
RP 36/2002 rd

229089X

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till
lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås att lagen om
fritt bildningsarbete ändras så att också andra
läroanstalter än de som nämns i lagen om
fritt bildningsarbete, dvs. medborgarinstitut,
folkhögskolor, studiecentraler, idrottsutbild-
ningscentrer och sommaruniversitet, av sär-
skilda skäl kan vara läroanstalter för fritt
bildningsarbete. På finansieringen av en så-
dan annan läroanstalt för fritt bildningsarbete

tillämpas enligt förslaget i huvudsak finansi-
eringsgrunderna för en med tanke på verk-
samheten lämplig läroanstaltstyp för fritt
bildningsarbete, i detta fall statsandelssyste-
met för folkhögskolor, frånsett internatfunk-
tionen.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 augusti
2002.

—————

MOTIVERING

1. Nuläge och bedömning av nulä-
get

1.1. Läroanstalter för fritt bildningsar-
bete

I 2 § lagen om fritt bildningsarbete
(632/1998) räknas de läroanstalter upp där
fritt bildningsarbete kan ordnas, dvs. med-
borgarinstitut, folkhögskolor, studiecentraler,
idrottsutbildningscentrer och sommaruniver-
sitet. I paragrafens 2—6 mom. anges därtill
särdragen och de huvudsakliga uppgifterna
för respektive läroanstaltsform. Folkhögsko-
lorna och idrottsutbildningscentren är inter-
nat. Studiecentralerna igen är läroanstalter
för bildningsarbetet i olika organisationers
regi, och samarbete med medlemsorganisa-
tionerna ingår som ett viktigt led i deras
verksamhet. Medborgarinstituten definieras
som läroanstalter som grundar sig på lokala
och regionala bildningsbehov och som erbju-
der möjligheter till lärande enligt eget val
och till utveckling av medborgarfärdigheter.
Sommaruniversiteten började omfattas av
statsandelssystemet vid ingången av 1999.
De definierades som sådana läroanstalter för
det regionala utbildningsutbudet vars uppgift
bl.a. är att ordna öppen universitetsundervis-

ning. Kännetecknande för utbildning enligt
lagen om fritt bildningsarbete är att utbild-
ningen har fri målsättning och inte leder till
en examen.

Grunden för statsandelen för driftskostna-
derna i läroanstalterna för fritt bildningsarbe-
te utgörs av produkten av det vartannat år be-
räknade priset per enhet utifrån de genom-
snittliga driftskostnaderna för respektive lä-
roanstaltsform och den årligen för varje läro-
anstalt bestämda prestationen. Statsandelen
för folkhögskolor räknas ut enligt studeran-
deveckor, i riksomfattande idrottsutbild-
ningscentrer enligt studerandedygn och i re-
gionala idrottsutbildningscentrer enligt stude-
randedagar. Vid studiecentraler, medborgar-
institut och sommaruniversitet används pre-
stationen undervisningstimme som mäter
genomförd undervisningskvantitet. Statsan-
delsprocenterna är 57 och 65 procent. Varia-
tionen beror på en önskan att bibehålla kost-
nadsfördelningen mellan staten och huvud-
männen oförändrad i samband med föränd-
ringar. Statsandelsfinansieringen för som-
maruniversitet är bunden till finansieringssy-
stemet för medborgarinstituten. För sommar-
universiteten beräknas inte något pris per en-
het enligt deras kostnadsunderlag, utan priset
per enhet är det samma som priset per enhet
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för medborgarinstitut som är belägna i kom-
muner med likartad bosättningsstruktur som i
den kommun där sommaruniversitet är belä-
get.

1.2. Snellman-korkeakoulu

Snellman-korkeakoulu har funnits sedan
1980. Den drivs av understödsföreningen
Snellman-korkeakoulun kannatusyhdistys ry.
Skolan har en studieinriktning för allmänna
studier och en steinerpedagogisk studiein-
riktning som omfattar en klasslärarlinje och
en förskollärarlinje. I skolan finns också en
studieinriktning för biodynamisk odling och
naturvård, en studieinriktning för retorik och
dramakonst och en studieinriktning för
goetheanistisk bildkonst.

