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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 Ted Apter 
(Marja-Leena Itälehto-Supponen) och Eppie Eloranta (Liisa Niekka) att 
justera protokollet från detta sammanträde.

Föredragande
rektor
Moa Thors

Upplysningar
Pamela Granskog, Biträdande rektor, telefon: 09 310 49461

pamela.granskog(a)arbis.hel.fi
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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 beslutas separat.

Föredragande
rektor
Moa Thors

Upplysningar
Pamela Granskog, Biträdande rektor, telefon: 09 310 49461

pamela.granskog(a)arbis.he.fi
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3
Bokslutet för 2014

HEL 2015-000959 T 02 06 01 00

Beslutsförslag

Direktionen för svenska arbetarinstitutet beslutar godkänna bokslutet 
för 2014.

Sammandrag

I bokslutet för år 2014 förverkligades intäkterna till 101,7 % och 
kostnaderna till 94,6 %.

Intäkterna uppgick sammanlagt till 579 512 euro och översteg 
budgeten med ca 9 500 euro. Kursavgifterna justerades fr.o.m. 
1.8.2014. Utfallet för avgiftsinkomsterna var 100 %, dvs. 455 455 euro. 
I understöd och bidrag har erhållits  9 000 euro, vilket är 11 000 euro 
mindre än vad som hade budgeterats. Hyrorna för Arbis har varit de 
samma fr.o.m. 1.8.2012. Den budgeterade hyresinkomsten på 45 000 
euro överskreds med 10 472 euro. Försäljningsintäkter och övriga 
intäkter hade budgeterats som en summa, 50 000 euro. Bokföringen 
visar att det influtit  8 655 euro i försäljningsintäkter och 50 930 euro i 
övriga intäkter. De här beloppen sammanräknat ger 59 585 euro och 
överskrider det budgeterade beloppet med 19,7 %.

Kostnaderna uppgick totalt till 3 050 505 euro. Löner och arvoden 
uppgick till 1,7 milj. euro och personalkostnaderna totalt till 2,2 milj. 
euro, vilket var 94,9 % av det budgeterade anslaget. 
Personalkostnaderna utgör 72,8 % av alla kostnader. 

Undervisningstimmarna har varit 22 685. De bindande målet på 22 500 
timmar överskreds sålunda med 0,8 %.

Köp av tjänster uppgick till drygt 211 000 euro och material, 
förnödenheter och varor till ca 107 000 euro. De här kostnadsslagen 
förverkligades till 88,7 respektive 79,7 % av de budgeterade anslagen. 
Hyreskostnaderna uppgick till totalt ca 506 000 euro, av vilka 93,7 % 
utgörs av interna hyror.

Verksamhetsbidraget i bokslutet är –2 470 994 euro, vilket är 181 944 
euro mindre än det budgeterade. Det här beror på att inkomsterna var 
större än planerat och att kostnaderna rejält underskred det 
budgeterade anslaget.

Produktivitetsindex räknas ut enligt följande formel:
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Produktivitetsindex=studerande x hållna 
undervisningstimmar/verksamhetsbidrag. 

Produktivitetsindexet för år 2014 var 94,0 (2011=100).

Av investeringsanslaget på 42 000 euro användes 37 128 euro främst 
för anskaffning av lösöre och det nya kurshanteringsprogrammet.

Föredragande
Ekonomichef
Lena Elander

Upplysningar
Pamela Granskog, Biträdande rektor, telefon

pamela.granskog(a)arbis.hel.fi

Sökande av ändring

Omprövning
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4
BUDGETDIREKTIV FÖR ÅR 2015 

Beslutsförslag

Direktionen för svenska arbetarinstitutet beslutar anteckna 
budgetdirektiven för kännedom.

Sammandrag

Stadsfullmäktige godkände på sitt möte 12.11.2014 budgeten för år 
2015 och ekonomiplanen för åren 2015–2017. Strategin för 
fullmäktigeperioden 2013–2016 står som grund för budgeten för år 
2015. 

