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1
Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet och val 
av protokolljusterare

Beslutsförslag

Direktionen för svenska arbetarinstitutet beslutar konstatera att 
sammanträdet är lagligt och beslutfört och välja ledamöterna Marja-
Leena Itälehto-Supponen (reserv Ari Lainevuo) och Pekka Tiusanen 
(reserv  Eppie Eloranta) att justera protokollet från detta sammanträde.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer
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2
Verkställighet av besluten vid detta sammanträde

Beslutsförslag

Direktionen för svenska arbetarinstitutet beslutar att de beslut som 
fattats vid detta sammanträde får verkställas innan de vunnit laga kraft, 
om inte något annat har beslutats eller senare besluts separat.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer
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3
Budgetutfallet 30.4.2014

HEL 2014-006629 T 02 02 01

Beslutsförslag

Direktionen beslutar anteckna budgetutfallet för kännedom.

Sammandrag

Efter fyra månaders verksamhet år 2014 har 221 000 euro av 
intäkterna influtit. Det är 38,8 % av det budgeterade beloppet. 
Kostnaderna uppgick till 1,1 miljoner euro, vilket utgör 35,4 % av 
budgeten. En jämn förbrukning under året skulle för fyra månader vara 
33,3 %. 

Kursverksamheten år 2014 har startat enligt den kursplanering som 
gjorts upp för läsåret 2013-2014. Det enda bindande målet som 
stadsfullmäktige har ställt är 22 500 hållna lektioner. Under vårterminen 
beräknas att 11 620 undervisningstimmar hålls. Det här innebär att ca 
11 000 timmar planeras för hösten 2014. De influtna kursavgifterna 
uppgår i slutet av april till 215 250 euro, vilket är 47,3 % av budgeten. 
Kursavgifterna höjs från hösten 2014 enligt direktionens beslut 
5.12.2013 § 52 och 27.3.2014 § 16. Det budgeterade beloppet om 455 
000 euro beräknas nås år 2014.

Hyror och övriga intäkter har inte influtit jämnt under våren på grund av 
att faktureringen till största delen sker i maj.

Av de totala kostnaderna utgör personalkostnaderna ca 73 %. Utfallet 
av personalkostnaderna är 36,9 % av de budgeterade. Den höga 
användningsprocenten beror bland annat på att semesterersättningar 
och -pengar har betalats åt timlärarna i slutet av vårterminen. 
Motsvarande kostnader finns inte på hösten. Under höstterminen hålls 
alltså också färre undervisningstimmar än under våren. Det här innebär 
att anslagen för personalkostnaderna bör räcka år 2014.

Utfallet för köp av tjänster och materialanskaffningar uppgår till 26,3 
respektive 31,3 % av de budgeterade anslagen. En del extra utgifter för 
institutets 100-årsjubileum kommer att betalas från de här 
kostnadsposterna i slutet av året. Det mesta av verksamheten runt 
jubileet ingår dock i den normala kursverksamheten. Rektor har ansökt 
om 9 500 euro i bidrag från Oskar Öflunds stiftelse för jubileumsfesten. 
Strävan är dock att festen ryms inom den givna budgeten. 
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Man kan konstatera att det i slutet av april 2014 inte har framkommit 
något som skulle sätta speciell press på årets budget. 

Det nuvarande kurshanteringsprogrammet, som inte innehåller 
tillräckliga rapporteringsmöjligheter, tas ur bruk efter vårterminen och 
ersätts från höstterminen av programmet KURSOR. Det blir då lättare 
att få fram olika statistikuppgifter som planerade och hållna lektioner.

Målet är att det bindande målet på 22 500 lektioner uppfylls inom 
ramen för budgeten. Det är därför inte under rådande omständigheter 
nödvändigt att göra ändringar i verksamhetsplanen för år 2014.

Investeringarna förverkligas enligt budgeten. 

