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§ 1
Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet och val 
av protokolljusterare

Beslut

Direktionen för svenska arbetarinstitutet konstaterade att 
sammanträdet var lagligt och beslutfört och valde ledamöterna Christel 
von Martens och Pirjo Työrinoja  att justera protokollet från detta 
sammanträde.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer

Beslutsförslag

Direktionen för svenska arbetarinstitutet konstaterar att sammanträdet 
är lagligt och beslutfört och väljer ledamöterna Christel von Martens 
(reserv: Marja-Leena Itälehto-Supponen) och Pirjo Työrinoja   (reserv: 
Pekka Tiusanen) att justera protokollet från detta sammanträde.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer
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§ 2
Verkställighet av besluten vid detta sammanträde

Beslut

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

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer

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 beslutas separat.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer
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§ 3
Protokollet framlagt

HEL 2014-000725 T 00 01 00

Beslut

Direktionen för Helsingfors arbis beslutade att protokollet ska hållas
offentligt framlagt på Helsingfors stads registratorskontor, Norra
Esplanaden 11-13, sjätte vardagen efter sammanträdet.

Föredragande
biträdande rektor
Moa Thors

Upplysningar
Moa Thors, biträdande rektor, telefon: 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Reija Ruotsalainen Förslagstext

Beslutsförslag

Direktionen för Helsingfors arbis beslutar att protokollet ska hållas
offentligt framlagt på Helsingfors stads registratorskontor, Norra
Esplanaden 11-13, sjätte vardagen efter sammanträdet.

Föredragande
biträdande rektor
Moa Thors

Upplysningar
Moa Thors, biträdande rektor, telefon: 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Reija Ruotsalainen Förslagstext

För kännedom

Reija Ruotsalainen
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§ 4
Bokslutet för 2013

HEL 2014-000454 T 02 06 01 00

Beslut

Direktionen godkände bokslutet.

I bokslutet för år 2013 uppgick inkomsterna till 690 125 euro och 
översteg budgeten med 120 125 euro, d.v.s. 21,1 %. I understöd och 
bidrag erhölls ca 90 000 euro mera än budgeterat. 34 000 euro 
flyttades från år 2012 till år 2013 p.g.a. att kostnaderna uppstod först år 
2013. Det gällde understöd för Arbis festskrift samt kvalitets- och 
utvecklingspengar. För projektet Delaktig i Finland, som avslutades 
30.6.2013, erhölls 106 000 euro under året.

Kursavgifterna justerades från 1.8.2012. Avgiftsinkomsterna överskred 
det budgeterade beloppet med 14 836 euro. Förutom att avgifterna 
höjdes beror också de ökade inkomsterna på att timantalet var 996 
över de budgeterade 22 000 timmarna.

Hyrorna för Arbis justerades också av direktionen för att gälla från 
1.8.2012. Den budgeterade hyresinkomsten på 50 000 euro 
underskreds med 2 118 euro. Försäljningsintäkter och övriga inkomster 
hade budgeterats som en summa, 30 000 euro. Bokföringen visar att 
det influtit 16 645 euro i försäljningsintäkter och 30 976 euro i övriga 
inkomster. De här beloppen sammanräknat ger 47 621 euro och 
överskrider alltså det budgeterade beloppet.

Utgifterna uppgick totalt till 3 123 582 euro. Då budgetändringen på 
120 000 euro hade godkänts i slutet av året, underskreds budgeten 
med 67 400 euro. Budgeten förverkligades då till 97,9%. Löner och 
arvoden uppgick till 1,7 milj. euro och personalkostnaderna till totalt 2,3 
milj. euro.

Undervisningstimmarna har varit 996 fler än de budgeterade. De hållna 
undervisningstimmarna om 22 000, som är ett bindande mål, 
överskreds sålunda med 4,2 %. Köp av tjänster uppgick till 237 826 
euro och material, förnödenheter och varor till 108 773 euro. 
Hyreskostnaderna har varit något lägre än planerat.

