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1143/2017
Lag
om ändring av lagen om allmänt bostadsbidrag
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om allmänt bostadsbidrag (938/2014) 27 §, 29 § 5 punkten och 51 §, sådana de lyder, 27 § samt 29 § 5 punkten i lag 1533/2016 och 51 § delvis ändrad i lag
1533/2016, som följer:
27 §
Förutsättningar för justering av bostadsbidrag
Bostadsbidragets belopp justeras när ett år förflutit sedan bostadsbidraget började löpa
eller sedan senaste justering.
Bostadsbidraget ska justeras också, om
1) hushållets fortlöpande månadsinkomster har stigit med minst 400 euro eller sjunkit
med minst 200 euro,
2) de boendeutgifter som betalas av hushållet och som avses i 9 § förändras med minst
50 euro i månaden,
3) hushållet byter bostad eller om besittningsformen i fråga om bostaden ändras, eller
4) antalet personer som hör till hushållet eller hushållets sammansättning varaktigt förändras, hushållet tar en underhyresgäst eller upphör att ha en underhyresgäst.
Vid bedömningen av förändringen i hushållets månadsinkomster görs ett förvärvsinkomstavdrag enligt 13 § från hushållets sammanlagda löneinkomster och från inkomsterna enligt 12 § 4 mom. 1 punkten.
Om bostadsbidraget skulle sjunka justeras beloppet av bostadsbidraget likväl inte i de
fall som avses i 2 mom. 2 punkten på grundval av höjda boendeutgifter, om de fortlöpande
månadsinkomsterna inte har stigit på det sätt som avses i 2 mom. 1 punkten.
Bostadsbidraget kan justeras utan ansökan, om Folkpensionsanstalten har tillgång till
alla grunder för justeringen.
29 §
Indragning av bostadsbidrag
Bostadsbidraget dras in
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
5) vid ingången av den månad under vilken en justering som avses i 27 § träder i kraft,
om hushållet inte på uppmaning av Folkpensionsanstalten inom skälig tid lämnar de uppgifter som behövs för justering av bostadsbidraget,
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
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51 §
Indexbindning
De belopp som anges i denna lag binds vid förändringar i prisnivån så som bestäms i
lagen om folkpensionsindex (456/2001). Detta gäller dock inte beloppet av förvärvsinkomstavdraget enligt 13 §, den minsta bassjälvriskandelen enligt 16 §, det minsta bidrag
som ska betalas enligt 24 §, beloppet av de förändringar i inkomsterna och boendeutgifterna som gäller bidragstagarens anmälningsskyldighet eller justeringen av bidrag enligt
20 och 27 § samt de maximala boendeutgifterna enligt 10 §.
De belopp som är bundna till folkpensionsindexet motsvarar det poängtal för folkpensionsindex enligt vilket beloppet av de folkpensioner som betalades ut i januari 2010 har
beräknats.
De ovannämnda maximala boendeutgifter som avses i 10 § ska dock justeras kalenderårsvis från ingången av året i enlighet med förändringen i levnadskostnadsindex (oktober
1951=100). De i 10 § angivna beloppen av de maximala boendeutgifterna motsvarar poängtalet för levnadskostnadsindexet (1951:10=100) för oktober 2016. Den årliga förändringen beräknas enligt poängtalet för levnadskostnadsindexet för oktober innevarande år
och för oktober det föregående året. De maximala boendeutgifterna justeras första gången
vid ingången av 2019 i enlighet med förändringen i levnadskostnadsindex.
De justerade maximala boendeutgifterna och övriga penningbelopp tillämpas på bidrag
som beviljas eller justeras vid ingången av det följande året eller därefter.
————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018 och den tillämpas på bidrag som har beviljas
eller justeras från den dagen eller från en senare tidpunkt.
Helsingfors den 28 december 2017
Republikens President
Sauli Niinistö
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