1989-90 Lt-Ls framst. nr 7
LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING

till Landstinget med förslag till landskapslag
angående ändring av landskapslagen om studiestöd.
I landskapslagen om studiestöd (48/72) finns bestämmelser om beviljande av
studiestöd till studerande vid läroanstalt underställd offentlig kontroll. När lagen
skrevs förutsattes att närmare bestämmelser skulle ingå i en landskapsförordning
men någon sådan har aldrig utfärdats vilket gör att lagens hänvisningar till närmare
stadganden i .landskapsförordning saknar materiell grund och att luckor finns i
regelverket. Eftersom landskapets invånare är tillförsäkrade minst samma förmåner som ges i riket, i enlighet med landskapslagen om vissa grunder för landskapets
hushålining (72/83), och de studiestödsförmåner som ges i riket regelbundet byggs
ut genom bl.a. statsrådsbeslut saknas ofta i landskapets studiestödsbestämrnelser
formell grund att ge samma förmåner.
Landskapsstyrelsen anser det motiverat att i landskapet ge samma förmåner
till studiestötjstagare som ges i riket och att grunderna för beslut om studiestöd
.
.
ytterligare formaliseras vilket är ägnat att öka rättsskyddet för dem som ansöker
~

om eller som har fått studiestöd.
Landskapsstyrelsen föreslår att lagen ändras så att rikets regler på motsvarande område blir tillämpliga om inte annorlunda stadgas i landskapslag eller beslutas
av landskapsstyrelsen.
Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till antagande
Landskapslag
angående ändring av landskapslagen om studiestöd

I enlighet med landstingets beslut
upphävs 11 §, 12 § 2 och 3 mom. samt 13 § 1 rnom. landskapslagen den l 0 juli
1972 om studiestöd (l~8/72), av dessa lagrum 13 § 1 mom sådant det lyder i
landskapslagen den 30 mars 1. 981 (14/81 ), samt
ändras 3 § l

mom.~

10 §, 12 § och 15 §, av dessa lagrum 10 § sådan den lyder i

landskapslagen den 18 oktober 1974 (76/74), som följer:

- 23§
Ållnl'änna förutsättningar för beviljande av studiestöd är att sökanden bedrivit
studier med framgång och är mindre bemedlad.

10 §
Studi:epenning qevUjas för högst ett

studi~är

åt gången. Om

studiepenning~ns

utbetalning till mottagaren, dess storlek och om nedsättning i vissa fall,::av
studiepenningens belopp gäller vad därom i riket är stadgat.
12 §
Om beviljande

av

studiestöd och om. övriga frågor i samband därmed beslutar

landskapsstyrelsen.
13 §

. ..

-~~.

.

Den som är missnöjd med beslut som landskapsstyrelsen fattat med stöd av
denna lag kan inom trettio dagar, räknat f.rån den dag beslutet delgavs vederbörande, skriftligt yrka om rättelse hos laf)dskapsstyrelsen. Till rättelseyrkandet, som
iäggs till grund för landskapsstyrelsens prövning, skall . fogas beslutet i vilket

rättelse yr)<as samt den övriga utredning om åberopas.
~ :""'

-- -

....

- - - - - - - - - - - - - - - - - - ....

~

-- - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - ....

15 §
I riket 1,1tfärdade närmare bestämmelser angående studiestöd som avses i denna
lag är gällande i landskapet om inte annat framgår av denna lag eller landskapsstyrelsen beslutar annorlunda.
Mariehamn den 20 oktober 1989
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