De enskilda verken ska fortsättningsvis minst fyra gånger per år göra 
upp en prognos för hur budgeten kommer att utfalla och föra den till 
direktionens kännedom. I regel beviljas förvaltningarna inte rätt att 
överskrida sin ram. De avtalsenliga löneförhöjningar som kommer 
under år 2015 ska rymmas inom den givna budgetramen och de 
bindande målen ska likaså uppnås inom ramen. Om de bindande 
målen inte kan uppnås, ska direktionen avge en redovisning. Om 
budgetramen ser ut att överskridas, ska direktionen lämna in en 
ansökan om att få överskrida den. 

Under år 2015 fortsätter stadens s.k. produktivitets- och 
arbetshälsoprogram för åren 2013–2016. Enligt stadens strategi för 
åren ska produktiviteten förbättras med en procentenhet per år under 
åren 2014–2017. 

Förvaltningarna ska göra upp planer för hur de använder sina 
lokaliteter, men framför allt hur de ska undvika att hyra lokaliteter av 
utomstående, hur de kan 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 mängden av stadens 
egna fastigheter. 

Verken ska årligen göra upp en kompetensutvecklingsplan och en 
miljörapport utgående från stadens direktiv. 

I samband med att kvaliteten på verksamheten utvecklas, ska verken 
särskilt eftersträva att skapa processer som går över 
förvaltningsgränserna. Minst en gång under fullmäktigeperioden ska 
verken göra en utvärdering enligt EFQM-modellen.
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Verken ska före utgången av år 2015 redogöra för sin interna 
övervakning och riskhantering och i samband med bokslutet också 
rapportera om sin riskhantering.

De tidtabeller för 2015-års budget som berör Helsingfors arbis är 
följande:

31.1.2015 En plan för hur verkens lokaliteter används lämnas in. 

31.1.2015 Resultatbudgeten för året lämnas in. (Direktionen 
godkände förslaget till Arbis resultatbudget på sitt möte 9.12.2014.)

20.10.2015 Förslagen till eventuella överskridningar av eller förändrad 
användning av budgeten ska lämnas in till stadskansliet.

31.1.2016 En redovisning för bindande mål som inte har uppnåtts ska 
lämnas in till stadskansliet.

Föredragande
rektor
Moa Thors
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5
Riktlinjer för undervisningsplanen 2015-2016

HEL 2015-000842 T 00 01 01

Beslutsförslag

Direktionen för svenska arbetarinstitutet beslutar att kursutbudet för 
läsåret 2015–2016 följer läroplanen som direktionen godkände på sitt 
möte 5.12.2013 och stadens strategier för 2013–2016, vilket innebär att 
man särskilt satsar på kurser för ungdomar, familjer, seniorer och 
invandrare och att man når upp till det bindande målet på 22 500 
timmar. Årets tema ska också synas i kursutbudet.

Sammandrag

Enligt instruktionen för Helsingfors arbis § 4 punkt 16 skall direktionen 
godkänna riktlinjer och prioriteringar för undervisningsplanerna och 
besluta om grunder enligt vilka verkschefen kan fastställa 
undervisningsplaner för enskilda kurser. 

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. 

En annan utgångspunkt är de ekonomiska realiteter som för 
närvarande råder. Det bindande målet för Helsingfors arbis för år 2015 
är 22 500 timmar. Arbis håller 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. Fördelningen av timmarna för de olika ämnena följer 
i stort sett fördelning för föregående år (se bilagan). Målet är att fylla de 
planerade kurserna i så hög grad som möjligt och inte ordna kurser 
med få deltagare. 

I och med att seniorerna är en växande målgrupp satsar Arbis på 
kurser också dagtid och i samarbete med andra verk och tredje 
sektorn.

Också satsningen på integrationsutbildningen och på 
språkundervisningen för invandrarföräldrar kombinerad med 
barnpassning fortsätter. 

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 
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ämnesgränserna och fundera över målgrupperna. Frågan har 
diskuterats på två lärarmöten i januari 2015 men man har inte ännu 
slagit fast något specifikt tema. 

