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Ls fram st . n r 5 ,
LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMST:\L LN I NG

till Landstinget med förslag till lands kaps lag ang;ående .3ndr in g av 1 ands kaps lagen om studiestöd.

Enligt 7 § 3 mom. landskapslagen om studiestöd (48/72) upphör
landskapet att betala räntestöd för studielån ett och ett halvt
är efter den första räntebetalningsdagen efter den månad då studierna avslutades, dock senast tio år från det lånebelopp första
gången lyfts. Denna regel tillkom då de studielån som under olika
studieår beviljades samma låntagare antecknades i separata skuldehrev. Far att rationalisera verksamheten antecknas studielånerater
som beviJjas för oli.ka studicf1r numera oftast i srimma sl<u1clchrcv.
I praktiken innebär principen om ett enda skuldebrev en försämring av studielånevillkoren. Det har nämligen varit möjligt
Htt i samma skuldebrev anteckna till exempel tre studi~års lånerJter för utbildning på mellanstadiet ochsju studieårs lånerater
för utbildning på högskolenivå, Sålunda skulle räntestödet för
:\ll:1 i s11mmn skuldchrcv nntcckn;1dc 1tnwr;iter 11pphöra mitt under

Je fortsatta studierna enligt en beräkning av maximitiden om tio
0.
r betalning av räntestöd utgående frc'ln den dag då första
L1:1cratcn lyftes.

Sku11c 1/\ncr:itcrna h:i ;rntcckn;its

i

scnarat;1

skuldebrev hade maximitiden om tio år för betalninr av räntestöd
ra ats särskilt för varje lånerat.
FdT att betalningen av räntestöd inte på ett oändamålsenligt
sätt s 11 avbrytas mitt under studierna föreslås att 7 § 3 mom.
ändras sJ att maximitiden far betalning av r testöd blir fjorton
r i stället för tidigare tio år, räknat fr5n den tidpunkt då
Jet första lånebeloppet lyftes.
I 14 § finns bestämmelser om åtgärder som skall vidtas i
s ledning av att person tillskansat sig förmåner han inte har
''i

t

tl11 enligt lagen om studiestöd. Landsh!psstyrelsen föres Lir

att detta lagrum förtydligas. För det första föreslås att en bestämmelse intas om att mottagaren av studiestöd skall meddela landskapsstyrelsen förändringar i sådana f5rhå1landen som kan inverka på rätten att erhålla studiestöd. För det andra föreslås att
i paragrafen intas en bestämmelse om kvittningsförfarande. Denna

hcstämmelse underlättar möjligheten att återfå studiestöd som
erhå11its utan grund. Dessutom föreslår Jandskapsstyrelsen
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att i paragrafen intas de grunder enligt vilka landskapsstyrel sen kan avstå fr~n att äterkräva ett utbetalt belopp.
Lagen om studiestöd (FFS 48/72) har nyligen ändrats på i sak
motsvarande sätt.
Med hänvisning till det anförda föreltiggs Landstinget till
antag ande

L a n d s k a p s 1 a g
angående ändring av landskapslagen om studiestöd.

I enlighet med landstingets beslut
_i!Q~E_as

7

3 rnom. och 14 § landskapslagen den 10 juli 1972
om sttidjestöd (18/72), ;1v dessa L1grum 14 § s1<lan <len lyder i
landskapslagen den 1 juli 1977 (63/77) 7 som följer:
7 §•
§

Betalningen av räntestöd upphör ett och ett halvt år efter
den första ränte talningsdagen efter den månad då de i l §

avsedda studierna avslutats, dock senast fjorton år från det det
första lånebeloppet. lyftes.
14 §o

Mottagare av studiestöd är skyldig att utan dröjsmål meddela
lan<lskapsstyrelsen förändringar i sådana förhållanden som kan
inver
på rätten att erhålla studiestöd.
Studiestöd kan på åtgärd av landskapsstyrelsen helt eller
delvis
e:ckallas eller återkrävas om studeranden för att få
studi.estöd JUmnat oriktiga

uppgirtcr~

hcmLighållit .inkomster eller

förmögenhet eller annan väsentlig omständighet, eller om i hans
förhållanden inträffat en väsentlig förändring sedan studiestödet
i1jndcso Det belopp som sk;lll Jtcrkdivas kun Jvdras från
studiestöd som senare bevJljas mottagaren av st6det.
Studielån får uppsägas till betalning och räntestöd får återkrävas endast när fråga är om hemlighållande av uppgift, som
väsentligen inverkar på rätten att erhålla studiestöd.
Landskapsstyrelsen kan på grund av att det belopp som skall återär obetydligt eller av annat särskilt skäl befria vederkriiv:1s
hörande från sly1digheteri att till landskapet återbetala studiestöd
som beviljats honom utan grund.
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Om landskapsstyrelsen inte av särskilt vägande skäl annat
hcslut3r, beviJjas inte nytt studiestöd den som lämnat oriktiga

pgifter el r hemlighållit omständigheter som inverkar på
beviljandet av studiestöd, eller vars tidigare studielån på
grnnd

:1 v

pä åtgilrd

ho r g c 11 s ;in s v :1 r c r 1 n g t s ur 1 a n d s kap e t s med c 1 o c h
av

landskapsstyrelsen.
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