En tabell för budgetens utfall per 30.4.2014 och prognosen 31.12.2014 
är bilaga.

Föredragande
Ekonomichef
Lena Elander

Upplysningar
Lena Elander, telefon: 09 310 494 88

lena.elander(a)arbis.hel.fi

Bilagor

1 BU utfall 30042014.pdf
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4
Direktiven för rambudgeten år 2015 och för förslaget till 
ekonomiplan åren 2015-2017

Beslutsförslag

Direktionen för svenska arbetarinstitutet beslutar anteckna för 
kännedom

Sammandrag

Stadsstyrelsen godkände på sitt möte 24.3.2014 direktiv för budgeten 
för år 2015 och samtidigt en ekonomiplan för åren 2015 – 2017.

Enligt statsrådets prognos ser den ekonomiska situationen för Finland 
dyster ut. Tillväxten har varit obefintlig och Finlands BNP har mer eller 
mindre stampat på stället. Man räknar med att landet åt 2014 inte når 
upp till en tillväxt på mera än 0,8 %. År 2013 gick ekonomin för andra 
året i följd bakåt. Ett stort problem är att den offentliga sektorns 
ekonomi är i obalans och att den offentliga belåningen ökar. Detta 
inverkar negativt på kommunernas ekonomi.

Ett av målen för Helsingfors stad är att minska ökningen av utgifterna. 
Ett sätt att förverkliga detta mål är att förbättra produktiviteten med 1 % 
per år dock med beaktande av befolkningsökningen och en förhöjd 
prisnivå. Investeringarna ska hålla sig på en nivå om 435 miljoner euro 
per år. Under år 2013 ökade verksamhetsutgifterna med 3,6 %, vilket 
är 0,4 % mera än målet. 

Att observera är också, att Helsingfors energis vinst i hög grad kommer 
att läggas på investeringar framdeles och att 80 – 90 miljoner euro på 
så sätt uteblir från stadens budget. 

Ramen för år 2015 utgår ifrån att realtillväxten av utgifterna i relation till 
befolkningsökningen ska hållas i styr genom att öka produktiviteten 
med 1 %. Också belåningen ska bromsas. De eventuella 
löneförhöjningar som kommer tas från verkens egen budget. 
Förvaltningarna uppmanas beakta statens strukturpolitiska program 
och de beslut man fattar under våren 2014. Stadsstyrelsen ger 
särskilda instruktioner om detta när man vet mera om det. 

Lediga tjänster och befattningar ska i främsta rummet besättas internt 
inom staden för att hindra en ökning av personalen inom staden. 

Ekonomihanteringen styrs av kommunallagen, av bokföringslagen och 
-förordningen, av ekonomistadgan, av budgeten (fullmäktige 
13.11.2013) och av avskrivningsplanen (fullmäktige 29.11.2006 och 
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11.5.2011). Ytterligare finns ett tiotal instruktioner som getts av 
bokföringsnämndens kommunsektion.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer
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1
Helsingfors arbis förslag till budget för år 2015 samt ekonomiplan 
för 2015-2017 

HEL 2014-002679 T 02 02 00

Beredning

Stadsstyrelsen har 24.3.2014 godkänt direktiven för hur budgeten för år 
2015 och ekonomiplanen för åren 2015-2017  ska göras upp. 
Utgångspunkten är bokslutet för år 2013 samt innevarande års budget. 
Ramen för år 2015 har beräknats utgående från en kostnadsökning på 
1,6 %. 

