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§ 29
Upphandling av arbetskraftpolitisk integrationsutbildning

Beslut

Direktionen för svenska arbetarinstitutet beslutade anteckna ärendet 
för kännedom.

Föredragande
rektor
Moa Thors

Upplysningar
Pamela Granskog, biträdande rektor: 0931049461

pamela.granskog(a)arbis.hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Helsingfors arbis deltar i Närings-, trafik och miljöcentralens upphand-
ling av ett ramavtal för en svenskspråkig integrationsutbildning för vux-
na invandrare i Nyland. Ramavtalet uppgörs för en period på tre år, 
1.7.2016-31.12.2018, med en option om förlängning.

Arbis har hittills erbjudit integrationsutbildning som självmotiverade stu-
dier och en del av det normala kursutbudet. Om Arbis vinner upphand-
lingen innebär det att institutet redan hösten 2016 ska ha beredskap att 
erbjuda integrationsutbildning för tre olika studievägar och eventuellt 
också olika moduler enligt språklig nivå. Omfattningen av integrations-
utbildningen beskrivs i nedanstående utdrag ur anbudsbegäran:

Utbildningen genomförs i tre olika tempon. Utbildningshelheten består 
av högst fyra moduler. Utbildningshelhetens maximilängd byggs upp 
enligt följande: 

• Den snabba studievägen: 4 x 60 elevarbetsdagar, dvs. sammanlagt 
240 elevarbetsdagar 

• Den grundläggande studievägen 4 x 60 elevarbetsdagar, dvs. sam-
manlagt 240 elevarbetsdagar 
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• Den långsamma studievägen: (3 x 60 + 90) elevarbetsdagar, dvs. 
sammanlagt 270 elevarbetsdagar

Utbildningsanordnaren med vilken ramavtalet undertecknas förbinder 
sig att ge undervisning för ett minimiantal på 14 studerande per grupp. 
Anbudet ska räknas utgående ifrån ett gruppantal på 20 personer, vil-
ket också är maximiantalet deltagare per grupp. Sannolikt är att de oli-
ka studievägarna slås ihop till en, eventuellt två, grupper. Undervisning-
en ska ges varje dag, med minst 4 närstudietimmar per dag. Semester 
kan hållas endast under söckenhelger och under en fyra veckors peri-
od under sommaren. 

Anbudsbegäran innebär att Arbis frivilliga integrationsutbildning som er-
bjudits som en del av det normala kursutbudet inte skulle förverkligas i 
sin helhet utan istället ersättas av den arbetskraftspolitiska integrations-
utbildningen. Kurser i svenska som erbjuds kvällstid på Arbis kommer 
sannolikt att även i fortsättningen erbjudas som en del av Arbis norma-
la kursutbud.

Föredragande
rektor
Moa Thors

Upplysningar
Pamela Granskog, biträdande rektor: 0931049461

pamela.granskog(a)arbis.hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
.


