
 

 

ETT LIVSKRAFTIGT 
MEDBORGARSAMHÄLLE  

Kommunen behöver välmående medborgare som 
vill och kan vara delaktiga i lokalsamhället. 
Kommuninvånare som känner sig inkluderade i 
samhället vill även bidra till det gemensammas 
bästa. Betydelsen av den fria bildningen har 
accentuerats inte minst under den rådande 
Coronapandemin.  

Den fria bildningen skapar gemenskap, oberoende 
av om det är frågan om kurser och föreläsningar 
som ordnas av läroinrättningar inom den fria 
bildningen eller som en del av föreningarnas 
kursverksamhet. Fritt bildningsarbete bidrar till 
utbudet av aktiviteter och verksamhet för alla 
kommuninvånare, oberoende av ålder och 
bakgrund. Det skapar sociala sammanhang 
och inkluderande lärmiljöer för alla.  

Fritt bildningsarbete: 

KUNSKAP OCH VÄLMÅENDE 
UTVECKLAR DIN KOMMUN  

Den fria bildningen består av medborgar- och 
arbetarinstituten, folkhögskolorna, 
sommaruniversiteten, idrottsutbildnings-centren 
och studiecentralerna. Den fria bildningen är en 
resurseffektiv utbildningsform. Den fria 
bildningen finansieras via statsandelar och av 
studieavgifter som uppbärs av de studerande. 

 

BILDNING UTVECKLAR 
KOMMUNEN  

Kompetenserna hos den arbetsföra befolkningen ska 
motsvara samhällets och arbetslivets behov. I december 
2020 publicerade Undervisnings- och kulturministeriet 
linjedragningar för det kontinuerliga lärandet. Målet 
är att främja en kompetenshöjning för den arbetsföra 
befolkningen och på så sätt garantera att det finns 
kunnig arbetskraft i alla regioner i Finland.  

Reformen med det kontinuerliga lärandet är jämsides 
med den utvidgade läroplikten en av de mest centrala 
reformerna inom utbildningen under den här 
regeringsperioden. En kommun som satsar resurser på 
den fria bildningen satsar även på kommuninvånarnas 
välmående och kompetensutveckling. Detta gör 
kommunen livskraftigare och också mer attraktiv för 
invånarna. Finland har dessutom en åldrande 
befolkning där allas insatser behövs för att vi ska kunna 
upprätthålla ett livskraftigt samhälle.  

Den fria bildningen skapar i dag tillgänglig utbildning i 
våra kommuner. Den erbjuder lågtröskelutbildningar 
för dem som behöver en mjukare start in till fortsatta 
studier eller sysselsättning. Den fria bildningen 
arrangerar redan nu utbildningar och kurser som riktar 
sig till vissa av målgrupperna inom det kontinuerliga 
lärandet, t.ex. nyanlända och hemmaföräldrar. För 
utbildningar riktade till invandrare med en 
integrationsplan erhåller fria bildningen statsandelar 
till 100%.  

   FLEXIBILITET ÄR A OCH O  

Den fria bildningen finns i alla våra tvåspråkiga 
kommuner. Att läroinrättningarna har breda nätverk 
och samarbete också med andra läroinrättningsformer 
är en självklarhet. I dag består det av en mängd projekt 
i samarbete med universitet, andra stadiet, den 
grundläggande utbildningen och småbarns-
pedagogiken. Dessutom är den tredje sektorn en 
naturlig samarbetspart för olika former av 
kurssamarbete.  

I mänga kommuner ansvarar den fria bildningen också 
för den allmänna lärokursen i grundläggande 
kostundervisning. Det förverkligas med den fria 
bildningens statsandelsfinansiering och möjliggör 
grundläggande kostundervisning som annars inte kunde 
förverkligas.  

För att i framtiden på svenska garantera en tillgänglig 
och kvalitativ utbildning kan ett ökat samarbete mellan 
olika läroinrättningar vara en lösning. Det kan till 
exempel handla om utbildningsverksamhet eller 
personalresurser.  

 

  

 

 

 

#Kommunalval2021 

#FriBildning 