Snellman-korkeakoulu har svarat för en an-
senlig del av utbildningen av lärare för stei-
nerskolorna och de steinerpedagogiska speci-
alskolorna i Finland. Kvantitativt sett är hög-
skolans klasslärarutbildning viktigast. Hög-
skolan ordnar också annan steinerpedagogisk
lärarutbildning och förskollärarutbildning för
steinerdaghem. Utbildningen vid den steiner-
pedagogiska klasslärarlinjen omfattar 40 stu-
dieveckors allmänna studier samt 120 studie-
veckors steinerpedagogiska studier som skall
avläggas efter de allmänna studierna. Utbild-
ningen vid förskollärarlinjen omfattar 40 stu-
dieveckors allmänna studier och 120 studie-
veckors pedagogiska studier. Läroanstalten
har årligen cirka 150 studerande.

Finland hade läsåret 2000—2001 samman-
lagt 17 steinerskolor och 3 steinerpedagogis-
ka specialskolor. Skolorna hade sammanlagt
ca 4 500 elever och 370—400 lärare. Stei-
nerskolorna förmedlar eleverna motsvarande
kunskaper och färdigheter som grundskolor-
na och gymnasierna i Finland. Gällande lag-
stiftning om den grundläggande utbildningen
och om gymnasiet, därpå baserade beslut av
statsrådet om timfördelningen samt Utbild-
ningsstyrelsens riksomfattande grunder för
läroplanen gäller därmed även steinerskolor-
na. Det tillstånd att ordna utbildning som un-
dervisningsministeriet beviljat steinerskolor-
na kan dock i detta hänseende innehålla av-
vikelser.

Lärarutbildningen vid Snellman-
korkeakoulu är inte egentligen utbildning

som leder till en examen, utan den behörighet
som studierna ger bygger på ett särskilt be-
slut av Utbildningsstyrelsen. På det sättet har
lärarutbildningen vid Snellman-korkeakoulu
en erkänd lärarutbildningsuppgift, trots att
anordnandet av utbildningen och studiernas
ställning avviker från universitetens och yr-
keshögskolornas lärarutbildning. Examina
kan därför inte heller definieras i förordning-
en om högskolornas examenssystem
(464/1998).

Enligt förordningen om behörighetsvillko-
ren för personal inom undervisningsväsendet
(986/1998) är en lärare som är behörig som
lärare i grundskolan eller gymnasiet formellt
behörig som lärare också i en steinerskola.
Förordningens 21 § (592/2000) innehåller
likväl i fråga om undervisning som baserar
sig på steinerpedagogik alternativ för att bli
behörig. Behörig att ge sådan grundläggande
undervisning eller gymnasieundervisning
som baserar sig på steinerpedagogik är enligt
den nämnda bestämmelsen också den som
har slutfört studier som av utbildningsstyrel-
sen anses tillräckliga. Enligt förordningens
21 § 2 mom. kan studier som genomförts i de
steinerpedagogiska skolornas lärarutbildning
godkännas som behörighetsgivande studier
för undervisning som baserar sig på steiner-
pedagogik. Behörighetsvillkoren gäller även
skolornas eller läroanstalternas rektorer. Till-
räckliga studier har enligt utbildningsstyrel-
sens beslut den 16 november 1999 (dnr
43/011/99) bl.a. en sådan person som har
slutfört lärarutbildning eller avlagt lärarexa-
men enligt en steinerpedagogisk studieinrikt-
ning. Också bl.a. de studier för förskollärare
som slutförs vid Snellman-korkeakoulu ger
enligt utbildningsstyrelsens bestämmelse (nr
19/01/01) behörighet för förskoleundervis-
ning som baserar sig på steinerpedagogik
samt enligt social- och hälsovårdsministeriets
beslut (218/19/84) för vård- och fostrings-
uppgifter i steinerdaghem.

