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Kontinuerligt lärande kräver resurser
Den fria bildningen är en del av det kontinuerliga, livslånga lärandet. Fritt bildningsarbete har under de senaste
åren tilldelats nya bildningsuppdrag, bl.a. invandrarutbildningar och grundläggande samt digitala färdigheter
för vuxna. Behovet är bestående och kräver förutom grundfinansiering också tilläggsresurser för att kunna
förverkligas långsiktigt och kvalitativt.
Effektiv integration kräver resurser
Regeringsprogrammet framhåller att integrationen ska utvecklas med grund i det betänkade som Riksdagens
revisionsutskott publicerade i januri 2019. Betänkandet lyfte fram fria bildningens och tredje sektorns roll i
främjande av integration.
Den fria bildningen har sedan 2018 fått statsandelsfinansiering till 100 % för utbildning som den nyanlända fått
godkänd i sin integrationsplan. Av dessa 100 % är endast 43 % ett tillägg som beviljats sedan 2018 medan den
resterande 57 % utgörs av den fria bildningens normala statsandelsfinansiering. Det finns alltså behov av
öronmärkta tilläggsresurser för att kunna förverkliga invandrarutbildning långsiktigt och så att den inte tär på de
statsandelar som ges för den övriga undervisningen inom fri bildning. Därtill borde invandrare vars
integrationstid har utgått kunna studera utan studieavgift på kurser riktade till dem.
Kontinuerligt lärande ska finnas tillgängligt för alla
Regeringsprogrammet poängterar att det behövs individuella utbildningsmöjligheter för vuxna i behov av
grundläggande och digitala färdigheter, speciellt för vuxna med låg utbildningsnivå och/eller för dem som är
utanför arbetslivet av olika orsaker. Enligt regeringsprogrammet ska fria bildningen svara mot det behov som
finns gällande grundläggande och digitala färdigheter.
Det fria bildningsarbetet beviljades tilläggsfinanisering under 2018 för att ordna utbildning för den här
målgruppen. Behovet för denna form av utbildning kommer att bestå också framöver och därför behöver det
också i fortsättningen finnas tillräcklig finansiering för det här ändamålet.
Förlängning av läroplikten
Bildningsalliansen (som representerar alla läroinrättningsformer inom den svenskspråkiga fria bildningen) anser
att det är centralt och viktigt att folkhögskolutbildningen är ett möjligt studiealternativ vid en förlängd läroplikt.
För att folkhögskolan ska vara en likvärdig läroinrättning med de övriga inom andra stadiet behöver också
finansieringen vara 100 % så att ingen studieavgift uppbärs av de studerande, såsom nu är fallet.
Utredning kring svenskspråkig utbilding
I regeringsprogrammet finns nämnt att ”Den svenskspråkiga utbildningens särdrag, utmaningar och
utvecklingsbehov (från småbarnspedagogiken till högskoleutbildningen) ska utredas på ett övergripande sätt
och ett långsiktigt åtgärdsprogram utarbetas i syfte att trygga jämlikheten”.
Bildningsalliansen anser det här vara en viktig utredning som kräver finansiering. För en minoritet är det viktigt
med tillgång till en utbildning som ger samma möjligheter och samma kvalitet som majoriteten har. Vi ser
också att den fria bildningen har en central roll i det kontinuerliga lärandet på svenska. Våra läroinrättningar
finns i alla tvåspråkiga kommuner i vårt land och det ska beaktas i utredningen.
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Bildningsalliansen är en samarbetsorganisation för fritt
bildningsarbete i Svenskfinland. Föreningen har 38 svenskoch tvåspråkiga läroinrättningar som sina medlemmar.
Bildningsalliansen jobbar för att trygga
verksamhetsförutsättningarna på svenska för alla
läroinrättningsformer och stöder medlemmarna i deras
uppdrag genom fortbildning och utvecklingsarbete.
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