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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till 
lag om ändring av 7 § och temporär ändring av 21 § i 
barnbidragslagen 

 
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I propositionen föreslås en ändring av de 
bestämmelser i barnbidragslagen som gäller 
barnbidragets belopp och barnbidragets in-
dexbindning. I samband med rambeslutet om 
statsfinanserna 2013—2016 beslutades som 
en del av utgiftsbesparingarna i statsfinan-
serna att indexjusteringarna av barnbidragen 
inte verkställs åren 2013—2015. I proposi-
tionen föreslås i enlighet med detta att den 
bestämmelse i lagen som gäller indexbind-
ning ändras temporärt på så sätt att nästa in-
dexjustering görs först i början av 2016. 
Barnbidraget justeras då endast i proportion 
till ändringen i poängtalet för folkpensions-

indexet 2015 respektive 2016, eftersom de 
uteblivna justeringarna inte ska ersättas ge-
nom senare höjningar.  

Barnbidragens belopp ska ändras så att de 
motsvarar de indexjusterade beloppen för 
2012. Samtidigt bestäms att beloppen ska an-
ses motsvara det poängtal enligt lagen om 
folkpensionsindex som fastställs för 2015.  

Propositionen hänför sig till budgetproposi-
tionen för 2013 och avses bli behandlad i 
samband med den. 

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 
2013. 

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

1  Nuläge 

I barnbidragslagen (796/1992) föreskrivs 
om barnbidrag som betalas av statliga medel 
för underhåll av barn som inte har fyllt 17 år. 
Barnbidraget har en inkomstutjämnande ef-
fekt mellan barnfamiljer och barnlösa hus-
håll. Barnbidraget betalas till familjer för att 
ersätta kostnaderna för barn och det är en 
förmån som betalas för varje barn, till alla 
barnfamiljer. 

Enligt 3 § i barnbidragslagen handhas 
verkställigheten av lagen av Folkpensionsan-
stalten. Enligt 4 § betalar staten Folkpen-
sionsanstalten ersättning för kostnaderna för 
förmånerna enligt lagen. 

Rätt att lyfta barnbidraget har enligt 6 § i 
barnbidragslagen den som mottagare medde-
lade förälder till eller vårdnadshavare för 
barnet i vars vård barnet är. Om det uppstår 
oklarhet om vem som har rätt att lyfta barn-
bidraget, har den person rätt att lyfta bidraget 
som huvudsakligen har hand om barnets vård 
och fostran. Om någon annan person har 
hand om barnets vård och fostran, har han el-
ler hon rätt att lyfta barnbidraget. 

I 7 § i barnbidragslagen bestäms om barn-
bidragets storlek och i 21 § om barnbidragets 
indexbindning. I lagen om ändring av 21 § i 
barnbidragslagen (1144/2010) bands barnbi-
draget från och med den 1 mars 2011 till 
folkpensionsindexet, som motsvarar föränd-
ringen i konsumentpriserna. Samtidigt gjor-
des även den första indexhöjningen i enlighet 
med lagens ikraftträdandebestämmelse. In-
dexhöjningen var 0,4 procent. Följande in-
dexhöjning gjordes den 1 januari 2012, då 
var den 3,8 procent.  

I enlighet med 3 § i lagen om folkpensions-
index (456/2001) ska barnbidragets belopp 
justeras i början av varje år i proportion till 
hur poängtalet för folkpensionsindexet har 
ändrats jämfört med det poängtal för folk-
pensionsindexet enligt vilket beloppen har 
fastställts i barnbidragslagen. Barnbidragets 
belopp justeras i proportion till hur poängta-
let för folkpensionsindexet har ändrats jäm-
fört med det poängtal som gällde då förmå-

nen fastställdes. Enligt ikraftträdandebes-
tämmelsen i lagen om ändring av 21 § i 
barnbidragslagen motsvarar beloppen i 7 § i 
barnbidragslagen det poängtal enligt lagen 
om folkpensionsindex som fastställts för 
2010.  

