1989-90 Lt-Ls framst. nr 18
LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING
till Landstinget med förslag till' landskapslag
angående ändring av 7 och 1Oa § § landskapslagen om studiestöd.
Bestämmelser om beviljande av studiestöd för den som efter genomgången
grundskola bedriver studier finns i landskapslägen om studiestöd (48/l2). tandskapsstyrelsen fastställer

för varje år ett belopp som betalas till kreditinrätt-

ningarna för att minska

studielåntagarnas räntekostnader (s.k. räntestöd eller

räntegottgörelse). Räntestödet får utgöra hÖgst fem procentenheter av räntan på
studielånet. Landskapsstyrelsen föreslår att den fasta procentgränsehför räntestöd
slopas varefter fastställandet av räntestödsbeloppet endast görs med hänsyn till
vad som anses skäligt.
I enlighet med lagens l Oa § kan vuxenstuderande utöver annat studiestöd
beviljas ersättning för förlorad förvärvsinkomst i form av vuxenstudiepenning.
Bestämmelsen trädde i kraft den 1 juli 1987 och tillämpas temporärt till utgången
av juni månad 1990. En liknande lagstiftning antogs samma år i försökssyfte i riket
(FFS 95/87). Landskapsstyrelsen föreslår att lagens 1Oa § skall tillämpas till
utgången av juni månad 1991.
Liknande lagstiftningsåtgärder har föreslagits i riket (prop. 169/89).
Landskapslag
angående ändring av 7 och lOa §§ landskapslagen om studiestöd

I enlighet med landstingets beslut ändras 7 § 1 mom. och 1Oa § landskapslagen
den 10 juli 1972 om studiestöd (48/72), av dessa lagrum 7 § 1 mom. sådant det lyder
i landskapslagen den 16 december 1974 (93/74), och lOa

9 sådan

den lyder i LL den

17 juni 1987 (52/87), som följer:

7§
För studielån som avses i denna lag erlägger landskapet räntestöd till ett
belopp som landskapsstyrelsen fastställer.

- 2-

Landskapsstyre].,sen kan, utöver
tillvuxenstud~r~nde

an11~t

studiestöd, bevilja vuxenstudiepenning

som ersättning för inkomstbortfall.

Utan hinder av bestämmelserna i 2 och 3 §§ kan vuxenstuderande beviljas
vuxenstudiepenning och annat studiestöd för avläggande av licentiat- eller doktorexamen eller förvärv, av doktorsgrad. Vid prövning av ansökan om vuxenstudiepenning skall makes in)<omst och förmögenhet inte beaktas.
·:-,_

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990.
Lagen tillämpas. från den 1 oktober 1989 på de räntor som förfaller' till
betalning efter ikraftträdandet. Lagen?: lOa § tillämpas till och med den 30 juhi
-

i'

1991.

Atgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen
träder i kraft.
Mariehamn den 7 <fecember 1989

May Flodin
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Lagberedningsse)<rete.rare
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Olle Ekström