Ramen för Helsingfors arbetarinstitut gavs enligt följande (1 000 euro):

                                    BS 2013           BU 2014           Ram  2015   

Inkomster                     690                   570                   530

Utgifter                         3 124                3 223                3 223

Verksamhetsbidrag     -2 433               -2 653               -2 693

Inkomster

I ramen för inkomster har man beaktat att understöd som Arbis erhållit 
under åren 2013 och 2014 inte fås i samma utsträckning under 
ekonomiplaneperioden. Kursavgifterna hålls på samma nivå under hela 
perioden, eftersom den grundläggande reparationen av fastigheten på 
Dagmarsgatan 3 troligen kommer att ha negativ inverkan på antalet 
kursdeltagare under åren 2016 och 2017. Direktionen har slagit fast 
kursavgifterna och hyrorna 5.12.2013 § 52 samt 27.3.2014 § 16, som 
träder i kraft 1.8.2014.

Institutet får årligen sammanlagt 10 000 euro studiesedlar och 
kvalitetspengar i understöd.

Beställda kurser, främst språkkurser i svenska, saluförs både till 
stadens olika verk och utomstående organisationer. 

Utgifter

Utgifterna har beräknats utgående från att 22 500 undervisningstimmar 
ordnas. Personalen består av 27 månadslöntagare och ca 250 
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timlärare och extra personal. Personalen ökar inte under planperioden. 
Lönekostnaderna har beräknats utgående från gällande avtal.

Verksamheten året 2015 är planerad så att kurserna i huvudsak ordnas 
i institutets egna utrymmen på Dagmarsgatan 3 och i Stoa. Några 
utrymmen hyrs av stadens skolor främst för slöjd och gymnastik och av 
utomstående hyrs en simhall och ett fotolaboratorium. År 2016, då det 
är planerat att den grundläggande reparationen inleds i april, minskar 
hyresinkomsterna och utgifterna ökar p.g.a. att verksamheten delvis 
flyttar till tillfälliga utrymmen.

Då den grundläggande reparationen beräknas vara klar i augusti 2017 
stiger institutets interna månatliga hyreskostnader för Dagmarsgatan 3 
från ca 33 000 euro till 93 200 euro. Det här syns som ökade kostnader 
men också som försämrad produktivitet.  

Investeringar

Ramen för investeringar är 46 000 euro år 2015. Utvecklingen av det 
nya kurshanteringsprogrammet kostar ca 4 000 euro år 2015. För 
anskaffning av lösöre har år 2015 reserverats 42 000 euro och 50 000 
euro för åren 2016 och 2017.

Prestationsmål

Det bindande prestationsmålet är 22 500 undervisningstimmar.

Produktiviteten

För att förbättra produktiviteten strävar man bl.a. efter att höja 
deltagarantalet på kurserna samt att effektivera uthyrningen år 2015. 
Under den tid den grundläggande reparationen utförs på fastigheten 
Dagmarsgatan 3 kan inga utrymmen hyras ut.

Föredragande
Ekonomichef
Lena Elander

Upplysningar
Lena Elander, telefon

lena.elander(a)arbis.hel.fi

Bilagor
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1 Motiveringstext.pdf
2 BU 2015 EP 2015 2017.pdf
3 Arbis personalplan.pdf
4 Arbis personalplan,tabell.pdf
5 Arbis it driftsutgifter 2015_2024.pdf
6 Arbis lösöre 2015_2024.pdf
7 4 12 Arbis Fastighetsplan.pdf
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5
Utlåtande om revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2013

HEL 2014-004186 T 00 03 00

Förslag till utlåtande

Direktionen avger till revisionsnämnden följande utlåtande om 
utvärderingsberättelsen för år 2013:

Punkt 2.2

Direktionen för Helsingfors arbis konstaterar att det nuvarande 
kurshanteringsprogrammet KUHA inte ger direkt information om det 
bindande målet på institutet, d.v.s. antalet producerade 
undervisningstimmar per kalenderår, utan att det krävs ett 
hjälpprogram för att få fram denna information.

Under år 2014 har institutet tagit i bruk ett nytt förvaltningsprogram, 
KURSOR, som ger tillförlitliga rapporter. 

