Bildningsalliansens ställningstagande till budgetförslaget för år 2021
Den fria bildningen är en del av det kontinuerliga, livslånga lärandet. Inom den svenskspråkiga fria bildningen
studerar årligen ca. 90 000 individer, av dem är ca. 2 000 personer med annan kulturell bakgrund. Fritt
bildningsarbete har under de senaste åren tilldelats nya bildningsuppdrag, bl.a. invandrarutbildningar och
främjande av grundläggande samt digitala färdigheter för vuxna. Behovet av utbildning är bestående och kräver
förutom grundfinansiering också tilläggsresurser. De bildningsuppdrag den fria bildningen har främjar jämlika
möjligheter samt tillgänglighet till utbildning.
I finansministeriets förslag till statsbudget för 2021 tillägnas fria bildningen 160,973 miljoner € av dem är 5,4
miljoner € statsunderstöd (moment 29.10.31). I förslaget finns inte någon finansiering för det kontinuerliga
lärandet såsom i budgeten för 2020.
Kontinuerligt lärande ska finnas tillgängligt för alla
Regeringsprogrammet poängterar att det behövs flexibla och 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. För att kunna nå en syssesättningsprocent på 75% behövs allas
insatser och kompetens. Enligt regeringsprogrammet ska fria bildningen svara mot det behov som finns
gällande främjandet av grundläggande och digitala färdigheter. För att fria bildningen ska kunna svara mot
bildningsbehovet behöver det allokeras finansiering i statsbudgeten för den här uppgiften.
Det fria bildningsarbetet beviljades tilläggsfinanisering under 2020 för att ordna utbildning som främjar
sysselsättning. Behovet för denna form av utbildning finns fortfarande och coronapandemin och dess följder
kan öka behovet ytterligare. För att kunna fortsatta svara mot det behov som finns behöver det i statsbudgeten
tilldelas 5 miljoner euro i tilläggsresurser för bildningsuppdraget inom kontinuerligt lärande även för år 2021.
Utvidgad läroplikt
Bildningsalliansen stöder reformen med den utvidgade läroplikten och det uppdrag man tilldelat
folkhögskolorna. De 1,8 miljoner euro som i budgetförslaget tilldelats folkhögskolorna täcker dock endast 43%
av de beräknade kostnaderna (d.v.s. det som uppbärs som studieavgifter i normala fall) och summan är
beräknad på att max 650 studerande deltar i folkhögskolornas läropliktsutbildning. Inom folkhögskolfältet
anser man att det här antalet är för lågt. Bildningsalliansen stöder Finlands folkhögskolsförenings
ställningstagande om att den här beräkningen är för låg, speciellt då man räknar med att 15% av åldersgruppen
blir utanför en andra stadiets studieplats. Därmed behöver man allokera både finansiering och nya prestationer
för utbildning inom folkhögskolan som riktar sig till läropliktiga.
Integrationen kräver resurser
Den fria bildningen har sedan 2018 fått statsandelsfinansiering till 100 % för invandrarutbildningar som en
nyanländ fått godkänd i sin integrationsplan. Av dessa 100 % utgörs 57% av fria bildningens normala
statsandelsfinansiering medan endast 43% är den tilläggsresurs man erhåll i och med förändringen av
finansieringen. Det finns behov av tilläggsresurser på 7 miljoner för att kunna förverkliga invandrarutbildning
långsiktigt och så att den inte tär på de statsandelar som tilldelats övrig undervisningen inom fri bildning. I
budgetförslaget för 2021 har detta fortfarande inte beaktats trots att fria bildningens betydelse för nyanländas
integration fanns omnämnd redan i revisionsutskottets betänkande från 2019.
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