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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING till 

Landstinget med förslag till landskapslag angåen

de ändring av 2 § landskapslagen om studiestöd. . 

1Enligt 2 § landskapslagen om studiestöd (48/72) beviljas landskapsborgen och 

räntestöd för studielån för studier som pågår under minst sex månader. Enligt samma 

lagrum beviljas studiepenning för studier som pågår under minst fyra månader. 

Studiepenning ges som bidrag och uppgår studieåret 1984/85 maximalt till 6.030 mark 

per år. Maximibeloppet för landskapsborgen och räntestöd för studielån är 13.680 mark 

per år. 

För att ekonomiskt underlätta för de personer som väljer utbildning med en 

utbildningstid under sex månader, samt för att förenhetliga reglerna föreslår landskaps

styrelsen att studiestöd, innefattande såväl landskapsborgen och räntestöd för studielån 

som studiepenning, utges för studier som pågår under minst 16 veckor. 

Landskapsstyrelsen föreslår vidare att 2 § 2 mom. revideras. Folkakademi, som 

nämns bland läroanstalterna, har genom förenhetligandet av folkhögskoleväsendet 

riket år 1984 blivit folkhögskola. Sålunda behöver folkakademi inte längre nämnas. 

Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till antagande 

Landskapslag 

angående ändring av 2 § landskapslagen om studiestöd. 

I enlighet med landstingets beslut ändras 2 § landskapslagen den 10 juli 1972 om 

studiestöd (48/72), sådan den lyder i landskapslagen den l juli 1977 (63/77), som följer: 

2 §. 

Med studiestöd avses i denna lag landskapsborgen och räntestöd för studielån samt 

studiepenning i form av bidrag. 

Studiestöd beviljas för studier, vilka bedrivs i gymnasium eller på gymnasialsta

dlum, i folkhögskola, i yrkesläroanstalt eller vid universitet eller högskola och pågår 

under minst 16 veckor. 

Studiestöd beviljas dock inte den som vid universitet eller annan högskola avlagt 

högre kandidatexamen eller annan motsvarande examen och som bedriver studier i syfte 

att avlägga licentiatexamen eller att förvärva doktorsgrad. 
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Denna lag träder i kraft den l juli 1985. 

Mariehamn den 27 februari 1985. 

Lantråd Folke Woivalin 

Lagberedningssekreterare Michael Patrickson. 