Punkt 3.2

I augusti 2013 upptäckte ledningen för institutet att budgetramen skulle 
komma att överskridas, vilket man informerade direktionen om. På sitt 
möte 25.9.2013, § 40, anhöll direktionen av stadsstyrelsen om rätt att 
överskrida budgetramen med 120 000 euro. Samtidigt vidtog institutet 
åtgärder för att minimera överskridningen. Vid årets slut hade den 
ursprungliga budgetramen överskridits med ca 53 000 euro, och 
budgeten plus överskridningsrätten underskridits med ca 67 000 euro. 
Intäkterna överskreds med 120 000 euro. Institutet sparade också ca 
17 000 euro i investeringsutgifterna. 

Ett problem med institutets verksamhet är att ett läsår och ett budgetår 
inte är samma sak. Höstterminen går i stort sett att planera utgående 
från budgetutfallet, men vårterminen planeras innan budgeten för året 
är fastslagen.

Punkt 4.1.2 och 4.1.3

Direktionen konstaterar, att de anskaffningar institutet gör i allmänhet 
är synnerligen små. I det fall anskaffningarna är större, t.ex. vid 
anskaffningen av det för huvudstadsregionens kommunala 
medborgarinstitut gemensamma anmälningsprogrammet Ilmonet år 
2008 och kurshanteringsprogrammet KURSOR år 2012, har institutets 
ledning anlitat anskaffningscentralens både ekonomiska och juridiska 
expertis. Ytterligare har stadskansliets IT-avdelning varit inkopplad och 
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t.o.m. medverkat i utvecklingsarbetet, särskilt av Ilmonet. Båda 
programmen har alltså utvecklats tillsammans med 
huvudstadsregionens alla kommunala medborgarinstitut utom 
Grankulla. 

Direktionen konstaterar ytterligare, att institutet i dessa sammanhang 
har följt stadens övriga instruktioner för IT-anskaffningar. Att göra upp 
en analys av de ekonomiska satsningarnas lönsamhet har dock varit 
svårt. De gamla programmen har inte mera erbjudits service av 
programleverantörerna och dessutom har de till sin konstruktion varit 
föråldrade. I fråga om kurshanteringsprogrammet KURSOR har 
projektet också enligt stadens regler utgått ifrån att skapa ett s.k. öppet 
gränssnitt för att säkerställa att programmet vid behov kan kombineras 
med andra program inom kommunen. En slutrapport om hur 
anskaffningen har lyckats har dock inte ännu gjorts upp, eftersom 
ibruktagandet har skett först under åren 2013–2014. Helsingfors arbis 
var det institut som tog det nya programmet i bruk sist, nämligen under 
år 2014.

Sammandrag

Revisionsnämnden ber Helsingfors arbis om ett utlåtande om 
punkterna 2.2, 3.2, 4.1.2 och 4.1.3 i revisionsberättelsen för år 2013.

I punkt 2.2 påtalar revisionsnämnden, att många verk har sådana 
bristfälligheter i sina datasystem att det ur systemet inte alltid är möjligt 
att direkt plocka ut information om de bindande målen och hur de har 
förverkligats.

I punkt 3.2 konstaterar revisionsnämnden, att många verk inom staden 
har överskridit sin ram under år 2013, och betonar vikten av en god 
uppföljning och snabb reaktion med direkta åtgärder då man ser att 
ramen håller på att överskridas.

I punkt 4.1.2 och 4.1.3 konstaterar revisionsnämnden, att verken inte 
har tillräcklig vare sig juridisk eller ekonomisk kunskap vid större 
anskaffningar trots att kunskapen under de senare åren i någon mån 
har förbättrats.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer

Upplysningar
Moa Thors, biträdande rektor, telefon: 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi
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Beslutshistoria