Verksamhetsbidraget i bokslutet är 2 433 456 euro, vilket är 187 544 
euro större än det budgeterade. Det här beror på att inkomsterna var 
större än planerat och att det tilläggsanslag som beviljades under året 
inte till fullo användes, eftersom man sparade genom att dra in 
olönsamma kurser. Erfarenheten visar, att ca 10 % av kurserna blir 
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indragna. Därför måste en viss överplanering ske. Under år 2013 blev 
dock antalet indragna kurser mindre, närmast på grund av den stadigt 
växande invandrarundervisningen. 

Produktivitetsindex räknas ut enligt följande formel:

Produktivitetsindex = studerande x hållna 
undervisningstimmar/nettobudget. 

Indexet var år 2013 96,0 (2010=100).

Av investeringsanslaget på 50 000 euro användes 33 288 euro främst 
för anskaffning av lösöre och det nya kurshanteringsprogrammet.

Riskhanteringen har skötts enligt institutets riskhanteringsplan, men 
efter överskridningen av budgeten har ledningen konstaterat, att planen 
måste ses över och att budgetplaneringen och uppföljningen måste 
förbättras.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer

Upplysningar
Moa Thors, biträdande rektor, telefon: 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi

Bilagor

1 Bokslut 2013 DIR.pdf

Beslutsförslag

I bokslutet för år 2013 uppgick inkomsterna till 690 125 euro och 
översteg budgeten med 120 125 euro, d.v.s. 21,1 %. I understöd och 
bidrag erhölls ca 90 000 euro mera än budgeterat. 34 000 euro 
flyttades från år 2012 till år 2013 p.g.a. att kostnaderna uppstod först år 
2013. Det gällde understöd för Arbis festskrift samt kvalitets- och 
utvecklingspengar. För projektet Delaktig i Finland, som avslutades 
30.6.2013, erhölls 106 000 euro under året.

Kursavgifterna justerades från 1.8.2012. Avgiftsinkomsterna överskred 
det budgeterade beloppet med 14 836 euro. Förutom att avgifterna 
höjdes beror också de ökade inkomsterna på att timantalet var 996 
över de budgeterade 22 000 timmarna.

Hyrorna för Arbis justerades också av direktionen för att gälla från 
1.8.2012. Den budgeterade hyresinkomsten på 50 000 euro 
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underskreds med 2 118 euro. Försäljningsintäkter och övriga inkomster 
hade budgeterats som en summa, 30 000 euro. Bokföringen visar att 
det influtit 16 645 euro i försäljningsintäkter och 30 976 euro i övriga 
inkomster. De här beloppen sammanräknat ger 47 621 euro och 
överskrider alltså det budgeterade beloppet.

Utgifterna uppgick totalt till 3 123 582 euro. Då budgetändringen på 
120 000 euro hade godkänts i slutet av året, underskreds budgeten 
med 67 400 euro. Budgeten förverkligades då till 97,9%. Löner och 
arvoden uppgick till 1,7 milj. euro och personalkostnaderna till totalt 2,3 
milj. euro.

Undervisningstimmarna har varit 996 fler än de budgeterade. De hållna 
undervisningstimmarna om 22 000, som är ett bindande mål, 
överskreds sålunda med 4,2 %. Köp av tjänster uppgick till 237 826 
euro och material, förnödenheter och varor till 108 773 euro. 
Hyreskostnaderna har varit något lägre än planerat.

Verksamhetsbidraget i bokslutet är 2 433 456 euro, vilket är 187 544 
euro större än det budgeterade. Det här beror på att inkomsterna var 
större än planerat och att det tilläggsanslag som beviljades under året 
inte till fullo användes, eftersom man sparade genom att dra in 
olönsamma kurser. Erfarenheten visar, att ca 10 % av kurserna blir 
indragna. Därför måste en viss överplanering ske. Under år 2013 blev 
dock antalet indragna kurser mindre, närmast på grund av den stadigt 
växande invandrarundervisningen. 

