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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 11 kap. 10 § i
sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL
I denna proposition föreslås det att de förbättringar av vissa inkomstöverföringar som ingår i regeringsprogrammet för statsminister Antti Rinnes regering genomförs. I detta syfte föreslås det i propositionen att sjukförsäkringslagen, lagen om utkomstskydd för arbetslösa, barnbidragslagen, lagen
om underhållsstöd och lagen om utkomststöd ändras.
De dagpenningsförmåner enligt sjukförsäkringslagen som betalas ut till minimibelopp höjs. Höjningen gäller minimibeloppet för sjuk- och föräldradagpenning samt specialvårdspenning. Enligt
hänvisningsbestämmelsen i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner ska höjningen även gälla rehabiliteringspenningens minimibelopp.
Också grunddagpenningens belopp enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa höjs. Höjningen
gäller utöver grunddagpenningen även arbetsmarknadsstödet som uppgår till ett lika stort belopp,
och dessutom påverkar ändringen beloppet för den inkomstrelaterade dagpenningen samt alterneringsersättningen enligt lagen om alterneringsledighet.
För att förbättra barnfamiljers ställning föreslås det att flerbarnsfamiljers barnbidrag höjs från och
med det fjärde barnet. Det föreslås även att barnbidragets ensamförsörjartillägg höjs, likaså underhållsstödet. Lagen om utkomststöd ändras så, att även familjer som får utkomststöd kan dra nytta av
höjningen om 10 euro av barnbidragets ensamförsörjartillägg.
Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2020 och avses bli behandlad i samband med
den.
Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2020.
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Lag 1
Lag om ändring av 11 kap. 10 § i sjukförsäkringslagen
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i sjukförsäkringslagen (1224/2004) 11 kap. 10 § sådan den lyder i lag 535/2019, som följer:
11 kap. Beloppet av dagpenningsförmånerna
10 §
Sjuk- och föräldradagpenningens samt specialvårdspenningens minimibelopp
Minimibeloppet av sjuk- och föräldradagpenningen samt specialvårdspenningen är 26,62 euro per
vardag. Detta belopp justeras på det sätt som föreskrivs i lagen om folkpensionsindex. Minimibeloppet av dagpenningen motsvarar det poängtal för folkpensionsindexet enligt vilket beloppet av de
folkpensioner som betalades ut i januari 2010 har räknats ut.
___________________________________
Denna lag träder i kraft den
20.
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Lag 2
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 6 kap. 1 § 1 och 2 mom. och 6 § samt
14 kap. 1 § 2 mom., sådana de lyder i lag 1049/2013, som följer:
6 kap. Arbetslöshetsdagpenningens belopp och varaktighet
1§
Arbetslöshetsdagpenningens belopp
Grunddagpenningen är 33,33 euro per dag.
Grunddagpenningens förhöjningsdel är 4,74 euro per dag.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6§
Barnförhöjning
Till en mottagare av arbetslöshetsdagpenning som försörjer barn under 18 år betalas dagpenningen
med barnförhöjning, vilken för ett barn är 5,23 euro, för två barn sammanlagt 7,68 euro och för tre
eller flera barn sammanlagt 9,90 euro.
14 kap. Särskilda bestämmelser
1§
Förhöjning av förmånerna
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De belopp som avses i 1 mom. motsvarar det poängtal för folkpensionsindex enligt vilket beloppet
av de folkpensioner som betalades ut i januari 2019 har beräknats.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------___________________________________
Denna lag träder i kraft den 20 .
Lagen tillämpas på förmåner som betalas för tiden från och med lagens ikraftträdande.
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Lag 3
Lag om ändring av 7 § i barnbidragslagen
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i barnbidragslagen (796/1992) 7 §, sådan den lyder i lagarna 1111/2014, 1086/2016 och
1142/2017, som följer:
7§
Barnbidragets storlek
Barnbidraget är 94,88 euro per barn och kalendermånad.
Om en i 6 § avsedd person har rätt att lyfta barnbidrag för flera än ett barn, är barnbidragets belopp
för det andra barnet 104,84 euro, för det tredje barnet 133,79 euro, för det fjärde barnet 163,24 euro
och för varje påföljande barn 182,69 euro per kalendermånad.
För en ensamförsörjares barn betalas barnbidraget höjt med 63,30 euro per kalendermånad. Med ensamförsörjare avses i denna lag en person som har rätt att lyfta barnbidrag och som i början av betalningsmånaden för barnbidraget inte lever i äktenskap eller som före betalningsmånadens början
har flyttat ifrån sin make i syfte att upphöra med samlevnaden. Som ensamförsörjare anses dock
inte en person som utan att ingå äktenskap fortgående lever tillsammans med en annan person i gemensamt hushåll under förhållanden av äktenskapsliknande natur.
Om barnet så som avses i 11 § 1 mom. är i anstalts- eller familjevård och barnbidraget betalas till
kommunen eller om bidraget med stöd av 12 § 1 mom. betalas till barnet självt, är barnbidraget
94,88 euro per kalendermånad. För barn till ensamförsörjare betalas dock barnbidraget höjt med
63,30 euro per kalendermånad.

___________________________________
Denna lag träder i kraft den 20 .
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Lag 4
Lag om ändring av 9 och 39 § i lagen om underhållsstöd
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om underhållsstöd (580/2008) 9 § och 39 § 2 mom. som följer:
9§
Fullt underhållsstöd
Underhållsstödets fulla belopp för ett barn är 165,74 euro per kalendermånad för en underhållsskyldig, om inte något annat föreskrivs nedan.
39 §
Indexbindning
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Det belopp av fullt underhållsstöd som anges i 9 § motsvarar det indextal för levnadskostnadsindex
(1951:10=100) enligt vilket beloppet av de underhållsstöd som betalades ut i januari 2019 har beräknats i enlighet med lagen om vissa underhållsbidrags bindande vid levnadskostnaderna.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

___________________________________
Denna lag träder i kraft den 20 .
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Lag 5
Lag om ändring av 9 § i lagen om utkomststöd
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om utkomststöd (1412/1997) 9 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1184/2011, som följer:
9§
Grunddelens storlek
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Grunddelen enligt 1 mom. 1 punkten tillkommer även en förälder som bor tillsammans med sitt
barn som fyllt 18 år och inte är gift eller bor under äktenskapsliknande förhållanden enligt 3 § 1
mom. i denna lag. Till en ensamförsörjare betalas grunddelen för en ensamstående förhöjd med 14
procent.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------__________________________________
Denna lag träder i kraft den 20 .

