Lag
om ändring av lagen om fritt bildningsarbete

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) 9 § 5 mom., 13 § 3 mom. och 25 i §,
sådana de lyder, 9 § 5 mom. och 25 i § i lag 1219/2020 och 13 § 3 mom. i lag 579/2015, som
följer:
9§
Statsandelens belopp
——————————————————————————————
För huvudmän för folkhögskolor som ordnar i 7 a kap. avsedd utbildning beviljas statsandel
till 100 procent av det belopp som beräknats enligt 8 § för det antal prestationer som undervisnings- och kulturministeriet fastställt med stöd av 10 § när det gäller av huvudmannen ordnad
utbildning som riktar sig till läropliktiga. Dessutom beviljas en huvudman för en folkhögskola
för ordnande av utbildning som avses i 7 a kap. läromedelstillägg inom ramen för det anslag
som reserverats för utbildningen i statsbudgeten. Bestämmelser om beloppet av läromedelstillägget utfärdas genom förordning av statsrådet.
13 §
Kostnader som inte beaktas vid beräkningen av priser per enhet
——————————————————————————————
Från driftskostnaderna för läroanstalterna enligt 2 § 1 mom. avdras ett belopp som motsvarar
de statsunderstöd som med stöd av 14 § under det år kostnaderna beräknas har beviljats läroanstalternas huvudmän för verksamheten i fråga samt ett belopp som motsvarar det läromedelstillägg som med stöd av 9 § 5 mom. beviljats under det år kostnaderna beräknas.
——————————————————————————————
25 i §
När en studerande anses ha avgått
En studerande anses ha avgått, om
1) det är uppenbart att den studerande inte har för avsikt att delta i undervisningen och den
studerande inte har angett någon grundad anledning till frånvaron,
2) den studerande har avbrutit fullgörandet av läroplikten på det sätt som avses i 7 § 2 mom.
i läropliktslagen,
3) den studerande inte avlagt studierna inom den tid som föreskrivs i 25 b § 2 eller 3 mom.
En studerande anses ha avgått också när han eller hon själv skriftligen anmäler till huvudmannen för folkhögskolan att han eller hon avgår. Då anses den studerande ha avgått den dag när
anmälan kommer fram till huvudmannen för folkhögskolan, eller vid en senare tidpunkt som
den studerande uppger.
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Huvudmannen för folkhögskolan ska meddela ett beslut om att en studerande anses ha avgått,
med undantag för situationer som avses i 1 mom. 2 punkten.
En läropliktig anses ha avgått på den grund som avses i 1 mom. 1 punkten senast en månad
efter det att han eller hon sist har deltagit i undervisning. Innan den läropliktige anses ha avgått
ska huvudmannen för folkhögskolan underrätta den läropliktige samt dennes vårdnadshavare
och andra lagliga företrädare att den läropliktige kan anses ha avgått, om han eller hon inte
deltar i undervisningen. Bestämmelser om de förfaranden som ska iakttas när en läropliktig
anses ha avgått finns dessutom i 13 § i läropliktslagen.
———
Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.
Nådendal och Helsingfors den 8 juli 2022
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