Produktivitetsindex räknas ut enligt följande formel:

Produktivitetsindex = studerande x hållna 
undervisningstimmar/nettobudget. 

Indexet var år 2013 96,0 (2010=100).

Av investeringsanslaget på 50 000 euro användes 33 288 euro främst 
för anskaffning av lösöre och det nya kurshanteringsprogrammet.

Riskhanteringen har skötts enligt institutets riskhanteringsplan, men 
efter överskridningen av budgeten har ledningen konstaterat, att planen 
måste ses över och att budgetplaneringen och uppföljningen måste 
förbättras.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer

Upplysningar
Moa Thors, biträdande rektor, telefon: 310 70077

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

1 Bokslut 2013 DIR.pdf
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§ 5
Användningsdirektiv

Beslut

Direktionen för svenska arbetarinstitutet antecknade 
användningsdirektiven för kännedom.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer

Beslutsförslag

Direktionen för svenska arbetarinstitutet beslutar anteckna för 
kännedom

Sammandrag

ANVÄNDNINGSDIREKTIVEN FÖR 2014-ÅRS BUDGET

Förslag: Direktionen antecknar användningsdirektiven för kännedom

De tidtabeller för 2014-års budget som berör Helsingfors arbis är 
följande:

31.1.2014 En plan för hur verkens lokaliteter används mera effektivt 
lämnas in.

31.1.2014  Verken ska senast då lämna in sin resultatbudget för året.

18.10.2014 Förslagen till eventuella överskridningar av eller förändrad 
användning av budgeten ska lämnas in till stadskansliet.

31.1.2015 En redovisning för bindande mål som inte har uppnåtts ska 
lämnas in till stadskansliet.

Stadsfullmäktige har på sitt möte 13.11.2013 godkänt budgeten för år 
2014 och ekonomiplanen för åren 2014 – 2016. Strategin för 
fullmäktigeperioden 2013 – 2016 står som grund för budgeten för år 
2014. Strategiprogrammets etiska principer ska följas.

De enskilda verken ska fortsättningsvis minst fyra gånger per år göra 
upp en prognos för hur budgeten kommer att utfalla. De bindande mål 
som eventuellt inte kan uppnås ska direktionen avge en redovisning 
för.

Under år 2014 fortsätter stadens s.k. produktivitets- och 
arbetshälsoprogram för åren 2013 – 2016. Enligt stadens strategi för 
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åren ska produktiviteten förbättras med en procentenhet per år under 
åren 2014 – 2017. 

Utöver denna plan ska förvaltningarna göra upp planer för hur de 
använder sina lokaliteter, men framför allt hur de ska undvika att hyra 
lokaliteter av utomstående, samordna användningen med andra 
förvaltningar och helt enkelt avstå från onödiga lokaliteter. En central 
del av den ekonomiska strategin är att man har gjort upp ett 10-årigt 
investeringsprogram. Man eftersträvar att inte öka stadens egna 
fastigheter. Verken ska utveckla mätare för hur de lokaliteter de 
använder kan minskas. Frågan diskuteras med stadskansliet under 
januari 2014. De byggprojekt som förvaltningarna eventuellt har, ska 
förverkligas enligt planerade tidtabeller och budgeter. 

De avtalsenliga löneförhöjningar som kommer under år 2014 ska tas 
från ramen. Det nya avtalet träder i kraft 1.3.2014.

Varje förvaltning ska göra upp en plan för fortbildning av personalen 
som en del av personalplanen, och den ska behandlas i gruppen för 
samarbetsförfarande. 

När befattningar eller tjänster blir lediga, ska man alltid i första hand 
eftersträva att samarbeta med någon annan av stadens enheter, eller 
köpa tjänsten om det går.  

Verken gör årligen upp miljörapporter utgående från stadens direktiv. 

I samband med att kvaliteten på verksamheten utvecklas, ska verken 
särskilt eftersträva att skapa processer som går över 
förvaltningsgränserna. Också verktyg för självutvärdering ska 
utvecklas.

