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Förordning
om ändring i förordningen (2000:521) om statligt
stöd till kompletterande utbildningar;

Utkom från trycket
den 28 december 2000

utfärdad den 14 december 2000.
Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:521) om statligt
stöd till kompletterande utbildningar
dels att 2, 10 och 11 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 11 a §, samt närmast före 11 a § en ny rubrik av följande lydelse.
2 § Statligt stöd enligt 1 § första stycket kan lämnas till utbildning som
1. utgör ett komplement till gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller
motsvarande utbildningar vid fristående skolor som kan förklaras berättigade till bidrag enligt 9 kap. skollagen (1985:1100), eller
2. har lägst genomgången gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning eller viss yrkeserfarenhet som antagningskrav förutsatt dels
att utbildningen inte kan leda fram till en examen som utbildningsanordnaren får utfärda enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina, dels att utbildningen inte står under statlig tillsyn som utövas av Högskoleverket.
10 § För att få statsbidrag krävs det utöver vad som sägs i 1 § första
stycket 3 och 7 § att utbildningen har en omfattning om minst 800 timmar
lärar- eller handledarledd undervisning per år och att utbildningen varar
minst ett år. Dessutom krävs det att utbildningen har ställts under statlig tillsyn och uppfyller förutsättningarna för att förklaras berättiga eleverna till
studiestöd enligt 9 §.
11 § En utbildning som ger en särskilt kvalificerad kompetens inom ett yrkesområde och som anordnas i anslutning till en lärlingsutbildning eller en
utbildning som bidrar till att bevara det svenska kulturarvet kan i särskilda
fall komma i fråga för stöd enligt 1 § första stycket 1 eller 3, trots att utbildningens omfattning understiger det antal timmar som anges i 8 och 10 §§.

Antal elever
11 a § Antal årselevplatser på en utbildning får inte överstiga det antal
platser som förklarats berättiga eleverna till studiestöd enligt 14 och 15 §§
eller till statsbidrag enligt 18 §.
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I 15 § tredje stycket anges vad som avses med årselevplats.
Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2001.
På regeringens vägnar
INGEGERD WÄRNERSSON
Magnus Eriksson
(Utbildningsdepartementet)
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