Kiinteistölautakunta 15.05.2014 § 249

14.05.2014 Ehdotuksen mukaan

13.05.2014 Ehdotuksen mukaan

13.05.2014 Ehdotuksen mukaan

13.05.2014 Ehdotuksen mukaan

06.05.2014 Ehdotuksen mukaan

25.04.2014 Ehdotuksen mukaan

16.04.2014 Ehdotuksen mukaan

09.04.2014 Ehdotuksen mukaan

02.04.2014 Ehdotuksen mukaan
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6
Anhållan om befrielse från hyra

HEL 2014-006517 T 00 01 01

Beslutsförslag

Direktionen för svenska arbetarinstitutet beslutar bevilja Svenska 
Kvinnoförbundet i Sörnäs befrielse från hyra för sitt 
välgörenhetsevenemang på Helsingfors arbis hösten 2014.

Sammandrag

Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs planerar ett 
välgörenhetsevenemang till förmån för det nya barnsjukhuset hösten 
2014 och ansöker om att få hyra Arbis utrymmen gratis för ändamålet. 
Tidpunkten för evenemanget skulle vara en lördag i exempelvis oktober 
när det passar Arbis. Den primära målgruppen för evenemanget är 
svenskspråkiga barnfamiljer i Helsingfors med omnejd. 

Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs har haft för vana att ordna olika 
barnevenemang som är gratis för besökarna. Man anser det vara 
viktigt att erbjuda högklassig barnkultur på svenska. Också det här 
evenemanget skulle vara gratis, men besökarna kan betala en frivillig 
deltagaravgift. Alla intäkter går oavkortade till Stödföreningen Nya 
barnsjukhuset 2017 r.f. 

Man uppskattar antalet besökare till ca 200 personer och önskar få 
tillgång till Arbis festsal, gymnastiksal och ett par klassrum i närheten 
av festsalen.

Föredragandens motiveringar

Högklassig barnkultur på svenska är i linje med Arbis verksamhetsidé 
och stadens strategier. Föredraganden föreslår att direktionen beviljar 
Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs befrielse från hyra för sitt 
evenemang.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer

Upplysningar
Moa Thors, biträdande rektor, telefon: 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi

Bilagor

1 Anhållan om befrielse från hyra.pdf
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7
Uppföljningen av riktlinjerna för läsåret 2013-2014

Beslutsförslag

Direktionen beslutar anteckna uppföljningen av riktlinjerna för 
kännedom.

Sammandrag

Direktionen drog på sitt möte 12.2.2013, § 10, upp följande riktlinjer för 
läsåret 2013–2014:

”Arbis värderingar och bildningsrotelns strategier skall synas i 
kursutbudet. Det bindande målet på 22 000 timmar år 2013 hålls 
oförändrat. Arbis förverkligar ett mångsidigt kursutbud trots de 
ekonomiskt sämre tiderna och deltar i upphandlingen av en fullödig 
integrationsutbildning. Arbis fortsätter satsningen på familje- och 
barnkurser. Läsårets tema är vatten.”

Det bindande målet på 22 000 timmar uppnåddes med god marginal; 
Arbis förverkligade 22 996 timmar. Att så många timmar förverkligades 
berodde på att färre kurser än normalt drogs in. Satsningen på familje- 
och barnkurser ledde till 33 förverkligade kurser. En stor satsning under 
höstterminen var samarbetet med två högstadier och ett lågstadium. 
Under tre dagar deltog sammanlagt 401 elever i ett tiotal olika 
verkstäder, både i praktiska och i teoretiska ämnen. Evenemangen 
rönte stor uppskattning bland eleverna.

Årets tema vatten lyftes upp i flera kurser och föredrag, men fick inte 
riktigt den genomslagskraft man hade tänkt sig. 

Upphandlingen av en fullödig integrationsutbildning ledde inte till 
resultat, men man fortsatte med den frivilliga utbildningen. Av de 
sammanlagt 35 anmälda slutförde 19 kursdeltagare hela programmet. 
Kursen Swedish for Parents, där Arbis erbjuder barnpassning medan 
föräldern går på språkkurs, fortsatte likaså. Barnpassningen stöds av 
Helsingfors stad.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer
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8
Undervisningsplanen för läsåret 2014–2015

Beslutsförslag

Direktionen för svenska arbetarinstitutet beslutar anteckna 
undervisningsplanen för kännedom.

