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§ 312
Frågestund

Beslut

Under frågestunden behandlades frågorna nr 40 och 45:

Ledamoten Astrid Thors (nr 40)

"Stämmer det att det anslag som fullmäktige beslöt om 11.4.2012 inte 
ännu har fördelats och vad beror det i så fall?

Helsingfors stadsfullmäktige fattade 11.4.2012 på sitt 
jubileumssammanträde ett beslut om att bevilja stadsstyrelsen ett 
särskilt anslag på tio miljoner euro att användas för åtgärder som 
förebygger utslagning bland unga. Det särskilda anslaget skulle 
användas bland annat för ökad handledning för dem som går ut 
grundskolan, försök med uppsökande ungdomsarbete, fler 
läroavtalsplatser och ökat deltagande i beslutsfattandet bland unga.

Hur har detta anslag använts och hur kommer det att användas?" (Kj)

Ledamoten Kauko Koskinen (nr 45)

Införandet av Laske-systemet har inte gått enligt planerna. Det 
halvfärdiga systemet togs i bruk i början av 2012 fastän flera aktörer 
framförde sin oro över projektet i slutet av 2011. Det skulle säkert ha 
varit bättre att skjuta upp ibruktagandet med ett år.

Till exempel faktureringen började fungera med ett halvt års 
fördröjning. I mitt företag ledde det nya systemet till att det nu kommer 
in cirka 100 räkningar om året när de tidigare var 12 om året. Detta är 
inte särskilt rationellt.

Palmia konstaterade i sin halvårsöversikt att bokföringen inte har 
kunnat lämna ut tillförlitliga mätare och nyckeltal för Palmia och att det 
inte heller har varit möjligt att rapportera tillförlitliga resultat på 
enhetsnivå.

Jag frågar om systemet nu är funktionsdugligt till alla delar och om det i 
upphandlingsavtalet har ålagts en förpliktelse att ersätta de extra 
kostnader som fördröjningen i införandet av systemet förorsakat 
(tilläggsarbeten, ränte- och kreditförlust, m.m.). (Kj)

Upplysningar
Kirsi Hakola, sekreterare, telefon: (09) 310 36180

kirsi.hakola(a)hel.fi

Bilagor
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1 Kyselytunnille 10.10.2012 jätetyt kysymykset
2 Vastaukset 10.10.2012

Beslutsförslag

Under frågestunden behandlas frågorna nr 40 och 45.

Ledamoten Astrid Thors (nr 40)

"Stämmer det att det anslag som fullmäktige beslöt om 11.4.2012 inte 
ännu har fördelats och vad beror det i så fall?

Helsingfors stadsfullmäktige fattade 11.4.2012 på sitt 
jubileumssammanträde ett beslut om att bevilja stadsstyrelsen ett 
särskilt anslag på tio miljoner euro att användas för åtgärder som 
förebygger utslagning bland unga. Det särskilda anslaget skulle 
användas bland annat för ökad handledning för dem som går ut 
grundskolan, försök med uppsökande ungdomsarbete, fler 
läroavtalsplatser och ökat deltagande i beslutsfattandet bland unga.

Hur har detta anslag använts och hur kommer det att användas?" (Kj)

Ledamoten Kauko Koskinen (nr 45)

Införandet av Laske-systemet har inte gått enligt planerna. Det 
halvfärdiga systemet togs i bruk i början av 2012 fastän flera aktörer 
framförde sin oro över projektet i slutet av 2011. Det skulle säkert ha 
varit bättre att skjuta upp ibruktagandet med ett år.

Till exempel faktureringen började fungera med ett halvt års 
fördröjning. I mitt företag ledde det nya systemet till att det nu kommer 
in cirka 100 räkningar om året när de tidigare var 12 om året. Detta är 
inte särskilt rationellt.

Palmia konstaterade i sin halvårsöversikt att bokföringen inte har 
kunnat lämna ut tillförlitliga mätare och nyckeltal för Palmia och att det 
inte heller har varit möjligt att rapportera tillförlitliga resultat på 
enhetsnivå.

Jag frågar om systemet nu är funktionsdugligt till alla delar och om det i 
upphandlingsavtalet har ålagts en förpliktelse att ersätta de extra 
kostnader som fördröjningen i införandet av systemet förorsakat 
(tilläggsarbeten, ränte- och kreditförlust, m.m.). (Kj)

Föredraganden

Alla frågor som inlämnats senast 1.10.2012 kl. 12 utgör bilagor till 
denna framställning, och de har med tanke på ett svar getts vidare till 
stadsdirektören eller någon av biträdande stadsdirektörerna enligt 
följande:
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39 (Sj), 40–42 (Kj), 43–44 (Kaj), 45 (Kj) och 46 (Stj)

De skriftliga svaren på alla frågor publiceras på stadens webbsidor när 
frågestunden har slutat. Följande frågestund ordnas 14.11.2012. 
Frågorna till denna ska inlämnas till stadens registratorskontor 
(helsinki.kirjaamo@hel.fi) senast 5.11.2012 kl. 12.

Upplysningar
Kirsi Hakola, sekreterare, telefon: (09) 310 36180

kirsi.hakola(a)hel.fi

Bilagor

1 Kyselytunnille 10.10.2012 jätetyt kysymykset


