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LAfIDSKAPSSTYBELSEN" S FRAMSTÄLLNING till 

La~dstinget med förslag till landskapslag 

ill1gående ändring av landskapslagen om stu

diestöd .. 

Den 9 november 1973 överlämnade regeringen till riksdagen en pro

position (prop. nr 201/1973 rd.), innehållande förslag till vissa 

ändringar av rikets lag om studiestöd, (FFS 28/72). 

I anled.."1ing av proposition bar rikslagen ändrats i följande av

seende. 
:Preslcriptionstiden av ett år för löftesförbindelse frå.n det av-

1cortning av lån förfallit ti 11 betalning gäller numera ej sta tsborgen 

för studielån. Undervisningsministeriet har rätt att avstå från att 

indriva av stats:medel på grund av statsborgen erlagt lån j då lån

tagaren på grund av invaliditet eller annan därmed jäm·ställd orsak 

är att anse såsom medellös. Av statens medel på grund av statsborgen 

erlagt studielån får indrivas hos låntagaren utan dom eller utslag 

i den ordning som stadgas i lagen om indrivning av skatter och av .... 

gifter i utsökningsväg. Studiepenning utgår med högre bel opp än tidi

gare. Stud ercmde som erhåller yrke sutbildning och bor hos sina för

äldrar eller i internat har dock ej rätt till full studiepenning. 

Bestämmelserna beträffande borgenspreskription och återindrivning 

av lån tillämpas även på lån för vilka statsborgen givits i stöd av 

gen 0111 studie·stödslagen upphävda lagar. 

Till den del ovan :efere:cade ändringar ej är av rikslagstiftnings

natur anser landskapsstyrel sen det motiverat att bringa dem i kra!t 

även i landskapet. Beträff2nde studiepenningens belopp torde regel

bundna förhöjningar vara att vänta. Det är därför enligt landskaps

styrel~ens uppfattning rne st ändEJL1ålsenligt att reglera studiepenningens 

belopp genora ett stadgande, innehållande hänvisning ti_ll i riket gäl

lande bestämmelser. 

Med hänvisning till det anförda förelägges Landstinget till an
tagande 

L a n d s k a p s 1 a g 

angående ändring av landskap slagen om studiestöd. 

I enlighet med Ltmdstingets beslut ändras 6 § 2 mom., 10 § och 

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

av dessa lagrum 10 § sådan den lyder i landskapslagen den 11 juni 
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1973 (3Ll/73) samt fogas till 6 § nya 3 och 4 mom. som följer: 

6 §. 

på borgen~ som ställes med stöd av denna lag tillämpas icke vad 

i förordningen den 9 november 1868 om 'preskription i fordringsmål 

och om offentlig .stämning på borgenärer är stadgat om preskription 

av borgensförbindelse. Stadgru1det i 4. ·§ förordningen den 24 februari 

1873 angående närmare bestämmande av löf.tesmans ansvarsskyldighet~ 

sådant lagrummet lyder i lagen den 18 maj 1973 (FFS 391/73) tillämpas 

icke heller på lån enligt denna lag i fråga om avkortningar på dem. 

Studj_elån som av landskapsmedel erlagts till kreditinrättning kan 

I I 

av landskapsstyrelsen efterskänkas för den som på grund av varaktig ,, I 
invalid.i tet eller annan där.w.ed jäJ:rställd orsak är medellös. 1i1 I 

Av landskapsmedel till kreditinrättning erlagt studielån får utan 

dom eller utslag utmätas hos låntagaren i den ordning som stadgas 

i lagen den 29 juni 1961 om indrivning av skatter och avgifter i ut

sölrningsväg (FFS 367 /61) ~ 

10 §. 
Studiepenning beviljas för högst ett st:udieår åt gången. Om sf.udie

penningens storlek och om nedsättning i vissa fall av studiepenningens 

belopp gäller vad därom i riket är stadgat. 

16 §. 

Utan hinder av vad i 2 ITiorn. är stadgat skall stadgand ena i denna 

lag tillämpas i fråga o:G1 r ä nta:1 förval tningsersättning och preskrip

tion av borgen beträf:fande s:budielån sorn beviljats med stöd av land

skapslagen den 16 april 1970 o:iu 13!ldskapsborgen och räntestöd f ör 

yrkesstudier 9 rälrnat från 'de:n 1 oktobe r 1972, samt i fråga om indriv

ning av st:udielån som erlagts av landskapets rnedel. 

Denna lag tillämpas från d.en 1 juli 1974. 

Marieharnn 9 den 19 apri l 1974. 

På landskaps styrelsens vägnar: ~A~ 

V l. C< e 1 a D t r å d sirev 1 s son 

Lagberednings sekreterare crrll e / Jans son. 