Stadens ekonomiskötsel utgår från § 8 i kommunallagen, från 
bokföringslagen och –förordningen, från bokföringsnämndens 
instruktioner, från ekonomistadgan, och från avskrivningsplanen. 
Ytterligare har bokföringsnämndens kommunsektion under åren 2006 – 
2013 gjort upp ett flertal allmänna instruktioner, som är bindande. 

Fullmäktiges ekonomistadga från 6.6.2012, § 192, reglerar att stadens 
verksamhet ska förverkligas enligt följande:

- Fullmäktiges verksamhets- och ekonomimål uppnås.

- Stadens ekonomi är i balans.

- Ansvaret för varje verksamhetsområdes mål och resultat är 
tydliga.
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- På alla nivåer i organisationen är riskhanteringen och den 
interna övervakningen tillräcklig.

I regel beviljas förvaltningarna inte rätt att överskrida sin ram. De 
bindande målen ska uppnås inom den givna budgetramen. De åtgärder 
som vidtas för att förbättra produktiviteten ska konkretiseras i verkens 
budget och verksamhetsplan för år 2014. Verken ska göra upp mål för 
sin egen interna övervakning och riskhantering och i samband med 
bokslutet också rapportera om sin riskhantering.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer



Helsingfors stad Protokoll 1/2014 11 (25)
Direktionen för svenska arbetarinstitutet

Br/2
06.02.2014

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 5200 Dagmarsgatan 3 +358 9 310 49494 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 52 Telefax Moms nr
kansliet@arbis.hel.fi www.hel.fi/arbis +358 9 310 40495 FI02012566

§ 6
Stipendier

HEL 2014-000727 T 12 01 05

Beslut

Direktionen beslutade att i fortsättningen dela ut två typer av stipendier 

1) Fyra stipendier till kursdeltagare ur Kamratföreningens fond (SFV)

2) Fyra stipendier till timlärare ur Arbis egen budget

Stipendierna ledigförklaras med en ansökningstid som går ut den 14 
mars 2014. 

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer

Upplysningar
Moa Thors, biträdande rektor, telefon: 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi

Beslutsförslag

Direktionen beslutar att i fortsättningen dela ut två typer av stipendier 

1) Fyra stipendier till kursdeltagare ur Kamratföreningens fond (SFV)

2) Fyra stipendier till timlärare ur Arbis egen budget

Stipendierna ledigförklaras med en ansökningstid som går ut den 14 
mars 2014. 

Sammandrag

I och med att Kamratföreningen upphörde att existera i juni 2013 
överfördes föreningens medel till Svenska Folkskolans Vänner. 
Avkastningen är i år 1000 €. Föredraganden föreslår att de pengarna 
delas ut till fyra kursdeltagare enligt samma regler som har gällt för 
Arbis egna stipendier, dvs. två à 300 € och två à 200 €. De större 
stipendierna är avsedda för vidare studier i Finland eller utomlands för 
kursdeltagare vid institutet. De kan sökas av en person som är bosatt i 
Helsingfors, och som under minst två läsår har varit inskriven vid 
institutet och regelbundet och med framgång deltagit i undervisningen. 
De mindre är också avsedda som understöd för att delta i samlingar, 
seminarier eller kurser, för inköp av kursmaterial eller i något annat 
bildningssyfte. De här stipendierna kan sökas av en person som är 
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bosatt i Helsingfors, och som från läsårets början har varit inskriven vid 
institutet och regelbundet och med framgång deltagit i undervisningen.