Föredragande
rektor
Moa Thors

Upplysningar
Pamela Granskog, telefon

pamela.granskog(a)arbis.hel.fi

Sökande av ändring

Omprövning
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6
Principer för sänkning av hyra

HEL 2015-000844 T 10 01 03

Beslutsförslag

Direktionen för svenska arbetarinstitutet beslutar om principerna för 
hyressänkning enligt följande förslag:

Rektor kan bevilja regelbundet återkommande hyresgäster, i synnerhet 
stadens övriga verk, en hyressänkning på högst 25 %. 

Direktionen för Helsingfors arbis kan bevilja sänkt hyra till en ideell 
förening eller sammanslutning, som ordnar större publika tillställningar 
på Arbis. Tillställningen ska stå i samklang med Arbis vision och 
sålunda rikta sig till alla invånare.

Föredragandens motiveringar

För att höja produktiviteten strävar Arbis efter att hyra ut sina lokaliteter 
då de inte används för den egna verksamheten. Enligt direktionens 
beslut 27.10.2009, § 69, beslutar rektor om hyrning av lokaler för högst 
ett läsår åt gången. Hyresavgifterna justerades av direktionen 
27.3.2012, § 23. Av praktiska skäl brukar rektor bevilja regelbundet 
återkommande hyresgäster smärre hyressänkningar. Det handlar 
framför allt om övriga förvaltningar inom staden. 

Om någon arrangör av en engångstillställning inte kan betala den 
gängse hyran, kan den till direktionen lämna in en ansökan om sänkt 
hyra. 

På direktionens möte 9.12.2014 framkom ett önskemål om att göra upp 
principer för när direktionen kan bevilja en hyressänkning, så att 
ansökningarna behandlas jämbördigt. De främsta argumenten för att 
bevilja en hyressänkning är att den sökande representerar en ideell 
förening eller sammanslutning och att den tillställning som ordnas är 
öppen för alla, alltså står i samklang med Arbis vision ”Ett arbis för 
alla”. 

Under åren 2013–2014 har direktionen beviljat sänkt hyra till Suomen 
Sosiaalifoorumi, Pohjola-Norden, Feministiskt forum och Svenska 
kvinnoförbundet i Sörnäs. De två sistnämnda arrangemangen 
arrangerades i samarbete med Arbis. 

Direktionen har avslagit två ansökningar: 
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• Folkhälsans p.g.a. att organisationen inte är en ideell 
förening 

• Finlands humanistförbunds, för att ansökan kom in efter 
själva evenemanget

Föredragande
rektor
Moa Thors

Upplysningar
Pamela Granskog, biträdande rektor, telefon

pamela.granskog(a)arbis.hel.fi

Sökande av ändring

Omprövning
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7
Utdelning av elevstipendier

HEL 2015-000840 T 01 02 03 03

Beslutsförslag

Direktionen för Helsingfors arbis beslutar ledigförklara fyra stipendier (2 
à 200 euro och 2 à 300 euro) för kursdeltagare och fyra stipendier (à 
250 euro) för timlärare. Ansökningstiden går ut fredagen den 13 mars 
2015.

Sammandrag

Enligt direktionens beslut 6.2.2014, § 6, ledigförklarar direktionen 
årligen fyra stipendier som kan sökas av kursdeltagare och fyra som 
kan sökas av timlärare. Kursdeltagarstipendierna betalas ur Alina och 
Emil Erlunds/Kamratföreningens fond (SFV) och timlärarstipendierna ur 
Arbis egen budget. 

Kursdeltagarstipendierna på 300 euro är avsedda för vidare studier i 
Finland eller utomlands. De kan sökas av en person som är bosatt i 
Helsingfors, och som under minst två läsår regelbundet  har gått på 
kurs på Arbis och med framgång deltagit i undervisningen. De mindre 
stipendierna på 200 euro 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 bosatt i Helsingfors, och som från läsårets början 
regelbundet har gått på kurs på Arbis och med framgång deltagit i 
undervisningen.

