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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag 
till lag om ändring av 11 § i lagen om bostadsbidrag 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

 
I propositionen föreslås att lagen om bo-

stadsbidrag ändras. Statsminister Vanhanens 
andra regering har i sitt program kommit 
överens om att förvaltningen av bostadsbi-
draget överförs från miljöministeriet till so-
cial- och hälsovårdsministeriet vid ingången 
av 2008. 

Lagen avses träda i kraft vid ingången av 
2008. Propositionen hänför sig till budget-
propositionen för 2008 och avses bli behand-
lad i sammanband med den.  

 
 

————— 
 

MOTIVERING 

 
1  Nuläge och föreslagna ändringar  

Förvaltningen av, lagstiftningen om och 
beredningen av budgeten för det allmänna 
bostadsbidraget har ankommit på miljö-
ministeriet sedan från början av juli 1975. 
Bostadsbidraget har ansetts vara en viktig del 
av det bostadspolitiska stödsystemet och den 
del som kräver mest behovsprövning. Därför 
bostadsbidragsverksamheten ankommit på 
miljöministeriet till vars ansvarsområde ock-
så övriga bostadspolitiska åtgärder hör.  

Bostadsbidraget utgör även en del av ut-
komstskyddet för låginkomsttagare. Av bi-
dragstagarna är 64 procent hushåll där bi-
dragstagaren eller en av makarna är arbets-
lös. Av de barnfamiljer som får bidrag består 
70 procent av familjer med bara en vård-
nadshavare. Därför är det naturligt att också 
beredningen av lagstiftningen om bostadsbi-
drag och utvecklandet av bidraget i fortsätt-
ningen sker i samband med revideringen av 
den sociala tryggheten. Avsikten är att bo-
stadsbidraget bättre än för närvarande skall 
utgöra en del av en fungerande social trygg-
het. Regeringen har inlett en omfattande re-
form som gäller grundskyddet och också in-
nefattar bostadsbidraget. 

Det föreslås att det allmänna bostads-
bidraget, i enlighet med regeringsprog-
rammet, överförs till social- och hälsovård-
sministeriets förvaltningsområde första janu-

ari 2008. En förutsättning för reformen är att 
11 § 1 och 3 mom. i lagen om bostadsbidrag 
(408/1975) ändras. I lagen ersätts miljömi-
nisteriet med social- och hälsovårds-
ministeriet. I detta sammanhang stryks också 
omnämnandet i 3 mom. av åligganden i sam-
band med statistikföring eftersom Folkpen-
sionsanstalten har skött statistikföringen av 
bostadsbidraget. Folkpensionsanstalten pub-
licerar också bostadsbidragsstatistiken som 
en del av Finlands officiella statistik.  

 
2  Proposi t ionens konsekvenser 

Förvaltningsreformen påverkar inte bo-
stadsbidragstagarnas ställning. Folkpen-
sionsanstalten har sedan 1994 skött bevil-
jandet och utbetalningen av samtliga bostads-
bidrag. 

I samband med reformen tryggas ställnin-
gen för den personal som skött förvaltningen 
av bostadsbidraget och säkerställs att social- 
och hälsovårdsministeriet har tillräcklig be-
redskap och tillräckliga resurser för att sköta 
beredningen och förvaltningen av bostadsbi-
draget 

Bostadsbidragsanslaget samt förvaltnings-
utgifterna för bostadsbidraget skall från den 
första  januari 2008 betalas under social- och 
hälsovårdsministeriets huvudtitel. Propo-
sitionen har inga andra statsfinansiella kon-
sekvenser. 
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3  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har utarbetats vid miljö-
ministeriet i samråd med social- och hälso-
vårdsministeriet och Folkpensions-anstalten. 

 
4  Ikraft trädande 

Propositionen hänför sig till budget  propo-
sitionen för 2008 och avses bli behandlad i 

samband med den. Lagen föreslås träda i 
kraft vid ingången av 2008 

Åtgärder som verkställigheten av lagen 
förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

 
Med stöd vad som anförts ovan föreläggs 

Riksdagen följande lagförslag: 
 

 
 
 
 

Lagförslag 

Lag 

om ändring av 11 § i lagen om bostadsbidrag 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 4 juni 1975 om bostadsbidrag (408/1975) 11 §, sådan den lyder i lag 

755/1993, som följer: 
 

11 §  
Den allmänna ledningen och styrningen 

samt det allmänna utvecklandet av bostads-
bidragsverksamheten ankommer på social- 
och hälsovårdsministeriet. 

Andra uppgifter som avses i denna lag 
sköts av Folkpensionsanstalten. 

Social- och hälsovårdsministeriet har rätt 
att få tillgång till de uppgifter om bostads-
bidragstagare som ingår i Folkpensions-
anstaltens besluts- och utbetalningsregister 

till de delar som detta är nödvändigt för att 
social- och hälsovårdsministeriet skall kunna 
sköta sina åligganden i samband med plane-
ring och utveckling av bostadsbidragen. Så-
dan information som gör det möjligt att iden-
tifiera bidragstagaren får inte ingå i dessa 
uppgifter. 

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008. 
Åtgärder som verkställigheten av lagen 

förutsätter får vidtas innan lagen träder kraft. 
————— 

 
Helsingfors den 13 september 2007 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Minister Paula Risikko 
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Bilaga 
Parallelltext 

 
 
 

Lag 

om ändring av 11 § i lagen om bostadsbidrag 

I enlighet med riksadgens beslut 
ändras i lagen av den 4 juni 1975 om bostadsbidrag (408/1975) 11 §, sådan den lyder i lag 

755/1993, som följer: 
 
Gällande lydelse 
 

11 §  
Den allmänna ledningen och styrningen 

samt det allmänna utvecklandet av bostads-
bidragsverksamheten ankommer på miljömi-
nisteriet. 

Andra uppgifter som avses i denna lag 
sköts av folkpensionsanstalten. 

Miljöministeriet har rätt att få tillgång till 
de uppgifter om bostadsbidragstagare som 
ingår i folkpensionsanstaltens besluts- och 
utbetalningsregister till de delar som detta är 
nödvändigt för att miljöministeriet skall kun-
na sköta sina åligganden i samband med sta-
tistikföring, planering och utveckling av bo-
stadsbidragen. Sådan information som gör 
det möjligt att identifiera bidragstagaren får 
inte ingå i dessa uppgifter. 

Föreslagen lydelse 
 

11 §  
Den allmänna ledningen och styrningen 

samt det allmänna utvecklandet av bostads-
bidragsverksamheten ankommer på social- 
och hälsovårdsministeriet. 

Andra uppgifter som avses i denna lag 
sköts av Folkpensionsanstalten. 

Social- och hälsovårdsministeriet har rätt 
att få tillgång till de uppgifter om bostadsbi-
dragstagare som ingår i Folkpensions-
anstaltens besluts- och utbetalningsregister 
till de delar som detta är nödvändigt för att 
social- och hälsovårdsministeriet skall kunna 
sköta sina åligganden i samband med plane-
ring och utveckling av bostadsbidragen. Så-
dan information som gör det möjligt att iden-
tifiera bidragstagaren får inte ingå i dessa 
uppgifter. 

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 

2008. 
Åtgärder som verkställigheten av lagen 

förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft 

——— 
 
 


