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I enlighet med lagtingets beslut1
ändras 13 § 3 mom., 18 §, 21 § 2 mom., 22 §
2 och 5 mom. och 36 § 3 mom. landskapslagen
(2006:71) om studiestöd, sådana 22 § 2 och
5 mom. lyder i landskapslagen (2008/66), samt
fogas till lagens 29 § ett nytt 6 mom., varvid
de nuvarande 6 och 7 mom. blir 7 och 8 mom.,
som följer:
13 §
Bostadstillägg
-----------------------------------Den som studerar utomlands beviljas bostadstillägg på samma villkor som den som
studerar på Åland och i riket. Den som studerar
och bor utomlands huvudsakligen på grund av
studier har dock rätt till bostadstillägg utan
hinder av vad som bestäms i 2 mom.
18 §
Belopp för studielån med landskapsborgen
Landskapsborgen för studielån till studerande som fyllt 18 år är 533 euro per månad.
1)

Lr LF nr 2/2012-2013
FNU bet. nr 2/2012-2013

Landskapsborgen för studielån till studerande som inte fyllt 18 år är 252 euro per månad.
Studerande som studerar vid en skola med
terminsavgifter kan få borgensbeloppet höjt
med terminsavgiftens belopp, dock sammanlagt högst till 1 258 euro per månad.
21 §
Studerandes egna inkomsters inverkan
på studiestödet
-----------------------------------En heltidsstuderande är berättigad till studiestöd om dennes skattepliktiga inkomst är
högst 939 euro i genomsnitt per stödmånad.
En deltidsstuderande är berättigad till studiestöd om dennes skattepliktiga inkomst är högst
1 358 euro i genomsnitt per stödmånad. Med
skattepliktig inkomst avses här förvärvs- och
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
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den inkomst som den studerande har under
hela året.
22 §
Beaktande av vissa förmåner
-----------------------------------Studiestöd beviljas inte om en studerande
under en stödmånad får praktiklön som överstiger 939 euro.
-----------------------------------Studiestöd beviljas inte om en studerande
fullgör beväringstjänst eller civiltjänst, avtjänar frihetsstraff och studerar i anstalten eller
får studiestöd från ett annat land.
29 §
Lyftande av studielån mot landskapsborgen
----------------------------------Studerande som studerar vid en skola med
terminsavgift och som får borgensbeloppet höjt

i enlighet med 18 § 3 mom. kan lyfta lånebeloppet i en rat tidigast då läsårets studiestödsperiod börjar.
-----------------------------------36 §
Beviljande av betalningsbefrielse
-----------------------------------Partiell betalningsbefrielse kan beviljas om
låntagarens ekonomiska förhållanden har försvagats av långvarig arbetslöshet, sjukdom eller annat skäl så att återkrav av hela lånet
anses vara oskäligt.
_________
Denna lag träder i kraft den 1 april 2013.
Bestämmelserna i 18 §, 21 § 2 mom., 22 §
2 mom. och 29 § 6 mom. ska tillämpas på studier
som sker efter den 31 juli 2013.
_________
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