1985-86 L t-Ls frarnst. nr 17
LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING

till Landstinget med förslag till landskapslag
angående ändring av 6 § landskapslagen om
studiestöd.
Enligt 6 § 3 mom. landskapslagen om studiestöd (48/72) har landskapsstyrelsen rätt
att efterskänka studielån som av landskapsmedel erlagts till kreditinrättning, om
låntagaren på grund av varaktig invaliditet eller annan därmed jämställd orsak är
medellös. Låntagarens medellöshet är sålunda enligt gällande lag en absolut förutsättning för att fordran skall kunna efterskänkas. Detta kan dock i praktiken bli oskäligt
betungande för låntagaren eller hans anhöriga. Om låntagaren avlider innebär det att
dödsboets tiUgångar måste realiseras. Består tillgångarna t.ex. av en fastighet eller en
aktielägenhet, som den avlidnes efterlevande make och barn använder som bostad, blir
två.ngsindrivning oskälig. Även en invalidiserad låntagar~ som endast har små pensionsinkomster att 1.eva på kan råka i en svår situation, om han tvingas realisera sin egendom
för att återbetala sina studieskulder.
För att invalidiserade låntagare skall kunna befrias från återbetalning krävs enligt
gällande lag förutom att låntagaren skall vara medellös, även att han skall vara
varaktigt invalidiserad. Även om invaliditeten inte är varaktig utan gäldenären efter
långvarig arbetsoförmåga kan rehabiliteras till att utföra vissa arbetsuppgifter, kan det
i praktiken vara oskäligt att indriva studielånet långt i efterskott. Särskilt om det

arbete gäldenären på grund av rehabiliteringen förmår utföra inte alls motsvarar hans
tidigare utbildning kan indrivning vara oskälig.
För att undvika missförhållanden av ovannämnt slag bör 6 § 3 mom. landskapslagen
om studiestöd ändras så att medellöshet och varaktig invaliditet inte längre skulle vara
absoluta förutsättningar för att studielån skall kunna efterskänkas.

Den föreslagna

lagändringen skulle möjliggöra efterskänkning av studielån i flere fall än för närvarande. Hittills har lånefordringar efterskänkts endast några enstaka gånger. I dessa fall
har fråga oftast varit om medellösa dödsbon. En gång har lån efterskänkts på grund av
medellöshet som berott på varaktig invaliditet. Lagändringen torde dock inte innebära
några stora ekonomiska förluster för landskapet, eftersom de fall då efterskänkning kan
bli aktuell trots allt torde vara relativt få. Landskapet inträder i betalningsansvar i
egenskap av

b~rgensman

för studielån endast i ett fåtal fall per år.

I riket har liknande bestämmelser som i denna framställning föreslagits i regeringens proposition nr 215/85.
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Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till antagande
Landskapslag
angående ändring av 6 § landskapslagen om studiestöd

I enlighet med landstingets beslut ändras 6 § 3 mom. landskapslagen den 10 juli
1972 om studiestöd (48/72), så.dant det lyder i landskapslagen den 18 oktober 1974
(76/74), som följer:

6 §.
Studielän som av landskapsmedel har betalts till kreditinrättning jämte ränta kan
efterskänkas om låntagaren har avlidit, om låntagaren är varaktigt arbetsoförmögen
eller om låntagaren varit arbetsoförmögen under sammanlagt fem är. En förutsättning
för efterskänkning av studielån är att låntagarens betalningsförmåga, med beaktande av
den inkomst och förmögenhet som står till hans förfogande, är sådan

att det vore

oskäligt att indriva studielånet.

Denna lag träder i kraft den
Lagen tillämpas även på fordringar som landskapet i egenskap av borgensman för
studielån har betalt och som inte har indrivits då lagen träder i kraft.
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