1990-91 Lt-Ls framst. nr 10
LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING

till Landstinget med förslag. till landskapslag
angående ändring av landskapslagen om studiestöd.
Bestämmelser om beviljande av studiestöd för den som efter genomgången
gp.J)ldskola bedriver studier. finns i landskapslagen om studiestöd (48/72). I enlighet
med en bestämmelse som temporärt fogats till lagen kan vuxenstuderande utöver
annat studiestöq beviljas ersättning för förlorad arbetsinkomst i form av vuxenstudiepenning. Bestämmelsen trädde i kraft den 1 juli 1987 och avsågs gälla till och
. med utgången av juni månad år 1990. Giltighetstiden har efter en lagändring
(11/90) förlängts med ett år.
Landskapsstyrelsen konstaterar att betydelsen av vuxenutbildning ökar samt att
stödet till vuxenstuderande tryggar vuxnas studiemöjligheter och ökar studiemotivationen och föreslår därför att de tidigare temporära reglerna härom görs
bestående.
Liknan.de lagstiftning har antagits i riket (FFS 684/90).
Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till antagande
,r;:

Landskapslag
angående ändring av landskapslagen om studiestöd
I enlighet med landstingets beslut
ändras 2 § l och 3 mom. samt 3 § 2 mom. landskapslagen den 10 juli 1972 om
studiestöd (48/72), av dessa lagrum 2 § l mom. sådant det

lyd~r

i. landskapslagen

den 5 juli 1985 (38/85) och 3 § 2 mom. sådant det lyder i landskapslagen den 1 juli
1977 (63/77), samt
fogas till 10 § sådan den lyder i landskapslagen den 15 februari 1990 (29/90) ett
nytt 2 mom., som följer:

2§
Med studiestöd avses i denna lag landskapsborgen och räntestöd för studielån
samt studiepenning och vuxenstudiepenning i form av bidrag.
Studiestöd beviljas dock inte den som vid universitet eller annan högskola avlagt
högre högskoleexamen eller annan motsvarande examen och som bedriver studier i
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syfte att avlägga licentiatexamen e!H:r att förvärva doktorsgrad. Vuxenstuderande
kari docltbeviljas studiestöd även för så.dana studier, i enlighet med de villkor

land~kapsstyrelsen fastställer.
3§
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Vid bedömning av

om sökanden av studiestöd är mindre bemedlad kan beaktas'.,

a) ~ökandens ·egen inkomst och förmögenhet,
b) föräldrarnas inkomst och förmögenhet om' det kan anses att sökanden försörjs
av sina.föräldrar och-_
c) l°~komst och förmögenhet< hos. sökandens make eller person med vilken
sökanden sammanlever under äktenskapsliknande förhållanden.
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10 §
----------------------------------------------·~----~

Vuxenstuderande får utöver annat studiestöd beviljas vuxenstudiepenning.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991. Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.
Mariehamn den 15 november 1990
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Sune Eriksso·n
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Lagberedni~gssekreterare ·

Olle Ekström

