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§ 23
Revisionsnämndens begäran om utlåtande om revisionsberättelsen
för år 2015

HEL 2015-005412 T 00 03 00

Utlåtande

Direktionen för svenska arbetarinstitutet gav följande utlåtande

Punkt 2.1

Direktionen för Helsingfors arbis har tagit del av revisionsnämndens re-
kommendationer och ser till att verket följer desamma.

Punkt 5.14

Direktionen ålägger Helsingfors arbis operativa ledning att i samarbete
med det finska arbetarinstitutet initiera en jämförelse av vad skillnader-
na i nettokostnaderna per lektion i de sex största städernas institut be-
ror på. Som utgångspunkt använder man den rapport som gjordes av
Ramboll mellan instituten i huvudstadsregionen år 2013, där bland an-
nat finansiering, personal och verksamhet jämfördes. Arbetet görs un-
der hösten 2016.

Direktionen påpekar dock att den kostnad på 127 euro som nämns i re-
visionsberättelsen härrör sig från stadens finska arbetarinstitut. Netto-
kostnaden per lektion på Helsingfors arbis var år 2015 110 euro.

Behandling

Till första meningen under 5.14 bifogas  "operativa ledning".

Föredragande
rektor
Moa Thors

Upplysningar
Pamela Granskog, biträdande rektor: 0931049461

pamela.granskog(a)arbis.hel.fi

Sökande av ändring

Omprövning

Förslag till utlåtande

Utlåtandet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag
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Revisionsnämnden ber Helsingfors arbis om ett utlåtande om punkter-
na 2.1 och 5.14 i revisionsberättelsen för år 2015.

I punkt 2.1 påminner revisionsnämnden stadsstyrelsen samt alla nämn-
der och direktioner om deras uppgift att se till att stadens förvaltningar
följer revisionsnämndens rekommendationer.

Punkt 5.14 tar fasta på utvecklingen av kostnaderna inom utbildning,
kultur och fritid. Enligt stadens strategier för 2013-2016 är målet att
Helsingfors kostnader ska närma sig de andra stora städernas. Jämfö-
relsestäder är Esbo, Tammerfors, Vanda, Uleåborg och Åbo. I revi-
sionsberättelsen konstaterar man att arbetarinstitutens nettokostna-
der/lektion inte har närmat sig de andra städernas utan skillnaden har
tvärtom stigit från 48 till 53 euro i jämförelse med föregående strategi-
period. Samtidigt medger man att det är svårt att jämföra instituten i de
olika städerna i och med att institutens kursutbud, personalstruktur och
lokalanvändning varierar. Därför uppmanar revisionsnämnden nu både
svenska och finska arbetarinstitutet att fortsätta samarbetet med institu-
ten i de andra städerna för att klargöra vad skillnaderna i kostnaderna
beror på.

Föredragande
rektor
Moa Thors

Upplysningar
Pamela Granskog, biträdande rektor: 0931049461

pamela.granskog(a)arbis.hel.fi

Sökande av ändring

Omprövning

Beslutshistoria

Kaupunginmuseon johtokunta 26.04.2016 § 36

Tarkastuslautakunta 13.04.2016 § 41

Tarkastuslautakunta 06.04.2016 § 36

Tarkastuslautakunta 09.12.2015 § 108

Tarkastuslautakunta 06.05.2015 § 51


