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Sammanträdets laglighet och beslutförhet
Styrelsen 20.5.2020 § 25

Enligt 104 § i förvaltningsstadgan ska ordföranden, då han eller hon har
öppnat sammanträdet, konstatera vilka som är närvarande och om
sammanträdet är lagligt och beslutfört.
Ett organs sammanträde är lagligt, om det hålls vid en tid som organet eller
ordföranden har bestämt (96 § i förvaltningsstadgan).
Ett organ är beslutfört när över hälften av ledamöterna är närvarande
(103 § i kommunallagen).
Förslag

Mötet konstateras vara lagligt sammankallat och beslutfört.

Beslut

Mötet konstaterades vara lagligt och beslutfört.
__________
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Val av protokolljusterare
Styrelsen 20.5.2020 § 26

Enligt 116 § i förvaltningsstadgan justeras ett organs protokoll på det sätt
som organet har beslutat.
Styrelsen beslutade på sitt sammanträde 25.8.2017 i § 52 att styrelsens
protokoll justeras av två styrelseledamöter som väljs till protokolljusterare på
vart och ett möte.
Förslag

Mötet väljer två protokolljusterare.

Beslut

Jani Méling och Rafik Neuman valdes till protokolljusterare för detta
sammanträde.
__________

Luksia, Länsi-Uudenmaan
koulutuskuntayhtymä
Styrelsen

Protokoll

§ 27

4/2020/sv

5

20.5.2020

Sätt att sammanträda för samkommunens organ fram till 31.7.2020
Styrelsen 20.5.2020 § 27
150/00.01.01.00/2020

Beredning: samkommunsdirektör Jouko Lindholm och ekonomi- och
förvaltningsdirektör Kari Mäntyharju.
Kommunallagen (90 a §, 99 a §) har uppdaterats på grund av situationen
med coronaviruset. En temporär lindring har införts i lagen i fråga om sättet
att ordna sammanträden. Samkommunens styrelse kan temporärt besluta
om att tillämpa vissa saker som fastställs i förvaltningsstadgan när det gäller
elektroniska
sammanträden
i
kommunens
organ,
elektroniskt
beslutsförfarande och sammanträdets offentlighet för allmänheten.
Ett förslag om att föra in möjligheten till elektroniska sammanträden i
förvaltningsstadgan lades fram på styrelsens möte 23.4.2020.
Förvaltningsstadgan går till samkommunsstämman för godkännande
16.6.2020 och träder i kraft 1.7.2020.
Utgående från de ovan nämnda motiveringarna och de temporära
lagändringarna kan samkommunens styrelse inom ramen för sina
befogenheter besluta om att organen (styrelsen, samkommunsstämman
och revisionsnämnden) kan sammanträda elektroniskt genom
videokonferens eller någon annan motsvarande metod för dataöverföring
fram till 31.7.2020. De bestämmelser om sättet att organisera möten som
gäller tills vidare ingår i förvaltningsstadgan som samkommunsstämman ska
behandla 16.6.2020.
Förslag
Samkommunsdirektören

Styrelsen beslutar att samkommunens organ kan sammanträda elektroniskt
med hjälp av elektroniska förbindelser för förhandling fram till 31.7.2020 och
att justera protokollet för detta ärende på mötet.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Verkställande

Servicechefen, dataadministrationen, revisionsnämnden
__________
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Sammankallande av samkommunsstämma
Styrelsen 20.5.2020 § 28
145/00.02.00/2020

Beredning: samkommunsdirektör Jouko Lindholm.
Enligt 6 § i samkommunens grundavtal ska samkommunsstämma hållas
minst två gånger om året, en senast i juni och en senast i november.
Kallelsen till stämman utfärdas av samkommunsstyrelsens ordförande eller,
om han eller hon är förhindrad, av vice ordföranden. Kallelsen till stämman
ska sändas minst tre veckor före sammanträdet.
Den första samkommunsstämman för 2020 har planerats in tisdag
16.6.2020.
Stämmokallelsen ska ange tid och plats för stämman och de ärenden som
ska behandlas. Föredragningslistan ska bifogas stämmokallelsen och
innehålla en redogörelse för ärendena inklusive behövliga bilagor samt
styrelsens förslag till beslut av stämman.
Förslaget till föredragningslista för samkommunsstämman ingår i bilagan.
Förslag
Samkommunsdirektören

