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KULTURITTSKCYITETS BEI'ÄNKANDE nr 1 /1983-84 

med anledning av lbn Roger N:>rdlu..11ds m. fl. 

hernställningsm:>tion till landskapsstyrelsen 

om åtqärder för snabbare behandling av studie

stödsa.~sökningar. 

Landstinget har den 19 november 1983 inbegärt kulturutskottets yttrande över 

motionen. Utskottet, som hört landskapsstyrelseledamoten Gunnevi Nordman, ut

bildningschefen Bärje Karlsson och byråsekreteraren Cordi-Maj öhrnan, får 

härmed vördsamt anföra följande. 

I motionen efterlyses åtgärder för att behandlingen av studiestödsansökningar 

och utbetalningen av beviljade studiestöd skulle kunna ske snabbare än hittills. 

I motionen hänvisas till sådana nackdelar en försening av behandlingen och ut

betalningen kan medföra. 

Beviljandet av studiestöd, som omfattar dels landskapsborgen för studielån och 

dels studiepenning vilket är ett bidrag, regleras i landskapslagen orn studie

stöd (48/72). Handläggningen av ansökningar orn studiestöd utgör numera en be

tydande del av verksamheten vid utbildningsavdelningens allmänna byrå. Hösten 

1983 emottog landskapsstyrelsen 870 ansökningar om studiestöd. 

Flera faktorer bidrar till att handläggningen av ansökningar om studiestöd 

kan dra ut på tiden. Enligt landskapslagen om studiestöd skall beträffande vissa 

:maximigränser för inkornst och fönnögenhet tillämpas samma normer som i riket. 

Likaså gäller ifråga orn studiepenningens belopp vad därom i riket är stadgat. 

Närmare bestäm:nelser om dessa gränser och belopp utfärdas årligen i riket. 

Landskapsstyrelsen måste därför invänta rikets motsvarande beslut innan an

sökningsärendena kan handläggas. Maximibeloppet för studielån för studier 

vid läroanstalter i landskapet fastställs årligen av landskapsstyrelsen. Även 

här inväntar man i allmänhet rikets motsvarande beslut eftersom det knappast 

i praktiken är möjligt att tillämpa olika maximibelopp för studerande hemma.

hörande i landska98t respektive i riket. 

Sedan några år tillbaka sker behandlingen av studiestödsansökningarna med hjälp 

av automatisk databehandling. Prograrrmeringen och datakörningen har vållat vissa 

inkörningsproblern, vilka enligt uppgifter utskottet inhämtat dock nu torde vara 

överståndna. Sådana förseningar som noterades senaste höst är därför inte 
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längre att vänta av orsaker som hänför sig till databehandlingen. 

En kraftigt bidragande orsak till att behandlingen av mång:i.ansökningar försenas 

är att ansökningshandlingarna är ofullständiga. Utskottet vill i detta sarrrrnan

hang betona läroanstalternas ansvar ifråga om informationen till sina elever 

beträffande betydelsen av att ansökningarna om studiestöd ifylls omsorgsfullt. 

·E:"l viss kontroll i detta avseende från skolans sida tillärm?as redan nu, något 

som kunde effektiveras ytterligare även genom att landskapsstyrelsen tillhanda
håller skolorna närmare direktiv. 

Utskottet har konstaterat att olika åtgärder vidtagits för att wedge en så 

snabb behandling av studiestödsansökningarna som rröj ligt. Utskottet vill är1då 

understryka betydelsen av att arbetsuppgifterna inom landskapsstyrelsen planeras 

och förbereds så att största möjliga kapacitet kan sättas in på behandlingen av 

studiestödsansökningarna under de perioder då tillströrnnin3en av ansökningar är 

som störst. Det vore enligt utskottets uppfattning skäl att överväga en 

maximitid för handläganingen av ärendena. Utskottet vill ytterligare betona 

vikten av att databehandlingen förbereds tillräckligt omsorgsfullt och att 

förseningar i beredningen inte upostår T?å grund av orsaker som kan hänföras 

till databehandlingen. 

Även om sålunda olika åtgärder vidtagits i den riktning motionärerna efterlyser, 

finner utskottet det angeläget att understryka betydelsen av en snabb handläggning 

av stuciestödsärendena. De flesta studerande är mer eller mindre ekonomiskt 

beroende av de studielån som beviljas vid läsårets början och förseningar in

verkar därför menligt på deras förutsättningar att bedriva studierna. Av denna 

orsak har utskottet ansett det påkallat att bifalla motionen. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte hemställa hos 

landskapsstyrelsen an vidtagande av 

åtqärder för snabbare behandling av 

studiestödsansökningar 'Xh för utbe

talningen av studiestöden. 

Marie-
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hamn den 22 december 1983. 

·På kulturutskottets vägnar: 

Bjarne Björklund 

ordförande 

Lars Ingmar Johansson 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordf. Björklund, v.ordf. 

Sundberg, medlemmarna Fagerholm och Flodin samt ersättaren Sagulin. 


