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SFS 2004:817

Lag
om ändring i lagen (1988:1463) om bidrag vid
adoption av utländska barn;

Utkom från trycket
den 9 november 2004

utfärdad den 28 oktober 2004.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 och 7–9 §§ lagen (1988:1463)
om bidrag vid adoption av utländska barn skall ha följande lydelse.
3 §2 I socialförsäkringslagen (1999:799) finns bestämmelser om vem som
omfattas av denna lag. Socialförsäkringslagen innehåller också bestämmelser om förmåner vid utlandsvistelse och om anmälan m.m.
Som villkor för tillämpningen av denna lag gäller vidare att adoptivföräldrarna var bosatta här i landet såväl när de fick barnet i sin vård som när adoptionen blev giltig här.
7 §3 Frågor om bidrag enligt denna lag handhas av Försäkringskassan.
8 § Adoptivföräldrar som önskar erhålla bidrag skall ansöka därom hos
Försäkringskassan inom ett år räknat från den tidpunkt då adoptionen blev
giltig här i landet.
Är adoptivföräldrarna inte ense om annan fördelning tillkommer bidraget
dem med hälften vardera.
9 §4 I fråga om bidrag enligt denna lag tillämpas även följande bestämmelser i lagen (1962:381) om allmän försäkring
20 kap. 3 § tredje stycket om indragning eller nedsättning av ersättning,
20 kap. 4 § om återbetalningsskyldighet,
20 kap. 5 § om preskription,
20 kap. 8 § första–tredje styckena och 9 § om skyldighet att lämna uppgifter,
20 kap. 8 § fjärde stycket om utredningsåtgärder,
20 kap. 10–13 §§ om omprövning och ändring av beslut samt om överklagande.
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1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.
2. Beträffande omprövning eller överklagande av beslut som har meddelats av en allmän försäkringskassa tillämpas föreskrifterna i punkt 4 ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2004:781) om ändring i
lagen (1962:381) om allmän försäkring. Vidare tillämpas föreskriften i
punkt 5 samma ikraftträdande- och övergångsbestämmelser om avvisningsbeslut har meddelats av en allmän försäkringskassa.
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