Styrelsen beslutar
1. att sammankalla samkommunsstämman tisdag 16.6.2020 kl. 13.00.
Stämman arrangeras digitalt.
2. att godkänna föredragningslistan för stämman.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Bilaga

Samkommunsstämmans föredragningslista 16.6.2020
__________
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Styrelsens bemötande till utvärderingsberättelsen för 2019
Styrelsen 20.5.2020 § 29
69/00.03.00/2020

Revisionsnämnden 16.4.2020 § 13
69/00.03.00/2020
Enligt 121 § i kommunallagen ska revisionsnämnden bedöma huruvida
utbildningssamkommunen har nått de mål för verksamheten och ekonomin
som samkommunsstämman satt upp och huruvida verksamheten är
ordnad på ett resultatrikt och ändamålsenligt sätt. Revisionsnämnden gör
upp en utvärderingsplan och lämnar för varje år en utvärderingsberättelse
med resultaten av utvärderingen till samkommunsstämman.
Revisionsnämnden har berett utvärderingsberättelsen för 2019 på sina
sammanträden 13.2.2020 och 26.3.2020.
Förslag

Revisionsnämnden beslutar att behandla och godkänna
utvärderingsberättelsen för 2019 och lägga fram den för
samkommunsstämman.
Revisionsnämnden beslutar att föreslå samkommunsstämman att den
kräver att utbildningssamkommunens styrelse behandlar
utvärderingsberättelsen och avger ett utlåtande om slutledningarna och
åtgärderna.

Beslut

Revisionsnämnden fattade beslut enligt förslaget.

