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FÖRSLAG 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar en ny landskapslag om studiestöd. 
Lagen föreslås omfatta rätten till studiestöd för alla som skall bedriva studier efter 

avslutad läroplikt. 

Lagförslaget är utformat så att de grundläggande förutsättningarna för rätt till 

studiestöd upptas i lagen medan närmare bestämmelser om förutsättningarna och om 

storleken på studiestödens belopp skall upptas i landskapsförordning. Ikraftträdandet av 

den föreslagna lagstiftningen (landskapslag och -förordning) föreslås bli harmoniserade 

varvid avsikten är att de skall träda i kraft inför den termin som börjar den 1 januari 

1996. 
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ALLMÄN MOTIVERING 

1. Allmänt om studiestödet 

Det direkta syftet med studiestödet är att skapa ekonomiska möjligheter för 

enskilda att studera efter den obligatoriska skolan. Utgångspunkten är således den 

enskildes behov och möjligheter att förvärva en utbildning. Härigenom får dock stödet 

också en rent samhällelig nytta. Grundläggande bestämmelser om studiestöd finns i 

landskapslagen om studiestöd (48/72). Lagen har ändrats ett flertal gånger men 

överensstämmer dock i allt väsentligt med gällande rikslagstiftning. 

Studiestödet består av flera delar nämligen studielån för vilket landskapet borgar, 

studiepenning som är ett skattepliktigt bidrag samt bostadstillägg och försörjartillagg 
vilka inte är skattepliktiga. Eftersom räntestöd inte beviljas för studielån sker upp

låningen till marknadsvillkor' varvid marknadsräntan kapitaliseras tills återbetalning 

börjar. Istället för studiepenning kan en vuxenstuderande som ersättning för förlorad 

förvärvsinkomst beviljas en vuxenstudiepenning, vilken såsom studiepenningen är en 

skattepliktig förmån. Studielånets maximibelopp och försörjartilläggets belopp fastställs 

årligen av landskapsstyrelsen medan rikets bestämmelser tillämpas avseende studie

penningens, vuxenstudiepenningens och bostadstilläggets belopp. 

Rätten till studiestöd och dess storlek kan göras beroende av en mängd omständig

heter. Viktigast är vilka som kan utnyttja denna rätt. Studiestödets storlek kan bero på 

en studerandes behov och studieresultat. Behovsprövning sker i de flesta länder, då 

hänsyn kan tas till en studerandes ålder, familje- och bostadssituation. Ett exempel på 

prestationsbelöning är att studieskulden kan minskas efter ett snabbt eller särskilt bra 

studieresultat. Utöver direkt studiestöd och prestationsbelöningar förekommer andra 

slag av förmåner såsom billigare boende, måltider, tandvård, resor och rabatterade 

inträdes.avgifter till kulturella evenemang. Skillnader förekommer också avseende om 

stöd ges som bidrag och lån eller endast som lån. Dessutom skiljer sig villkoren för 

återbetalning av lån väsentligt. 

I samtliga nordiska länder utom Sverige finns bestämmelser om behovsprövning. 

Dessutom förekommer krav på att studier skall avklaras inom en viss tid för rätt till 

studiestöd, vilket således har en koppling till studieresultat. Även förmåner. som 

billigare resor med allmänna färdmedel förekommer. 

EU främjar utbildningssamarbete mellan medlemsländer samt kan vid behov stöda 

och kQmplettera deras insatser. Själva uppbyggnaden av utbildningssystem hör dock till 
varje medlemslands ansvar. Betydelsefulla delar i EU:s utbildningsprogram är ömsesi

digt erkännande av examina samt åtgärder för att främja en europeiskt inriktad ut

bildning och ökade språkkunskaper. 
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2. Nuläget 

År 1994 fattade landskapsstyrelsen ca 1. 700 olika studiestödsbeslut varav ca 690 

rörde landskapsborgen för studielån. Omkring 1.600 studerande får studiepenning till 

ett belopp av 18,2 miljoner mark. Av dessa studerade ca 510 stycken i högskolor och 

ca 1.090 i andra läroanstalter. 

Att landskapets förutsättningar kulturellt, språkligt och geografiskt som helhet 

awiker från rikets hindrar inte att i grunden samma studiestödssystem tillämpas. Med 

några viktiga undantag saknas dock i landskapet högskolor och andra icke-obligatoriska 

läroanstalter. Studerande måste därför i högre grad än i omgivande regioner förlägga 

sina studier till annan ort än hemorten, dessutom ofta till orter utanför landet. Med de 

ändrade ekonomiska förntsättningar gällande självstyrelselag ger finns utrymme för att 

med en egen studiestödspolitik ta hänsyn till landskapets särförhållanden. Härvid spelar 

studiestödens storlek och utformning en viktig roll. Landskapsstyrelsen har med an
ledning av detta haft anledning att se över de ekonomiska förntsättningarna för att 

förvärva en utbildning efter den obligatoriska skolan. 

Kulturutskottet konstaterade i ett betänkande (nr 4/1991-92) att studiestödslagstift-

. ningen bör ses över i sin helhet med beaktande av ikraftträdande av de ökade möjlig

heter nu gällande självstyrelselag ger. Utskottet uttryckte att den nya självstyrelselagen 

möjliggör ett studiestöd i nivå med övriga Norden och en bättre anpassning till 

åländska förhållanden. Mot bakgrund av en enligt utskottets mening relativt låg åländsk 

studiebenägenhet ansågs skäl finnas att ytterligare uppmuntra till studier genom 

tillförsäkra studerande bättre ekonomiska möjligheter till det. 

3. En åländsk studiestödspolitik 

Landskapsstyrelsen anser i likhet med vad kulturutskottet uttryckte i sitt betänkande 

(nr 4/ 1991-92) att studiestödslagstiftningen, med beaktande av de ökade möjligheter nu 

gällande självstyrelselag ger, skall ses över mot bakgrund av landskapets särskilda 

förhållanden. 

De ändringar i studiestödssystemet som kan fä den största och mest allmänna 

betydelsen rör studielånets och studiepenningens/vuxenstudiepenningens relativa 

storlek De kompletterande studiestödstilläggen ger rimligare ekonomiska möjligheter 

att studera också för dem som av familjeskäl eller andra vägande skäl annars inte 

kunnat göra det. En mer aktiv utbildningspolitik förntsätter således att landskapsstyrel

sen på ett smidigare sätt än nu kan justera studiestödsbeloppens storlek. Dessutom 

fordras att man än mer noggrannt följer utvecklingen för olika målgrupper som för sina 

studier är beroende av studiestödssystemet. 
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Eftersom studiestödens närmare belopp är beroende av faktorer som väsentligt 

varierar över tiden är det ändamålsenligt att rätten att besluta om deras storlek ges till 
landskapsstyrelsen, samt att bestämmelserna om beloppens storlek intas i landskapsför

ordning. Att denna information blir tillgänglig för allmänheten tryggas genom att en 

såd~ landskapsförordning skall publiceras i Ålands författningssamling. Att land

skaps.styrelsen sköter denna uppgift på ett ändamålsenligt sätt garanteras dessutom av 

att beloppens storlek blir föremål för lagtingets behandling i samband med att land

skapets b.l}dget skall antas. 

Landskapsstyrelsen har under beredningen av detta ärende konstaterat att nuvaran

de studiestödsbestämmelser i grunden är bra. Dessa utgör därför utgångspunkten för 

arbetet med detta förslag till ny studiestödslagstiftning. Förslaget innebär följdaktligen 

i huvudsak endast mindre ändringar jämfört med nuvarande regler. Däremot anser 

landskapsstyreisen att ti11ämpningen av bestämmelserna genom förslaget kan och bör 

bli mer flexibel än hitills, så att stödens storlek och detaljutformning bättre anpassas till 
landskapets förhållanden. 

4. Studiestödsbestämmelserna 

Studielån 
Rätten till studielån grundas på landskapets borgensåtagande (landskapsborgen för 

studielån). Upplåningen sker på marknadsvillkor så att marknadsräntan kapitaliseras 

tills .studierna anses vara avslutade. 

Landskapsgaraqtins maximibelopp fastställs årligen av landskapsstyrelsen. För 

närvarande är maximibeloppet 800 mark per månad för studerande under 18 år, 1.200 

mark per månad för studerande över 18 år, 1.700 mark per månad för studerande som 

erhåller vuxenstudiepenning samt 2.000 mark per månad för studerande i utlandet. 

Landskapsstyrelsen föreslår att rätten till landskapsborgen för studielån skall 

kopplas till sådana allmänna villkor för rätt till studiestöd som anges i lagen och i 
landskapsförordning. Genom förslaget ges flera studerande möjlighet att få landskaps

borgen för .. studielån. Dock skall högsta belopp samt villkor vid beviljande av studielån 

antas, genorn Jandskapsförordning i samband med budgeteringen. I förslaget ges en 

möjlighet, att införa räntestöd för studielån. Avsikten är att skadliga effekter på 
.'•< '' 

studiestödssystemet som kan bli följden av en hög marknadsränta skall kunna motver

kas. Skador som främst torde visa sig i en nedgång av studiebenägenheten. I förslaget 

öppnas dessutom en möjlighet för landskapet att genom inrättandet av exempelvis en 

studiemedelsfond ta över lånehanteringen. 
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Studiepenning 
Studiepenningen är en skattepliktig förmån. Avseende beloppets storlek gäller vad 

i riket stadgas. Studiepenningens gmndbelopp utbetalas f.n. högst med: 

a) 250 mark per månad och (350 mark per månad i högskola) till den som inte fyllt 

20 år och bor hos sina föräldrar, 

b) .500 mark per månad (750 mark per månad i högskola) till den som inte har fyllt 

20 år och bor självständigt samt 

c) 1.300 mark per månad (1.570 mark per månad i högskola) till den som fyllt 20 

år och bor självständigt. 

Dessa belopp kan dock höjas eller sänkas med beaktande av egna och föräldrarnas 

inkomster. För högskolestuderande kan beloppet sänkas endast för dem som har andra 

inkomster under studietiden. För övriga studerande under 20 års ålder kan beloppet 

dessutom ändras med hänsyn till föräldrarnas inkomster. 

Landskapsstyrelsen föreslår att i huvudsak samma regler skall gälla. Dock skall de 

högsta belopp som kan utbetalas samt villkor vid beviljande av studielån antas genom 

landskapsförordning i samband med budgeteringen. Landskapsstyrelsens avsikt är att 
studiestödet till högskolestuderande alltid skall utbetalas med ett belopp oavsett 

mottagarens ålder samt att studiestödets storlek till studerande som fyllt 18 år inte skall 

påverkas av föräldrarnas inkomster. 

' Vuunstudiepenning 
Vuxenstudiepenning är en skattepliktig förmån som inte utbetalas samtidigt med 

studiepenning. Bidraget utbetalas dock med minst samma belopp som studiepenning. 

Landskapsstyrelsen föreslår att i huvudsak samma regler skall gälla. Dock skall 

högsta belopp samt villkor vid beviljande av vuxenstudiepenning antas genom land

skapsförordning i samband med budgeteringen. 

Särskilt studietillägg 
Särskilt studietillägg är en ny förmån som landskapsstyrelsen föreslår skall kunna 

utgå tillsammans med studiepenning eller vuxenstudiepenning. 

Särskilt studietillägg skall kunna ges till dem som på grund av arbetsmarknadsskäl 

är i behov av ett förstärkt studiestöd för att förvärva en utbildning. Avsikten är att ge 

de som hamnat i s.k. långtidsarbetslöshet bättre förutsättningar att komma in på arbets~ 

marknaden. 

Bostads tillägg 
Bostadstillägg är en skattefri förmån som i vissa fall utbetalas tm studerande för 

deras boendekostnader. Det kan vara frågan om en studerande som ensam hyr en 

bostad eller vars familjesituation förutsätter att han eller hon på grund av studierna 

måste hyra en bostad på annan ort än den övriga familjen. 
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Avseende beloppets storlek gäller vad i riket stadgas. Bidraget är behovsrelaterat 

men utbetalas högst med 75 procent av hyran dock högst med 956 mark per månad. 

Landskapsstyrelsen föreslår att i huvudsak samma regler skall gälla. Dock skall 

högsta belopp samt villkor vid beviljande av bostadstillägg antas genom landskapsför

ordning i samband med budgeteringen. 

Försörjartillägg 
Försörjartillägg är en förmån som utbetalas till en studerande för varje minderårigt 

barn. 

Landskapsstyrelsen fastställer årligen bidragets belopp. Bidraget utbetalas f.n. med 

380 mark per barn och månad. 

Landskapsstyrelsen föreslår att i huvudsak samma regler skall gälla; Dock skall 

högsta belopp samt villkor vid beviljande av försörjartillägg antas genom landskaps

förordning i samband med budgeteringen. 

Tidsbegränsningar 
Enligt gällande bestämmelser kan studiestöd utgå högst för 70 studiemånader varav 

55 månader för att avlägga grundexamen. 

Landskapsstyrelsen föreslår att den särskilda 55 månadersbegränsningen för att 

avlägga grundexamen skall försvinna. Landskapsstyrelsen anser den begränsning 

tillräcklig som följer av att rätten till studiestöd beror av studieprestationerna. 

5. Förslagets ekonomiska och organisatoriska verkningar 

Landskapets studiestödsorganisation 
Landskapsstyrelsen begär varje år in uppgifter direkt från läroanstalterna om de 

studerandes framgång i studierna, deras närvaro och avbrott i studierna samt om 

avslutade studier. Dessutom kontrolleras utbildningsprogrammens utbildningsinnehåll 

och andra faktorer som inverkar på studiestödet. 

Studiestödsfrågorna sköts inom landskapsförvaltningen vid utbildningsavdelningen. 

Ärendena föredras av studieinspektören vid utbildningsavdelningen till vars hjälp finns 

en av avdelningens byråsekreterare. Landskapsstyrelsen betalar varje månad studie

penningar, vuxenstudiepenningar, bostadstillägg och försörjartillägg till de bankkonton 

i landet som de studerande har uppgivit. På grund av de debiteringar som bankerna gör 

två gånger per år för studielån får de varje månad räntegottgörelse. Landskapsstyrelsen 

betalar dessutom på ansökan låneräntor för de som är arbetslösa eller har moderskaps

penning och har räntestödet kvar. 
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Organisatorisk verkan 
Avsikten är att landskapsstyrelsen årligen i samband med budgeteringen skall 

föreslå storleken på de belopp som skall beviljas för de olika studiestöden. Härvid 

måste dock beaktas att dessa bestämmelser av administrativa skäl skall gälla för ett 

- studieår, som går från augusti till juli medan landskapets budget fastställs för kalender-

år. 

Studiestödstagarnas ekonomi 
Förslaget befäster i huvudsak nuvarande ekonomiska stöd. Förslagets effekter kan 

långsiktigt innebära att de som skall återbetala studielån efter en studietid under vilken 

marknadsräntoma varit mycket höga genom ett räntestöd från landskapet kan ha en 

rimligare skuldbörda. Införande av ett särskilt studietillägg kan underlätta för lång

tidsarbetslösa att inleda studier. För närvarande fästs inte avseende vid föräldrarnas 

inkomster vid utbetalning av studiepenning om en studerande är över 20 år, denna 

åldersgräns avses istället bli den allmänna myndighetsåldern 18 år. 

Landskapets ekonomi 
Lagförslaget utgår från nu gällande bestämmelser om förutsättningar för studiestöd 

och har i sig inte någon ekonomisk verkan för landskapet. Förslagets samlade ekono

miska verkan blir klar först i samband med antagande av landskapets budget, då högsta 

belopp samt villkor för studiestöd avses bli fastställda. Dessa belopp och villkor intas 

därefter i landskapsförordning. 

Införande av ett särskilt studietillägg torde medföra att ytterligare något tiotal 

personer kan komma att ta del av studiestödssystemet. Eftersom stödet skall balanseras 

mot minskade arbetslöshetsersättningskostnader är den omedelbara merkostnaden för 

landskapet begränsad. 

DETALJ MOTIVERING 

1 kap. Allmänna stadganden 

1 § Tillämpningsområde. En grundläggande förutsättning för rätt till studiestöd är 

stadigvarande bosättning i landskapet (stadigvarande bosättningsort). Härvid kommer 

inte en medborgare från något land inom Europeiska unionen att behandlas annorlunda 

än en ålänning, det innebär således inte en diskriminering enligt EG-rätten. Det bör 

observeras att vad som här avses med "stadigvarande bosättningsort" inte helt över

ensstämmer med begreppet "hemkommun" enligt lagen om hemkommun (FFS 201/94). 
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Studiestöd kan i grunden sägas vara en rättighet som förvärvas genom medverkan 

i ett samhälle med arbete eller någon annan form av bidrag såsom skatt. I detta 

avseende kan medborgarna inom den Europeiska unionen sägas ha del i samma 

samhällsbygge. Följdaktligen föreslår landskapsstyrelsen att för övriga som särskild 

förutsättning skall gälla att bosättning utan avbrott varat under minst två år i landskapet 

samt att den skett för annat ändamål än studier. Dessa förutsättningar överensstämmer 

i huvudsak med motsvarande bestämmelser om rätt till studiestöd som gällde i land

skapet fram till år 1992. 

Lagens vHlkor om stadigvarande bosättningsort viss tid avser inte kalenderår utan 

den faktiska tid någon har varit stadigvarande bosatt på en ort. 

Studier som sker vid sidan om arbete kan stödas om inkomstgränserna så tillåter 

. , Gfr 14 §). Hobbybetonade studier stöds dock inte. 

2 § Definitioner. Definitionerna överens~tämmer i huvudsak med nuvarande praxis. För 

. att trygga olika studiestödssökandes likabehandling har dessutom i paragrafen intagits 

en definition av begreppet "stadigvarande bosättning". 

3 § Studiestöds.förmåner. Paragrafen överensstämmer i huvudsak med ~ällande be

stämmelser. Försörjai-tillägg utbetalas tills vidare med stöd av landskapsstyrelsens 

särskilda beslut därom och på de grunder som föreslås i denna lag. Särskilt studie

tillägg är dock en helt ny form av studieförmån. 

4 § Studier som berättigar till studiestöd. I enlighet med studiestödets allmänna syfte 

bör stöd inte beviljas en person vars utkomst under studietiden är tryggad på något 

annat sätt än genom studiestöd. Paragrafen överensstämmer i huvudsak med gällande 

bestämmelser. Dock skall 1 mom:s allmänna villkor i tillämpliga delar gälla även vid 

slutförande eller komplettering av gymnasiets lärokurs. Att närmare bestämmelser om 

vilka studier som berättigar till studiestöd kan intas i landskapsförordning ger en 

möjlighet att snabbt beakta nya eller ändrade utbildningsformer som bör berättiga till 

studiestöd. 

5 § Tidsbegränsningar. Paragrafen innehåller allmänna stadganden om för vilken tid 

studiestöd beviljas och överensstämmer i huvudsak med gällande bestämmelser. 

En person som inlett sina studier vid högskola före den 1 juli 1992 och som fått 

studiestöd enligt gällande lag kan få studiestöd för denna examen under högst 7 år. 
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2 kap. Studiestödsförmåner 

6 § Studiepenning. Studiepenning beviljas en studerande som uppfyller de allmänna 

villkor för beviljande av studiestöd som anges i 1 kap. De som får vuxenstudiepenning 

kan dock inte samtidigt beviljas studiepenning. Rätt till studiepenning har inte heller de 

studerande under 17 år som har rätt till barnbidrag enligt barnbidragslagen (FFS 

769/92). Studiepenningen är en skattepliktig förmån. 

Paragrafens bestämmelser överensstämmer i huvudsak med gällande bestämmelser. 

7 § Vuxenstudiepenning. Vuxenstudiepenning utbetalas inte samtidigt med studie

penning. Bidraget utbetalas minst med samma belopp som studiepenningen. Grunderna 

för beviljande av vuxenstudiepenning k-varstår oförändrade förutom att rätten till 

vuxenstudiepenning föreslås börja vid ingången av den månad uppnår viss ålder. För 

närvarande gäller att vederbörande måste ha uppnått viss ålder innan avsedda studier 

inleds. Om studierna börjar den 1 september och vederbörande uppnår åldersgränsen 

dagen därpå utgår således inte någon vuxenstudiepenning för det aktuella läsåret. I 

enlighet med detta förslag kan dock vuxenstudiepenning beviljas från ingången av den 

månad någon uppfyller villkoren, d.v.s. även om denna månad infaller under läsåret. 

Paragrafens bestämmelser överensstämmer i huvudsak med gällande bestämmelser. 

8 § Särskilt studietillägg. En förutsättning för särskilt studietillägg är att en person av 

arbetsmarknadspolitiska skäl är i behov av ett förstärkt studiestöd för utbildning. 

Frågan berör socialvård, undervisning och främjande av sysselsättning vilket enligt 18 
§ 13, 14 och 23 punkten självstyrelselagen hör till landskapets lagstiftningsbehörighet. 

9 § Bostadstillägg. Bostadstillägget är en skattefri förmån som kan ges till studerande 

vilka inte kan erbjudas gratis boende genom läroanstaltens försorg. Paragrafens 

bestämmelser överensstämmer i sak med gällande bestämmelser. 

Eftersom förvärvskostnaderna för s.k. ägarbostäder utgör en väsentlig del av 

kostnaderna för dessa boendeformer skulle bostadstillägg för dessa kunna ses som en 

subvention för ett sådant förvärv. Exempel på ägarbostäder är egnahemshus och s.k. 

aktielägenheter. Begreppet "hyresbostad eller liknande bostad" avses dock i regel 

omfatta även de former av bostadsrätt som finns i Sverige och Finland, eftersom dessa 

är en mellanform av hyres- och ägarbostad där dock hyran eller bostadsvederlaget har 

störst betydelse för de månatliga boendekostnaderna. 

10 § Försörjartillägg. Försörjartillägg skall k1mna utbetalas för varje barn under 18 år 

som bor hos studiestödstagaren och för varje barn under 20 år som studerar. Det är i 
huvudsak frågan om ett. återinförande av det försörjartillägg som togs bort från 

rikslagstiftningen år 1992 med bl.a. den motiveringen att barnbidraget skulle höjas 
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väsentligt, något som dock inte förverkligades. Detta innebar att studerande med barn 

kom att drabbas oskäligt hårt, framförallt de som dessförinnan inlett sina studier. I 

landskapet finns försörjartillägget kvar med stöd av landskapslagen om studiestöd och 

landskapsstyrelsens särskilda beslut därom. Genom detta förslag befästs försörjartill

ägget i lag och skall kunna läggas till studiepenningens grunddel i huvudsak på de 

grunder som gällde enligt lagstiftningen före år 1992 och som för närvarande gäller 

med stöd av landskapsstyrelsens beslut. 

Försörjartillägget utgör en årlig kostnad för landskapet på ca 350.000 mark. 

Paragrafens bestämmelser överensstämmer i huvudsak med gällande bestämmelser. 

11 § Landskaps borgen för studielån. Stadgandena om landskapsborgen ändras för alla 

läroanstalter så de motsvarar stadgandena i lagen om studiestöd för högskolestuderande. 

Paragrafens bestämmelser överensstämmer till denna del i sak med gällande bestämmel

ser. 

Rätten till landskapsborgen för studielån är idag kopplad till rätten till studie

penning eller vuxenstudiepenning. Enligt detta förslag kopplas denna rätt istället direkt 

till de allmänna villkor som nämns i 4 §. Således skall inte en inkomstprövning för 

rätten till landskapsborgen göras, om inte landskapsstyrelsen med stöd av landskaps

förordning Gfr 4 §) beslutar annorlunda. 

12 § Studiestödens belopp. Eftersom studiestödens närmare belopp är beroende av 

faktorer som varierar över tiden är det ändamålsenligt att beslut om dem tas i en 

enklare ordning är genom landskapslag. Beloppens storlek blir föremål för lagtingets 

behandling i samband med att landskapets budget skall antas. 

Bestämmelsen i 3 mom. avser bestämmandet av ränta då landskapet löst in bankens 

fordran på grund av borgensförbindelsen. 

3 kap. Ekonomisk behovsprövning 

13 § Inkomsternas inverkan på studiestödet. I de fall en sökande inte fyllt arton år 

kommer föräldrarnas inkomster i praktiken även fortsättningsvis att beaktas. 

14 § Beaktande av vissa förmåner. Paragrafen avser sådana ytterligare förmåner som 

har ett direkt samband med studierna. Prövning skall ske i enskilda fall och behöver 

således inte betyda att netto-inkomsteffekten av en sådan förmån neutraliseras. 
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4 kap. Ansökan, betalning och återkrav 

15 § Ansökan om studiestöd. Närmare bestämmelser om ansökningsförfarandet ges av 

landskapsstyrelsen. Landskapsstyrelsen avser att tillhandahålla särskilda blanketter med 

anvisningar för de studiestödssökande. 

Paragrafens bestämmelser överensstämmer i sak med gällande bestämmelser. 

16 § Betalning. Paragrafens bestämmelser överensstämmer i huvudsak med gällande 

bestämmelser. 

17 § Grund för att inte bevilja studiestöd. Paragrafens bestämmelser överensstämmer 

i sak med gällande bestämmelser. 

18 § Åte1*rav. Beslut om återkrav av studiestöd som betalts utan grund fattas av land

skapsstyrel sen. 

Paragrafens bestämmelser överensstämmer i sak med gällande bestämmelser. 

5 kap. Landskapsborgen för studielån 

19 § Lyftande av studielån. Paragrafens bestämmelser överensstämmer i sak med 

gällande bestämmelser. 

20 § Innehållet i landskapsborgen. Paragrafens bestämmelser överensstämmer i sak 

med gällande bestämmelser. 

Med proprieborgen avses att ett kreditinstitut kan kräva betalning direkt av 

landskapet om låntagaren, i detta fall p.g.a. landskapsborgen för studiestöd, försummat 

sin betalningsskyldighet. 

21 § Landskapsborgens giltighet. Paragrafens bestämmelser överensstämme.r i sak med 

gällande bestämmelser. 

Landskapsborgen gäller i högst 30 år och ställs som proprieborgen för hela det 

nominella beloppet av studielånet, för räntan och dröjsmålsräntan samt de godtagbara 

kostnaderna för uppsägning av lånet. 

Landskapsborgen gäller också avseende den kapitaliserade räntan. De studerande 

erlägger i regel inte räntan på lånet under studietiden. Räntan, som är densamma som 

marknadsräntan, läggs istället till lånekapitalet under de terminer då den studerande fått 

studiestöd. De dagar då kapitaliseringen kommer att ske är som nu den 15 december 

och den 15 juni. Om den studerande önskar går det dock även fortsättningsvis att 

omgående betala det tillägg till lånekapitalet räntan annars utgör. 
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22 § Preskription av borgen. Paragrafens bestämmelser överensstämmer i sak med 

gällande bestämmelser. 

I paragrafen ingår undantagsbestämmelser rörande preskription av borgensansvar 

och upptas i denna lag med stöd av 19 § 3 mom. självstyrelselagen. Dessa bestämmel

ser rör således frågor som hör till rikets lagstiftningsbehörighet och överensstämmer i 
sak med en bestämmelse i 36 § rikets lag om studiestöd (FFS 64/94). 

Förordningen angående närmare bestämmande av löftesmans ansvarsskyldighet 

gavs den 24 februari 1873 och publicerades i samling nr 7 bland utgåvorna av det 

dåvarande storfurstendömet Finlands författningssamling. Förordningen upptas 1 

Finlands Lag; Ci 47. Förordningens 4 §ändrades senast år 1973 (FFS 391/73). 

23 § Yrkande på återbetalning av lån. Paragrafens bestämmelser överensstämmer i sak 

med gällande bestämmelser. 

Ett kreditinstitut har rätt att kräva att lånet återbetalas, om en låntagare försummat 

att betala ränta eller amortering. En förutsättning för upps~gning är att kreditinstitutet 

innan det säger upp lånet upplyser den studerande om detta och landskapsstyrelsen om 

försummelsen minst en månad före den planerade uppsägningen .. Kreditinstitutet kan 

också kräva att landskapsstyrelsen betalar studielånet om låntagaren har avlidit. 

24 § Åte1*rav av borgensfordran. Paragrafens bestämmelser överensstämmer i sak med 

gällande bestämmelser. 

I paragrafen ingår undantagsbestämmelser rörande indrivning av skatter och 

avgifter genom utsökning vilka upptas i denna lag med .stöd av 19 § 3 mom. själv

styrelselagen. Dessa bestämmelser rör således frågor som hör till rikets lagstiftningsbe

hörighet och överensstämmer i sak med en bestämmelse i 38 § rikets lag om studiestöd 

(FFS 64/94). 

25 § Beviljande av betalningsbefrielse. Paragrafens bestämmelser överensstämmer i sak 

med gällande bestämmelser. 

Befrielse från betalning av en borgensfordran kan beviljas om låntagaren har 

avlidit. Befrielse kan också beviljas på grund av arbetsoförmåga. Partiell befrielse kan 

beviljas om låntagarens betalningsförmåga länge varit försämrad t.ex. på grund av 

arbetslöshet eller sjukdom. 

26 §Ränta på borgensfordran. Den i denna paragraf avsedda räntan uttas i samband 

med att lånet övertagits av landskapet på grund av proprieansvaret, i andra fall gäller 

marknadsränta. Den högsta ränta landskapsstyrelsen kan besluta om är den ränta som 

motsvarar dröjsmålsräntan såväl enligt 6 § 5 mom. gällande landskapslag om studiestöd 

som enligt räntelagen (FFS 633/82), således f.n. högst 16 procent. 



12 LL om studiestöd 

6 Kap. Särskilda stadganden 

27 § Räntestöd. Enligt det gällande studiestödssystemet läggs räntan varje termin på 

studielånet och kapitaliseras sålunda. I en situation när en hög marknadsränta :Y.ar1 få 

skadliga effekter, som motverkar syftet med studiestödssystemet, bör landskapsstyrelsen 

ha en möjllghet att motverka dessa genom att besluta om utbetalning av räntestöd för 

studielån. 

28 § Landskapets betalning av ränta. I de fall en enskild som finansierat sina studier 

med studielån tillfälligt saknar betalningförmåga, på grund av arbetslöshet eller på 

grund av avsaknad av annan inkomst än moderskapspenning, faderskapspenning eller 

föräldrapenning kan landskapet betala förfallna räntor för studielån. 

29 § Utmätnings- och öveljOringsjorbud. I paragrafen ingår en undantagsbestämmelse 

rörande utmätning vilken upptas i denna lag med stöd av 19 § 3 mom. självstyrelse

lagen. Bestämmelsen rör således frågor som hör till rikets lagstiftningsbehörighet och 

överensstämmer i sak me.d en bestämmelse i 44 §rikets lag om studiestöd (FFS 64/94). 

30 § Andringssökande. Över ändamålsenligheten av ett av landskapsstyrelsen fattat 

beslut med stöd av lagen går det inte att besvära sig. I enlighet med 25 § självstyrelse

lagen kan däremot besvär över lagligheten av landskapsstyrelsens sålunda fattade beslut 

anföras hos högsta förvaltningsdomstolen. Närmare bestämmelser om besvärstid i de 

senare fallen finns i rikslagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (FFS 154/50). 

31 § lkraftträdelsebestämmelse. Landskapsstyrelsens avsikt är att lagen' skall träda i 

kraft inför den termin som börjar den 1 januari 1996. Tidpunkten för ikraftträdandet 

föreslås dock bli beroende av en särskild landskapsfördning om lagens ikraftträdande, 

så att tidpunkten kan harmoniseras med ikraftträdandet av den landskapsförordning och 

de landskapsstyrelsebeslut om studiestöd som lagen förutsätter. 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar följande lag. 



Lagtext 

LANDSKAPSLAG 
om studiestöd 

I enlighet med lagtingets beslut stadgas som följer: 

1 kap. 

Allmänna stadganden 

1 § 

Tillämpningsområde 

13 

I denna lag finns bestämmelser om när landskapsstyrelsen skall bevilja studiestöd 

för bedrivande av studier efter avslutad läroplikt. 

Om inte annat följer av bestämmelserna i denna lag har den som skall bedriva 

studier vilka varar längre äri åtta veckor rätt till studiestöd på de gnmder som anges i 

denna paragraf. Rätt till studiestöd har en medborgare i ett land som hör till den 

Europeiska unionen och som har stadigvarande bosättningsort i landskapet. Den som 

inte är medborgare i ett lcmd som hör till den Europeiska unionen har rätt till studiestöd 

efter att under minst två år ha varit stadigvarande bosatt i landskapet för annat ändamål 

· ·· än ·studier. 

Landskapsstyrelsen kan av särskilda skäl bevilja studiestöd trots att de förut

sättningar som anges i 2 mom. inte är helt uppfyllda. 

2 § 

Definitioner 
I denna lag använda begrepp skall ha den betydelse som anges i denna paragraf. 

Stadigvarande bosättningsort är den ort där en studiestödssökande under minst 

185 dagar varje år bor till följd av personlig och yrkesmässig anknytning. Den som har 

personlig och yrkesmässig anknytning till två eller flera orter anses ha stadigvarande 

bosättningsort på den ort dit denne regelbundet återvänder och anses ha störst personlig 

anknytning till. Den stadigvarande bosättningsorten ändras inte för den som bor på 

ånnan ort huvudsakligen på grund av studier. 

Läsår är den tid som börjar den 1 augusti och slutar den 31 juli följande år. 

Termin är hösttermin eller vårtermin, varvid höstterminen börjar den 1 augusti 

och slutar den 31 december och vårterminen börjar den 1 januari och slutar den 31 juli. 

Stöd.månad är en månad under vilken studeranden får studiepenning eller vuxen

studiepenning. 

Högskolor är de högskolor som nämns i lagen om utveckling av högskoleväsendet 

(FFS 1052/86) samt bildkonstakademin och med dessa skolor jämställda skolor i 
utlandet. 
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Andra läroanstalter är gymnasier, yrkesläroanstalter, yrkespedagogiska lärarhög

skolor, folkhögskolor, medborgarinstitut och sommaruniversitet samt andra motsvaran

de läroanstalter under offentlig insyn. 

Kreditinstitut är penninginrättningar, fonder, sammanslutningar och andra 

inrättningar vilkas verksamhet omfattar beviljande av lån mot borgen. 

3 § 

StudiestödsfiJrmåner 
På de villkor som stadgas i denna lag beviljas studiestöd i form av 

a) studiepenning eller vuxenstudiepenning, 

b) särskilt studietillägg, 

c) bostadstillägg, 

d) försörjartillägg, samt 

e) landskapsborgen för studielån. 

Studiepenning och vuxenstudiepenning kan inte utbetalas samtidigt. Försörjartillägg 

kan inte utbetalas samtidigt med vuxenstudiepenning. 

4 § 

Studier som bertUtigar till studiestöd 
De allmänna villkoren för rätt till studiestöd är att den studerande har antagits till 

en högskola eller annan läroanstalt i landet eller utomlands, bedriver studier som 

huvudsyssla, har framgång i studierna samt behöver ekonomiskt stöd. Närmare 

bestämmelser om behovet av ekonomisk.1: stöd finns i tredje kapitlet. 

Studiestöd för studier i gymnasium kan beviljas för slutförande eller komplettering 

av gymnasiets lärokurs. 

Närmare bestämmelser om vilka studier som berättigar till studiestöd kan ges i 
landskapsförordning. 

5 § 

1Ydsbegränsningar 
Studiestöd beviljas för den tid den studerande bedriver studier och för högst den 

normala utbildningstiden, varvid den normala utbildningstiden för högskolestudier skall 

anses vara högst 70 månader. Av särskilda skäl kan stöd beviljas för ytterligare högst 

ett studieår. 

Vuxenstudiepenning för avläggande av vetenskaplig påbyggnadsexamen kan 

beviljas för högst 12 månader. 

Studiestöd beviljas inte för en kortare period än 8 veckor. 



Lagtext 

2 kap. 
Studiestödsförmåner 

6 § 

Studiepenning 

15 

Rätt till studiepenning har en studerande som enligt 1 kap, kan beviljas studiestöd 

enligt denna lag och som inte är -berättigad till barnbidrag i enlighet med landskaps

lagen om tillämpning i landskapet Åland av barnbidragslagen (48/94). 

7 § 

Vuxenstudiepenning 
Rätt till vuxenstudiepenning har 

a) en studerande i åldern 25-29 år som inte under en åttaårsperiod omedelbart 

innan studierna inleds har genomgått en över fyra månader lång utbildning för vilken 

studiestöd har beviljats, samt 
b) en studerande i åldern 30-54 år som saknar grundläggande yrkesutbildniD:g eller 

som inte under en femårsperiod omedelbart innan studierna inleds har genomgått en 

över fyra månader lång utbildning för vilken studiestöd har beviljats. 

Den som har avlagt högre högskoleexamen har inte rätt till vuxenstudiepenning för 

avläggandet av en andra högre högskoleexamen. 

Rätten till vuxenstudiepenning börjar vid ingången av den månad då de i 1 mom. 

nämnda åldersvillkoren uppfylls. 

Närmare bestämmelser om rätten till vuxenstudiepenning kan ges i landskapsför
ordning. 

8 § 

Särskilt studietillägg 

Den som är berättigad till studiestöd i enlighet med denna lag kan dessutom av 

landskapsstyrelsen beviljas särskilt studietillägg av arbetsmarknadspolitiska skäl. 

Närmare.bestämmelser om vmkoren för särskilt studietillägg kan ges i landskaps

förordning. 

9 § 

Bostadstillligg 
Rätt till bostadstillägg har en studerande som 

a) bor ensam i en hyresbostad eller liknande bostad som inte anses vara en 

ägarbostad, 

b) enligt ett särskilt hyresavtal bor i en studiebostad som en kommun, en stiftelse 

eller ett allmännyttigt samfund svarar för eller som 
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c) har familj eller lever stadigvarande i äktenskapslfänande förhållande och på 
grund av studierna hyr bostad på annan ort än maken eller den övriga familjen. 

Närmare bestämmelser om rätten till bostadstillägg kan ges i landskapsförordning. 

10 § 
Försörjartillägg 

Rätt till försörjartillägg har en studerande som har minderårigt barn. Stödet 

utbetalas till en studerande vårdnadshavare och utgår som ett belopp per barn. Närmare 

bestämmelser om när barn skall anses vara minderårigt enligt bestämmelserna i denna 

lag skall ges i landskapsförordning. 

11 § 

Landskapsborgen för studielån 
Rätt till landskapsborgen för studielån har en studerande som har antagits till 

studier och bedriver studier på det sätt som nämns i 4 §. 

Den vars studielån indrivs av landskapsstyrelsen på grundval av borgensansvar har 

inte rätt till landskapsborgen för studielån, om inte landskapsstyrelsen av särskilda skäl 
beslutar annat. 

Närmare bestämmelser om rätten till landskapsborgen för studielån kan ges i 

landskapsförordning. 

12 § 

Studiestödens belopp 
I landskapsförordning skall intas bestämmelser om storleken på studiestödens 

belopp för studiepenning, vuxenstudiepenning, särskilt studietillägg, bostadstillägg, 

försörjartillägg och om storleken på den borgen landskapet ger för studielån. 

De terminer en studerande får studiestöd höjs beloppet av landskapsborgen för 

studielån med det tillägg på studielånet som kreditinstitutet beviljar honom för betalning 

av den ränta på studielånet som förfaller till betalning under läsåret. 

Landskapsstyrelsen kan på landskapets hela fordran på grund av landskapsborgen 

för studielån besluta närmare om storleken på den ränta låntagaren skall betala. 

3 kap. 
Ekonomisk behovsprövning 

13 § 

Inkomstens inverkan på studiestödet 
När behovet av ekonomiskt stöd prövas kan en sökandes samt dennes föräldrars 

inkomster beaktas. 
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I landskapsförordning kan intas bestämmelser om hur en sökandes samt dennes 

föräldrars inkomster skall inverka på studiestödet. 

14 § 

Beaktande av vissa förmåner 
Studiepenningens belopp kan sänkas om en studerande från läroanstalten eller på 

grund av studierna eller arbete som utförs i samband med dem får lön, dagpenning, ett 

stipendium avsett för att trygga utkomsten eller annat ekonomiskt stöd som motsvarar 

studiepenningen. Närmare bestämmelser om beaktande av vissa förmåner som avses i 
denna paragraf skall intas landskapsförordning. 

4 kap. 
Ansökan, betalning och återkrav 

15 § 

Ansökan om studiestöd 
Ansökan om studiestöd görs hos landskapsstyrelsen. En studerande skall meddela 

de uppgifter landskapsstyrelsen behöver för beviljande av studiestöd. Den studerande 

skall dessutom meddela alla förändringar som påverkar studiestödet. 

Studiestöd beviljas för högst ett studieår i sänder. 

16 § 

Betalning 
Studiestöd beviljas tidigast från ingången av den månad då ansökan inlämnats. 

Landskapsstyrelsen skall fastställa vilken dag i varje månad studiestödet skall utbetalas. 

Studiepenning, vuxenstudiepenning, särskilt studietillägg, bostadstillägg och 

försörjartillägg betalas varje månad av landskapets medel in på det konto som den 

studerande uppgivit i en penninginrättning i landet. Av särskilda skäl kan en enskild 

utbetalning ske på annat sätt. 

17 § 

Grund för att inte bevilja studiestöd 
Studiestöd kan helt eller delvis förvägras den som tidigare avsiktligt har lämnat 

felaktiga eller vilseledande uppgifter eller avsiktligt underlåtit att lämna riktiga upp

gifter och därvid orsakat att studiestöd har betalts utan grund eller på felaktiga grunder. 

Studiestöd kan helt eller delvis förvägras den vars tidigare studielån på grund av 

borgensansvar erlagts ur landskapets medel och återkrävts på åtgärd av landskapsstyrel

sen. 
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18 § 

Återkrav 
Landskapsstyrelsen kan återkalla eller återkräva studiepenning, vuxenstudie

penning, särskilt studietillägg, bostadstillägg eller försörjartillägg om en väsentlig 

ekonomisk förändring i den studerandes förhållanden inträffat efter att studiestödet har 

beviljats. Sådant återkallande eller återkrav l<.an ske högst till ett belopp som motsvarar 

den ekonomiska förändringen i den studerandes förhållanden. 

Landskapsstyrelsen kan helt eller delvis återkalla eller återkräva studiepenning, 

vuxenstudiepenning, särskilt studietillägg, bostadstillägg eller försörjartillägg om stödet 

felaktigt utbetalats eller på felaktiga grunder beviljats på grund av att den sökande 

uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter 

väsentliga för beräknande av studiestödet eller på grund av annan jämförbar väsentlig 

omständighet. 

Ett belopp som skall· återkrävas kan avdras från studiestöd som senare beviljas 

mottagaren av stödet. 

5 kap. 
Landskapsborgen för studielån 

19 § 

Lyftande av studielån mot landskapsborgen 
Landskapsborgen för studielån beviljas för högst ett läsår i sänder. Beslutet kan 

dock gälla landskapsborgen för juni och juli månad det föregående läsåret. Landskaps

borgen för studielåns sammanlagda belopp höjs för varje termin en studerande får 

studiestöd med det tillägg på studielånet som beviljas av kreditinstitutet för betalning 

av under läsåret förfallen ränta på studielånet. 

Studielån ges mot skuldebrev som landskapsstyrelsen har godkänt. För studier kan 

beviljas ett studielån vars belopp ökas med en beviljad ny studielånerat. 

Studielånet skall lyftas under det läsår för vilket landskapsborgen har beviljats. Om 

tiden efter det beslutet om borgen gavs och fram till läsårets slut omfattar mindre än 

två månader skall studielånet lyftas senast inom två månader efter det beslutet om 

borgen gavs. Då beslutet omfattar landskapsborgen för juni eller juli före läsåret, får 

lånet lyftas redan under dessa månader. 

20 § 

Innehållet i landskapsborgen 
Landskapsborgen ställs som proprieborgen för hela det nominella beloppet av ett 

studielån som ett kreditinstitut som står under offentlig tillsyn har beviljat för räntan på 

studielånet, dröjsmålsräntan samt de godtagbara kostnaderna för uppsägning av lånet. 
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Lagtext 

21 § 

Landskapsborgens giltighet 

19 

En landskapsborgen gäller i högst 30 år från det att den första låneutbetalningen 

lyftes. Ett villkor för att landskapsborgen skall vara i kraft är att kreditinstitutet 

halvårsvis under de terminer som berättigar till studiestöd till studielånet lägger de 

räntor som förfaller till betalning under studieåret. 

22 § 

Preskription av borgen 
På landskapsborgen för studielån tillämpas inte vad som stadgas om preskription 

i fodringsmål och om offentlig stärhrnning på borgenärer. Bestämmelsen i 4 § för

ordningen angående närmare bestämmande av löftesmans ansvarsskyldighet tillämpas 

inte heller på amorteringar på lån som avses i denna lag. 

23 § 

Yrkande på återbetalning av lån 
Om en låntagare har försummat att betala ränta eller amortering och minst tre 

månader har förflutit sedan förfallodagen, har kreditinstitutet rätt att yrka att lånet 

genast betalas tillbaka i sin helhet. Kreditinstitutet skall i sådant fall meddela land

skapsstyrelsen minst en månad före den dag lånet sägs upp. 

Studielån som av landskapsmedel betalats till kreditinstitut jämte ränta skall 

efterskänkas om låntagaren avlidit Studielånet skall anses vara förfallet till betalning 

i sin helhet om kreditinstitutet i sådant fall framställer ·ett yrkande om betalning av 

landskapsmedel till landskapsstyrelsen. 

24 § 

Återkrav av borgensfordran 
En borgensfodran som grundar sig på landskapsborgen för ett studielån får utan 

dom eller beslut utsökas hos låntagaren i enlighet med bestämmelserna i lagen om in

drivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (FFS 367/61). Bestämmelserna om 

preskription av fordringar i nämnda lag gäller dock inte den regressrätt som landskapet 

har enligt detta moment. 

Vid återkrav kan landskapsstyrelsen bevilja betalningstid eller tillgripa andra 

betalningsarrangemang om det med hänsyn till låntagarens betalningsförmåga finns 
grundad anledning till detta eller om det därigenom kan säkerställas att den kvarstående 
skulden återbetalas. 
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25 § 

Beviljande av betalningsbefrielse 
Landskapsstyrelsen kan bevilja befrielse från betalning av en borgensfordran som 

grundar sig på landskapsborgen för ett studielån samt räntorna på fordran om låntaga

ren har avlidit. 

Befrielse från betalning kan också beviljas om låntagaren är varaktigt arbetsoför

mögen eller om han har varit arbetsoförmögen sammanlagt minst fem år, och återkrav 

med hänsyn till hans ekonomiska omständigheter och andra förhållanden anses vara 

oskäligt. 

Av särskilda skäl kan partiell betalningsbefrielse beviljas om låntagarens ekonomis

ka förhållanden har försvagats av långvarig arbetslöshet, sjukdom eller annat motsva
rande skäl så att återkrav av hela lånet anses vara oskäligt. 

26 § 

Ränta på borgensfordran 
På landskapets hela borgensfordran skall låntagaren betala högst den ränta som 

avses i 4 § 1 mom. räntelagen (FFS 633/82). Närmare stadganden om storleken på den 

ränta som skall betalas kan ges genom landskapsstyrelsebeslut. 

6 kap. 
Särskilda stadganden 

27 § 

Räntestöd 
Landskapsstyrelsen kan besluta att räntestöd skall utbetalas för studielån som avses 

1 denna lag. Den sista utbetalningen av räntestöd kan ske 18 månader efter den 
räntekapitalisering som nämns i 19 och 21 §§, eller senast fjorton år efter att studie

lånet första gången utbetalades. 

Närmare bestämmelser om villkoren för beviljande av räntestöd samt räntestödets 

storlek kan ges i landskapsförordning. 

28 § 

Landskapets betalning av ränta 
Landskapsstyrelsen kan betala förfallna räntor på grund av studielån om låntagaren 

efter slutförda studier och avlagd examen blivit arbetslös, eller om denne under den 

månad räntan förfaller till betalning har haft rätt till moderskapspenning, faderskaps

penning eller föräldrapenning för minst 24 vardagar. Om en moder och fader samtidigt 

har rätt till moderskapspenning, faderskapspenning eller föräldrapenning under den 

månad räntan förfaller till betalning betalas endast förfallna räntor för moderns studielån. 
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Betalningen av räntor som avses i 1 mom. sker utan återbetalningsskyldighet för 

låntagaren. 

Närmare bestämmelser om villkoren för landskapets betalning av ränta kan ges i 

landskapsförordning. 

29 § 

Utmätnings- och övaföringsförbud 
Studiepenning, vuxenstudiepenning, bostadstillägg och studielån får inte utmätas. 

Ett avtal om överföring av en rättighet enligt denna lag på någon annan är ogiltigt. 

30 § 

Ändrings sökande 
Den som är missnöjd med beslut som landskapsstyrelsen fattat med stöd av denna 

lag kan inom trettio dagar räknat från den dag beslutet delgavs vederbörande, 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. 
I beslut som landskapsstyrelsen fattat med stöd av denna lag, får ändring inte sökas 

genom besvär. 

Beslut om studiestöd anses delgivet vederbörande, om inte annat visas, den sjunde 

dagen efter den dag då beslutet inlämnats för postbefodran under den adress sökanden 

har uppgivit. 

31 § 

lkraftträdelsebesttimmelse 
Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som landskapsstyrelsen fastställer i en 

1andskapsförordning. I den avsedda landskapsförordningen kan intas övergångs

bestämmelser om ikraftträdandet av en landskapsförordning om rätten till studiestöd 

och om studiestödens belopp. 

Genom ikraftträdandet av denna lag upphävs landskapslagen om studiestöd ( 48172) > 

dock så att rättigheter och skyldigheter som uppkommit med stöd av lagen skall 

fortsätta att gälla. 

Åtgärder som lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft. 

Mariehanm den 16 mars 1995 

Lantråd Ragnar Erlandsson 

Lagbered ni ngssekreterare Olle Ekström 




