REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN
TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2015

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,
att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogande proposition om en tredje
tilläggsbudget för 2015.
Helsingfors den 17 september 2015

Statsminister

JUHA SIPILÄ

Finansminister Alexander Stubb
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ALLMÄN MOTIVERING
Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en tredje tilläggsbudget för 2015.
Ekonomiska utsikter
Under den allra senaste tiden har nyheterna om utvecklingen inom den internationella ekonomin
återigen varit oroväckande. Utsikterna för tillväxt inom den kinesiska ekonomin har försämrats
ytterligare och tillväxttakten har stagnerat på 6,5 %. Rysslands ekonomi fortsätter att krympa.
Däremot har den ekonomiska utvecklingen hos många av Finlands viktiga handelspartner varit
gynnsam. En måttlig ekonomisk tillväxt har kommit igång också inom euroområdet.
Finlands ekonomi är i en ytterst svår situation. Ekonomin har försvagats under de föregående tre
åren, och arbetslösheten har stigit. Tillväxten under innevarande år blir svag.
Sysselsättningsutvecklingen har under början av året varit svag. Antalet sysselsatta beräknas vara
mindre än i fjol och arbetslöshetsgraden förutspås stiga. Särskilt bekymrande är den snabbt ökande långtidsarbetslösheten och strukturella arbetslösheten. Konsumentpriserna har slutat stiga.
Den offentliga ekonomin i Finland uppvisar ett kontinuerligt underskott på grund av det utdragna
svaga konjunkturläget och långvariga strukturella problem. Underskottet i de offentliga finanserna översteg i fjol referensvärdet på 3 % i förhållande till BNP och ser ut att överstiga 3 % också
i år. Skattebasernas svaga tillväxt och de ökande arbetslöshetsutgifterna skapar inga goda förutsättningar för ett minskat underskott. Det finansiella saldot för staten och lokalförvaltningen uppvisar fortsättningsvis ett tydligt underskott. Arbetspensionsanstalternas överskott beräknas minska och saldot för övriga socialskyddsfonder beräknas fortsättningsvis uppvisa ett underskott.
Inkomstposter
Inkomstposterna höjs med ett nettobelopp på 6 miljoner euro. Ändringarna grundar sig på uppgifterna om de belopp som influtit under början av året, på basis av vilka det föreslås en höjning
av inkomstposten för arvs- och gåvoskatten med 40 miljoner euro och inkomstposten för överlåtelseskatten med 50 miljoner euro. Mot bakgrund av uppgifterna om de belopp som influtit sänks
inkomstposten för punktskatten på alkoholdrycker med 28 miljoner euro, inkomstposten för
punktskatten på sötsaker, glass och läskedrycker med 8 miljoner euro, inkomstposten för energiskatterna med 39 miljoner euro och inkomstposten för avfallsskatten med 9 miljoner euro.
Balans och statsskulden
Med beaktande av ökningen av de ordinarie inkomsterna med 6 miljoner euro och ökningen av
anslagen med 58 miljoner euro ökar den tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2015 behovet av
statens nettoupplåning med 52 miljoner euro. Statens nettoupplåning beräknas uppgå till
ca 5,3 miljarder euro år 2015. Statsskulden beräknas vid utgången av 2015 uppgå till ca
100 miljarder euro, vilket är ca 49 % i förhållande till bruttonationalprodukten.
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Budgetekonomins inkomstposter, anslag och balans, mn euro
2015
Godkänd
budget
2014
(budget+
Bokslut tilläggsbudgetar)

Anslag sammanlagt
(exkl. minskning av statsskulden)
— Räntor på statsskulden (huvudtitel 36)
Inkomstposter sammanlagt
(exkl. nettoupplåning och skuldhantering)
— Skatteinkomster
— Övriga inkomster
Nettoupplåning och skuldhantering
(mom. 15.03.01)
— Nettoupplåning
— Skuldhantering

