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FÖRSLAG 

Landskapsstyrelsen förslår att lagtinget antar en ändring av blankettlagen om 

tillämpning i landskapet Åland av bambidragslagen. Ändringen innebär att den 

sänkning av de månatliga barnbidragsbeloppen som genomförs i riket från och med den 

1 juli 1995 inte tillämpas i landskapet. 



Å·ndring av tillämpningen i landskapet Atand av barnbidrags/agen 

MOTIVERING 

1. Gällande lagstiftning 

1.1. Tillämpning av rikslagen 

Landskapet tillämpar, med stöd av en blankettlag om tillämpning i landskapet 

Åland av barnbidraglagen (48/94), rikets barnbidragslag (FFS 796/92). Förvaltningen 

av barnbidraget regleras genom förordningen om skötseln i landskapet Åland av vissa 

uppgifter som gäller barnbidrag (12/93). 

Enligt blankettlagen skall rikslagen tillämpas i sin helhet i landskapet, dock så att 

förvaltningen sköts av landskapsstyrelsen och finansieringen sker med landskapets 

medel, och de ändringar som görs av rikslagen skall automatiskt tillämpas även i 
landskapet. 

Enligt överenskommelseförordningen sköter folkpensionsanstalten utbetalningarna 

av barnbidraget och landskapsstyrelsen betalar varje månad till folkpensionsanstalten en 

summa som motsvarar summan av de barnbidrag som utbetalats i landskapet under 

månaden. Folkpensionsanstalten har hittils handlagt landskapets barnbidrag avgiftsfritt 

för landskapet. 

1. 2. Barnbidrag slagens innehåll 

För varje barn under 17 år som är bosatt i Finland betalas ett barnbidrag åt barnets 

vårdnadshavare. Bidraget är inte inkomstrelaterat och är inte en skattepliktig inkomst 

för bidragstagaren. 

Barnbidragets månatliga belopp varierar beroende på antalet barn under 17 år i 
familjen. De månatliga beloppen är för närvarande 570 mark för det första barnet, 720 

mark för det andra barnet, 910 mark för det tredje barnet, 1 030 mark för det fjärde 

barnet samt 1 220 mark för det femte och varje följande barn. För ensamförsörjare 

utbetalas ett tillägg om 200 mark per barn och månad. 

2. Ändring av rikslagstiftningen 

Av regeringens förslag till tilläggsbudget för 1995 (RP 11/1995) framgår att 

regeringen kommer att avlåta en proposition med förslag till ändring av 

barnbidragslagen så att de månatliga bidragsbeloppen sänks med i genomsnitt 8,25 

procent från och med den 1 juli i år. 

Barnbidragens månatliga belopp kommer efter sänkningen att vara 535 mark för 
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det första barnet, 657 mark för det andra barnet, 779 mark för det tredje barnet, 901 

mark för det fjärde bamet samt 1 023 mark för det femte och varje följande barn. 

Tillägget om 200 mark för ensamförsörjare skall fortsättningsvis betalas ut till 
oförändrat belopp. 

Det sänkta barnbidraget medför en beräknad inbesparing om ca 375 miljoner mark 

för staten år 1995. 

3. Landskapsstyrelsen förslag 

Landskapsstyrelsen anser att det inte finns skäl att försämra situationen för 

barnfamiljerna i landskapet och att barnbidragsbeloppen därför skall bibehållas på 

samma nivå som i dag. 

Landskapsstyrelsen föreslår att landskapslagen om tillämpning av barnbidragslagen 

ändras så att landskapsstyrelsen genom förordning skall fastställa beloppen för 

barnbidragen i landskapet. Landskapsstyrelsen kommer i förordning att fastställa 

beloppen så att de är oförändrade. 

Ändringen av rikslagen kommer sannolikt att träder i kraft innan landskapslagen. 

Landskapsstyrelsen anser att detta inte bör drabba bidragstagarna i landskapet utan att 

dessa skall erhålla barnbidraget till oförändrat belopp trots den tidmässiga luckan. För 

att detta skall vara möjligt förelår landskapsstyrelsen att lagtinget i 

ikraftträdelsebestämrnelsen befullmäktigar landskapsstyrelsen att betala ut barnbidraget 

till oförändrat belopp då barnbidraget i riket sänks, trots att ändringen av 

landskapslagen ännu inte trätt i kraft. 

4. Förslagets ekonomiska verkningar 

Eftersom ändringen innebär att barnbidraget fortsättningsvis betalas ut enligt de 

belopp lagtinget beaktat då budgeten för år 1995 antagits medför lagförslaget inga 
ökade kostnader för landskapet i detta avseende. Landskapsstyrelsen anser även att en 
tilläggsbudget inte behövs eftersom det varit landskapsstyrelsens och torde ha varit även 

lagtingets avsikt att barnbidragsbeloppen skulle vara oförändrade under hela år 1995. 

Folkpensionsanstalet har meddelat att de på grund av ökade omkostnader kommer 

att bära upp en avgift om ca 50 000 mk av landskapet om landskapet fortsätter att 

betala ut barnbidraget med samma belopp som i dag, trots att beloppen sänkts i riket. 

Om barnbidraget i landskapet skall betalas med de sänkta beloppen efter den 1 juli tills 

ändringen av blankettlagen trätt i kraft, kommer folkpenionsanstalten att bära upp en 

avgift om ca 75 000 mark. Dessa kostnader innebär ökade utgifter för landskapet. 
Om landskapet väljer att betala ut barnbidrag med belopp som avviker från såväl 
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nuvarande som de föreslagna sänkta beloppen kommer folkpensionsanstalten att bära 

upp en avgift om ca 75 000 mark av landskapet. 

Om landskapet från och med den 1 juli i år skulle tillämpa den sänkning av de 

månatliga beloppen som genomförs i riket skulle landskapet göra en inbesparing om ca 

1,7 miljoner år 1995, vilket innebär en inbesparing om ca 3,4 miljoner på årsbasis. Av 

tabellen nedan framgår hur inbesparingen skulle fördela sig. 

Tabell: Inbesparing år 1995 av en sänkning av barnbidragsbeloppen 

570mk 535 mk 3 041 st 638 610 mk 

720mk 657mk 1 658 st 626 724 mk 

910mk 779mk 463 st 363 918 mk 

1 030 mk 901 mk 63 st 48 762 mk 

1 023 mk 13 st 15 366 mk 

Landskaps styrelsen föreslår att lagtinget antar följande lag. 
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LANDSKAPSLAG 
om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av 

barn bi dragslagen 

I enlighet med lagtingets beslut fogas till landskapslagen den 14 juni 1994 om 

tillämpning i landskapets Åland av barnbidragslagen (48/94) en ny 4 §, varvid 

nuvarande 4 § blir 5 §, som följer: 

4 § 

Barnbidragets storlek 
Barnbidragets storlek för barn som är bosatta 

landskapsstyrelsen i förordning. 

Denna lag träder i kraft omedelbart. 

landskapet fastställs av 

Om bestämmelserna i rikets bambidragslag (FFS 796/92) ändras så att 

barnbidragsbeloppen sänks innan denna lag träder i kraft, har landskapsstyrelsen rätt att 

till bidragstagarna landskapet betala ut skillnaden mellan de sänkta 

barnbidragsbeloppen och de barnbidragsbelopp som anges i de bestämmelser i rikets 

bambidragslag som är gällande i landskapet då detta beslut fattas. 

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen trätt i 

kraft. 

Mariehamn den 1 juni 1995 

Landskapsstyrelseledamot Lasse Wiklöf 

Lagberedningssekreterare Lotta Wickström-Johansson 