Arbis ordnar årligen fortbildning för timlärarna men på grund av 
timlärarnas olika bakgrund och utbildning handlar det om fortbildning 
på ett väldigt allmänt plan. För att fortbilda sig specifikt inom det egna 
ämnet måste timlärarna söka sig till kurser på annat håll. Redan en 
längre tid har man i kollegiet på Arbis diskuterat möjligheten att dela ut 
understöd till sådana timlärare som deltar i fortbildning också utanför 
Arbis. Föredraganden föreslår att man i budgeten viker 1000 € (4 x 250 
€) för timlärarstipendierna.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer

Upplysningar
Moa Thors, biträdande rektor, telefon: 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi
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§ 7
Arbetsbeskrivningar för rektor och biträdande rektor

HEL 2014-000730 T 01 01 03 00

Beslut

Direktionen godkände arbetsbeskrivningarna för rektorn och biträdande 
rektorn.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer

Upplysningar
Moa Thors, biträdande rektor, telefon: 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi

Bilagor

1 Uppgiftsbeskrivning för rektor.pdf
2 Uppgiftsbeskrivning för biträdande rektor.pdf

Beslutsförslag

Direktionen godkänner arbetsbeskrivningarna för rektorn och 
biträdande rektorn.

Sammandrag

Samtliga tjänster och befattningar på Helsingfors arbis har tydliga 
beskrivningar av arbetsuppgifterna inklusive vilka behörighetskraven 
är. De arbetsbeskrivningar verkets olika befattningar har, är utarbetade 
i mycket nära samarbete med respektive personalgrupp och sedan 
godkända i gruppen för samarbetsförfarande. I den gruppen medverkar 
både representanter för alla personalgrupper på verket och för 
personalens olika fackföreningar.

Arbetsbeskrivningen för rektorn och biträdande rektorn finns på verket 
sedan ca fem år, men har aldrig genomgått samma process för 
godkännande, närmast för att de här båda tjänsterna representerar 
arbetsgivaren. Behörighetsvillkoren för både verkschefen och 
biträdande rektorn finns nedtecknade i § 9 i Helsingfors arbis 
instruktion: ”Behörighetsvillkor för verkschefen och biträdande rektorn 
är högre högskoleexamen, föreskriven rektorsbehörighet och 
erfarenhet av administration och ledarskap.”

Med anledning av att rektor ********** har beviljats avsked per 
1.11.2014, finns det nu anledning för direktionen att ta ställning till 
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arbetsbeskrivningarna och godkänna dem, så att de är officiella när 
rektorstjänsten ledigförklaras.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer

Upplysningar
Moa Thors, biträdande rektor, telefon: 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi

Bilagor

1 Uppgiftsbeskrivning för rektor.pdf
2 Uppgiftsbeskrivning för biträdande rektor.pdf
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§ 8
Ledigförklarande av rektorstjänsten vid Helsingfors arbis

HEL 2014-000726 T 01 01 01 01

Beslut

Direktionen gav ledningen för institutet i uppdrag att ledigförklara 
tjänsten som rektor för Helsingfors stads svenska arbetarinstitut från 
1.11.2014 i enlighet med föreskrivna krav på behörighet och 
språkkunskaper och lön enligt lönesystemet för stadens ledning. 

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer

Upplysningar
Moa Thors, biträdande rektor, telefon: 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi

Beslutsförslag

Direktionen ger ledningen för institutet i uppdrag att ledigförklara 
tjänsten som rektor för Helsingfors stads svenska arbetarinstitut från 
1.11.2014 i enlighet med föreskrivna krav på behörighet och 
språkkunskaper och lön enligt lönesystemet för stadens ledning. 

Föredraganden

Stadsfullmäktige har på sitt möte 11.12.2013, § 446, beviljat rektor 
********** avsked från tjänsten som rektor för Helsingfors stads svenska 
arbetarinstitut från 1.11.2014 på grund av uppnådd pensionsålder. 
Stadsstyrelsen beslutade 16.12.2013, § 1349, att uppmana svenska 
arbetarinstitutet att ledigförklara tjänsten som rektor för Helsingfors 
stads svenska arbetarinstitut från 1.11.2014 i enlighet med föreskrivna 
krav på behörighet, språkkunskaper och lön enligt lönesystemet för 
stadens ledning.  

Behörighetskraven är högre högskoleexamen, lärarbehörighet, 
rektorsbehörighet (F 986/1998). Då svenska är verkets administrativa 
språk krävs utmärkta kunskaper i svenska och nöjaktiga kunskaper i 
finska.