Verksamheten vid Snellman-korkeakoulu
finansieras med statsunderstöd enligt pröv-
ning som årligen beviljas av undervisnings-
ministeriet, terminsavgifter som studerande-
na skall betala och enskilda donationer.
Statsunderstödet från undervisningsministe-
riet har de senaste åren uppgått till 108 500
euro. Dessutom har ministeriet anvisat pro-
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jektunderstöd av engångsnatur för utveck-
lings- och utvärderingsprojekt. Studerandena
vid Snellman-korkeakoulu har rätt till studie-
stöd enligt lagen om studiestöd (65/1994).

Snellman-korkeakoulu-skolans inofficiella
ställning och ekonomiska situation har för-
svårat verksamheten. Nuläget har också för-
anlett olägenheter som ansluter sig till stude-
randenas ställning jämfört med studerandena
i universitetens och yrkeshögskolornas lärar-
utbildning. De studerande skall betala en
terminsavgift på ca 925 euro. En bättre eko-
nomisk grund skulle ge läroanstalten möjlig-
het både att planera och utveckla undervis-
ningen på sikt och i synnerhet att sänka ter-
minsavgifterna för studerandena i lärarut-
bildningen.

2. Föreslagna ändringar

Det föreslås att i 2 § 1 mom. lagen om fritt
bildningsarbete tas in ett omnämnande enligt
vilket även andra än de läroanstalter som
nämns i den gällande lagen av särskilda skäl
kan vara läroanstalter för fritt bildningsarbe-
te. Avsikten är att tillstånd att driva en läro-
anstalt även i framtiden i första hand beviljas
för en läroanstalt som hör till någon av de
nuvarande läroanstaltsformer som lagen om-
fattar. Det föreslås därför att en sökande ut-
över de förutsättningar för tillstånd att driva
läroanstalt som nämns i 4 § skall ha särskilda
skäl, på basis av vilka tillstånd att fungera
som annan läroanstalt för fritt bildningsarbe-
te kan beviljas. Avsikten är att tillstånd att
driva läroanstalt för fritt bildningsarbete skall
beviljas understödsföreningen Snellman-
korkeakoulun kannatusyhdistys ry. Eftersom
det inte är meningsfullt att i lagen nämna
bara en läroanstalt vid namn, föreslås att det i
paragrafen tas in ett omnämnande av andra
läroanstalter för fritt bildningsarbete. I det
aktuella fallet fyller den inriktning läroanstal-
tens verksamhet har kraven för fritt bild-
ningsarbete. Som ett gemensamt mål för stu-
dierna vid Snellman-korkeakoulu har angetts
att skapa en grund för människans övergri-
pande bildning och livslånga utveckling samt
att väcka människan till en aktiv individ i
studieprocessen liksom att bli medveten om
sin möjlighet till självfostran. Verksamheten
i Snellman-korkeakoulu skiljer sig likväl från

verksamheten i de nuvarande läroanstalterna
för fritt bildningsarbete på grund av lärarut-
bildningsuppgiften. Det har på grund av den
särskilda pedagogiska inriktning utbildning-
en har inte ansetts möjligt att placera utbild-
ningen vid de nuvarande lärarutbildningsen-
heterna. Grundvalen för utbildningsverksam-
heten vid Snellman-korkeakoulu skapas i
denna situation bäst av lagstiftningen om fritt
bildningsarbete. De långvariga studierna
anknyter undervisningsverksamheten till
folkhögskolorna bland läroanstalterna för
fritt bildningsarbete. Å andra sidan har stu-
dieverksamheten vid Snellman-korkeakoulu
inte varit internatbaserad, och det bör inte
heller i denna situation förutsättas att något
internat inrättas.

