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L a g

1307/2014

om ändring av lagen om underhåll för barn

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2014

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om underhåll för barn (704/1975) 13 § 3 mom., sådant det lyder i lag

673/1998,
ändras 5 § 1 mom., sådant det lyder i lag 582/2008, samt
fogas till lagen en ny 13 a § som följer:

5 §
I angelägenheter som rör underhållsbidrag

företräds ett minderårigt barn av sin vård-
nadshavare eller någon annan laglig företrä-
dare. Företrädaren för ett minderårigt barn
har rätt att företräda barnet också i ett ärende
som gäller barnets rätt till underhåll sedan
barnet fyllt 18 år.
— — — — — — — — — — — — —

13 a §
Om ett barn har blivit eller löper fara att bli

utan underhåll och förälderns skyldighet att
betala underhållsbidrag inte har fastställts,
eller om det fastställda underhållsbidraget är
otillräckligt för barnets underhåll, har det or-

gan som avses i 6 § 1 mom. i socialvårdsla-
gen (710/1982) rätt att föra barnets talan för
att fastställa underhållsbidraget eller höja
dess belopp.

Om underhållsstöd betalas till barnet, har
organet rätt att föra talan för att fastställa
underhållsbidraget eller höja dess belopp,
även om barnet inte blivit eller löper fara att
bli utan underhåll. Om underhållsstöd betalas
till barnet, har organet även rätt att föra talan
för att sänka underhållsbidraget.

Organet ska innan en åtgärd som avses i 1
och 2 mom. vidtas ge barnets vårdnadshavare
och underhållsskyldige tillfälle att bli hörd.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2015.
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