Enligt Helsingfors arbis instruktion, § 10, är det stadsfullmäktige som 
på förslag av direktionen utser rektor. Föredraganden föreslår att 
tjänsten utannonseras söndagen den 9 februari 2014 med en 
ansökningstid som går ut måndagen den 3 mars kl. 16.00. Intervjuerna 
med kandidaterna planeras till vecka 12, vilket betyder att direktionen 



Helsingfors stad Protokoll 1/2014 16 (25)
Direktionen för svenska arbetarinstitutet

Br/4
06.02.2014

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 5200 Dagmarsgatan 3 +358 9 310 49494 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 52 Telefax Moms nr
kansliet@arbis.hel.fi www.hel.fi/arbis +358 9 310 40495 FI02012566

kan ta ställning till de bästa kandidaterna på sitt möte den 27 mars eller 
den 6 maj. På så sätt skulle ärendet hinna upp i fullmäktige senast 
under juni månad och en ny rektor vara utsedd före semestrarna.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer

Upplysningar
Moa Thors, biträdande rektor, telefon: 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi
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§ 9
Läsåret 2014-2015

HEL 2014-001093 T 00 00 02

Beslut

Direktionen beslutade att läsåret 2014–2015 börjar måndagen den 8 
september 2014 och slutar lördagen den 18 april 2015. Höstterminen 
slutar fredagen den 5 december och vårterminen inleds måndagen den 
12 januari.

Föredragande
biträdande rektor
Moa Thors

Upplysningar
Moa Thors, biträdande rektor, telefon: 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi

Beslutsförslag

Direktionen beslutar att läsåret 2014–2015 börjar måndagen den 8 
september 2014 och slutar lördagen den 18 april 2015. Höstterminen 
slutar fredagen den 5 december och vårterminen inleds måndagen den 
12 januari.

Föredraganden

Arbis terminer är 13 veckor långa. På hösten håller man inte något 
höstlov. Föredraganden föreslår att vårterminen börjar först veckan 
efter trettondagen. De helterminskurser som går på torsdag, fredag och 
måndag har på grund av påsken bara 12 veckor.

Föredragande
biträdande rektor
Moa Thors

Upplysningar
Moa Thors, biträdande rektor, telefon: 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi



Helsingfors stad Protokoll 1/2014 18 (25)
Direktionen för svenska arbetarinstitutet

Br/6
06.02.2014

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 5200 Dagmarsgatan 3 +358 9 310 49494 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 52 Telefax Moms nr
kansliet@arbis.hel.fi www.hel.fi/arbis +358 9 310 40495 FI02012566

§ 10
Riktlinjer för undervisningsplanen 2014-2015

HEL 2014-000456 T 00 01 01

Beslut

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.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer

Upplysningar
Moa Thors, biträdande rektor, telefon: 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi

Bilagor

1 Undervisningstimmar år 2013.pdf
2 Arbis läroplan.pdf

Beslutsförslag

Direktionen beslutar 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.

Föredraganden

Enligt instruktionen för Helsingfors arbis, § 4 punkt 16, skall direktionen 
godkänna riktlinjer och prioriteringar för undervisningsplanerna. 
Grunden till riktlinjerna finns i den läroplan som direktionen godkände 
på sitt möte 5.12.2013:

”Målet för undervisningen inom det fria bildningsarbetet är att främja 
individers mångsidiga utveckling, välmående och välfärd och att främja 
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demokrati, pluralism, hållbar utveckling, kulturell mångfald och 
internationalism.

Arbis är i första hand ett vuxenutbildningsinstitut men ordnar också 
kurser för barn och ungdomar. Dessutom ser institutet det som ett 
samhällsuppdrag att ordna undervisning för särskilda målgrupper, t.ex. 
olika grupper av personer med funktionshinder.

Målet för all undervisning är att kursdeltagarna lär sig något nytt eller 
upprätthåller och befäster tidigare uppnådda kunskaper och 
färdigheter. Arbis kurser ger också kursdeltagarna verktyg att klara sig i 
vardagen.