Föredragandens motiveringar

Enligt § 4, mom. 16 i institutets instruktion godkänner direktionen 
riktlinjerna för undervisningsplanerna för institutet, vilket direktionen 
gjorde på sitt mote den 6 februari 2014: 

”Direktionen beslutade att undervisningsplanen för läsåret 2014–2015 
följer den läroplan som direktionen godkände på sitt möte 5.12.2013, § 
54, vilket innebär att kursutbudet ska vara mångsidigt och att man 
särskilt satsar på kurser för ungdomar, familjer, seniorer och 
invandrare. Det bindande målet för år 2014 är 22 500 timmar. Årets 
tema ”Arbis 100 år” ska också synas i kursutbudet.”

For arbetsaret 2014–2015 planerar institutets planeringsansvariga 
larare ca 23 000 timmar. Det ar drygt 500 timmar mera an det bindande 
malet pa 22 500 timmar, eftersom man av erfarenhet vet att alla kurser 
inte blir av. Detta gäller ofta nya kurser som inte ännu har blivit 
beprövade och ”säkra kort”. Overplaneringen ger på det här sättet en 
mojlighet for lararna att prova pa nagot nytt och/eller aktuellt, utan att 
riskera att inte uppnå det bindande målet. Om å andra sidan alla nya 
kurser förverkligas, måste man dra in någon annan kurs i stället. 
Omfattningen av årets överplanering bygger på en grundlig analys av 
antalet förverkligade timmar i de olika ämnesgrupperna under 
föregående år. Förutom de här kurstimmarna ordnar man också 
beställda kurser, föreläsningar och evenemang, bl.a. ett nytt 
samarbetsprojekt med högstadierna. För detta ändamål kommer 
institutet att söka extern finansiering.

Arets tema ”Arbis 100 år” kommer till synes framfor allt på den 
jubileumsutställning som ordnas i Virka-galleriet i stadshuset. 
Utställningen kommer att visa prov på Arbis verksamhet både i form av 
utställda produkter och i form av workshoppar. Det innebär i praktiken 
att en del av kurserna i september och oktober förläggs till stadshuset. 

Satsningen pa barn- och familjekurser samt seniorkurser fortsatter. 

Integrationsprogrammet har reviderats utgående från lärarnas och 
kursdeltagarnas erfarenheter. Man kommer nu att satsa på intensivare 
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språkundervisning på hösten och ta in samhällskunskap och historia 
först under vårterminen, då kursdeltagarna redan har uppnått en sådan 
språklig nivå att de kan tillgodogöra sig den kunskapen. Finska kvarstår 
som en option en dag i veckan för dem, som inte ännu har lärt sig 
finska.

Institutet kommer också att söka projektfinansiering för att kunna rikta 
in en del av invandrarundervisningen mera yrkesorienterat.

En detaljerad undervisningsplan föreligger på mötet.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer
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9
Godkännande av ett ESF-invandrarprojekt för åren 2015 – 2017

HEL 2014-006514 T 00 01 04 00

Förslag till framställning

Direktionen förordar att institutet går vidare med planeringen av det 
ESF-projekt vars mål är att utveckla yrkesinriktade språkutbildningar 
och svenskspråkiga arbetsgivares kompetens att hantera mångfald och 
stödja studerande i inlärningen i arbetet.

