stornäsvägen 40 B 3
22410 Godby
Paragrafer: §§

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet
sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått
del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. I vardera fallet räknas inte framläggnings- eller
delgivningsdagen med i besvärstiden.

Rättelseyrkandes innehåll
Av rättelseyrkande skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den
som framställt det.

KOMMUNALBESVÄR Besvärsmyndighet och besvärstidI nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt
genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär
endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av
rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en
kommunmedlem. Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att1) beslutet
tillkommit i felaktig ordning,2) den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller3)
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beslutet annars strider mot lag. Besvärsmyndighet är:Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
22101 MARIEHAMN Paragrafer i protokollet: Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En
part anses fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas.
En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.
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