Avsikten med timlärarstipendierna är att uppmuntra timlärarna att delta 
i fortbildning också utanför Arbis. Arbis ordnar visserligen fortbildning 
för sina timlärare men på grund av lärarnas varierande bakgrund och 
utbildning hålls fortbildningen på ett allmänt plan. För att fortbilda sig 
specifikt inom det egna ämnet måste timlärarna söka sig till kurser på 
annat håll.

I bilagan finns redovisningarna av förra årets stipendiater.

Föredragande
rektor
Moa Thors

Upplysningar
Pamela Granskog, biträdande rektor, telefon

pamela.granskog(a)arbis.hel.fi



Helsingfors stad Föredragningslista 1/2015 12 (19)
Direktionen för svenska arbetarinstitutet

Rektor/7
29.01.2015

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

Sökande av ändring

Omprövning
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8
Val av representant till Bildningsalliansens årsmöte

HEL 2015-000899 T 00 01 06

Beslutsförslag

Direktionen för svenska arbetarinstitutet beslutar utse biträdande rektor 
Pamela Granskog till den ena representanten för Helsingfors arbis på 
Bildningsalliansens årsmöte i Åbo 20.3.2014. 

Sammandrag

Enligt Bildningsalliansens stadgar representeras varje medlemsinstitut 
av två befullmäktigade personer. Direktionen förde på sitt möte 
12.2.2013, § 11, en principdiskussion om Helsingfors arbis 
representation på Bildningsalliansens årsmöten och konstaterade då 
att direktionen utser en representant, medan valet av den andra 
delegeras till rektorn/personalen. 

Rektor brukar i allmänhet delta men är denna gång förhindrad på grund 
av studier.

Föredragande
rektor
Moa Thors

Upplysningar
Pamela Granskog, biträdande rektor, telefon: 0931049461

pamela.granskog(a)arbis.hel.fi

Sökande av ändring

Omprövning
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9
Ansökan om kvalitets- och utvecklingsunderstöd från 
Utbildningsstyrelsen

Beslutsförslag

Direktionen för svenska arbetarinstitutet beslutar anteckna ansökan om 
kvalitetspengar för kännedom.

Sammandrag

Rektor har 15.1.2015 ansökt om 15 000 euro i kvalitets- och 
utvecklingsunderstöd från Utbildningsstyrelsen. Ändamålet är en 
”kurspalett för ungdomar”. Tanken är dels att utarbeta en modell för hur 
Arbis skulle kunna fånga upp ungdomar som inte hittar sin plats efter 
avslutad grundskola, dels att erbjuda ungdomarna en möjlighet att 
pröva på olika kurser för att förhoppningsvis hitta något som de vill 
börja studera eller jobba med. Projektet skulle ske i samarbete med 
Ungdomscentralen, Ungdomsverkstaden Sveps, Utbildningsverket och 
Framtidsdisken vid Helsingfors stads sysselsättningstjänst.

Föredragande
rektor
Moa Thors

Upplysningar
Pamela Granskog, Biträdande rektor, telefon: 310 494 61

pamela.gransko(a)arbis.hel.fi
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10
Arbis ESF-projekt SFX svenska

Beslutsförslag

Direktionen för svenska arbetarinstitutet beslutar anteckna ansökan för 
kännedom.

Sammandrag

SFX Svenska

Helsingfors arbis söker från Europeiska socialfonden ett projekt för att 
utveckla en yrkesinriktad språkutbildning på svenska för invandrare i 
huvudstadsregionen. Utbildningen kombinerar språkkurser på Arbis 
med närvårdarstudier inom yrkesskolan Prakticum. I utbildningen ingår 
språk och studiestöd för eleverna genom Luckans mentorverksamhet. 
Prakticum och Luckan är samarbetsparter i projektet. Ifall projektet får 
finansiering börjar det 08/2015 och slutar 06/2017. Den totala budgeten 
för projektet är c. 490 000€. Egenfinansieringsandelen är 30 % av 
projektet. Helsingfors arbis egenfinansieringsandel kommer från medel 
som Stadskansliet har reserverat för stadens EU-projekt. 

