ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
2001

Nr 65

Nr 65
LANDSKAPSFÖRORDNING
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Med stöd av 12-14 och 28 §§ landskapslagen
den 26 oktober 1995 om studiestöd (94/1995)
ändras 5 § 4 mom., 6 §, 7 § 1 mom., 8 §, 9 § 1 mom.,
10 §, 11 § 2-4 mom., 12 § 2 mom., 13 § 2 mom. och
14 § 1 mom. a punkten landskapsförordningen
den 12 december 1995 om studiestöd (98/1995),
av dessa lagrum 8 och 11 §§ sådana de lyder i
landskapsförordningen den 22 juni 2000 (42/2000)
och 12 och 13 §§ sådana de lyder i landskapsförordningen den 31 augusti 2000 (63/2000), som
följer:
5§
Studiepenning
-------------------------------------Till studerande som avses ovan utbetalas
studiepenning per månad med de eurobelopp
som anges i följande tabell:
B
A
kategori Heltidsstudier Deltidsstudier
1
133
266
2
220
110
3
214
107
4
170
85
5
220
110
6
85
170
-------------------------------------6§
Vuxenstudiepenning
Vuxenstudiepenning utbetalas med 25 procent av den genomsnittliga månadsinkomsten
omedelbart innan studierna inleds, dock lägst
med 266 euro per månad och högst med 471 euro
per månad. När vuxenstudiepenningens belopp

fastställs skall dessutom beaktas den studietakt i vilken studierna avses bli bedrivna varvid
beloppet utbetalas uppräknat till helt eurobelopp enligt följande:
1. Med fullt belopp om studierna sker på heltid
eller om studierna är likvärdiga med minst 15
studieveckor per termin.
2. Med 50 procent av fullt belopp om studierna
är likvärdiga med minst 10 och högst 14 studieveckor per termin.
7§
Särskilt studietillägg
Särskilt studietillägg utbetalas under längst
två år med högst 312 euro per månad.
-------------------------------------8§
Bostadstillägg
Bostadstillägg utbetalas med 80 procent av
en studerandes hyreskostnad, dock högst med
189 euro per månad.
9§
Försörjartillägg
Försörjartillägg utbetalas med 64 euro per
månad till studerande vårdnadshavare.
-------------------------------------10 §
Landskapsborgen för studielån
Landskapsborgen för studielån till studerande som fyllt 18 år är 360 euro per månad.
Landskapsborgen för studielån till studerande som inte fyllt 18 år är 170 euro per månad.
Studerande som studerar vid en skola med
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terminsavgifter kan få borgensbeloppet höjt
med terminsavgiftens belopp, dock sammanlagt högst till 850 euro per månad.
11 §
Föräldrainkomsters inverkan på studiestödet
-----------------------------------Sökandens föräldrars inkomster beaktas
inte för den del av studiepenningen som understiger 85 euro för heltidsstuderande och 43 euro
för deltidsstuderande.
Till en studerande vars föräldrars sammanlagda nettoförvärvs- och nettokapitalinkomster inte överstiger 42.100 euro per år utbetalas
högsta möjliga studiestöd. Om föräldrarnas
inkomster överstiger nämnda belopp skall dock
studiepenningens och bostadstilläggets belopp
minskas med fem procentenheter för varje 850
euro föräldrarnas inkomster överstiger 42.100
euro.
Om det utöver den studerande finns hemmavarande barn som inte fyllt 18 år skall den
inkomstgräns som avses i 3 mom. höjas med
3.370 euro per barn.
12 §
Studerandes egna inkomsters inverkan på
studiestödet.
------------------------------------En heltidsstuderande är berättigad till studiestöd om dennes skattepliktiga inkomst är
högst 760 euro i genomsnitt per stödmånad. En
deltidsstuderande är berättigad till studiestöd
om dennes skattepliktiga inkomst är högst
1.100 euro i genomsnitt per stödmånad. Med
skattepliktig inkomst avses här dels förvärvsoch dels kapitalinkomst. När det gäller beräkningen av den genomsnittliga förvärvsinkomsten beaktas endast den inkomst den studerande har under stödmånaderna. När det gäller
beräkningen av den genomsnittliga kapitalinkomsten beaktas den inkomst som den studerande har under hela året.
------------------------------------13 §
Beaktande av vissa förmåner
------------------------------------Studiepenning beviljas inte om en studerade
fullgör beväringstjänst eller civiltjänst, avtjänar fängelsestraff och studerar i anstalten eller
får studiestöd från ett annat land. Studiepenning beviljas inte heller om en studerande under
en stödmånad får praktiklön som överstiger
760 euro.
-----------------------------------14 §
Landskapets betalning av ränta
Landskapsstyrelsen betalar förfallna räntor
till kreditinstitut på grund av studielån om

låntagaren efter slutförda studier och avlagd
examen blivit arbetslös och om de övriga villkor
som anges i denna paragraf är uppfyllda. Låntagaren skall
a) ha varit arbetslös under de fyra senaste
månaderna som föregår den sista räntebetalningsdagen och ha varit arbetslös minst 60
dagar under denna tid samt får högst ha 760
euro per månad i bruttoinkomst, dock så att för
låntagare som har vårdnad om barn som inte
fyllt 18 år höjs nämnda belopp med 120 euro för
varje barn,
------------------------------------_______________
Denna förordning träder i kraft den 1 januari
2002.
Med avvikelse från bestämmelser i 5 § 4 mom.
skall följande eurobelopp iakttas vid utbetalning av studiepenning under januari 2002:
kategori
1
2
3
4
5
6

A
Heltidsstudier
264,06
218,64
213,60
168,19
218,64
168,19

B
Deltidsstudier
132,03
109,32
106,08
84,90
109,32
84,09

Med avvikelse från bestämmelser i 6 § skall
den vuxenstudiepenning som utbetalas under
januari 2002 vara lägst 264,06 euro per månad
eller högst 470,93 euro per månad.
Med avvikelse från bestämmelserna i 7 § 1 mom.
skall det särskilda studietillägg som utbetalas
under januari 2002 vara högst 311,15 euro per
månad.
Med avvikelse från bestämmelserna i 8 §
skall det bostadstillägg som utbetalas under
januari 2002 vara högst 188,37 euro per månad.
Med avvikelse från bestämmelserna i 9 § 1 mom.
skall det försörjartillägg som utbetalas under
januari 2002 vara 63,91 euro per månad.
_______________
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