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I enlighet med lagtingets beslut1
upphävs 21 § 3 mom., 22 § 3 mom. och 25 §
3 mom. landskapslagen (2006:71) om studiestöd,
ändras lagens 8 § 4 och 6 mom., 10 §, 17 §
1 mom., 20 § 1 och 2 mom. och 22 § 2 och 4 mom.
samt
fogas till lagen nya 6a och 39a §§ som följer:

kategori

A
Heltidsstudier

B
Deltidsstudier

1
2
3
4
5

298
246
242
190
118

149
123
121
95
59

6a §
Indexjustering av studiestöd
Beloppen för studiestöden i 7-16 §§ fastställs
årligen på basis av föregående års belopp. Till
föregående års belopp läggs den ändring i det
konsumentprisindex som fastställts av Ålands
statistik- och utredningsbyrå och som ägde rum
under det föregående kalenderåret, avrundat
till närmaste euro. De indexjusterade beloppen
tillämpas från och med augusti månad och fastställs av arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten före utgången av april månad.

------------------------------------Studiepenningen för studerande som fyllt 17
men inte 18 år och som inte studerar vid högskola kan höjas med 56 euro för heltidsstuderande
och 28 euro för deltidsstuderande, om den studerande har en bostad på studieorten och bor
självständigt.

8§
Studiepenningens fastställande och belopp
-------------------------------------Till de studerande som avses ovan utbetalas
studiepenning per månad med de eurobelopp
som anges i följande tabell:

1)

Lr framst. nr 5/2007-2008
Ku bet. nr 1/2007-2008

10 §
Vuxenstudiepenningens fastställande
Vuxenstudiepenning utbetalas med 25 procent av den genomsnittliga bruttomånadsinkomsten omedelbart innan studierna inleds,
dock lägst med 298 euro per månad och högst
med 591 euro per månad. När vuxenstudiepenningens belopp fastställs ska dessutom beaktas den studietakt i vilken studierna avses bli
bedrivna varvid beloppet utbetalas uppräknat
till helt eurobelopp enligt följande:
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a) med fullt belopp om studierna sker på
heltid eller om studierna är likvärdiga med
minst 22,5 studiepoäng per termin vid högskolestudier eller med minst 15 studieveckor per
termin för andra läroanstalter och
b) med 50 procent av fullt belopp om studierna
är likvärdiga med minst 15 och högst 21 studiepoäng per termin vid högskolestudier eller med
minst 10 och högst 14 studieveckor per termin
för andra läroanstalter.
17 §
Landskapsborgen för studielån
Rätt till landskapsborgen för studielån har
en studerande som har antagits till studier och
studerar på det sätt som nämns i 1 kap.
------------------------------------20 §
Extra tillägg för studerande under 18 år
Om en studiestödssökande är under 18 år
ska, när behovet av ekonomiskt stöd prövas,
sökandens föräldrars senast fastställda nettoförvärvs- och nettokapitalinkomster beaktas.
Sökandens föräldrars inkomster beaktas inte
för den del av studiepenningen som understiger
118 euro för heltidsstuderande och 59 euro för
deltidsstuderande.
Om den studerandes föräldrars sammanlagda inkomster är låga kan den studerande för
heltidsstudier erhålla ett extra tillägg. Tillägget uppgår till 72 euro per månad om föräldrarnas sammanlagda inkomst är mindre än
29.000 euro per år och 48 euro per månad om den
sammanlagda inkomsten är mindre än 35.000
euro per år. För deltidsstudier är beloppen i
stället 36 euro respektive 24 euro.
-------------------------------------

Studiepenning beviljas inte om en studerande
fullgör beväringstjänst eller civiltjänst, avtjänar frihetsstraff och studerar i anstalten eller
får studiestöd från ett annat land.
39a §
Rätt att få och lämna ut uppgifter
På utlämnande och hemlighållande av uppgifter tillämpas landskapslagen (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet, om inte annat
följer av denna lag.
Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten har utan hinder av bestämmelserna om
hemlighållande av handlingar och utan ersättning rätt att av andra myndigheter få de uppgifter som är nödvändiga för att verkställa och
utveckla studiestödsuppgifter.
_________
Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2008 och
tillämpas på studiestöd för studier som sker
efter den 31 juli 2008.
På studielån för lärlingar som beviljats med
stöd av tidigare bestämmelser om studielån för
lärlingar tillämpas bestämmelserna alltjämt
sådana de lyder när denna lag träder i kraft.
De första indexjusterade beloppen enligt lagen börjar gälla den 1 augusti 2009 då 6a §
träder i kraft.
Beslut om studiestöd enligt denna lag får
fattas före lagens ikraftträdande.
Åtgärder som lagen förutsätter får vidtas
innan den träder i kraft.

22 §
Beaktande av vissa förmåner
------------------------------------Studiestöd beviljas inte om en studerande
under en stödmånad får praktiklön som överstiger 760 euro.
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