2015
Regeringens
proposition

2015
Sammanlagt

54 234
1 713

54 328
1 593

58
-

54 386
1 593

47 671
39 271
8 400

49 106
39 921
9 185

6
6
-

49 112
39 927
9 185

5 554
5 371
183

5 222
5 272
-50

52
52
-

5 274
5 324
-50

Ramen för valperioden
Det föreslås att de utgifter som ska hänföras till ramen höjs med ca 58 miljoner euro. Nivån för
ramutgifterna för 2015 blir därmed 42 411 miljoner euro.
I enlighet med regeringsprogrammet reserveras i tilläggsbudgetarna årligen 300 miljoner euro för
ramutgifter, varav det efter den andra tilläggsbudgeten för 2015 återstod 128 miljoner euro. Den
ofördelade reserven efter detta förslag blir därmed ca 70 miljoner euro.
Flyktingar och asylsökande
För att säkra ett smidigt beslutsfattande i asylfrågor föreslås för Migrationsverkets omkostnader
ett tillägg på 1,646 miljoner euro samt för Polisens omkostnader, bl.a. för löneutgifter och anskaffning av utrustning, ett tillägg på 1,366 miljoner euro, varav 0,375 miljoner euro för utgifter
som föranleds Skyddspolisen.
Vuxenutbildning
För att stödja sysselsättningsmöjligheterna för personer som sagts upp särskilt inom IKT-sektorn
föreslås ett tillägg på 1,35 miljoner euro för utbildning av högskoleutbildade och ett tilläggsanslag på 1 miljon euro för yrkesinriktad tilläggsutbildning. Behovet av tilläggsanslag på grund av
ökningen av den yrkesinriktade tilläggsutbildningen för 2016 är 3 miljoner euro. Med hjälp av
tilläggsfinansieringen kan sammanlagt 750 personer erbjudas utbildning. Utbildningarna planeras så att de i fråga om längd och innehåll så bra som möjligt motsvarar kundernas behov.
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Yrkesutbildning
För inledande av utvecklingsåtgärder till stöd för yrkesutbildningsreformens mål föreslås ett
tilläggsanslag på 5 miljoner euro.
Utveckling av landsbygden
För att trygga jordbrukets lönsamhet och säkerställa gårdsbruksenheternas likviditet föreslås ett
tillägg av engångsnatur på 20 miljoner euro.
Försöket med skrotningspremie
För genomförande av försöket med en skrotningspremie föreslås ett tilläggsanslag på 5 miljoner
euro så att försöket kan fortsättas till slutet av året. En positiv erfarenhet av försöket är att de nya
bilar som beställts inom ramen för det är mycket utsläppssnåla och att skrotbilarna styrs till officiella skrotningsställen.
Arbetskrafts- och företagsservicen
För offentlig arbetskrafts- och företagsservice föreslås ett tillägg på 21,6 miljoner euro, varav 20
miljoner euro föranleds av den ökade arbetslösheten och 1,6 miljoner euro av Microsofts uppsägningar. För att underlätta hanteringen av Microsofts uppsägningar och påskynda behandlingen av
ärenden föreslås dessutom ett tillägg på 130 000 euro till närings-, trafik- och miljöcentralernas
omkostnader för löneutgifter motsvarande två årsverken samt 400 000 euro till arbets- och näringsbyråernas omkostnader för löneutgifter motsvarande sju årsverken.
De av riksdagen godkända anslagen för 2015 och de nu föreslagna ändringarna av anslagen
enligt huvudtitel, euro

Huvudtitel
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Riksdagen
Republikens president
Statsrådets kansli
Utrikesministeriets förvaltningsområde
Justitieministeriets förvaltningsområde
Inrikesministeriets förvaltningsområde
Försvarsministeriets förvaltningsområde
Finansministeriets förvaltningsområde
Undervisnings- och kulturministeriets
förvaltningsområde
Jord- och skogsbruksministeriets
förvaltningsområde
Kommunikationsministeriets
förvaltningsområde

2015
Godkänd
budget
(budget+tilläggsbudgetar)
174 169 000
19 150 000
186 460 000
1 222 918 000
899 862 000
1 248 024 000
2 660 271 000
16 966 213 000

Regeringens
proposition

Sammanlagt

174 169 000
19 150 000
186 460 000
- 1 222 918 000
899 862 000
3 012 000 1 251 036 000
- 2 660 271 000
27 000 16 966 240 000

6 768 569 000

7 350 000

6 775 919 000

2 633 673 000

20 000 000

2 653 673 000

2 926 042 000

5 000 000

2 931 042 000
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De av riksdagen godkända anslagen för 2015 och de nu föreslagna ändringarna av anslagen
enligt huvudtitel, euro
32.

