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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till 

landskaplag angående ändring av 

6 och 13 §§ landskapslagen om 

studiestöd. 

Syftet med förevarande framställning är att i överensstärrnnelse 

med reglerna i riket. dels öka rättsskyddet för dem som ansöker 

J:t!lm studiestöd så att beslut givna i stöd av landskapsla~en om.studiestöd (48/72) 

'kan omprövas och dels att. förenkla indrivningen i utsökriingsväg av 

studielån, som utbetalats till kreditinrättning ur landskapets medel. 

Enligt 6 § 4 mom. studiestödslagen skall fordran, som till

kommer landskapet pga. infriat borgensansvar, drivas in i den ord

ning som är stadgad om indrivning av skatter och avgifter i utsök
ningsvlig. Sådan fordran preskriberas inom fem år, räknat från in

gången av året efter debiteringsåret. I framställningen föreslås 

att preskriptionstiden förlängs till den för lån allmänt gällande 

tiden, dvs. tio år, inom vilken tid landskapet skulle kunna utöva 

den regressrätt i förhållande till låntagaren som uppstått genom 

betalningen av studielånet. 

För närvarande finns i landskapet ingen studiestödsnämnd utan 

landskapsstyrelsen besluter som enda instans om landskapsborgen 

och räntestöd för studielån liksom om studiepenning och bostads-

ti llägg. Som grund för beviljande av de förstnämnda stöden ligger 

vederbörandes studieprestationer och arbetsinkomster. Beslut 

rörande beviljande av studiepenning och aostadstillägg grundar sig 

däremot på ett flertal faktorer. För att styrka sin rätt till sist

nämnda stöd skall sökanden förete en tillförlitlig utredning över 

bl.a. sin egen samt föräldrarnas inkomst och förmögenhet. Brist 

i utredningen föranleder att ansökan inte kan bifallas. Det har 

dock inte ansetts föreligga hinder för en omprövning, när sökanden 

företett ny eller kompletterande utredning. Landskapsstyrelsen 
föreslår att lagen i förtydligande syfte ändras i enlighet hHrmcJ. 

Bestämmelser om ändringssökande anses vara en del av rätte

gångsväsendet och därför höra till rikets behörighetsområde 

enligt 11 § 2 mom. 13 punkten självstyrelselagen. En ändring av en 

sådan bestämmelse i rikslag blir således samtidigt gällande i 

landskapet. I överensstämmelse med lagen om ändring av lagen om 

studiestöd (FFS 23/80) föreslås angivelsen av klockslag i 13 § 

1 morn. utgå ur lagtexten. 
Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till 

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

angående ändring av 6 och 13 §§ landskapslagen om studiestöd 

I enlighet med landstingets beslut ändras 6 § 4 mom. och 13 § 1 

och 2 mom. landskapslagen den 10 juli 1972 om studiestöd (48/72), 

av dessa lagrum 6 § 4 mor.Lsådant det lyder i landskapslagen den 18 oktober 

1974 (76/74) och 13 § 1 mom. sådant det lyder i landskaosla,gen den 28 december 
1979 (94/79), som följer: 

6 §. 

Regressfordran som tillkommer landskapet på grund av infriat 

borgensansvar för 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 utsökningsväg (FFS 367/61). 

Vad i sagda lag är stadgat om preskription av fordran gäller <lock 

inte landskapets här nämnda regressfordran. 

13 §. 
Den som är missnöjd med studiestödsnäm1ds beslut får söka ändring 

hos landskapsstyrelsen genom skriftliga besvär senast den trettion

de dagen efter den dag då vederbörande fick de'l .qv studiestöds

nämndens beslut. Till besvärsskriften skall fogas det beslut, 
varöver besvär anförs, i original eller i styrkt avskrift samt Je 

handlingar som besväranden önskar åberopa och som inte tidigare 

ingivits. 

Den som är missnöjd med beslut som landskapsstyrelsen fattat 

med stöd av denna lag i: annat än i 1 morn. nämnt hesvi"'rs!:'.rencle, kan 

senast den trettionde dagen efter den dag då vederb~Fande fått 

del av beslutet tillställa landskapsstyrelsen skriftligt rättelse

yrkande, på basen av vilket ärendet skall upptagas till ny hand

läggning. Till rättelseyrkandet skall fogas beslutet, vari 

rättelse yrkas, samt den utredning vederbörande önskar åberopa. 

Mariehamn den 29 oktober 1980 

V i c e 1 a n t r å d Ragnar Erlandsson 

Extra lagberedningssekreterare Göran Lindholm 


