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KUL TUR UTSKOTTETS BETÄNKAN

DE nr 1/1989-90 med anledning av 

landskapsstyrelsens framställning till 

landstinget med förslag till landskaps

lag angående ändring av landskapsla

gen om studiestöd. 

Landstinget har den 6 november 1989 inbegärt kulturutskottets yttrande över 

nämnda framställning. Utskottet, som hört lagberedningssekreteraren Olle Ek

ström, får härmed anföra följande. 

När landskapslagen om studiestöd antogs. förutsattes att närmare bestämmelser om 

fagens tillämpning och verkställighet skulle ingå i en landskapsförordning. Någon 

landskapsfö.rordnin:g har emellertid aldrig utfärdats varför lagens hänvisningar till 

närmare bestämmelser i landskapsförordning saknar materiell grund. Landskapssty

relsen föreslår ;att dessa stadganden .upphävs och att de närmare bestämmelser som 

utfärdats i riket angående studiestöd blir gällande även i landskapet om inte .annat 

framgår av landskapslagen om studiestöd eller landskapsstyrelsen besJ.uter . annor

lunda. Utskottet har funnit de föreslagna ändringarna ändamålsenliga och tillstyr

ker därför lagförslaget med två mindre ändringar av språklig karaktär. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga lagför

slaget i följande lydelse: 

Landskapslag 

angående ändring av landskapslagen om studiestöd 

I enlighet med landstingets beslut 

upphävs 11 §, 12 § 2 och 3 mom. samt 13 § 1 mom. landskapslagen den 10 juli 

1972 om studiestöd (48/72), av dessa lagrum 13 § 1 mom. så.dant det lyder i 

landskapslagen tjen 30 mars 1981 {14/81), samt 

ändras 3 § 1 mom., 10 §, 12 §, 13 § 2 mom. och 15 §, av dessa lagrum 10 § sådan 

den lyder i landskapslagen den 18 oktober 1974 (76/74) och 13 § 2 mom. sådant det 

lyder i landskapslagen den 30 mars 1981 (14/81). 
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3 § 

. (Lika ~<;>m i framställningen). 

•:t·.·.-· 10 § 

~t1Jdiepenning beviljas för högst ett studieår åt gängen. Beträffande utbetalning 

av studiepenning, dess storlek och om nedsättning i vissa fall gäller vad därom 
i 

riket är stadgat. 

. 12 § 

(Lika som i framställningen). 

13 § 

Den. som är missnöjd med beslut· som landskapsstyrelsen fattat med stöd av 

denna lag kan inom trettio dagar,. räknat från den dag beslutet· delgavs veO.erböran

de, skriftligt yrka om rättelse hos landskapsstyrelsen. Till rättelseyrkandet, som 

läggs till grund för landskapsstyrelsens prövning, :Skall fogas beslutet i vilket 

rättelse yrkas samt den övriga utredning som åberopas. 
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15 § 

(Lika som i framställningen). 

Mariehamn den 7. november 1989 · 

På kulturutskottets vägnan . 

Barbro Sundback . 

ordförande 

Carina Strand 

· sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Sundback, viceordfö

randen Nordberg samt ledamöterna Fagerholm, Lindeman och Öhberg. 