Arbets- och näringsministeriets
förvaltningsområde
33.
Social- och hälsovårdsministeriets
förvaltningsområde
35.
Miljöministeriets förvaltningsområde
36.
Räntor på statsskulden
Sammanlagt

3 940 657 000
12 885 502 000
203 886 000
1 593 100 000
54 328 496 000

22 130 000

3 962 787 000

- 12 885 502 000
203 886 000
- 1 593 100 000
57 519 000 54 386 015 000

De av riksdagen godkända inkomstposterna för 2015 och de nu föreslagna ändringarna av
inkomstposterna enligt avdelning, euro

Avdelning
11.
12.
13.

2015
Godkänd
budget
(budget+tilläggsbudgetar)

Regeringens
proposition

Sammanlagt

Skatter och inkomster av skattenatur
Inkomster av blandad natur
Ränteinkomster, inkomster av försäljning
av aktier och intäktsföring av vinst
15.
Lån (exkl. nettoupplåning och skuldhantering)
Sammanlagt (exkl. nettoupplåning och skuldhantering)

39 920 910 000
6 015 739 000

6 000 000 39 926 910 000
- 6 015 739 000

49 106 249 000

6 000 000 49 112 249 000

15.03.01 Nettoupplåning och skuldhantering
Sammanlagt

5 222 247 000
54 328 496 000

51 519 000 5 273 766 000
57 519 000 54 386 015 000

2 755 100 000

-

2 755 100 000

414 500 000

-

414 500 000

III tilläggsbudgeten för 2015
INKOMSTPOSTER

Avdelning 11
11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR
01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet
04. Skatt på arv och gåva, tillägg ..........................................................
08. Punktskatter
04. Punktskatt på alkoholdrycker, avdrag .............................................
05. Punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker, avdrag ..................
07. Energiskatter, avdrag .......................................................................
10. Övriga skatter
05. Överlåtelseskatt, tillägg ...................................................................
08. Avfallsskatt, avdrag .........................................................................

€
6 000 000
40 000 000
40 000 000
-75 000 000
-28 000 000
-8 000 000
-39 000 000
41 000 000
50 000 000
-9 000 000
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Avdelning 15
15. LÅN

51 519 000

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering

51 519 000

01. Nettoupplåning och skuldhantering, tillägg ....................................

Inkomstposternas totalbelopp:
57 519 000

51 519 000

11

ANSLAG

Huvudtitel 26

€

26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

3 012 000

10. Polisväsendet

1 366 000

01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg .......
40. Invandring

1 366 000
1 646 000

01. Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ...............................................................

1 646 000

Huvudtitel 28
28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

27 000

80. Överföringar till landskapet Åland

27 000

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg .................................

27 000

Huvudtitel 29
29. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

7 350 000

20. Yrkesutbildning

5 000 000

21. Utvecklande av yrkesutbildningen (reservationsanslag 2 år), tillägg
30. Vuxenutbildning
21. Utvecklande av vuxenutbildningen (reservationsanslag 2 år), tillägg
31. Statsandel och statsunderstöd för yrkesinriktad tilläggsutbildning
(förslagsanslag), tillägg ...................................................................

5 000 000
2 350 000
1 350 000
1 000 000
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Huvudtitel 30
30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

20 000 000

10. Utveckling av landsbygden

20 000 000

44. Åtgärder för att trygga jordbrukets verksamhetsförutsättningar (reservationsanslag 3 år) ......................................................................

20 000 000

Huvudtitel 31
31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

5 000 000

20. Myndighetstjänster för trafiken

5 000 000

40. Försöket med skrotningspremie för fordon (reservationsanslag 2 år),
tillägg ...............................................................................................

5 000 000

Huvudtitel 32
32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01. Förvaltning

22 130 000
130 000

02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ..........................................................................
30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag
2 år), tillägg .....................................................................................
51. Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år),
tillägg ...............................................................................................

Anslagens totalbelopp:
57 519 000

130 000
22 000 000
400 000
21 600 000
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INKOMSTPOSTER

Avdelning 11
SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet
04. Skatt på arv och gåva
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 40 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Ökningen föranleds av uppgifter om ett större skatteutfall under perioden januari—juli 2015 än beräknat samt av Skatteförvaltningens debiteringsuppgifter som gäller perioden augusti—december.
2015 III tilläggsb.
2015 II tilläggsb.
2015 budget
2014 bokslut
2013 bokslut

40 000 000
60 000 000
540 000 000
499 060 109
646 211 639

08. Punktskatter
04. Punktskatt på alkoholdrycker
Under momentet dras det av 28 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av den uppdaterade inkomstposten på basis av uppgifterna
över influtna belopp i januari—juli 2015.
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11.10