Arbis har nio huvudsakliga ämnesområden som till sin karaktär är 
väldigt olika och undervisningen förverkligas därför på olika sätt i olika 
ämnen. Utgångspunkten i alla ämnen är ändå gruppundervisning.”

Utgångspunkten för planeringen av Arbis kursverksamhet är stadens 
strategier och Arbis värderingar kursdeltagarna i fokus, kunskap som 
egenvärde, flexibilitet, fördomsfrihet, mångfald, en levande och korrekt 
svenska och hållbar utveckling. 

I enlighet med stadens strategier för 2013–2016 satsar Arbis under den 
här perioden särskilt på ungdomar, familjer, seniorer och invandrare.

En annan utgångspunkt är de ekonomiska realiteter som för 
närvarande råder. Det bindande målet för Helsingfors arbis för år 2014 
är 22 500 timmar. Enligt budgeten för år 2014 håller Arbis fast vid ett 
mångsidigt kursutbud också under sämre tider, vilket är en av 
institutets viktigaste strategier i en tid och ett samhälle som präglas av 
snabba förändringar och försämrad ekonomisk tillväxt. Bilaga 1 
åskådliggör fördelningen av timmar mellan de olika ämnena år 2013. 
Målet är att fylla de planerade kurserna i så hög grad som möjligt. I de 
kurser där det är möjligt höjs maximiantalet deltagare. 

Den frivilliga integrationsutbildningen SFI-Arbis fortsätter i nuvarande 
form, eftersom Arbis inte beviljades en fullödig utbildning i den senaste 
upphandlingen. Likaså kommer den kommunala satsningen på 
invandrarmammor med barn att fortsätta. 

Under de senaste åren har de planeringsansvariga lärarna på institutet 
låtit något övergripande tema ge sin särprägel åt verksamheten, vilket 
också har gett dem möjligheter att tänka och planera över 
ämnesgränserna och fundera över målgrupperna. Det naturliga temat 
för läsåret 2014–2015 är Arbis 100-årsjubileum.
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Bilagor 

1. Sammanställning av fördelningen av timmar mellan de olika ämnena 
år 2013.

2. Läroplan för Helsingfors arbis.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer

Upplysningar
Moa Thors, biträdande rektor, telefon: 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi

Bilagor

1 Undervisningstimmar år 2013.pdf
2 Arbis läroplan.pdf
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§ 11
Helsingfors Arbis utlåtande om den grundläggande reparationen

HEL 2014-000502 T 10 06 00

Beslut

Direktionen för Helsingfors arbis beslutade att förorda godkännandet av 
projektplanen och utgår ifrån att reparationen sker i flera skeden utan 
att verksamheten behöver flytta ut ur fastigheten under pågående 
reparationer. Förordandet sker under förutsättning att:

– Arbis får delta i planeringen av hur reparationen förverkligas redan 
under förhandlingsförfarandet och hålls ajour med hur 
reparationsplanerna framskrider, 

– Arbis kan påverka vilken del av verksamheten som störs av arbetena 
i vilket skede,

Behandling

Gunborg Gayer: Föredraganden ändrade texten enligt följande:
Direktionen för Helsingfors arbis beslutar att förorda godkännandet av
projektplanen och utgår ifrån att reparationen sker i flera skeden utan
att verksamheten behöver flytta ut ur fastigheten under pågående
reparationer. Förordandet sker under förutsättning att:
 – Arbis får delta i planeringen av hur reparationen förverkligas redan
under förhandlingsförfarandet och hålls ajour med hur 
reparationsplanerna framskrider,
 – Arbis kan påverka vilken del av verksamheten som störs av arbetena
i vilket skede.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer

Upplysningar
Moa Thors, biträdande rektor, telefon: 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi

Bilagor

1 Arbis_lausuntopyyntö 4.2.2014
2 ARBIS_HANKESUUNNITELMA_31.12.2013

Beslutsförslag
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Direktionen för Helsingfors arbis beslutar att förorda godkännandet av 
projektplanen och utgår ifrån att reparationen sker i flera skeden utan 
att verksamheten behöver flytta ut ur fastigheten under pågående 
reparationer. Förordandet sker under förutsättning att:

– Arbis får delta i planeringen av hur reparationen förverkligas redan 
under förhandlingsförfarandet, 

– Arbis kan påverka vilken del av verksamheten som störs av arbetena 
i vilket skede,

– Arbis hålls ajour med hur reparationsplanerna framskrider och i god 
tid får reda på om reparationen trots allt utförs i ett enda skede, för att 
man i så fall ska kunna söka andra lokaliteter för verksamheten.

Föredraganden

Fastighetsnämnden har på sitt möte 23.1.2014, § 43, föreslagit att 
stadsstyrelsen godkänner projektplanen för den grundläggande 
reparationen av Helsingfors arbis. Projektet gäller högts 5 979 brm2 
och 9 598 000 € (utan moms) enligt kostnadsnivån för oktober 2011. 
Innan stadsstyrelsen fattar beslut i frågan ska direktionen för 
Helsingfors arbis förorda godkännandet av projektplanen. 

Fastighetsnämnden uppmanar lokalcentralen vid Helsingfors stads 
fastighetskontor att fortsätta planeringen av projektet innan beslutet 
vunnit laga kraft.

Frågan har diskuterats på Arbis på ett möte med lokalcentralen 
5.2.2014.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer

Upplysningar
Moa Thors, biträdande rektor, telefon: 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi

Bilagor

1 Arbis_lausuntopyyntö 4.2.2014
2 ARBIS_HANKESUUNNITELMA_31.12.2013
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Direktionen för svenska arbetarinstitutet

Nils Torvalds
ordförande

Moa Thors
protokollförare

Protokollet justerat

Christel von Martens Pirjo Työrinoja

Protokollet har hållits offentligt framlagt på Helsingfors stads 
registratorskontor (Norra esplanaden 11-13) 14.02.2014 och det beslut 
som gäller vederbörande har postats därpåföljande arbetsdag.
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ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING

1
ANVISNINGAR OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING

Den som är missnöjd med beslutet kan framställa en skriftlig begäran 
om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos 
domstol.

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras

 av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel 
direkt påverkas av beslutet (part)

 av kommunmedlemmarna

Den tid inom vilken omprövning ska begäras

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska inlämnas till Helsingfors stads 
registratorskontor senast den bestämda tidens sista dag under 
registratorskontorets öppettid.

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet 
avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha 
fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

Dagen för delfåendet räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista 
dagen av den bestämda tiden är en helgdag, självständighetsdagen, 
första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får begäran 
om omprövning inlämnas första vardagen därefter.

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos Helsingfors stadsstyrelse.

Omprövningsmyndighetens kontaktuppgifter är:

E-postadress: helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress: PB10
 00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer: (09) 655 783
Besöksadress: Helsingfors stads registratorskontor
 Norra esplanaden 11-13 
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Telefonnummer: (09) 310 13700 (Allmän förvaltning, Energi och 
Hamnen)

 (09) 310 13701 (Stadsplanerings- och fastighetsväsendet)

 (09) 310 13702 (Byggnads- och miljöväsendet)

 (09) 310 13703 (Bildnings- och personalväsendet)

 (09) 310 13704 (Social- och hälsovårdsväsendet)

  

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

Formen för och innehållet i begäran om omprövning

Begäran om omprövning ska göras skriftligt. Elektroniska dokument 
uppfyller kravet på skriftlig form.

I begäran om omprövning ska uppges

 det beslut som begäran om omprövning gäller 
 hurdan omprövning som begärs 
 på vilka grunder omprövning begärs 
 vem som begär omprövning 
 på vilka grunder den som begär omprövning är berättigad att 

göra detta 
 kontaktuppgifter till den som begär omprövning

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på 
begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads 
registratorskontor


