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LANDSKAPSSTYPELSENS FRAMSTÄLLNING till 

Landstinget med förslag till landskapslag 

angående ändring av landskapslagen om stu

diestöd. 

Rikets lag om studiestöd (FFS 28/72) har genom en lag den 21 januari 

1977 (FFS 65/77) ändrats i följande avseenden. 

studier i gymnasium, på gymnasialstadium, i folkhögskola och folkaka

demi är numera järnställda med yrkesstudier och studier vid universitet 

eller annan högskola i fråga om studerandenas möjligheter att erhålla 

statsborgen och räntestöd för studielån. Beträffande grunderna för bevil

jande av studiestöd beaktas föräldrarnas ekonomiska ställning i större ut

sträckning än tidigare. Detta sker vid beviljande av såväl statsborgen och 

räntestöd som studiepenning, om det kan anses att studeranden försörjes av 

sina föräldrar. I den nya lagen järnställes personer, som sammanbor under 

äktenskapsliknande förhållanden, med äkta rnakar sålunda, att då sådan per

son ansöker om studiestöd, beaktas vid bedömningen av om han är mindre be

medlad även den persons inkomst och förmögenhet, med vilken den sökande sam

manbor. 

Vid indrivningen av studielånen har maximiräntan under åren 1969-76 varle

rat mellan sex och en halv och nio procent. Dessa variationer i räntan har 

vid indrivningen av studielånen i utsökningsväg konstaterats medföra en mängd 

extra arbete och olägenheter. På grund härav har man i riket övergått till 

att uppbära samma ränta för hela borgensansvarsbeloppet. Räntan är tolv pro

cent. För att göra ansökningarna mera tillförlitliga och sålunda minska be

hovet av kontrollåtgärder från myndigheternas sida har det ansetts nödvän

digt att skärpa påföljderna av att oriktiga uppgifter lämnas i ansökan om 

studiestöd. studiestöd skall följaktligen icke längre utan särskilt vägande 

skäl beviljas person som tidigare erhållit sådant stöd genom att lämna orik

tiga uppgifter eller genom att hemlighålla på sak verkande omständigheter. 

Detsamma gäller person vars tidigare studielån med stöd av statsborgen beta

lats ur statens medel och skall indrivas av myndigheterna. LandskapsstyiBlsen 

anser det motiverat att bringa ovan refererade ändringar i kraft även i land

skapet. 

Med hänvisning till det anförda förelägges Landstinget till antagande 

L a n d s k a p s l a g 

angående ändring av landskapslagen om studiestöd. 
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I enlighet med landstin~ets beslut 

ändras 2 § 2 mom. och 3 § 2 mom. landskapslagen den 10 juli 1972 

om studiestöd (48/72), samt 

109 

fogas till 6 §, sådan den lyder delvis ändrad genom landskapslagen 

den 18 oktober 1974 (76/74), ett nytt 5 mom. och till 14 §ett nytt 2 mom. 

som följer: 

2 §. 

Landskansborgen och räntestöd för studielån beviljas för studier, 

vilka bedrives i gymnasium eller på gymnasialstadium, i folkhögskola 

eller folkakademi, i yrkesutbildande läroanstalt eller vid universitet 

eller annan högskola och ~ågår under minst sex månader. 

3 §. 

Vidr bedömning av om sökanden är mindre bemedlad skall beaktas hans 

egen ävensom makens inkomst och förmögenhet samt, om det bör anses att 

sökanden försörjes av sina föräldrar, även deras inkomst och förmögenhet. 

Vad ovan är stadgat om beaktande av makes inkomst och förmögenhet gäller även 

sådan nersons inkomst och förmögenhet med vilken sökanden fortgående 

sammanbor under äktenskapsliknande förhållanden. 

6 §. 

Vid återindrivning hos Vintagaren av studieltn som ur landskapets medel 

erlao;ts till kreditinrättning är den :lrliga räntan tolv nrocent av hela 

borgensansvarsbeloppet. 

14 §. 

Nytt studiestöd beviljas ej, såvida landskansstyrelsen icke av särskilt 

vägande skäl annorlunda besluter, nerson som lfunnat oriktiga uppgifter 

eller hemli,ghållit omstfuldigheter som inverkar nå beviljandet av studiestöd, 

eller vars tidigare studielån nå grund av borgensansvar erlagts ur landska

vets medel och indrives på åtgärd av landskansstyrelsen. 

Denna lag träder i kraft den l augusti 1977, dock så, att 6 § 5 mom. 

tillämnas nå de borgensansvarsbelonn, i fråga om vilka indrivningsåtgärder 

inledes efter det lagen trätt i kraft. 
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Verkställighetsåtgärder som förutsättes l denna lag kan vidtagas 

innan lagen träder i kraft . 

. Mariehamn, den 25 februari 1977. 

L a n t r å d 

Extra föredragande 
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