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

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att bostadsbi
dragen skall justeras vid ingången av maj 1994 
även för de bidragstagare som enligt ikraftträ
delsestadgandet i lagen om ändring av lagen 
om bostadsbidrag annars år 1994 helt skulle bli 
utan en årlig justering. Propositionen har sam-

band med genomförandet av det s.k. familje
stödspaketet, enligt vilket ställningen för barn
familjer med små inkomster förbättras genom 
höjning av bostadsbidragen. 

Lagen avses träda i kraft den l maj 1994. 

MOTIVERING 

l. Nuläge och föreslagna ändringar 

Enligt den ändring (755/93) av lagen om 
bostadsbidrag som trädde i kraft vid ingången 
av 1994 skall varje bostadsbidrag justeras 
individuellt när ett år förflutit från att ansökan 
om bostadsbidrag gjorts eller från den föregå
ende justeringen, i stället för en årlig justering 
av alla bostadsbidrag samtidigt vid en tidpunkt 
som statsrådet bestämmer. Enligt ikraftträdet
sestadgandet i lagen skall tidigare beviljade 
bostadsbidrag justeras så att de stämmer över
ens med det nya systemet vid ingången av nästa 
kalendermånad som har samma namn som den 
under vilken inflyttningen i bostaden skett. 
Justeringen kan ske tidigast den l maj 1994. 
Orsaken till detta förfarande är att sedan 
verkställandet av bostadsbidraget vid ingången 
av detta år hade överförts på folkpensionsan
stalten, var det inte möjligt att genast börja 
företa årsjusteringar, eftersom de ansökningar 
som vid utgången av 1993 var obehandlade i 
kommunerna överfördes för behandling vid 
folkpensionsanstalten. A v ikraftträdelsestad
gandet i lagen följer att ingen årsjustering år 
1994 kan företas för de hushåll vilkas bostads-
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bidrag börjat löpa under perioden januari-ap
ril innan de nya stadgandena hade trätt i kraft. 

I samband med det s.k. familjestödspaketet, 
som gäller !!n reform av stödet till familjer, har 
för bostadsbidrag under 1994 anvisats ett 
anslag om 370 milj. mk som skall användas till 
tryggande av barnfamiljernas ställning. Anslag
et har anvisats efter den ovan nämnda ändring
en av lagen om bostadsbidrag. För att de 
barnfamiljer som flyttat in i sin bostad under 
perioden januari-april före ingången av detta 
år inte skall bli utan den ökning av bostadsbi
draget som är avsedd för dem, föreslås i 
propositionen att ikraftträdelsestadgandet i lag
en ändras så att bostadsbidraget även till dem 
som hör till den nämnda kategorin skall 
justeras vid ingången av maj. 

2. Propositionens verkningar 

Enligt beräkningar finns det drygt 50 000 
hushåll som flyttat in i sin bostad under 
perioden januari-april före ingången av detta 
år och som får bostadsbidrag. Bostadsbidraget 
till barnfamiljer beräknas i de flesta fall uppgå 
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till ca 300-400 mk i månaden enligt de 
bestämningsgrunder som fastställts för 1994. 
Propositionens kostnadsverkningar beräknas 
till ungefär 40 milj. mk. Detta har redan 
beaktats vid dimensioneringen av bestäm
ningsgrunderna för bostadsbidraget så att de 
sammanlagda kostnaderna för bostadsbidraget 
år 1994 beräknas motsvara det anslag om 2 300 
milj. mk som i budgeten anvisats för bostads
bidrag. 

3. Beredningen av propositionen 

Propositionen har beretts som tjänsteupp
drag vid miljöministeriet. Propositionen bygger 
på en ståndpunkt som anfördes i en motive-

ringspromemoria till statsrådets föredragnings
lista när bestämningsgrunderna för bostadsbi
draget fastställdes för 1994. Enligt stånd
punkten är avsikten att förelägga riksdagen en 
sådan proposition. 

4. Ikraftträdande 

Lagen avses träda i kraft den l maj 1994. 
För att det skall finnas tillräckligt med tid för 
dess verkställighet innan ändringenträder i 
kraft, bör propositionen behandlas i riksdagen 
så snart som möjligt. 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs 
Riksdagen följande lagförslag: 

Lag 
om ändring av ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av lagen om bostadsbidrag 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 2 mom. i ikraftträdelsestadgandet i lagen den 9 augusti 1993 om ändring av lagen om 

bostadsbidrag (755/93) som följer: 

På bostadsbidrag som börjat löpa innan 
denna lag har trätt i kraft tillämpas dock 15 § 
1 mom. 3 punkten från och med den l maj 
1994 så att den första justeringen enligt den 
nämnda punkten företas vid ingången av nästa 
kalendermånad som har samma namn som den 
under vilken inflyttningen i bostaden skett. Om 
inflyttningen i bostaden har skett under tiden 

Helsingfors den 4 februari 1994 

från ingången av januari till utgången av april 
innan denna lag trätt i kraft, företas dock den 
första justering som avses ovan från och med 
den 1 maj 1994. 

Denna lag träder i kraft den 
199 . Åtgärder som verkställigheten av lagen 
förutsätter får vidtas innan den träder i kraft. 

Republikens President 

MAUNO KOIVISTO 

Minister Pirjo Rusanen 
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Bilaga 

Lag 
om ändring av ikrafttädelsestadgandet i lagen om ändring av lagen om bostadsbidrag 

I enlighet med rikdsdagens beslut 
ändras 2 mom. i ikraftträdelsestadgandet ilagen den 9 augusti 1993 om ändring av lagen om 

bostadsbidrag (755/93) som följer: 

Gällande lydelse 

På bostadsbidrag som börjat löpa innan 
denna lag har trätt i kraft tilllämpas dock 15 § 
l room. 3 punkten från och med den l maj 
1994 så att den första justeringen enligt den 
nämda punkten företas vid ingången av nästa 
kalendermånad som har samma namn som den 
under vilken inflytniogen i bostaden skett. 

Föreslagen lydelse 

På bostadsbidrag som börjat löpa innan 
denna lag har trätt i kraft tillämpas dock 15 § 
l mom. 3 punkten från och med den l maj 
1994 så att den första justeringen enligt den 
nämnda punkten företas vid ingången av nästa 
kalendermånad som har samma namn som 
under vilken inflyttningen i bostaden skett. Om 
inflyttningen i bostaden har skett under tiden 
från ingången av januari till utgången av april 
innan denna lag trätt i kraft, företas dock den 
första justering som avses ovan från och med den 
l maj 1994. 

Denna lag träder i kraft den 
199. 

Åtgärder som verkställigheten av lagen förut
sätter. 




