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F  o r s l a g  

til 

L o v  o m  u d d a n n e l s e s s t ø t t e .  

, (Vedtaget af folketinget ved 3. behandling den 28. maj 1970.*) '; 

Kapitel 1. Lovens o.mi-ade.'' 

§ 1. I henhold til denne lov yder staten 
efter regler, der fastsættes af underyisnings- 
ministeren, støtte til mindrebemidlede elever 
og studerende, der efter undervisningsplig- 
tens ophør gennemgår en offentligt aner- 
kendt uddannelse i eller, efter særlige regler, 
uden for Danmark. 

§ 2. Støtten ydes i ' form af , stipendier og 
lån. ; 

Stk. 2. Stipendierne kan ydes som trangs- 
stipendier, der tildeles afhængigt af ansøge- 
rens og hans forældres (forsørgeres) ind- 
tægts-,. og formueforhold, og som grundsti- 
pendier, der tildeles alene afhængigt af an- 
søgerens økonomiske forhold. 

Stk.'3. Lånene kan være rentefrie i  ud- 
dannelsestiden og * forrentede efter uddan- 
nelsens afslutning (lån I) eller forrentede 
både i uddannelsestiden og efter uddannel- 
sens afslutning (lån 11). 홢 

'Stk. 4.- Statens Uddannelsesstøtte udreder 
stempelafgiften for de i stk. 3 nævnte lån. 
De forrentes med 1 pCt. over den af Danmarks 
Nationalbank til enhver tid fastsatte dis- 
konto. 

§ 3. Til elever under 20 år ydes støtten 
udelukkende i form af stipendier. 

Stk. 2. Til elever, der er fyldt 20 år, samt 
til studerende ydes støtten i form af stipen- 
dier og lån. 

§ 4. Staten kan yde garanti for uddan- 
nelsessøgendes studielån i banker og spare- 
kasser. Ud over lånebeløbet omfatter garan- 
tien de renter, omkostninger m.v., der 
følger af låneforholdet. For denne støtte- 
ordning fastsætter undervisningsministeren 
særlige regler. 

Kapitel 2. Administrationen. 

§ 5. Administrationen af uddannelses- 
støtten varetages af en institution under 
undervisningsministeriet, Statens Uddan- 
nelsesstøtte, der ledes af en direktør. 

Stk. 2. Til bistand for Statens Uddannel- 
sesstøtte kan der ved de enkelte uddannel- 
sesinstitutioner nedsættes stipondienævn, 
hvori både lærer- : og elevrepræsentanter 
skal have sæde. 

§ 6. Undervisningsministeren nedsætter 
Rådet for Uddannelsesstøtten, der består 
af en formand og 17 andre medlemmer. 
Blandt medlemmerne, som beskikkes for et 
tidsrum af 4. år, skal der være personer med 
særligt kendskab til støtte til uddannelses- 
søgende, de uddannelsessøgendes økonomi- 
ske og sociale forhold,' støttens statsfinan- 
sielle betydning samt uddannelsesforhold i 
almindelighed. : 

'Stk. 2. Rådet har til opgave at rådgive 
undervisningsministeren og Statens Uddan- 
nelsesstøtte. 

, : ; . ' . \ ' . - 

§ 7. Afgørelser truffet af Statens Uddan- 
nelsesstøtte kan indbringes for Ankenævnet 
for Uddannelsesstøtten, der træffer den 
endelige administrative afgørelse. 

Stk. 2. Ankenævnet består af en dommer 
som formand, og : 2 andre medlemmer, der 
har særligt kendskab til uddannelsesstøtte. 
Medlemmerne beskikkes af undervisnings- 
ministeren for et tidsrum af 4 år. , 

§ 8. Undervisningsministeren bestemmer 
forretningsområdet for Statens Uddannel- 
sesstøtte og for Rådet for Uddannelsesstøt- 
ten og kan fastsætte forretningsorden for 
rådet og for ankenævnet. 

Undervisningsm. 1. afd., j. nr. 03-50-00-01. 
*) Se FT: 2499, 2850, 6298, 6662; A. 2021; B. 1549, 2299. Lov nr. 262 af 4. juni 1970. 
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Kapitel 3. Bestemmelser vedrørende sanktioner 
og umyndiges lånoptagelser. 