Enligt 7 § 1 mom. i barnbidragslagen är 
barnbidraget 100 euro per barn och kalen-
dermånad. Om en person har rätt att lyfta 
barnbidrag för flera än ett barn, är enligt 7 § 
2 mom. barnbidragets belopp för det andra 
barnet 110,50 euro, för det tredje barnet 141 
euro, för det fjärde barnet 161,50 euro och 
för varje påföljande barn 182 euro per kalen-
dermånad. Fr.o.m. den 1 januari 2012 är 
barnbidraget för ett barn efter justering med 
folkpensionsindexet 104,19 euro per kalen-
dermånad. För det andra barnet är det index-
justerade barnbidraget 115,13 euro, för det 
tredje 146,91 euro, för det fjärde 168,27 euro 
och för varje påföljande barn 189,63 euro per 
kalendermånad. 

I 7 § 3 mom. bestäms om förhöjt barnbi-
drag till ensamförsörjare. För en ensamför-
sörjares barn betalas barnbidraget höjt med 
46,60 euro per kalendermånad. Fr.o.m. den 
1 januari 2012 är det indexjusterade beloppet 
av höjningen av barnbidraget till ensamför-
sörjare 48,55 euro per kalendermånad. Med 
ensamförsörjare avses i barnbidragslagen en 
person som har rätt att lyfta barnbidrag och 
som i början av betalningsmånaden för barn-
bidraget inte lever i äktenskap eller som före 
betalningsmånadens början har flyttat ifrån 
sin make i syfte att upphöra med samlevna-
den. Som ensamförsörjare anses dock inte en 
person som utan att ingå äktenskap fortgåen-
de lever tillsammans med en annan person i 
gemensamt hushåll under förhållanden av äk-
tenskapsliknande natur. 

Enligt 7 § 4 mom. är barnbidraget 100 euro 
per kalendermånad 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. Fr.o.m. den 1 januari 2012 
är det indexjusterade beloppet av barnbidra-
get i fråga 104,19 euro per kalendermånad. 
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Även i denna situation betalas barnbidraget 
förhöjt, om det är fråga om ett barn till en en-
samförsörjare. 

År 2011 (december) utbetalades barnbidrag 
till 559 471 familjer med totalt 1 012 433 
barn. Det året hade 44,8 procent av familjer-
na ett barn, 37,7 procent två barn, 12,8 pro-
cent tre barn, 3,0 procent fyra barn och 1,7 
procent fem eller flera barn. Under 2011 ut-
betalades totalt 1 436 miljoner euro i barnbi-
drag. 

I snitt har barnbidragen tämligen liten be-
tydelse för inkomstbildningen i barnfamiljer. 
År 2010 uppgick barnbidragen i medeltal till 
drygt 3 procent av bruttoinkomsterna i barn-
familjer som fick barnbidrag. Av de dispo-
nibla inkomsterna var barnbidragens andel 
något högre, i medeltal drygt 4 procent.  

Barnbidragen har en större betydelse för 
inkomstbildningen i barnfamiljer med låga 
inkomster och många barn samt hushåll med 
ensamförsörjare. Hos tiondelen med de lägsta 
inkomsterna av de hushåll som fick barnbi-
drag år 2010 utgjorde barnbidragen i medel-
tal knappt 9 procent av de disponibla in-
komsterna. Hos tiondelen med de högsta in-
komsterna var motsvarande kvot cirka 1,5 
procent. I familjer med minst fyra barn ut-
gjorde barnbidragen i medeltal 11 procent av 
de disponibla inkomsterna. I hushåll med en-
samförsörjare var barnbidragens andel av de 
disponibla inkomsterna i medeltal knappt 
8 procent. 
 