Bilaga

Utvärderingsberättelse 2019
__________

Styrelsen 20.5.2020
69/00.03.00/2020
Beredning: ekonomi- och förvaltningsdirektör Kari Mäntyharju och
samkommunsdirektör Jouko Lindholm.
Revisionsnämnden har 16.4.2020 undertecknat utvärderingsberättelsen för
2019. Här nedan ges styrelsens bemötande till de ställningstaganden och
utvecklingsförslag som tas upp i utvärderingsberättelsen.
Ställningstagandet/utvecklingsförslaget i utvärderingsberättelsen är
kursiverat och strax därefter följer styrelsens bemötande till punkten i fråga.
Teknologisektorn
1. Av antalet antagna är andelen utexaminerade bekymmersamt liten. I och
med förändringarna i finansieringen kommer de studerandes prestationer
att påverka den erhållna statsandelens belopp. Även utifrån den aspekten
borde samkommunen säkra att undervisningsmetoderna är flexibla och
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studierna framskrider så smidigt som möjligt. Reformen gör det möjligt att
avlägga studier året om och att arbeta kan samtidigt vara att avancera i
studierna. De studerande kommer att erbjudas handledning och stöd, vilket
också kan förhindra avhopp från studierna. Det borde gå smidigt att byta
studieområde och tidigare förvärvat kunnande ska erkännas som en del av
examen. Även svaga studiefärdigheter och personliga problem bland de
studerande fördröjer studierna och kräver särskilda stödinsatser.
Revisionsnämnden begär en utredning om varför en så stor del av de
studerande inte blir utexaminerade på tre år.
De studerande har bättre möjligheter än tidigare att byta studieområde
under studierna och kombinera arbete med studier. Därutöver har man
grundad anledning att förlänga studierna som en åtgärd för särskilt stöd.
Sådana lösningar förlänger studietiden. Studietiden varierar mycket mellan
olika studerande och studieområden. En del studerande sätter ner mer än
3,5 år på studierna och en del blir klara på bara två år.
Samkommunens stödtjänster för utbildningen har satsat på att effektivera
genomströmningen. Konceptet för de gemensamma studierna har varit av
verkstadstyp i ett år. Detta gör det möjligt att fastställa studerandes behov
av stöd, sätta in åtgärder för särskilt stöd och låta dem som har
förutsättningar för att avancera snabbare att göra det. I december 2019
anställde Luksia en speciallärare för deltidsspecialundervisning till stöd för
gemensamma studier och i februari 2020 tre yrkesinriktade handledare,
som ska arbeta i par med lärarna för att handleda studerande som behöver
stöd. Med finansiering från projektet Vägar in i arbetslivet för partiellt
arbetsföra har tre yrkesinriktade handledare anställts som aktörer vid sidan
av studerandevården.
I finansieringsansökningen inför tilläggsprestationsbeslutet för 2020
ansöker Luksia om finansiering för att kunna avlöna yrkesinriktade
handledare och ge de studerande extra handledning inom studieområdena.
Vi tror att dessa föranstaltningar kommer att ha inverkan på
genomströmningen och avhoppen.
2. Kompetensutvecklingen för personalen bör ges vikt. Nya arbetssätt och
undervisningsmetoder kräver inskolning och allt större integrering av
arbetslivet i studierna. Personalen ska ha tillräckliga digitala färdigheter och
kännedom om arbetslivet för att de i undervisningen ska kunna svara mot
de föränderliga behoven i arbetslivet.
Personalens kompetens utvecklas i allt högre grad i samband med
projektarbete och i Luksias interna utvecklingsgrupper. Satsningar på
arbetslivsinriktat arbete och personalens digitala färdigheter görs bland
annat i strategifinansieringsansökningen för 2020, där detta är ett av tre
prioriterade områden.
Verksamhetsmiljö och framtida utmaningar
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3. Framöver bör samkommunen ägna uppmärksamhet åt insamlingen av
feedback från de studerande och fundera på fungerande tillvägagångssätt
för att få svar. Det vore önskvärt med benchmarking tillsammans med andra
utbildningsanordnare.
Samkommunen fäster vikt vid gensvaret från de studerande och försöker
motivera dem till att besvara såväl inlednings- som slutenkäterna. Därutöver
har Luksia som mål att åter börja använda sig av den så kallade
gensvarsenkäten för snabb reaktion, som genomförs under studierna.
Förvaltning och ledning samt organisering av intern kontroll och riskhantering
4. En revision av dataskyddet är en god idé, då den nya dataskyddslagen
trädde i kraft 1.1.2019. Revisionsnämnden begär en utredning av eventuella
brister som upptäckts i revisionen samt av planerade utvecklingsåtgärder.
Vid den inspektion som BDO utförde i slutet av sommaren 2019 framkom
inga väsentliga brister eller anmärkningar i fråga om dataskyddet. Luksia
har god beredskap att klara de skyldigheter som EU:s dataskyddsförordning
och den nationella dataskyddslagen medför. Detta kräver fortsatta
satsningar på dataskyddsarbetet och att arbetet fortgår målmedvetet och
enligt planerna under 2019. På detta sätt kan samkommunen säkra att
verksamheten och skyldigheterna ligger i linje med lagar och förordningar.
Fortsatta satsningar bör göras på uppföljningen av det praktiska arbetet och
kontrollen av att anvisningar efterlevs. Kontrollarbetet, som ska säkra att
anvisningarna efterlevs, ska fördelas på enheternas ledning och lägsta
chefsnivån. Bilagorna som innehåller avtalspunkter med preciseringar och