2015 III tilläggsb.
2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 bokslut
2013 bokslut

-28 000 000
-400 000
1 384 000 000
1 393 980 835
1 335 524 857

05. Punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker
Under momentet dras det av 8 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av den uppdaterade inkomstposten på basis av uppgifterna
över influtna belopp i januari—juli 2015. Den viktigaste faktorn som minskar skatteintäktskalkylen är att efterfrågan på läskedrycker och sötsaker varit svagare än väntat.
2015 III tilläggsb.
2015 budget
2014 bokslut
2013 bokslut

-8 000 000
264 000 000
256 794 269
203 570 656

07. Energiskatter
Under momentet dras det av 39 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av den uppdaterade inkomstposten på basis av uppgifterna
över influtna belopp i januari—juli 2015.
2015 III tilläggsb.
2015 II tilläggsb.
2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 bokslut
2013 bokslut

-39 000 000
-160 000 000
-2 000 000
4 581 000 000
4 112 704 123
4 170 712 814

10. Övriga skatter
05. Överlåtelseskatt
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 50 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av den uppdaterade inkomstprognosen på basis av uppgifterna över influtna belopp år 2015. Ökningen av inkomstposten beror på några exceptionellt stora
fastighetsaffärer under maj—juli.
2015 III tilläggsb.
2015 budget
2014 bokslut
2013 bokslut

50 000 000
614 000 000
702 163 570
586 394 998

11.10
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08. Avfallsskatt
Under momentet dras det av 9 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av den uppdaterade inkomstposten på basis av uppgifterna
över influtna belopp i januari—juli 2015.
2015 III tilläggsb.
2015 II tilläggsb.
2015 budget
2014 bokslut
2013 bokslut

-9 000 000
-22 000 000
64 000 000
43 953 564
55 887 185
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Avdelning 15
LÅN

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering
01. Nettoupplåning och skuldhantering
Under momentet beviljas ett tillägg på 51 519 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Under nettoupplåningen till nominellt värde antecknas ett tillägg på
51 519 000 euro, varvid nettoupplåningen till nominellt värde uppgår till 5 323 766 000 euro år
2015. Inberäknat posterna för skuldhantering uppgår beloppet av nettoinkomsterna till
5 273 766 000 euro år 2015.
Inkomster och utgifter (mn euro)
Inkomster
Nettoupplåning till nominellt värde
Utgifter
Emissionsförluster (netto)
Kapitalförluster (netto)
Nettoinkomster

2015 III tilläggsb.
2015 II tilläggsb.
2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 bokslut
2013 bokslut

5 324
-40
-10
5 274

51 519 000
55 939 000
445 469 000
4 720 839 000
5 554 308 684
6 419 515 623

17

ANSLAG

Huvudtitel 26
INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10. Polisväsendet
01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 366 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag föranleds av att antalet personer som söker asyl i
Finland har ökat, varav 375 000 euro av säkerställande av skyddspolisens resurser.
Polisens resurser för behandlingen av asylansökningar och registreringen av sökande ökas med
50 årsverken för slutet av 2015 (oktober—december). Dessutom anskaffas flera apparater för registrering av fingeravtryck.
2015 III tilläggsb.
2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 bokslut
2013 bokslut

1 366 000
770 000
734 180 000
731 422 000
724 613 000
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26.40

40. Invandring
01. Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 646 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag föranleds av att antalet personer som söker asyl i
Finland har ökat. Den resurs som Migrationsverket har reserverat för beslut om asyl ökas genom
att visstidsanställda handläggare anställs motsvarande 70 årsverken för slutet av 2015 (oktober—
december).
2015 III tilläggsb.
2015 II tilläggsb.
2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 bokslut
2013 bokslut

1 646 000
703 000
1 200 000
26 355 000
26 809 000
26 707 000
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Huvudtitel 28
FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

80. Överföringar till landskapet Åland
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 27 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av att beloppet av de uppskattade inkomster i statsbudgeten
för 2015 som hänför sig till självstyrelselagen för Åland (1144/1991) har ändrats.
2015 III tilläggsb.
2015 II tilläggsb.
2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 bokslut
2013 bokslut

27 000
-4 000
-162 000
221 145 000
215 807 393
209 391 832
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Huvudtitel 29
UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS
FÖRVALTNINGSOMRÅDE