Som en ny punkt 5 i lagens 8 § 1 mom. fö-
reslås en bestämmelse om hur den kalkylera-
de statsandelsgrunden till andra läroanstalter
för fritt bildningsarbete skall beräknas, näm-
ligen genom att det för läroanstalten fast-
ställda antalet prestationer multipliceras med
det pris per enhet per prestation som fast-
ställts för läroanstalten.

I 9 § föreslås samma statsandelsprocent bli
bestämd för andra läroanstalter för fritt bild-
ningsarbete som för folkhögskolor, dvs. 57
procent.

En bestämmelse om finansieringen för and-
ra läroanstalter för fritt bildningsarbete före-
slås bli intagen i 11 § som ett nytt 7 mom.
Eftersom det är frågan om en enskild läroan-
stalt är det ändamålsenligt att så långt möjligt
tillämpa sådana finansieringsgrunder som re-
dan används i lagen om fritt bildningsarbete.
Som prestation i studieverksamheten lämpar
sig på grund av de långvariga studierna den
prestation som används i folkhögskolorna,
dvs. studerandevecka.

Det är inte heller motiverat att för en en-
skild läroanstalt beräkna ett pris per enhet en-
ligt ett eget kostnadsunderlag, utan det före-
slås att finansieringen binds till priset per en-
het i folkhögskolorna. Enligt lagens 11 §
2 mom. beräknas priset per enhet för en stu-
derandevecka vid folkhögskolorna vartannat
år så att de driftskostnader som verksamheten
vid folkhögskolorna givit upphov till kalen-
deråret före bestämmandet av priset per enhet
divideras med antalet studerandeveckor i
folkhögskolorna under samma kalenderår.
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För folkhögskolorna fastställs inte något ge-
nomsnittligt pris per enhet såsom för med-
borgarinstituten. Enligt 11 § 2 och 8 mom.
kan priserna per enhet vid folkhögskolorna
graderas i utbildning som är avsedd för han-
dikappade enligt vad som bestäms genom
förordning och utifrån en särskild utbild-
ningsuppgift som bestäms i tillståndet att
ordna utbildning. När priserna per enhet be-
räknas och slås fast beaktas graderingarna
likväl så att priserna per enhet höjda med an-
talet faktiska studerandeveckor sammanlagt
motsvarar de nämnda priserna per enhet för
läroanstaltsformen. På det sättet har en del
folkhögskolor ett graderat pris per enhet och
en del ett ograderat pris per enhet. Andra lä-
roanstalter för fritt bildningsarbete än folk-
högskolor skall enligt förslaget påföras ett
ograderat pris. Eftersom priserna per enhet i
folkhögskolorna innehåller också sådana
kostnader som beror på internatformen, före-
slås att en motsvarande sänkning görs i priset
per enhet för andra läroanstalter för fritt bild-
ningsarbete. Storleken på sänkningen skall
bestämmas genom förordning. Priset per en-
het skall å andra sidan kunna höjas för hyror-
nas del och utifrån en specialuppgift som
ålagts i utbildningsuppgiften. Lärarutbild-
ningen i Snellman-korkeakoulu kunde vara
en sådan specialuppgift.

3. Proposit ionens verkningar

Undervisningsministeriet beviljar under-
stödsföreningen för Snellman-korkeakoulu
statsunderstöd enligt prövning av budgetan-
slag 29.69.53. Understödet har de senaste
åren uppgått till 108 500 euro. Förutom bas-
understödet har undervisningsministeriet
åren 2000—2002 beviljat Snellman-
korkeakoulu utvecklings- och andra under-
stöd av engångsnatur.