§ 9. Uddannelsessøgende, der søger støt- 
te, skal meddele alle oplysninger om deres 
økonomiske og uddannelsesmæssige forhold, 
som er af betydning for støttetildelingen, og 
om senere ændringer i disse forhold. 

Stk. 2. Meddeler en uddannelsessøgende 
urigtige eller mangelfulde oplysninger om 
de i stk. 1 nævnte forhold, eller undlader 
han at give meddelelse om ændringer heri, 
kan Statens Uddannelsesstøtte kræve beløb, 
der med urette er oppebåret, tilbagebetalt. 
Statens Uddannelsesstøtte kan endvidere 
bestemme, at den pågældende i en vis 
periode eller for stedse skal være udelukket 
fra at modtage støtte. Det samme gælder, 
såfremt den uddannelsessøgende har over- 
trådt vilkår for tidligere modtaget støtte. 

§ 10. Såfremt værgen for en uddannelses- 
søgende uden rimelig grund nægter at god- 
kende optagelse af lån efter §§ 2 og 4, kan 
justitsministeren eller den, han bemyndiger 
dertil, tillade, at lånet optages. 

Kapitel 4. Regulering af bevillinger. 

§ 11. Statens bevillinger til uddannelses- 
støtte efter denne lov reguleres på de 
årlige bevillingslove i forhold til stedfundne 
ændringer i antallet af elever og studerende 
og i reguleringspristallet. 

Stk. 2. Stipendie- og lånebeløb, der ikke 
kommer til udbetaling i det finansår, hvori 
de er bevilget, kan overføres til udbetaling i 
senere finansår. 

Kapitel 5. Støtteordningens udbygning. 

§ 12. Undervisningsministeren bemyndi- 
ges til på grundlag af årlige merbevillinger 
til uddannelsesstøtte efter denne lov at 
iværksætte en etapevis gennemførelse af en 
generel støtteordning, der sigter mod ved 
stipendier og lån, jfr. §§ 2 og 3, i rimeligt 

omfang at dække de uddannelsessøgendes« 
nødvendige leveomkostninger. 

Kapitel 6. lkrafttrædelses- og overgangsbestem- 
melser. 

§ 13. Loven træder i kraft den 1. august 
1970. Statens Uddannelsesstøtte overtager 
administrationen af Ungdommens uddan- 
nelsesfonds låne- og stipendiemidler samt af 
lån og statsgarantier, der er ydet i henhold 
til lov om 홢Ungdommens uddannelsesfond"s 
forvaltning og virksomhed. 

Stk. 2. Lov om 홢Ungdommens uddannel- 
sesfond'^ forvaltning og virksomhed, jfr. 
lovbekendtgørelse nr. 390 af 16. juli 1969, 
ophæves. 

§ 14. Stipendier til elever i 7.-9. skoleår 
ved statsskoler, kommunale skoler, private 
realskoler og gymnasieskoler samt friskoler 
ydes af kommunerne. Staten yder delvis 
refusion af de afholdte udgifter, for så vidt 
stipendiemodtagerne er over den undervis- 
ningspligtige alder. Refusionen, der ydes in- 
den for et årligt fastsat beløb, udgør for 
undervisningsåret 1970-71 højst 50 pet. og 
for undervisningsårene 1971-72 og 1972-73 
højst 25 pet. af u d g i f t e r n e .  ,  ,  * 

Stk. 2. Stipendier til elever i 10. klasse og 
3. realklasse ved de i stk. 1 nævnte skoler 
ydes i undervisningsåret 1970-71 af kommu- 
nerne. Staten yder inden for et fastsat beløb 
refusion af kommunernes udgifter med indtil 
75 pet. 

§ 15. Undervisningsministeren bemyndi- 
ges til at bestemme, at der i undervisnings- 
årene 1970-71 og 1971-72 kan ydes støtte 
til visse grupper af de i § 3, stk. 1, nævnte 
elever efter reglerne i § 3, stk. 2. End- 
videre kan undervisningsministeren bestem- 
me, at der til visse grupper af elever over 
20 år, som efter denne lov skal kunne 
modtage støtte efter § 3, stk. 2, i samme 
overgangsperiode ydes støtte efter reglerne 
i § 3, stk. 1. 

F rom.  

/ Henry Møller. 


