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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till 

landskapslag angående ändring av 

landskapslagen om studiestöd. 

Enligt 7 § landskapslagen den 10 juli 1972 om studiestöd (48/72) 

upphör landskapet att betala räntestöd för studielån ett och ett 

halvt år efter studiernas avslutande. För många låntagare har 

den korta tidsfristen medfört svårigheter att klara av räntebetal

ningar och amorteringar. Särskilt de som ef~r·slutförda studier 

och avlagd examen inte fått lämpligt arbete kommer i en svår 

situation. På grund av den ökade arbetslösheten finns f .n. ett 

stort antal dylika studielåntagare. 

Förenämnda även i riket förek?mmande svårigheter har föranlett 

att rikets lag om studiestöd (FFS 28/72) ändrats genom lagen den 

10 juli 1979 (FFS 615/79). Ändringen innebär att staten enligt 

grunder som fastställs av statsrådet för arbetslösa studielån

tagare som slutfört sina studier och avlagt examen betalar förfall

na räntebelopp. För att låntagaren skall vara berättigad till 

ränt~understödet skall denne under minst tre månader i följd fram 

till. förfallodagen· ha varit arb.etslös. Studielåntagarens, 

eller dennes familjs, inkomster eller förmögenhet får dock inte 

överstiga vissa fastställda gränser. 

Vid indrivningen av studielånen är nuvarande ränta tolv pro

cent för hela borgensansvarsbeloppet. I många fall har den höga 

räntesatsen skapat problem för studielåntagare som på grund av 

t.ex. arbetslöshet, sjukdom eller dylikt haft dålig ekonomi. 

Därför har man i riket tillåtit statens studiestödscentral att 

vid behov och på låntagarens ansökan sänka räntan till den maxi

miränta som penninginrättningarna uppbär för studielån. Land

skapsstyrelsen anser det motiverat att de åländska studielånta

garna får samma förmåner som de i riket. 

Ändring i studienämndens beslut kan enligt 13 § sökas hos 

landskapsstyrelsen, vad gäller beslutets ändamålsenlighet, och hos 

statens studiestödscentral, såvitt gäller beslutets laglighet. 

Enligt lagen den 16 februari 1979 om tillämpning i landskapet 

Aland av lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (FFS 

182/79) är landskapsstyrelsen numera högre förvaltningsmyndighet 

i landskapet Åland i ärenden som enligt självstyrelselagen för 

Aland C 5~/52) hör till självstyrelsen och inte angår beskatt-

ning. I förslaget är därför landskapsstyrelsen enda besvärs-

myndighet. 
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Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till 

antagande 
L a n d s k a p s 1 a g 019 

angående ändring av landskapslagen om studiestöd. 

I enlighet med landstingets beslut 

ändras 6 § 5 mom. och 13 § 1 och 3 mom. landskapslagen den 

10 juli 1972 om studiestöd (48/72), av dessa lagrum 6 § 5 mom. 

sådant det lyder i landskaps lagen den 1 juli 1977 (63/77), samt 

fogas till 7 § landskapslagen den 10 juli 1972 om studiestöd 

(48/72) sådan den lyder delvis ändrad genom landskapslagen den 

16 december 1974 (93/74) ett nytt 4 mom_ som följer: 

6 § • 

Vid återkrav hos låntagaren av studielån som ur landskapets 

medel erlagts till kreditinrättning är den årliga räntan tolv 

procent av chela borgensansvarsbeloppet. Har låntagaren försummat 

att återbetala lånet på grund av arbetslöshet, sjukdom, havande

skap eller förlossning, fullgörande av värnplikt eller annan 

därmed jämförbar orsak, kan landskapsstyrelsen, på låntagarens 

ansökan, sänka räntan till en sådan nivå att den blir densamma 

som den maximiränta ?Om penninginrättningarna uppbär för studie-

lån vid den tidpunkt då borgensansvarsbeloppet erläggs. f ,, 

7 §. 

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

landskapet förfallna räntor på studielån, om låntagaren efter 

slutförda studier och avlagd examen blivit arbetslös. Betalningen 

sker i enlighet med i riket föreskrivna grunder och utan åter

betalningsskyldighet för låntagaren. 

13 §. 
Den som är missnöjd med studiestödsnämnds beslut får söka 

ändring hos landskapsstyrelsen genom skriftliga besvär senast 

före klockan tolv den trettionde dagen efter den dag då veder

börande fick del av studiestödsnämndens beslut. Till besvärs

skriften skall fogas det beslut, varöver besvär anförs, i original 

eller i officiellt styrkt avskrift samt de handlingar som besväran

den önskar åberopa och som inte ingivits tidigare. 
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I beslut, som landskapsstyrelsen fattat med stöd av denna 

lag, får ändring inte sökas genom besvär. 

Denna lag tillämpas från och med den 1 augusti 1979. 

Mariehamn den 20 augusti 1979 h~'_l 
L a n t r å d Folke ~valin 

~n~~ Tillfällig lagberedningssekreterare 