Under moment 29.69.50 i statsbudgeten för
2002 (Statsandel för folkhögskolornas drifts-
kostnader) beaktas möjligheten att inrätta en
ny folkhögskola. Av studerandeveckokvoten
för folkhögskolorna detta år har en del som
motsvarar ca ett halvt års statsandel för en
medelstor folkhögskola inte fördelats. Efter-
som finansieringsgrunderna för andra läroan-
stalter för fritt bildningsarbete är de samma
som för folkhögskolorna, är avsikten att bi-

behålla finansieringen under samma moment
i statsbudgeten. Den andel statsunderstödet
utgör avses bli överförd till vederbörande
statunderstödsmoment för att täcka statsan-
delsutgifterna för läroanstalten.

4. Beredningen av proposit ionen

Propositionen har beretts som tjänsteupp-
drag vid undervisningsministeriet. Ministeri-
et har sedan slutet av 1999 tillsammans med
företrädare för Snellman-korkeakoulun kan-
natusyhdistys ry utrett skolans ställning samt
olika alternativ att ordna finansieringen av lä-
rarutbildningen för steinerskolornas behov
och av den övriga verksamheten. Tänkbara
alternativ har varit att ordna ställningen och
ekonomin via uppgifter inom grundläggande
yrkesutbildning och yrkesinriktad tilläggsut-
bildning, som utbildning enligt lagstiftningen
om fritt bildningsarbete samt så att samarbe-
tet med universitet och yrkeshögskolor ut-
vecklas.

I syfte att skapa förutsättningar för att
Snellman-högskolans ställning och finansie-
ring skall kunna ordnas på en stabil grund har
undervisningsministeriet i sin verksamhets-
och ekonomiplan för 2002—2005 också tagit
in ett omnämnande om beredskap att efter
utvärdering och utredningar inrätta en folk-
högskola vid namn Snellman-korkeakoulu,
till vars uppgifter bl.a. hör att ge utbildning
för Steinerskolornas lärare.

I anslutning till utredningsarbetet har un-
dervisningsministeriet bett Rådet för utvärde-
ring av högskolorna samt Utbildningsstyrel-
sen att organisera en utvärdering av Snell-
man-korkeakoulu utgående från en plan som
läroanstalten gjort upp. Utbildningsstyrelsens
utvärdering (Lamminranta&Yrjölä/2001)
gällde särskilt de allmänna studierna och Ut-
värderingsrådets utvärdering den steinerpe-
dagogiska lärarutbildningen (Kokonaisval-
tainen opettajuus - steinerpedagogisen opet-
tajankoulutuksen arviointi, Korkeakoulujen
arviointineuvoston julkaisuja 2:2002). I var-
dera utvärderingen anses utbildningen - ut-
maningarna till trots - hålla hög nivå och med
hänsyn till resultaten av lärarutbildningen
vara kvalitativt sett högtstående. Enligt ut-
värderingsresultaten förutsätter utvecklingen
av lärarutbildningen åtgärder på flera nivåer.
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En del av rekommendationerna gäller för-
fattningar och förvaltningsbestämmelser, en
del själva Snellman-korkeakoulu. Som ett
problem i ordnandet av lärarutbildningen
konstaterades skolans inofficiella ställning
och därmed förknippade knappa ekonomiska
resurser.

Företrädare för Samverkande bildningsor-
ganisationerna har yttrat sig om propositio-
nen. Bl.a. fäste de uppmärksamhet vid att en
ny läroanstalt inte får leda till mindre resur-
ser för de andra läroanstalterna för fritt bild-
ningsarbete.

Efter en genomgång av de olika alternati-
ven har man stannat för att finansieringsun-
derlaget för Snellman-korkeakoulu tryggas

bäst om det kan skötas inom lagen för fritt
bildningsarbete. Uppgiften och särdragen för
Snellman-korkeakoulu kan anges i tillståndet
att driva läroanstalten.

5. Ikraftträdande

Lagen föreslås träda i kraft den 1 augusti
2002.

Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs Riksdagen följande lagförslag:

Lag

om ändring av lagen om fritt bildningsarbete

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 21 augusti 1998 om fritt bildningsarbete (632/1998) 2 § 1 mom., 8 §

1 mom. 3 och 4 punkten och 9 § 1 mom., av dessa lagrum 9 § 1 mom. sådant det lyder i den
finska språkdräkten i lag 1390/2001 samt

fogas till 8 § 1 mom. en ny 5 punkt och till 11 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag
1390/2001 ett nytt 7 mom., varvid nuvarande 7—10 mom. blir 8—11 mom. som följer:

2 §

Verksamhet som lagen omfattar

Läroanstalter för fritt bildningsarbete är
medborgarinstitut, folkhögskolor, studiecen-
traler, idrottsutbildningscentrer och sommar-
universitet. Av särskilda skäl kan även en
annan läroanstalt vara läroanstalt för fritt
bildningsarbete.
— — — — — — — — — — — — — —

8 §

Kalkylerad statsandelsgrund

Den årliga statsandelsgrunden till läroan-
stalter inom det fria bildningsarbetet beräk-
nas

— — — — — — — — — — — — — —
3) i ett regionalt idrottsutbildningscenter

genom att det för idrottsutbildningscentret
fastställda antalet studerandedagar multipli-
ceras med det per studerandedag bestämda
priset per enhet,

4) i en studiecentral, ett medborgarinstitut
och ett sommaruniversitet genom att det för
studiecentralen, medborgarinstitutet och
sommaruniversitetet fastställda antalet un-
dervisningstimmar multipliceras med de per
undervisningstimme bestämda priserna per
enhet för respektive läroanstaltsform, samt

5) i en annan än ovan nämnd läroanstalt för
fritt bildningsarbete genom att det för läroan-
stalten fastställda antalet prestationer multi-
pliceras med det per prestation bestämda pri-
set per enhet enligt vad som föreskrivs ned-
an.
— — — — — — — — — — — — — —
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9 §

Statsandelens belopp

Huvudmän för folkhögskolor, medborgar-
institut och sommaruniversitet beviljas
statsandel till 57 procent samt huvudmän för
studiecentraler och idrottsutbildningscentrer
till 65 procent av det belopp som beräknats
enligt 8 §. Huvudmän för andra än ovan
nämnda läroanstalter för fritt bildningsarbete
beviljas statsandel till 57 procent av det be-
lopp som beräknats enligt 8 §.
— — — — — — — — — — — — — —

11 §

Pris per enhet

— — — — — — — — — — — — — —
Priset per enhet för en i denna lag avsedd

annan läroanstalt för fritt bildningsarbete är
det samma som det ograderade priset per en-
het för folkhögskolor. Priset per enhet mins-
kas med det belopp som motsvarar interna-
tets andel enligt vad som närmare bestäms
genom förordning av statsrådet. Priset per
enhet kan i fråga om hyreslokaler höjas så
som bestäms om folkhögskolor och idrotts-
utbildningscentrer i 11 mom. samt på basis
av en specialuppgift som ålagts i utbild-
ningsuppgiften enligt vad som närmare be-
stäms genom förordning av statsrådet. I fråga
om mervärdesskatten iakttas 13 a §.
— — — — — — — — — — — — — —

———

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2002.
Åtgärder som verkställigheten av lagen

förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.

—————

Helsingfors den 28 mars 2002

Republikens President

TARJA HALONEN

Minister Tarja Filatov
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Bilaga
Parallelltexter

Lag

om ändring av lagen om fritt bildningsarbete

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 21 augusti 1998 om fritt bildningsarbete (632/1998) 2 § 1 mom., 8 §

1 mom. 3 och 4 punkten och 9 § 1 mom., av dessa lagrum 9 § 1 mom. sådant det lyder i den
finska språkdräkten i lag 1390/2001 samt

fogas till 8 § 1 mom. en ny 5 punkt och till 11 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag
1390/2001 ett nytt 7 mom., varvid nuvarande 7—10 mom. blir 8—11 mom. som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

2 §

Verksamhet som lagen omfattar

Läroanstalter för fritt bildningsarbete är
medborgarinstitut, folkhögskolor, studie-
centraler, idrottsutbildningscentrer och
sommaruniversitet.