ålägganden i fråga om datasäkerhet och dataskydd i serviceavtal (de s.k.
GDPR-bilagorna) är fortfarande inte gjorda för en del av datasystemen.
Luksia har reagerat på de ovan nämnda utvecklingsförslagen, då
samkommunens dataskyddsarbete fortgår som en integrerad del i systemet
för intern kontroll. Dataskyddsgruppen sammanträder regelbundet och
cheferna har ålagts att följa upp hur det egna utbildningsområdet/den egna
personalen uppfyller sina dataskyddsålägganden. Avsikten är att föra in
bilagorna med GDPR-avtalspunkter i alla datasystem som är i bruk senast i
samband med att avtalen uppdateras. I alla nya avtal har GDPR-frågorna
redan beaktats.
5. Luksia koulutus Oy:s situation kräver kontinuerlig uppföljning, eftersom
bolaget inte har goda vinstutsikter. Bolagets lönsamhet kunde jämföras med
lönsamheten för andra liknande, men lönsamma aktörer. Ledningen bör ha
en plan för vad man ska göra med bolaget, om den ekonomiska situationen
inte blir bättre. Revisionsnämnden begär en utredning av bolagets situation
och planer för framtiden.
Bolaget har fortsatt en försvarlig ekonomisk situation. Under 2020 har
bolaget fokuserat mer på den lönsamma verksamheten, till exempel olika
träningsutbildningar. Bolaget har en svår konkurrensposition och en rätt
tung kostnadsstruktur, bland annat i fråga om personalkostnader, jämfört
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med några aktörer som helt opererar inom den privata sektorn. Om bolagets
ekonomiska situation inte blir väsentligt bättre jämfört med de två
föregående räkenskapsperioderna, balanseras verksamheten så att
verksamhetskostnaderna täcks fullt ut av verksamhetsintäkterna. Detta
innebär i praktiken att bolagets verksamhet ges en ny uppbyggnad i fråga
om såväl verksamhetens omfattning som kostnadsstrukturen.
Samkommunens styrkort
6. Målen för antalet förstahandssökande har åter underskridits och borde
omprövas.
Samkommunen
har
övergått
till
kontinuerligt
ansökningsförfarande, varför den gemensamma antagningen inte längre
med nödvändighet ger en helt riktig bild. Revisionsnämnden begär en
utredning av de sökandes fördelning på olika områden i den gemensamma
antagningen.
Antalet förstahandssökande i förhållande till antalet nybörjarplatser ingår
inte längre som mål i styrkortet för 2020. Målet är ett ökande antal sökande
(kontinuerlig + gemensam ansökning). En tabell över de sökande i den
gemensamma ansökningen fördelade på utbildningsområden bifogas. Det
bör även påpekas att antalet elever som går ut grundskolan i Luksias
medlemskommuner minskar, vilket inverkar på antalet sökande.
7. Även andelen utexaminerade understiger målet för grundexamina på hela
Luksias nivå och bara hälften av de som inledde studierna 2016 har
utexaminerats. Samkommunen bör utreda orsakerna till att studierna drar
ut på tiden och ta fram lösningar på problemen.
Att studierna drar ut på tiden beror bland annat på att studietiden för en del
av de studerande som får särskilt stöd överskrider tre år. Hela den årskull
som går ut grundskolan ska garanteras en studieplats på andra stadiet,
vilket delvis avspeglar sig i de studerandes studiefärdigheter och
studiemotivation. Det finns ingen enkel lösning på problemet. Olika
stödinsatser och personliga studievägar har en nyckelposition för att
studierna ska förlöpa enligt normtidsschemat. Detta är ett medvetet
nationellt linjeval, som utbildnings- och kulturministeriet prioriterar när man
beviljar strategifinansiering.
Personal
8. Återkopplingen från personalen bör tas på allvar och åtgärder för att rätta till
läget planeras. Samkommunen ska ha aktionsplaner och utbildning för
personalen för hotande situationer. Ledningsarbetet ska sätta fokus på
tillräcklig och öppen information och de närmaste cheferna ska ha tid avsatt
för att sköta chefsuppgifter. Nämnden vill ha en utredning över redan
vidtagna åtgärder och planerade åtgärder för att höja personalens
arbetshälsa. Därtill önskar nämnden få en utredning över åtgärder som ska
vidtas för att minska sjukfrånvaron.
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Utgående från den senaste arbetshälsoenkäten och övrigt gensvar från
personalen har man börjat vidta korrigerande åtgärder. De närmaste
chefernas arbete har fått extra resurser, bland annat tre
utbildningsplanerare till stöd för utbildningscheferna. Den interna
kommunikationen har förbättrats och fått positivare feedback bland annat i
och med coronainformationen. Ledningsarbetet har valts till ett prioriterat
område. En självvärdering av ledningsarbetet har genomförts och utformats
till ett åtgärdsprogram, som lades fram för samkommunens styrelse i början
av vintern 2020.
I fråga om arbetsmiljöledning och stöd för arbetsförmågan utvecklades
samarbetet med samkommunens serviceproducent för företagshälsovård i
mycket positiv riktning under 2019. Den sammanlagda sjukfrånvaron höjdes
särskilt av långa sjukledigheter på mer än 30 dagar. En stor del av dessa
handlade om sjukdomar i rörelseorganen och var förknippade med en
operation eller väntan på operation. Alla långa sjukfrånvarofall är föremål för
företagshälsovårdens hantering och åtgärder, och har föranlett
samkommunen att föra samtal om arbetsförmågan och uppföljningen av
den, avtala om och genomföra arbetsprövning och utforma återgång till
arbetet med avlastning samt ansöka om invalidpension.
Förslag
Samkommunsdirektören

