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KULTURUTSKOTTES BETÄNKAN
DE nr 7/1991-92 med anledning av 
landskapsstyrelsens framställning till 
landstinget med förslag till landskapslag 
angående ändring av landskapslagen om 
studiestöd. 

Landstinget har den 9 september 1992 inbegärt kulturutskottets yttrande över nämnda 
framställning. Utskottet som i ärendet hört landskapsstyrelseledamoten Roger Nordlund, 
avdelningschefen Sten-Erik Abrahamsson och lagberedningssekreteraren Olle Ekström får 
i anledning härav anföra följande. 

I framställningen föreslås en ändring av landskapslagen om studiestöd vilken ändring i 
huvudsak överensstämmer med den ändring av lagen som landstinget antog i maj 1992. 
I lagförslaget har dock intagits bestämmelser av vilka framgår att studiestöd skall utgå ur 
landskapets medel och att landskapsstyrelsen kan bevilja borgen för studielån. 

I sitt betänkande nr 4/ 1991-92 över landskapsstyrelsens förra förslag till ändring av 
landskapslagen om studiestöd föreslog utskottet att landstinget hos landskapsstyrelsen 
skulle hemställa om att en ny, till åländska förhållanden anpassad lag snarast möjligt 
skulle utarbetas. Utskottet konstaterar nu me.d tilfredsställelse att landskapsstyrelsen 
tillsatt en arbetsgrupp jämte referensgrupp vars uppdrag är att utreda förutsättningarna 
för ett åländskt studiestödssystem. 

Den föreslagna ändringen av studiestödslagen är enligt utskottets mening fortfarande 
behäftat med brister eftersom det ekonomiska stödet till de studerande totalt sett är 
otillräckligt. Eftersom landskapsstyrelsen tillsatt nämnda arbetsgrupp utgår utskottet dock 
från att lagen i praktiken kommer att ha en begränsad giltighetstid och den får ses som 
en tillfällig lösning i avvaktan på ett eget åländskt, till nordiska förhållanden anpassat 
studiestöd. 

Utskottet föreslår några ändringar i lagförslagets 1 §. För det första har utskottet inte 
funnit tillräckliga skäl att behålla kravet på finskt medborgarskap för erhållande av 
studiestöd och föreslår därför i paragrafens 1 mom. att studiestöd skall beviljas person 
som är stadigvarande bosatt i landskapet oberoende av medborgarskap. Ändringen 
överensstämmer med de europeiska principerna om förbud mot diskriminering. Som en 
följd av ändringen föreslår utskottet att en del av 1 § 3 mom. utgår. 

För det andra föreslår utskottet i förtydligande syfte en ändring i 2 mom. så att förutom 
lagen om studiestöd för högskolestuderande (FFS 111/92) även med stöd därav utfärdade 
bestämmelser skall tillämpas. 

Med tanke på det stora antalet åländska studeranden i Sverige anser utskottet att det inte 
skall behöva föreligga särskilda skäl för att landskapsstyrelsen skall kunna bevilja 
studiestöd för studier i utlandet och föreslår i enlighet härmed en ändring av 1 § 3 mom. 
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' Med hänvisning till ovan anförda får utskottet härmed vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte anta det i 
framställningen ingående lagförslaget 
med följande ändringar: 

LANDSKAPSLAG 
angående änring av landskapslagen om studiestöd · 

(Ingressen lika som i framställningen). 

1 § 
Den som tir stadgivarande bosatt i landskapet och som efter genomgången 

grundskola bedriver studier vid läroanstalt som är underställd offentlig tillsyn beviljas på 
ansökan studiestöd enligt denna lag. 

Avseende studiestöd för den som är stadigvarande bosatt i landskapet och studerar 
vid högskola tillämpas, med undantag av vad i 1 mom. stadgas, lagen om studiestöd för 
högskolestuderande (FFS 111/92) samt med stöd därav utfärdade bestämmelser. I 
nämnda lag avsett studiestöd beviljas ur landskapets medel och i lagen avsedd ansökan 
om borgen förstudielån prövas i landskapet av landskapsstyrelsen. Ändring i lagen om 
studiestöd för högskolestuderande gäller i ladnsakpet om inte annat öfljer av 
bestämmelserna i denna lag. 

Landskapsstyrelsen kan bevilja i 1 mom. avsett studiestöd liven för studier i utlandet 
(uteslutning). 

2 - 10 §§ 
(Lika som i framställningen). 

Denna lag träder i kraft den 

Mariehamn den 22 september 1992 

På kulturutskottets vägnar: 

Olof Erland 
ordförande 

Susanne Eriksson 
sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Erland, viceordföranden 
Björling samt ledamöterna Liljehage, Stig Holmberg och Nordman. 