— — — — — — — — — — — — — —

2 §

Verksamhet som lagen omfattar

Läroanstalter för fritt bildningsarbete är
medborgarinstitut, folkhögskolor, studie-
centraler, idrottsutbildningscentrer och
sommaruniversitet. Av särskilda skäl kan
även en annan läroanstalt vara läroanstalt
för fritt bildningsarbete.
— — — — — — — — — — — — — —

8 §

Kalkylerad statsandelsgrund

Den årliga statsandelsgrunden till läroan-
stalter inom det fria bildningsarbetet beräk-
nas

— — — — — — — — — — — — — —
3) i ett regionalt idrottsutbildningscenter

genom att det för idrottsutbildningscentret
fastställda antalet studerandedagar multipli-
ceras med det per studerandedag bestämda
priset per enhet; samt

4) i en studiecentral, ett medborgarinstitut
och ett sommaruniversitet genom att det för
studiecentralen, medborgarinstitutet och
sommaruniversitetet fastställda antalet un-
dervisningstimmar multipliceras med de per
undervisningstimme bestämda priserna per
enhet för respektive läroanstaltsform.

— — — — — — — — — — — — — —
3) i ett regionalt idrottsutbildningscenter

genom att det för idrottsutbildningscentret
fastställda antalet studerandedagar multipli-
ceras med det per studerandedag bestämda
priset per enhet,

4) i en studiecentral, ett medborgarinstitut
och ett sommaruniversitet genom att det för
studiecentralen, medborgarinstitutet och
sommaruniversitetet fastställda antalet un-
dervisningstimmar multipliceras med de per
undervisningstimme bestämda priserna per
enhet för respektive läroanstaltsform, samt
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— — — — — — — — — — — — — —

5) i en annan än ovan nämnd läroanstalt
för fritt bildningsarbete genom att det för
läroanstalten fastställda antalet prestatio-
ner multipliceras med det per prestation be-
stämda priset per enhet enligt vad som fö-
reskrivs nedan.
— — — — — — — — — — — — — —

9 §

Statsandelens belopp

Huvudmän för folkhögskolor, medborgar-
institut och sommaruniversitet beviljas
statsandel till 57 procent samt huvudmän
för studiecentraler och idrottsutbildnings-
centrer till 65 procent av det belopp som be-
räknats enligt 8 §.

— — — — — — — — — — — — — —

9 §

Statsandelens belopp

Huvudmän för folkhögskolor, medborgar-
institut och sommaruniversitet beviljas
statsandel till 57 procent samt huvudmän
för studiecentraler och idrottsutbildnings-
centrer till 65 procent av det belopp som be-
räknats enligt 8 §. Huvudmän för andra än
ovan nämnda läroanstalter för fritt bild-
ningsarbete bevilja statsandel 57 procent
av det belopp som beräknats enligt 8 §.
— — — — — — — — — — — — — —

11 §

Pris per enhet

— — — — — — — — — — — — — —
Priset per enhet för en i denna lag avsedd

annan läroanstalt för fritt bildningsarbete
är det samma som det ograderade priset
per enhet för folkhögskolor. Priset per en-
het minskas med det belopp som motsvarar
internatets andel enligt vad som närmare
bestäms genom förordning av statsrådet.
Priset per enhet kan i fråga om hyresloka-
ler höjas så som bestäms om folkhögskolor
och idrottsutbildningscentrer i 11 mom.
samt på basis av en specialuppgift som
ålagts i utbildningsuppgiften enligt vad som
närmare bestäms genom förordning av
statsrådet. I fråga om mervärdesskatten
iakttas 13 a §.
— — — — — — — — — — — — — —

———
Denna lag träder i kraft den 1 augusti

2002.
Åtgärder som verkställigheten av lagen

förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.

———