 
2  Målsättning och de v ikt igaste  

förslagen 

Syftet med propositionen är att skapa ut-
giftsbesparingar i statsfinanserna. I samband 
med rambeslutet om statsfinanserna 2013—
2016 beslutades som en del av utgiftsbespa-
ringarna i statsfinanserna att indexjustering-
arna av barnbidragen 2013—2015 ska frysas, 
dvs. att det inte görs indexjusteringar under 
dessa år. Därmed hålls barnbidragen på nu-
varande nivå fram till 2016. I samband med 
rambeslutet konstaterades att Finlands sam-
hällsekonomi kommer att stöta på flera ut-
maningar under kommande år, bl.a. till följd 
av att befolkningen blir äldre och på grund av 
en period av ekonomisk tillväxt som är lägre 

än snittet. Syftet med fattade beslut är att föra 
en ekonomisk politik som på lång sikt främ-
jar stabilitet samt stärker förutsättningarna 
för ekonomisk tillväxt och ställer statsfinan-
serna i balans. Regeringen beslutade att verk-
ställa utgiftsbesparingar på totalt cirka 1,2 
miljarder euro på så sätt att försörjningen 
tryggas för dem vars ställning är allra sva-
gast. Genom den nu föreslagna lagändringen 
verkställs den temporära indexfrysning av 
barnbidragen som ingår i rambeslutet.  

I propositionen föreslås att den bestämmel-
se (21 §) i barnbidragslagen som gäller in-
dexbindning ändras temporärt på så sätt att 
det inte görs indexjusteringar 2013—2015. 
Nästa gång görs justeringen i början av 2016. 
När indexjusteringen för 2016 görs, ska den 
göras i proportion till ändringen av poängta-
let för folkpensionsindexet för 2015 respek-
tive 2016.  

I propositionen föreslås därför att även 7 § 
i barnbidragslagen ändras så att barnbidra-
gens belopp ändras till de justerade beloppen 
för 2012. Då indexfrysningen för 2013—
2015 inte avses bli ersatt med senare höj-
ningar, föreslås vidare att de belopp som ju-
sterats enligt nivån år 2012 ska anses mot-
svara det poängtal enligt lagen om folkpen-
sionsindex som ska fastställas för 2015.  
 
3  Proposit ionens konsekvenser 

Då indexjusteringen av barnbidragen inte 
verkställs minskar statens barnbidragsutgifter 
år 2013 med cirka 38 miljoner euro. För 
2014 beräknas frysningen minska barnbi-
dragsutgifterna med cirka 78,1 miljoner euro 
(enligt prisnivån år 2013 med 76,2 miljoner 
euro). För 2015 beräknas utgifterna minska 
med cirka 117,8 miljoner euro (enligt prisni-
vån år 2013 med 112,2 miljoner euro) (mo-
ment 33.10.51). I beräkningarna har utöver 
förändringar i prisnivån även beaktats den 
uppskattade förändringen i antalet barn.  

Indexfrysningen för 2013—2015 avses inte 
bli ersatt med senare höjningar. Indexjuster-
ingen för 2016 ska göras bara i proportion till 
ändringen av poängtalet för folkpensionsin-
dexet för 2015 respektive 2016. Till följd av 
indexfrysningen för 2013—2015 blir därför 
de årliga barnbidragsutgifterna lägre även ef-
ter 2015.  
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De slutliga utgiftsverkningarna av index-
frysningen är beroende av de närmaste åren 
inflationen och förändringen av antalet barn. 
De beräknade siffror är därmed riktningsgi-
vande.  

De närmaste åren förutsägs inflationen bli 
återhållsam. Enligt de antaganden som an-
vänts i kalkyler då budgetpropositionen utar-
betades blir barnbidragen 2015 på grund av 
indexfrysningen reellt sett knappt 8 procent 
lägre än i ett läge där indexjusteringarna hade 
gjorts enligt den nuvarande lagstiftningen. 
Beträffande barnbidraget för ett barn innebär 
detta att bidraget på grund av indexfrysning-
arna blir 8 euro mindre per månad före 2015. 
På motsvarande sätt blir barnbidragen för två 
barn 18 euro, för tre barn 29 euro och för 
fyra barn 43 euro mindre per månad på grund 
av de uteblivna indexjusteringarna. Eftersom 
barnbidragens andel i inkomstbildningen i 
barnfamiljerna i snitt är tämligen liten, blir 
effekten av indexfrysningen på deras dispo-
nibla inkomster också liten.  

