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L a g
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om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

Utfärdad i Helsingfors den 26 juni 2015

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009) en ny 34 b § som följer:

34 b §

Minskning av statsandelen för kommunal
basservice med det belopp av grundläggande

utkomststöd som betalats till kommunen

Kommunens i 5 b § i lagen om utkomst-
stöd avsedda finansieringsandel av utgifterna
för det grundläggande utkomststödet beaktas
genom en minskning av kommunens statsan-
del med ett belopp som motsvarar kommu-
nens andel av det grundläggande utkomststöd
som betalats ut på årsnivå i kommunen enligt
de uppgifter som avses i 2 mom. i denna
paragraf.

För beräkning av minskningen av statsan-
delen för det grundläggande utkomststödet
ska Folkpensionsanstalten årligen före ut-
gången av april lämna finansministeriet upp-
gift om grundläggande utkomststöd som fö-
regående år betalats ut i respektive kommun,
minskat med grundläggande utkomststöd

som avses i 19, 46 och 51 § i lagen om
främjande av integration (1386/2010) och
som gäller tidsperioden i fråga.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
Som beräkningsgrund för minskningen av

kommunernas statsandel 2017 och 2018 an-
vänds de uppgifter som kommunerna lämnat
regionförvaltningsverken med stöd av 5 b § 4
mom. i lagen om utkomststöd (1412/1997) i
dess lydelse vid ikraftträdandet av denna lag
och den utifrån dessa uppgifter gjorda beräk-
ningen av det grundläggande utkomststöd
som kommunerna betalat ut 2016. Regionför-
valtningsverken ska före utgången av oktober
2016 lämna finansministeriet och social- och
hälsovårdsministeriet uppgift om grundläg-
gande utkomststöd som betalats ut per kom-
mun.

Beloppet av den minskning av kommuner-
nas statsandel som motsvarar det grundläg-
gande utkomststödet 2017 och 2018 justeras
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separat i enlighet med det grundläggande ut-
komststöd som betalats ut under dessa år.
Folkpensionsanstalten lämnar finansministe-
riet de behövliga uppgifterna före utgången

av april månad 2018 och 2019. Justerings-
posterna beaktas på motsvarande sätt i stats-
andelsbesluten för 2019 och 2020.

Helsingfors den 26 juni 2015

Republikens President
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