Styrelsen beslutar att lämna ovan relaterade bemötande till de
ställningstaganden och utvecklingsförslag som revisionsnämnden framför i
utvärderingsberättelsen för 2019 till samkommunsstämman för kännedom.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Bilagor

Utvärderingsberättelse 2019
Tabell över gemensam ansökning 2020

Verkställande

Samkommunsstämmans föredragningslista 16.6.2020
__________
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Ekonomiskt läge och resultatrapport
Styrelsen 20.5.2020 § 30
137/02.02.02/2020
Beredning: ekonomi- och förvaltningsdirektör Kari Mäntyharju.
Samkommunen + Luksia koulutus Oy
Under januari–april uppgick Luksias verksamhetsintäkter (externa och
interna) enligt resultaträkningen till 14,73 miljoner euro, vilket överskrider
budgeten för de fyra månaderna med 0,17 miljoner euro och utfallet för
motsvarande tidsperiod i fjol med 2,2 miljoner euro. Utfallet för
verksamhetsintäkterna var 33,7 procent av budgeten för hela året. I fråga
om den externa resultaträkningen överskrider intäkterna av statsandelar
(enhetspriser) klart både det budgeterade och utfallet för i fjol. I budgeten
uppskattades statsandelsfinansieringen för hela året till 24 633 628 euro och
den beviljade statsandelsfinansieringen var 25 528 053 euro.
Verksamhetskostnaderna uppgick till 13,92 miljoner euro, vilket
underskrider budgeten för de fyra månaderna med 341 000 euro och
överskrider motsvarande upplupna kostnader under fjolåret med
1,47 miljoner euro. Köpen av interna tjänster har ökat på grund av den nya
fördelningen av kostnader för studieområdena (JHS-rekommendationer),
varför jämförbarheten med fjolåret till denna del är svag. De kostnader för
stödtjänsterna som delas är dessutom störst i början av året. Utfallet för
verksamhetskostnaderna var 32,5 procent av budgeten för hela året.
Årsbidraget blev 817 427 euro (5,6 % av verksamhetsintäkterna), vilket
överskred budgeten för de fyra månaderna med 0,52 miljoner euro och
utfallet för motsvarande tidsperiod i fjol med 0,74 miljoner euro. En exakt
resultatprognos för hela året låter sig inte göras utifrån det första tertialet,
men budgeten kommer sannolikt att uppnås i högre grad än uppskattat.
Ursprungligen uppskattades resultatet för 2020 bli negativt.
Resultatet efter avskrivningar blev 412 144 euro, vilket överskred budgeten
med 561 923 euro och utfallet vid motsvarande tid i fjol med 762 892 euro.
Resultat för samkommunens resultatområden
Resultatområde 1–4/2020

1–4/2019

Välfärd
Tjänster
Teknologi
Utbildningens
stödtjänster
Stödtjänster

190 913
152 052
–186 985
390 867

326 525
71 519
–243 020
–182 683

Budget 1–
4/2020
98 562
–86 582
–230 723
169 279

–105 710

14 156

–88 054

Resultatområdenas resultat är inte direkt jämförbara med förra året på grund
av den nya fördelningen av interna kostnader som nämndes ovan. Efter de
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fyra månaderna är resultatet för alla resultatområden bättre än uppskattat,
förutom för resultatområdet för stödtjänster.

Investeringar
Luksias investeringsbudget för 2020 uppgår till 13 318 000 euro, varav
3 373 025 euro (25,3 %) hade använts i slutet av april. Den viktigaste och
till omfattningen största enskilda investeringen är nybygget, för vilket
12 000 000 euro har avsatts. Därav har 3,2 miljoner euro utfallit under det
första tertialet.
Dotterbolag
Luksia koulutus Oy:s resultat för det första tertialet var –28 993 euro.
Verksamhetens volym ligger klart under det budgeterade för såväl
verksamhetintäkternas som verksamhetskostnadernas del.
Resultaträkningarna för samkommunen och dess resultatområden samt
Luksia koulutus Oy inklusive jämförelser med budgeten för perioden 1.1–
30.4.2020 bifogas föredragningslistan. Därtill bifogas samkommunens
styrkort för perioden 1.1–31.3.2020.
Styrkort 1–3/2020
Styrkortet i bilagan till föredragningslistan gäller det första kvartalet. Alla
styrkortssiffror är inte tillgängliga under pågående år.
Förslag
Samkommunsdirektören