Indexfrysningen minskar de disponibla in-
komsterna i hushåll som får barnbidrag med 
cirka 0,3 procent 2015. Jämförelsen har då 
gjorts med den situationen att indexjustering-
arna skulle ha gjorts till fullt belopp för 
2013—2015. Den uppskattade ändringen be-
skriver effekten av frysningen av barnbidra-
get och är inte avsedd att förutsäga den 
egentliga inkomstutvecklingen, som påverkas 
av förändringar i bl.a. sysselsättning, in-
komstnivå samt övriga förmåns- och skat-
tegrunder.  

Även i barnfamiljer med låga inkomster 
och många barn samt hushåll med ensamför-
sörjare blir effekten av barnbidragets index-
frysning återhållsam. För familjer med minst 
fyra barn blir de disponibla inkomsterna 0,7 
procent lägre. I hushåll med ensamförsörjare 
blir inkomsterna 0,5 procent lägre. I tionde-
len med de lägsta inkomsterna av de hushåll 
som får barnbidrag blir de disponibla in-
komsterna 0,4 procent lägre. 

Barnbidraget har större betydelse än i ge-
nomsnitt för inkomstbildningen i hushåll 
med ensamförsörjare. De flesta ensamförsör-
jare är kvinnor. Även i hushåll med två för-
sörjare betalas barnbidragen oftast till mo-
dern. Utbetalningen av barnbidrag kan på-
verka familjens interna användning av in-

komster. Könseffekterna kan dock inte anses 
ha betydelse, då man beaktar att inkomstför-
ändringarna är små. 

Enligt 11 § i lagen om utkomststöd 
(1412/1997) beaktas barnbidrag som inkomst 
då utkomststöd beviljas. Indexfrysningen 
kommer därför att öka utgifterna för ut-
komststöd något. Det att indexjusteringarna 
av barnbidragen inte görs kommer således 
inte att försvaga den ekonomiska situationen 
för barnfamiljer som har de lägsta inkoms-
terna och som får utkomststöd. Regeringen 
har även beslutat att föreslå ett tidigareläg-
gande av indexjusteringarna av vissa grund-
trygghetsförmåner och utkomststödet 2013 
till stöd för köpkraften hos låginkomsttagare.  

Cirka 42 procent av hushållen i tiondelen 
med de lägsta inkomsterna får utkomststöd. I 
hushåll som får utkomststöd påverkar index-
frysningen inkomsternas struktur, inte in-
komstnivån. Cirka 37 procent av de barnfa-
miljer som får utkomststöd får dock stödet i 
bara 1—3 månader. Kvoten av barnfamiljer 
som får stöd hela året är 29 procent.  

I hushåll som får utkomststöd bodde det 
2010 cirka 95 000 barn under 18 år. Utbetal-
ningen av barnbidrag upphör dock då barnet 
fyller 17 år. Efter år 2010 har det skett för-
ändringar i såväl den ekonomiska utveck-
lingen som grunderna för bestämning av oli-
ka förmåner. Det är därför svårt att ge en ex-
akt uppskattning av ökningen av utgifterna 
för utkomststöd. Man kan uppskatta att barn-
bidragens indexfrysning ökar utgifterna för 
utkomststöd 2013 med cirka 2—3 miljoner 
euro. Staten och kommunerna finansierar till 
lika delar det grundläggande utkomststödet, 
varför även bördan från ökningen av utgif-
terna för utkomststöd fördelas jämt mellan 
dem.  

I en situation där utkomststödet justeras i 
proportion till förändringen i priserna utvid-
gar indexfrysningen av barnbidragen effekt-
området för utkomststödet genom inkomst-
fördelningen. Detta påverkar arbetets eko-
nomiska incitament. Effekten är dock ringa.  
 
 
4  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts vid social- och 
hälsovårdsministeriet. Vid beredningen har 
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hörts representanter för Folkpensionsanstal-
ten, Institutet för hälsa och välfärd samt Cen-
tralförbundet för Barnskydd.  

5  Samband med andra proposit io-
ner 

Propositionen hänför sig till budgetproposi-
tionen för 2013 och avses bli behandlad i 
samband med den. 

