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Regeringens proposition till Riksdagen med rörslag till lag 
om ändring av 16 § lagen om fritt bildningsarbete 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att det till 
lagen om fritt bildningsarbete fogas ett be
myndigande enligt vilket även någon annan 
myndighet än undervisningsministeriet kan 
vara statsbidragsmyndighet i statsstödsären
den som närmare an~es genom förordning. 
A v sikten är att utbildningsstyrelsen skall 
kunna bevilja sådana försöks- och utveck-

Ungsunderstöd som avses i lagen. På så sätt 
förenhetligas praxis med den praxis som 
an~es i lagen och förordningen om finans
ienng av undervisnings- och kulturverksam
het. 

Lagen avses träda i kraft vid ingången av 
2000. 

MOTIVERING 

l. Nuläge och ändringsförslag 

I lagen om fritt bildningsarbete 
(632/1998), som trädde i kraft vid ingången 
av 1999, samlades bestämmelser om verk
samheten vid och statsandelama till folkhög
skolorna, medborgarinstituten, studiecentra
lerna samt idrottsutbildningscentrerna. En ny 
grupp som började få statsandel var som
maruniversiteten. Läroanstalterna reglerades 
tidigare av egna lagar, dock så att bestäm
melserna om statsbidrag till folkhögskolorna 
då ingick i lagen om finansiering av under
visnings- och kulturverksamhet (705/ 1992). 

Undervisningsministeriet är statsbidrags
myndighet i fråga om både driftskostnaderna 
och anläggningskostnaderna. Detta gäller 
statsunderstöd enligt lagens 14 §. Enligt la
gens 14 § l mom. kan läroanstalter inom det 
fria bildningsarbetet beviljas understöd för 
försöks- och utvecklingsverksamhet och en
ligt 2 mom. extra understöd. 

Praxis har således varit annorlunda än i 
andra utbildningsformer, där utbildningssty
relsen fungerar som statsbidragsmyndighet 
när det gäller försöks- och utvecklingsunder
stöd. Det föreslås därför i denna proposition 
att praxis skall förenhetligas också i fråga 
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om det fria bildningsarbetet Det föreslås att 
till 16 § lagen om fritt bildningsarbete fogas 
ett nytt 2 moment med ett bemyndigande att 
genom förordning föreskriva att även någon 
annan myndighet än undervisningsminis
teriet kan vara statsbidragsmyndighet Mot
svarande bemyndigande i lagen om finans
iering av undervisnings- och kulturverksam
het finns i lagens 53 §. A v sikten är att på 
samma sätt som i 25 § förordningen om fi
nansiering av undervisnings- och kulturverk
samhet (806/1998) foga en ny 7 § till för
ordningen om fritt bildningsarbete 
(805/1998), enligt vilken utbildningsstyrel
sen är statsbidragsmyndighet för sådana för
söks- och utvecklingsunderstöd som avses i 
lagens 14 § l mom. När det gäller idrottsut
bildningscentrerna skall dock undervisnings
ministeriet vara statsbidragsmyndighet till 
alla delar. Idrottsutbildningscentrerna lyder 
under ministeriets kulturpolitiska avdelning. 

2. Ekonomiska verkningar 

Propositionen har inga ekonomiska verk
ningar. 
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3. Beredningen av propositionen 

Propositionen har beretts som tjänsteupp
drag vid undervisningsministeriet. Utbild
ningsstyrelsen har tagit initiativ till att för
söks- och utvecklingsunderstöden skall börja 
behandlas av den. 

4. Ikraftträdande 

Lagen föreslås träda i kraft den l januari 
2000. 

Med stöd av vad som ~~~~r. •rts ovan före
läggs Riksdagen följande lagförslag: 

Lag 

om ändring av 16 § lagen om fritt bildningsarbete 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 16 § lagen den 21 augusti 1998 om fritt bildningsarbete (63211998) ett nytt 

2 mom. som följer: 

16 § 

Statsbidragsm yndighet 

nämns i l mom. skall vara statsbidragsmyn
dighet i ärenden som gäller statsunderstöd. 

-- - - - - - - - - - - - - Denna lag träder i kraft den l januari 
Genom förordning kan föreskrivas att ock- 2000. 

så någon annan myndighet än den som 
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