
LANDSKA.PSSTYRELSENS FIW~STALLN ING 

till Landstinget med förslag till land

skapsl ag ;ing~'lcndc iindring ;1v 7 ~ 1~111Jsk:.ips

lagen om studiestöd. 

FnJ igt 7 § 4 mom. landskapslagen om studiestöd (48/72) betalas förfallna 

r~intor på landskapsgaranterade studielån i sin helhet av landskapets medel om 

låntagaren är arbetslös och har slutfört sina studier och avlagt examen. 

Havandeskap och förlossning föranleder ofta låntagare en sådan ekonomisk 

börda att det är svårt att betala räntorna på studielån. Speciellt problema

tisk blir situationen då barn föds under studietiden eller omedelbart efter 

det att studierna har avslutats eftersom moderskapspcnningcn enligt sjukför

silkringslagcn du Lir Vig. /\ven de ny1 igen utcxcuHinerndL'S ekonomiska stLU 1ning ni· 

vanligtvis svag. 

Landskapsstyrelsen föreslår därför att landskapet skulle betala räntorna för 

studielåntagare som erhåller moderskapspenning minst 24 vardagar enligt 

sjukförsäkringslagen ifall räntestöd fortfarande ges för något av låntagarens 

studielän. Räntestöd ges vanligtvis för studielån Lmder hela studietiden och 

cirka 1,5 år efter att studierna slutförts. 

Med hänvisning till det anförda föreläggs L<lndstinget till a.ntagandc 
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angående ändring av 7 § landskapslager: om studiestöd. 

I enlighet med landstingets beslut 

ändras 7 § 4 morn. landskapslagen den 10 juli 1972 om studiestöd ( 48/72), 

sådant det lyder i landskapslagen den 28 december 1979 (94/79) , samt 
fogas till 7 §, sådan den lyder i landskapslagarna den 16 december 1974 (9:;/74), 

<len28december 1979 (94/79) samt <len 8 mars 1983 (9/83), ett nytt 5 mom. som 
följer: 

7 §. 

Utan hinder av vad i 1, 2 och 3 mom. är stadgat betalar landskapsstyrelsen 

förfallna räntor på studielån om låntagaren 

1) efter slutförda studier och avlagd examen blivit nrhetsJös eller 

2) under den månad räntan förfaller till betalning haft rätt att enligt sjuk-
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försäkringslagen erhålla moderskapspenning för minst 24 vardagar. 

Dessutom skall räntestöd ha getts för något av vederbörandes studielån Wlder 

elen haJvårspcriod unJcr vilken räntan Cörfollcr till betalning. Om b:ldc 

modern och fadern har riitt ti11 moclcrskapspcnning tU1llcr den m{\nnd riintnn 

förfaller till betalning, betalas de förfallna räntorna endast pfi moderns 

studielån. 

Betalningen av räntor som avses i 4 mom. sker i enlighet med i riket 

föreskrivna grunder och utan återbetalningsskyldighet för låntagaren. 

Denna lag träder ikraft den 1 juli 1984. 

Marichamn Llcn 12 april 1984 

V å c e 1 a n t r å d Gtmnevi Nor8man 

Lagberednings sekreterare Pia Rothberg. 