 
 
 
 

DETALJMOTIVERING 

1  Lagförslag 

1.1 Lagen om ändring av 7 § och tempo-
rär ändring av 21 § i barnbidragsla-
gen 

7 §. Barnbidragets storlek. I paragrafen be-
stäms om barnbidragets belopp. De föreslag-
na bestämmelserna motsvarar dock den nu-
varande lagen på så sätt att barnbidragens be-
lopp motsvarar de belopp som i början av 
2012 har justerats på basis av folkpensions-
indexet. Barnbidragets belopp ska vara 
104,19 euro per kalendermånad. Om en per-
son har rätt att lyfta barnbidrag för flera än 
ett barn, ska barnbidragets belopp för det 
andra barnet vara 115,13 euro, för det tredje 
barnet 146,91 euro, för det fjärde barnet 
168,27 euro och för varje påföljande barn 
189,63 euro per kalendermånad. Höjningen 
av barnbidraget för en ensamförsörjare ska 
vara 48,55 euro per kalendermånad. 

De belopp som enligt 3 § i lagen om folk-
pensionsindex är indexbundna justeras i bör-
jan av varje år i proportion till hur poängtalet 
för folkpensionsindexet har ändrats jämfört 
med det poängtal för folkpensionsindexet en-
ligt vilket beloppen har fastställts i respektive 
lag. Det att beloppen ändras så att de motsva-
rar ändringen som gjordes den 1 januari 2012 
gör verkställigheten av indexfrysningen och 
senare indexjusteringar klarare. Om beloppen 
i paragrafen inte ändras utan hålls kvar på ni-
vån för det poängtal som fastställts för 2010, 
görs indexjusteringarna efter indexfrysningen 
i proportion till det poängtal enligt 3 § i lagen 
om folkpensionsindex som fastställts för 
2010. 

21 §. Indexbindning. Det föreslås att ett 
nytt 2 mom. fogas temporärt till paragrafen. I 

det tillfogade momentet bestäms temporärt 
att indexjusteringarna inte ska göras. De in-
dexjusteringar som avses i lagen om folkpen-
sionsindex görs inte i barnbidraget 2013—
2015, varför barnbidragets storlek 2013—
2015 hålls på nivån för 2012. Då indexfrys-
ningen för åren i fråga inte avses bli ersatt 
med senare höjningar, ska de belopp som 
nämns i 7 § justeras vid ingången av 2016 i 
proportion till ändringen av poängtalet för 
folkpensionsindexet åren 2015—2016. För 
att genomföra detta ingår i lagen en över-
gångsbestämmelse, enligt vilken de i lagens 
7 § föreskrivna beloppen som motsvarar ni-
vån för år 2012 även anses motsvara det po-
ängtal enligt lagen om folkpensionsindex 
som ska fastställas för år 2015. 
 
 
2  Ikraftträdande 

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 
2013. Då det i 21 § 2 mom. är fråga om att 
indexjusteringarna temporärt inte görs, före-
slås att momentet ska gälla bara temporärt 
under perioden då indexfrysningen är i kraft. 
Nästa indexjustering ska göras den 1 januari 
2016, då barnbidragen ska justeras i propor-
tion till ändringen i folkpensionsindexet för 
2015 respektive 2016. Då det inte ska göras 
indexjusteringar för 2013–2015, och då in-
dexfrysningen för åren i fråga inte avses bli 
ersatt med senare höjningar, ska barnbidra-
gen för 2016 endast justeras i proportion till 
ändringen i poängtalet för folkpensionsin-
dexet för 2015 respektive 2016. De i 7 § fast-
ställda beloppen, som motsvarar nivån för 
2012, anses således motsvara även det po-
ängtal enligt lagen om folkpensionsindex 
som ska fastställas för 2015.  
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3  Förhål lande t i l l  grundlagen samt 
lagst i f tningsordning 

Barnbidragen ska särskilt bedömas med 
hänsyn till bestämmelsen i 19 § 3 mom. i 
grundlagen. Enligt den ska det allmänna ock-
så stödja familjerna och andra som svarar för 
omsorgen om barn så att de har möjligheter 
att trygga barnens välfärd och individuella 
uppväxt. Meningen innefattar ett allmänt 
uppdrag för det allmänna. 