Bakgrund

I huvudstadsregionen finns inte för invandrare vare sig en 
yrkesförberedande kurs (Mava) eller en yrkesinriktad kurs i svenska. 
En fortsättning på den enda integrationsutbildningen på svenska, SFI 
Arbis, finns inte. Samtidigt finns det en brist på svenskkunnig 
arbetskraft i huvudstadsregionen inom social- och hälsovården och 
dagvården och den här bristen förväntas öka i framtiden.(Backman & 
Englund 2012: 62, 64). Idag finns det inte en rekryteringskanal för de 
svenskspråkiga arbetsgivarna som är riktad till personer med annat 
modersmål än svenska eller finska i huvudstadsregionen.  

Invandrare lider av en 2,5 gånger högre arbetslöshet i 
huvudstadsregionen än stamfinländarna.(Maahanmuuttajien 
työllistymiseen vaikuttavat tekijät, PTT & Ramboll management, 2014) 
Nya och fler arbetsmöjligheter för målgruppen behövs. Enligt Rambolls 
rapport från 2014 tar det cirka 7 år för invandrare att få ett stadigt 
arbete i Finland. Snabbare vägar in i arbetsmarknaden behövs och att 
utveckla nya former av språkkurser i kombination med yrkesstudier kan 
vara ett sätt för inflyttade att snabbare komma in i arbetslivet. 

Enligt Lagen om Främjande av integration har invandrare rätt att välja 
mellan svenska eller finska.  I Helsingfors stads  strategi för "Det 
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internationella Helsingfors - Invandrarna som aktiva stadsbor" är 
integration på svenska en av stadens tyngdpunktsområden och staden 
arbetar för at utveckla integrationsvägar på svenska. 

I praktiken finns det brister i hur lagen förverkligas för invandrare i 
huvudstadsregionen. Projektet vill förbättra de praktiska möjligheterna 
att välja svenska i huvudstadsregionen genom att utveckla en 
yrkesinriktad språkutbildning som fortsättning till den nuvarande 
integrationsutbildningen som Helsingfors arbis erbjuder.  

Projektet Delaktig i Finland, som var kopplat till den nya Lagen om 
Främjande av Integration, och vars uppgift var att testa hur lagen kan 
tillämpas i praktiken gjorde bland annat följande slutrekommendationer: 

1. Språkutbildningen för invandrare ska i allt högre grad vara 
arbetslivsorienterat. 

2. Språkinlärning i kombination med yrkesstudier bör utvecklas.

3. För barn och ungas del ser man till att hela lärarkåren i 
yrkesskolorna har tillräckliga kunskaper om och verktyg för att främja 
mångfald och språklig medvetenhet. 

4. Tvärsektoriellt samarbete utvecklas för att främja sysselsättning och 
delaktighet. Intgerationsutbildningarna ska grunda sig i ett samarbete 
mellan utbildningsanordnare, olika myndigheter (stat och kommun), 
arbetsgivare och föreningar. 

5. Språkval i integrationsutbildningar tryggas. Invandrare ska ha 
möjlighet att göra ett informerat val om vilket språk de vill välja som 
integrationsspråk och möjlighet att i praktiken välja detta alternativ. 

Den utbildning SFX svenska utvecklar strävar efter just detta. Projektet 
vill utveckla den svenskspråkiga integrationsvägen i 
huvudstadsregionen enligt dessa rekommendationer.  

Projektets målsättningar

- att tjugo elever avlägger 2 examensdelar av närvårdarutbildningen 
och uppnår c-nivå i svenska,

- att försnabba vägen in i arbetslivet och skapa en ny rekryteringskanal 
till en arbetsmarknad som lider av abetskraftsbrist,

- att ge verktyg för arbetgemenskaperna på svenskspråkiga daghem att 
kunna integrera invandrare på arbetsplatsen,

- att utveckla Prakticums lärare i att handleda invandrare i studierna, 
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- att utveckla Arbis språkutbildning, 

- att utveckla mentorverksamhet som stöd i studier,

- att förankra utbildningsmodellen och finansieringen för framtiden,

- att utreda fler yrkesinriktningsmöjligheter utgående från projektets 
erfarenheter,

- att öka delaktighet i samhället, öka kunskapen om den finländska 
arbetsmarknaden via mentorn ovh studiehandledningen,

- att ge färdigheter för eleven att abeta inom den svenska dagvården 
och den svenska social- och hälsovårdssektorn (språk, utbildning, 
kultur),

- att utveckla hej.fi med material från projektet. 