Styrelsen beslutar att anteckna samkommunens resultatrapport och Luksia
koulutus Oy:s resultatinformation för januari–april 2020 för kännedom. Därtill
antecknar styrelsen samkommunens styrkort för januari–mars 2020 för
kännedom.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Bilagor

Resultatrapport för perioden 1.1–30.4.2020.
Styrkort för perioden 1.1–31.3.2020
__________
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Tjänsteinnehavarbeslut
Styrelsen 20.5.2020 § 31
103/00.02.01/2020
Beredning: förvaltningssekreterare Leena Kokkonen.
Förteckningar över tjänsteinnehavarnas beslut har distribuerats som bilaga
till föredragningslistan. I enlighet med 28 § i förvaltningsstadgan innehåller
förteckningarna beslut som tjänsteinnehavarna fattat i Dynasty under
perioden 16.4–13.5.2020.
De tjänsteinnehavarbeslut där en invånare i en medlemskommun har rätt att
söka ändring tillkännages på Luksias webbplats under tiden för
ändringssökande.
Förslag
Samkommunsdirektören

Styrelsen beslutar
1. att anteckna besluten av följande tjänsteinnehavare för kännedom:
styrelseordföranden, Pekka Räsänen
personalchefen, Tuija Rekola
samkommunsdirektören, Jouko Lindholm
ekonomi- och förvaltningsdirektören, Kari Mäntyharju
rektorn för välfärdssektorn, Eero Hillman
rektorn för tjänstesektorn, Markku Loiskekoski
rektorn för teknologisektorn, Satu Välimaa-Saari
utbildningschef 1, välfärd, Anne Sinivuori
utbildningschef 2, välfärd, Petteri Sarvala
utbildningschef 1, tjänster
utbildningschef 2, tjänster, Raija Virta
utbildningschef 3, tjänster, Heini Löfberg
utbildningschef 1, teknologi, Hanna Salakari
utbildningschef 2, teknologi, Katja Mattila-Laine
servicechefen för tilläggstjänster inom kompetensutveckling,
Tanja Aholainen
servicechefen för studerandetjänster, Terttu Tapio
servicechefen för arbetslivstjänster, Sari Hertell
ledande utbildningsinspektören, Timo Lehtinen
servicechefen för ekonomi- och personaladministrationen
servicechefen för dataadministrationen, Antti Holmroos
servicechefen för fastighetstjänster
servicechefen för kosthållet, Irmeli Heikkilä
2. att inte utöva sin rätt att överta besluten.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Bilaga

Beslutsförteckning 16.4–13.5.2020
__________
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Samkommunsdirektörens aktuella ärenden
Styrelsen 20.5.2020 § 32

Beredning: samkommunsdirektör Jouko Lindholm.
1. Arrangemang för undantagsförhållanden vid Luksia efter 14.5.2020
2. Lägesöversikt över samarbetsförhandlingarna
3. Situationen för utbildningscentret på Toivogatan 4 i Lojo
Förslag
Samkommunsdirektören
Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna detta för kännedom.
Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.
__________
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Övriga ärenden som framkommer på mötet
Styrelsen 20.5.2020 § 33

Enligt 107 § i förvaltningsstadgan kan ett organ, om föredraganden föreslår
det eller om en ledamot framställer ett understött förslag om det, med
majoritetsbeslut ta upp ett ärende till behandling även om det inte nämns i
kallelsen till sammanträde.

Inga övriga ärenden kom upp på mötet.
__________
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Anvisning om besvär/begäran om omprövning som gäller följande paragrafer:
§ 25, § 26, § 27, § 28, § 29, § 30, § 31, § 32, § 33

Besvärsförbud
Enligt 136 § i kommunallagen får besvär inte anföras i fråga om beslut som endast
gäller beredning eller verkställighet.
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