I 22 § i grundlagen fastställs den allmänna 
skyldigheten för det allmänna att se till att de 
grundläggande fri- och rättigheterna och de 
mänskliga rättigheterna tillgodoses. Det all-
männa kan fullgöra skyldigheten genom att 
t.ex. stifta lagar som tryggar och preciserar 
användningen av de grundläggande fri- och 
rättigheterna samt genom att allokera sina 
ekonomiska resurser. De grundläggande fri- 
och rättigheterna omfattas av det s.k. försäm-
ringsförbudet. Här är det fråga om uppdrags-
effektens frånsida. Om bestämmelsen om rät-
tigheterna i fråga kräver att socialskyddssy-
stemet ska utvecklas till en viss nivå, förbju-
der den samtidigt att det existerande systemet 
försämras till en nivå under denna. Det finns 
även situationer där bestämmelsen om de 
grundläggande fri- och rättigheterna inte för-
binder till att rättigheterna ska tillgodoses 
upp till en viss nivå. I förarbetet till ändring-
en av bestämmelserna om de grundläggande 
fri- och rättigheterna togs inte ställning till på 
vilken nivå de här avsedda stödåtgärderna 
ska tryggas.  

Även ekonomiska förhållanden har ansetts 
ha betydelse då man behandlar uppdragsef-
fekten, utvecklingsskyldigheten beträffande 
socialskyddet. Enligt förarbetet till ändringen 
av bestämmelserna om de grundläggande fri- 
och rättigheterna ska socialskyddet inriktas 
och utvecklas i enlighet med samhällets eko-
nomiska resurser (RP 309/1993 rd, s. 19 och 
GrUB 25/1994 rd, s. 3). Enligt utskottet är 
det logiskt att förmånerna dimensioneras 
med hänsyn till den rådande situationen inom 
samhällsekonomin och den offentliga eko-
nomin då det är fråga om förmåner som di-
rekt finansieras av det allmänna (GrUU 
34/1996 rd). Lågkonjunktur och finansie-
ringssvårigheter i den offentliga ekonomin är 
upp till en viss gräns acceptabla motiv för att 

avvika från det försämringsförbud som gäller 
sociala grundläggande rättigheter. 

Enligt förarbetet till ändringen av bestäm-
melserna om de grundläggande fri- och rät-
tigheterna är syftet med 19 § 3 mom. i grund-
lagen, delvis i kombination med övriga be-
stämmelser, att stödja barnens materiella och 
psykiska välbefinnande. Enligt social- och 
hälsovårdsutskottet förpliktar bestämmelsen 
det allmänna till att svara för sådana service-
system och familjepolitiska inkomstöverfö-
ringar som riktas till barnfamiljer. (ShUU 
5/1994 rd). Den framskjutning till 2016 av 
nästa indexjustering av barnbidraget som fö-
reslås i propositionen sänker barnbidragets 
realvärde och är således en försämring av det 
stöd till barnfamiljer som avses i 19 § 
3 mom. Syftet med barnbidraget är dock inte 
att trygga den grundläggande försörjning 
som avses i 19 § 2 mom. i grundlagen. Det i 
19 § 3 mom. i grundlagen avsedda stödet till 
familjerna och andra som svarar för omsor-
gen om barn anses komplettera skyddet för 
grundläggande försörjning. 

Det att indexjusteringarna inte görs påver-
kar inkomstbildningen i familjer med de 
lägsta inkomsterna på så sätt att minskningen 
i barnbidragets realvärde kompenseras med 
utkomststöd. Enligt 1 § i lagen om utkomst-
stöd är utkomststödet ett ekonomiskt stöd 
inom socialvården som beviljas i sista hand 
och syftet med det är att trygga en persons 
och familjs utkomst och främja möjligheter-
na att klara sig på egen hand. Med hjälp av 
utkomststödet tryggas minst den oundgängli-
ga utkomst som en person och familj behöver 
för ett människovärdigt liv, och rätten till den 
tryggas för alla i 19 § 1 mom. i grundlagen. I 
fråga om familjer med de lägsta inkomsterna 
innebär verkningarna av att indexjusteringar-
na inte görs att försämringen av det stöd som 
garanteras i 19 § 3 mom. i grundlagen even-
tuellt måste kompenseras temporärt med ut-
komststöd som garanterar skyddet för ound-
gänglig försörjning och omsorg enligt 19 § 
1 mom. i grundlagen. Med hjälp av systemet 
för utkomstöd strävar man dock efter att 
trygga en socialt acceptabel levnadsstandard 
och detta sträcker sig enligt grundlagsutskot-
tets uppfattning i de flesta fall vidare än rät-
ten som anges i 19 § 1 mom. i grundlagen 
(GrUU 31/1997 rd).  