Åtgärder

Eleverna väljs ut hösten 2015 i samarbete med arbetsgivarna. 
Utbildningen börjar våren 2016 med intensiva studier i svenska för att 
förbereda eleverna för yrkesstudier på svenska hösten 2016. 
Kontakten till arbetsgivarna byggs upp från början av projektet genom 
studiebesök och senare arbetspraktik. Material utarbetas och översätts 
inom interkulturell kommunikation och lättläst svenska. 
Arbetsgemenskaperna och projektmedverkande utbildas i interkulturell 
kommunikation och i att använda ett enkelt men gott språk (lättläst)för 
att stödja eleverna. Mentorer rekryteras och utbildas. Mentorpar 
matchas och evenemang erbjuds för paren för att lära känna det 
finlandssvenska samhället. I slutet av studierna utarbetas och fastställs 
en framtidsplan för eleverna. 

Resultat

- att det finns en yrkesinriktad språkutbildning för invandrare på 
svenska i huvudstadsregionen,

- att eleverna har avlagt två examensdelar i närvårdarstudierna och har 
tillräckliga språkkunskaper för att studera vidare på läroavtal eller 
självständiga studier i Prakticum,

- att eleverna har fått information om samhället och utvecklade nätverk 
och känner sig delaktiga i det finländska samhället, 

- att eleverna känner till arbetsmöjligheterna inom dagvården, social- 
coh hälsovårdssektorn,
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- att den kulturella mångfalden ökar inom den svenska dagvården för 
att bättre reflektera det omgivande samhället,

- att arbetsgemenskaperna upplever att de har bättre färdigheter att 
handleda och anställa invandrare, 

- att en modell för hur mentorverksamhet kan erbjuda studie- och 
språkstöd inom den yrkesinriktade språkutbildningen finns för personer 
med annat modersmål än svenska eller finska, 

- att Arbis kan erbjuda språkutbildning med yrkesinriktning, 

- att det finns en tydligare väg in i arbetslivet och studier på svenska i 
huvudstadsregionen för invandrare,

- att Arbis, Prakticum och Luckan bättre känner till varandras 
verksamhet och kan samarbeta smidigt i framtiden .

Föredragande
rektor
Moa Thors

Upplysningar
Pamela Granskog, Biträdande rektor, telefon: 310 494 61

pamela.granskog(a)arbis.hel.fi
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Den grundläggande reparationen

Beslutsförslag

Direktionen för svenska arbetarinstitutet beslutar anteckna rapporten 
om den grundläggande reparationen för kännedom.

Sammandrag

På sitt möte 9.12.2014, § 61, motsatte sig direktionen Lokalcentralens 
förslag till att bygga ett öppet kontorslandskap. På årets första 
planeringsmöte för den grundläggande reparationen 13.1.2015, togs 
frågan därför upp på nytt och man beslutade att hålla fast vid de 
ursprungliga planerna, vilket innebär att det byggs 
tvåpersonersarbetsrum för de planeringsansvariga lärarna och för en 
del av kanslipersonalen.

Sedan projektplanen blev färdig 2012 har det framkommit större 
reparationsbehov än vad som togs upp i planen. Kostnaderna får dock 
inte överstiga den givna reparationsbudgeten på 9 598 000 euro och 
man söker nu moment där det kan sparas.

Tidtabellen för planeringen håller tillsvidare streck.

Föredragande
rektor
Moa Thors

Upplysningar
Pamela Granskog, Biträdande rektor, telefon: 310 494 61

pamela.granskog(a)arbis.hel.fi

Bilagor

1 Planeringstidtabell


