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I enlighet med riksdagens beslut
ändras i barnbidragslagen (796/1992) 7 §, sådan den lyder i lagarna 1226/2003, 1071/2007

och 980/2008, samt
fogas till 21 §, sådan den lyder i lag 1144/2010, temporärt ett nytt 2 mom. som följer:

7 §

Barnbidragets storlek

Barnbidraget är 104,19 euro per barn och
kalendermånad.

Om en i 6 § avsedd person har rätt att lyfta
barnbidrag för flera än ett barn, är barnbidra-
gets belopp för det andra barnet 115,13 euro,
för det tredje barnet 146,91 euro, för det
fjärde barnet 168,27 euro och för varje påföl-
jande barn 189,63 euro per kalendermånad.

För en ensamförsörjares barn betalas barn-
bidraget höjt med 48,55 euro per kalender-
månad. Med ensamförsörjare avses i denna
lag en person som har rätt att lyfta barnbidrag
och som i början av betalningsmånaden för
barnbidraget inte lever i äktenskap eller som
före betalningsmånadens början har flyttat
ifrån sin make i syfte att upphöra med sam-
levnaden. Som ensamförsörjare anses dock
inte en person som utan att ingå äktenskap
fortgående lever tillsammans med en annan
person i gemensamt hushåll under förhållan-
den av äktenskapsliknande natur.

Om barnet så som avses i 11 § 1 mom. är i

anstalts- eller familjevård och barnbidraget
betalas till kommunen eller om bidraget med
stöd av 12 § 1 mom. betalas till barnet självt,
är barnbidraget 104,19 euro per kalendermå-
nad. För barn till ensamförsörjare betalas
dock barnbidraget höjt med 48,55 euro per
kalendermånad.

21 §

Indexbindning

— — — — — — — — — — — — —
Trots vad som föreskrivs i 1 mom. görs

justering enligt lagen om folkpensionsindex
inte åren 2013—2015.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.
Lagens 21 § 2 mom. gäller till och med den
31 december 2015.

Barnbidragens belopp enligt 7 § anses
motsvara det i lagen om folkpensionsindex
avsedda poängtal som ska fastställas för
2015.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av
denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.
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