 RP 116/2012 rd  
  

 

8 

Lagstiftarens befogenhet att sänka nivån på 
socialskyddssystemet ska utöver försäm-
ringsförbudet även bedömas med hänsyn till 
de allmänna kraven vid begränsning av de 
grundläggande fri- och rättigheterna. Det att 
indexjusteringarna temporärt inte görs är 
principiellt inte ett väsentligt ingrepp i den 
förmånskrets som skyddas av de grundläg-
gande fri- och rättigheterna, och då åtgärden 
är temporär och huvudsakligen har ringa ef-
fekter sträcker den sig inte till kärnområdet 
för de grundläggande fri- och rättigheterna. 

Då indexjusteringarna ska lämnas ogjorda 
bara temporärt under tre år, blir effekten av 
de utelämnade justeringarna på de disponibla 

inkomsterna i barnfamiljer liten och i vissa 
fall kan den även kompenseras temporärt 
med utkomststöd och, med hänsyn till syftet 
med den föreslagna ändringen som åtgärd för 
att balansera statsfinanserna, kan lagändring-
en anses vara en ringa försämring vad beträf-
far det stöd för barnfamiljer som avses i 19 § 
3 mom. i grundlagen. 

Med stöd av vad som anförts ovan kan det 
anses att lagförslaget kan behandlas i vanlig 
lagstiftningsordning. 
 

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lag 

om ändring av 7 § och temporär ändring av 21 § i barnbidragslagen 

 
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 temporärt till 21 §, sådan den lyder i lag 1144/2010, 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 fjär-
de barnet 168,27 euro och för varje påföljan-
de 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 ju-

stering enligt lagen om folkpensionsindex 
inte åren 2013—2015.  

——— 
Denna lag träder i kraft den              20  . 

Lagens 21 § 2 mom. gäller till och med den 
31 december 2015.  

Barnbidragens belopp enligt 7 § anses mot-
svara det i lagen om folkpensionsindex av-
sedda poängtal som ska fastställas för 2015.  
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Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft. 
————— 

 
Helsingfors den 17 september 2012 

 
 
 

Statsministerns ställföreträdare, finansminister 

JUTTA URPILAINEN 

 
 
 
 
 
 

Omsorgsminister Maria Guzenina-Richardson 
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Bilaga 
Parallelltext 

 
 
 

Lag 

om ändring av 7 § och temporär ändring av 21 § i barnbidragslagen 

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

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

7 §  

Barnbidragets storlek 

Barnbidraget är 100 euro per barn och ka-
lendermånad. 

Om en i 6 § avsedd person har rätt att lyfta 
barnbidrag för flera än ett barn, är barnbidra-
gets belopp för det andra barnet 110,50 euro, 
för det tredje barnet 141 euro, för det fjärde 
barnet 161,50 euro och för varje påföljande 
barn 182 euro per kalendermånad.  

För en ensamförsörjares barn betalas barn-
bidraget höjt med 46,60 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 100 euro per kalendermånad. 
För barn till ensamförsörjare betalas dock 
barnbidraget höjt med 46,60 euro per kalen-
dermånad. 

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 fjär-
de barnet 168,27 euro och för varje påföljan-
de 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 kalender-
månad. För barn till ensamförsörjare betalas 
dock barnbidraget höjt med 48,55 euro per 
kalendermånad. 
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 21 § 

Indexbindning 

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

tering enligt lagen om folkpensionsindex inte 
åren 2013—2015.  

——— 
Denna lag träder i kraft den              20 . 

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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