Beredning

I Helsingfors stads strategi för ”det internationella Helsingfors ” är 
utvecklingen av integrationsvägar på svenska mot studier och 
arbetsplatser en av tyngdpunkterna. Integrationsutbildningen som Arbis 
erbjuder idag räcker inte till för att ge studerandena tillräckliga 
språkkunskaper för att studera på svenska eller effektivt arbeta på 
svenska. Helsingfors arbis vill medverka med ett projekt som riktar in 
sig på att i anknytning till integrationsundervisningen starkare binda 
yrkesutbildning till den. Målet är både att förbättra sysselsättningen 
bland invandrare och att förbättra tillförseln av svenskkunnig arbetskraft 
på områden där det råder brist på den. De två områden det handlar om 
är en närvårdarinriktning och en företagarinriktning.  Ytterligare ett mål 
är att de studerande uppnår nivå B2 i svenska på ett år och blir 
sysselsatta.

Helsingfors arbis vill medverka med ett projekt som riktar in sig på att i 
anknytning till integrationsundervisningen starkare binda 
yrkesutbildning till den. 
Arbetsplatsernas kunskap att hantera mångfald behöver utvecklas för 
att invandrare ska trivas på arbetsplatsen. Integration är en interaktiv 
process som berör alla som arbetar på arbetsplatsen. För att sänka 
tröskeln för arbetsgivare att erbjuda praktik, läroavtal eller någon annan 
form av arbete är det också tänkt att utbilda mentorer för att stödja 
arbetsgivaren att ta emot studerande. Arbetsgivarna och studerandena 
får stöd av utbildningen genom att man i samband med den hjälper de 
studerande att validera eventuell tidigare kunskap. 

Projektet arbetar, så som ESF-projekt ska, över kommungränserna, 
med samarbetsparter från utbildningssektorn, arbetsgivare och tredje 
sektorn. 
Projektbeskrivningen måste nå stadskansliet för undertecknande före 
semestrarna, d.v.s. före midsommar. Helsingfors arbis projekt kommer 
att vara bara en del av en betydligt större helhet, som i augusti 2014 
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ska lämnas in för hela stadens del. Ansökningarna ska för den här 
typen av projekt lämnas in i januari 2015, men det är ännu möjligt att 
tidtabellen ändras till den tidigare planerade ansökningstiden som tar 
slut 1.9.2014. Helsingfors arbis andel av projektbudgeten är för 
närvarande 294 000 euro.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer

Upplysningar
Annika Grönqvist, telefon: 09 310 494 86

annika.gronqvist(a)arbis.hel.fi

Bilagor

1 budget_esf_maj2014.pdf
2 Strategian toimeenpano maahanmuuttajia ja monimuotoisuutta 

koskevin osin.pdf
3 forberedelse_.pdf
4 Projektikuvaus_april2014.pdf
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2
Val av representant till Kol:s årsmöte i juni 2014

HEL 2014-006587 T 00 01 06

Beslutsförslag

Direktionen för svenska arbetarinstitutet beslutar att utse finska 
arbetarinstitutets rektor Taina Saarinen att representera också 
Helsingfors arbis på Kansalaisopistojen liitto KoL - 
Medborgarinstitutens förbund MiF ry:s  förbundsmöte i Åbo 5-6.2014. 

Sammandrag

Medborgarinstitutens förbund KoL har skickat en inbjudan till 
förbundsmötet i Åbo 5–6.6.2014. Enligt KoL:s stadgar har institut som 
per arbetsår har 10 000–19 999 timmar som berättigar till statsandelar 
tre röster på förbundsmötet.

Varken rektor, biträdande rektor eller någon av lärarna har möjlighet att 
delta i förbundsmötet.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer

Upplysningar
Moa Thors, biträdande rektor, telefon: 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi

Bilagor

1 Kallelse-till-forbundsmotet_2014.pdf
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10
Den grundläggande reparationen

Beslutsförslag

Antecknas för kännedom.

Sammandrag

I april hölls två möten om den grundläggande reparationen. Frågan om 
fastigheten kan repareras medan verksamheten pågår, är ännu öppen. 
Ett beslut i frågan fattas med största sannolikhet i slutet av maj.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer


