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STORA UTSKOTTETS betänkande nr 23/197172 :raed anledning av Ålands landskapsstyFramst.nr 5/1972.
relses framställning till Ålands landsting
med förslag till landskapslag om studiestöd.
Landstinget, som i ärendet fått mottaga kulturutskottets betänkande nr 1/1971-72, har däröver inbegärt stora utskottets utlåtande.
Stora utskottet har vid sin behandling av ärendet omfattat kulturutskottets allmänna motivering, speciellt vad angår lagens tilllämpningsornråde. Vidkommande sedan de enskilda stadgandena i övrigt
har stora utskottet _enats om nedannämnda tillrättalägganden.
2 §. Stora utskottet ställer sig frågande inför kulturutskottets
uppfattning att studiepenning ej skulle kunna återindrivas ens orn
det erhållits på felaktiga premisser och i yttersta fall på rent
svikliga grunder. Den sista satsen i 3 morn. skulle komma i konflikt
med innehållet i lagförslagets 14 § och föreslås utgå.
~Det av kulturutskottet föreslagna nya momentet föreslås utgå,
då tillämpningen av lagförslagets 2 och 3 moIJ. i den av landskapsstyrels en föreslagna utformningen, som även kulturutskottet omfattat,
torde kunna innefatta prövningen av även dessa omständigheter. Ledamöterna Ragna Sanders och Bjarne Björklund vidblev kulturutskottets
förslag.
4 §. Stora utskottet har omfattat utformningen enligt landskapsstyrelsens förslag, eftersom även andra kriterier, som hänför sig
ti 11 sökandes studietid, än dess korthet bör kunna påverka bedörming en
av huruvida inskränkning av studiestöd skall komma i fråga.
~ I 1 mom. synes det riktigt att såsom i landskapsstyreJ.sans
frmnställning ange kreditinrättning i bestämd form, eftersom räntestödet ju utbetalas i efterhand på ansökan till den kreditinrättning so;m
beviljat studielånet vartill räntestödet hänför sig.
I 2 rnorn . har kulturutskottet infört nsärskilda skäl" som ytterligare kriterium utöver lagförslagets generella rätt för landskapsstyr elsen att prövningsvis med anslag ur enskilda medel höja räntegottgörelsen. Eftersom landskapsstyrelsens förslag förutsätter prövning
in casu, synes tilläggskravet på särskild a skäl överflödigt.
~~ · Frånsett en rättelse av det felskrivna ordet "ikläder" om- fattas landskapsstyrelsens förslag, med eno.'ianda motivering som ovan
und er 7 § 1 i::iom.
11 §. StJra utskottet har beslutat stöda landskapsstyrelsens formulering för att ej omintetgöra möjligheten för läroanstalt att
reglera förfallna fordringar mot studerande rned del av studiepenning en,
innan den utbet a las till honor:a .
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16 §., Kul turut skot te ts komplettering av stadgand et ä r befogad.
Med hänvisning till det ovan framförda får stora utskottet vörds ai:i t före slå

att Landstinget måtte antaga lagförslaget i följande lydelse:

L a n d s k a p s 1 a g
om studiestöd .
I

enlighet me d Ålands l a ndstings beslut st a dg as:
Lagens tilläopningsområde.
1

§.

(1 rnom. lika som kulturutskottets försla g ).
För studier------ (2 mom.)------avsett studiestöd.
På särskilda~-----(3 mom. )------ denna l ag.

2 §.
Med studiestöd----(1 iilorn. )---- samt studi epenning.
(2 mom. lika soIJ kulturutskott e ts förslag).
Med studiep ennin g avs es bidrag, vilket av landskaps Dede l bevilj as
för studier, som pågår und er minst fyra oånader.
(Studiestöd----- (4 oorJ. )-----förvärva doktorsgrad.
3 §.
(1 mora. lika som kul turut skottets för slag) .
Vid prövning-----(2 rnorn. ) -----för sörja sökanden.
I riket------ (3 rn om .)------ i landskapet. ·
4 §.
(Lika so:w landskapsstyrelsens fr am ställning).
LBndskapsborgen och ränt e stöd .
5 §.
(Lika som kulturutskott e ts för sl ag ) .
6 §.
(Lika som kulturutskottets förslag.
På borgen------ ( 2 mom. ) -· ----av bor gens för bind els e.

7 §.
(Lika so u. l and sk aps styr e lsens fram.stä llning).
8 §.
OIJ den hög st a r ä nt an för studielån, fö r vilk en landskape t ikläder
sig borgen, gälle r v ad därm.J. i rike t är stadgat. I rike t gällande föreskrifter tillämp a s äv en på b elopp e t av den g ottgör e l se soEJ skall erläggas för penning inrät tningarna s me rkostnader för studielånens förvaltning (förvaltning sersät tning) •

- 39- 15 §§.
(Lika som landsk apsstyrelsens fr arJställning ).
16 §.
Denna lag------- (1 mom . ) ---~~- juli 1972 .
(2 mom . lika sorJ kulturutskotte,ts förslag) .
Utan hind er----- ( 3 r:ioi:1 . ) - · ----- helt införts .
Utan hinder------ (4 mom~ ) .:...:..----~~ oktober 1972 ~
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Ma.riehamn, den 27 mars 1972 .

Närvarande i utskottet: Ordföranden Börje Hagström , viceordförande
Peder Söderström, ledamöterna Göran Bengtz , Bjarne Björklund, Sven
Friberg , Olof Salmen, Ragna Sanders, Göte Sundberg , Torvald Söderlund sawt e rsätta rna Erik Lundqvist och Gör an Fagerlund vardera
delvis.
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