LOVISA STAD

PROTOKOLL

1/2021

Direktionen för Lovisa medborgarinstitut
TID
07.10.2021 kl. 18:00 - 00:00
PLATS

Restaurant Locale, Mannerheimgatan 2

NÄRVARANDE

Hagfors, Kari
Haverinen, Katri
Selander, Leena
Bruce, Marina
Immonen, Janne
Noroviita, Timo
Stenvall, Patrik
Kalliola, Marketta
Liimatainen, Mervi

ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot, Lappträsk
ledamot, Pyttis

ÖVRIGA

Alm, Agneta
Lill-Smeds, Tanja
Sillanpää, Merja

stst. rep.
vicerektor
rektor, sekreterare

FRÅNVARANDE Kinnunen, Kirsi

UNDERSKRIFTER

direktör för centralen
för bildning och
välfärd

Ordförande

Sekreterare

Kari Hagfors

Merja Sillanpää

BEHANDLADE ÄREND. 1 - 6
JUSTERING AV
PROTOKOLLET

Lovisa
Marina Bruce

PROTOKOLLET TILL
PÅSEENDE

Protokollsutdragets
riktighet intygar
Lovisa

Protokolljust.

Katri Haverinen
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LOVISA STAD

PROTOKOLL

Direktionen för Lovisa
medborgarinstitut

§1

1/2021

07.10.2021

Mötets laglighet och beslutförhet
DIRLOVMI § 1
Beredning och föredragning: Merja Sillanpää tfn 040 663 2840

Beslut:
---

Protokolljust.

Mötets laglighet och beslutförhet konstaterades.

3
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Direktionen för Lovisa
medborgarinstitut

PROTOKOLL

§2

1/2021

07.10.2021

Protokolljusterare
DIRLOVMI § 2
Beredning och föredragning: Merja Sillanpää tfn 040 663 2840

Beslut:

---

Protokolljust.

Tilla protokolljusterade valdes Marina Bruce och Katri Haverinen.
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Direktionen för Lovisa
medborgarinstitut

PROTOKOLL

§3

1/2021

07.10.2021

Starten för läsåret
DIRLOVMI § 3
Beredning och föredragning: Merja Sillanpää tfn 040 663 2840

Läsåret har i huvudsak startat normalt. Man har kunnat märka att
studerande anmäler sig till kurser senare än förut och till och med
1–2 dagar före kursstarten.
Före 27.9.2021 hade det kommit in 2 826 anmälningar för läsåret
2021–2022. För läsåret 2021–2022 har medborgarinstitutet varit
tvungen att inhibera 30 kurser varav 18 är finskspråkiga, 11
svenskspråkiga och 1 tvåspråkig.

---

Protokolljust.

Förslag:

Antecknas för kännedom.

Beslut:

Antecknades för kännedom.
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Direktionen för Lovisa
medborgarinstitut

PROTOKOLL

§4

1/2021

07.10.2021

Pågående projekt
DIRLOVMI § 4
Beredning och föredragning: Merja Sillanpää tfn 040 663 2840

På grund av de begränsningar som coronaviruspandemin medfört
har tidsfristen för att använda de flesta projektfinansieringar
skjutits upp med ett halvt år.
Projektet Aika digittää II – Digidags II
Man ansökte om projektfinansieringen tillsammans med
medborgarinstituten i Sibbo och Borgå. Enligt ett beslut som
inkom 9.4.2020 fick man för projektet ett bidrag på 191 900 euro
från Utbildningsstyrelsen. Lovisa stads andel av bidraget är 53 300
euro. Inom ramen för projektet har man under våren 2021 hunnit
ordna verksamhet i form av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
för en grupp. Av finansieringen finns kvar XXX XXX euro.
Projektet Aika digittää II – Digidags II fick 29.6.2021 ett positivt
finansieringsbeslut från Utbildningsstyrelsen. Projektets
finansiering är avsedd för att förbättra sysselsättnings- och
arbetsmöjligheterna.
Lovisas andel av bidraget är 15 126 euro. I finansieringen ingår
inte en självriskandel, och ett nytt projekt inleds genast efter att
finansieringen för projektet Digidags II är slut.
Utbildningsstyrelsen beviljade Lovisa medborgarinstitut
studiesedelbidrag på 3 250 euro som riktas till Lovisabor med små
inkomster och vars bruttoinkomster är högst 1 300 euro i
månaden. Dessutom ska den person som beviljas bidraget ha
endast grundskoleexamen, vara över 63 år, senior, invandrare eller
ha inlärningssvårigheter. Den som är berättigad till bidraget kan
välja en kurs under läsåret.

---

Protokolljust.

Förslag:

Antecknas för kännedom.

Beslut:

Antecknades för kännedom.
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Direktionen för Lovisa
medborgarinstitut

PROTOKOLL

§5

1/2021

07.10.2021

Övriga ärenden
DIRLOVMI § 5
Beredning och föredragning: Merja Sillanpää tfn. 040 663 2840
1. Angående gottgörelsen av årskort har det lämnats två
reklamationer, som också rapporterats till direktionsledamöterna.
Till direktionens ledamöter skickades 6.10.2021 per e-post en
redogörelse för det som skett. Direktionen har inte avgöranderätt i
frågan, men rektorn önskar att direktionen tar ställning till
gottgörelserna. Direktionen rekommenderar att rektorn kontaktar
stadens jurist för att reda ut frågans juridiska aspekter. Utifrån
denna information och den förda referensdiskussionen ska rektorn
fatta ett slutgiltigt beslut.
2. Utbildning om kommunalekonomin ordnas 9.11.2021.
Utbildningen är öppen för alla och avgiftsbelagd.
Marknadsföringsmeddelanden skickas vecka 41, när utbildaren
klarlagts.
3. Hälsningar från Pyttis: Pyttis kommun frågade varför man
utelämnat kontaktpersonerna. Rektorn svarade att orsaken ligger i
Lovisa stads sparåtgärder 2020. Pyttis kommun önskade få den
kursrespons som gäller kurserna i Pyttis till kommunens
förfogande.
4. Hälsningar från Lappträsk: Lappträsk kommun anser att det är
bra att kursverksamheten inletts.
5. Noroviita frågade om institutet har kontakt med biblioteket.
Rektorn svarade att man samarbetar med biblioteket inom många
delområden. Medborgarinstitutet ordnar kurser och utställningar i
bibliotekets lokaler.
6. Institutets lokalbehov diskuterades, och det konstaterades bland
annat att förvaringsutrymme behövs.
7. Vad gäller beredningen av budgeten och ekonomiplanerna för
2022–2024 försöker ordföranden tillsammans med rektorn ordna
en överläggning med direktören för centralen för bildning och
välfärd Kirsi Kinnunen.
8. Nästa sammanträde hålls 2.12.2021.

Protokolljust.
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Beslut:

---

Protokolljust.

PROTOKOLL

1/2021

Antecknades för kännedom. Vad gäller den första punkten
beslutades det att rektorn fattar beslut om gottgörelsen av
årskorten utgående från referensdiskussionen och de juridiska
aspekterna
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Direktionen för Lovisa
medborgarinstitut

PROTOKOLL

§6

1/2021

07.10.2021

Avslutande av mötet
DIRLOVMI § 6
Beredning och föredragning: Merja Sillanpää tfn 040 663 2840

Beslut:

---

Protokolljust.

Mötet tog slut 20.16.
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