20. Yrkesutbildning
21. Utvecklande av yrkesutbildningen (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag föranleds av ytterligare satsningar på inledande av
utvecklingsåtgärder till stöd för yrkesutbildningsreformens mål.
2015 III tilläggsb.
2015 budget
2014 bokslut
2013 bokslut

5 000 000
6 265 000
4 365 000
4 365 000

30. Vuxenutbildning
21. Utvecklande av vuxenutbildningen (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 350 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag föranleds av finansieringen av fortbildningsprogram
som inleds i syfte att påskynda strukturomvandlingen inom IKT-branschen och minimera de negativa konsekvenserna av en plötslig strukturomvandling.
2015 III tilläggsb.
2015 budget
2014 bokslut
2013 bokslut

1 350 000
6 890 000
7 010 000
4 010 000

29.30
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31. Statsandel och statsunderstöd för yrkesinriktad tilläggsutbildning (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 000 000 euro.
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att antalet kalkylerade studerandeårsverken som
berättigar till statsandel är högst 16 320.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag föranleds av att den yrkesinriktade tilläggsutbildningen ökas med 120 studerandeårsverken för att lindra effekterna av en plötslig strukturomvandling och främja sysselsättningsmöjligheterna.
2015 III tilläggsb.
2015 budget
2014 bokslut
2013 bokslut

1 000 000
133 006 000
136 198 614
141 852 810
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Huvudtitel 30
JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10. Utveckling av landsbygden
44. Åtgärder för att trygga jordbrukets verksamhetsförutsättningar (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 20 000 000 euro.
Anslaget får användas till
1) riktade stöd som i enlighet med lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen
(1559/2001) betalas på basis av produktionen 2014, 2015 och 2016; stödet är avsett att trygga de
fortsatta förutsättningarna för ett lönsamt jordbruk
2) temporärt nationellt tilläggsstöd i enlighet med lagen om nationella stöd till jordbruket och
trädgårdsodlingen (1559/2001); stödet är avsett att underlätta gårdsbruksenheternas ekonomiska
ställning i det försämrade ekonomiska läget.
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.
F ö r k l a r i n g : I samband med tilläggsbudgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om temporär ändring av lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen. Anslaget är av engångsnatur och syftar till att trygga bibehållna
förutsättningar för jordbruksproduktion. De fortsatta ekonomiska sanktionerna mot Ryssland orsakar inkomstbortfall framför allt för mjölkgårdarna. På grund av det svåra marknadsläget för
jordbruksprodukter har producentpriserna sjunkit. Dessutom orsakar de svåra väderleksförhållandena under vegetationsperioden 2015 inkomstbortfall och tilläggskostnader inom stora delar
av jordbruket. De största problemen har gårdsbruksenheter som nyligen utvecklat sin produktion.
Stödet betalas inom ramen för de betalningsbemyndiganden som kommissionen beslutat om.
Syftet med anslaget under moment 30.20.40 i budgeten är att trygga jordbrukets och trädgårdsodlingens verksamhetsbetingelser och produktionens lönsamhet samt bevarandet av landsbygdens livskraft. Anslaget under momentet är dock inte ensamt tillräckligt för att råda bot på denna
exceptionella situation, som redan pågått en längre tid.
2015 III tilläggsb.
2014 bokslut

20 000 000
20 000 000
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Huvudtitel 31
KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

20. Myndighetstjänster för trafiken
40. Försöket med skrotningspremie för fordon (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Bestämmelser om försöket med skrotningspremie för fordon finns i lagen om
försök med skrotningspremie för fordon (1212/2014). Det är fråga om ett temporärt skrotningspremieprogram som genomförs 1.7—31.12.2015. Skrotningspremien består av ett bidrag på
1 000 euro som betalas i form av statsandel, samt av en premie som bilbranschen frivilligt betalar.
Försöket har pågått ca två månader, och under denna tid har inom bilbranschen registrerats 2 900
objekt som berättigar till premien. Anslaget under momentet har dimensionerats för 3 000 fordon.
Tilläggsanslaget gör det möjligt att betala premie för 8 000 fordon. Förutom de mål för förnyande
av bilbeståndet, för miljön och för trafiksäkerheten som uppställts för försöket bör man beakta
den potential som digitaliseringen av trafiken och robotbilar utgör för ny affärsverksamhet och
för minskande av trafikens skadliga verkningar. Med tanke på genomförandet av försöket och
konsekvensbedömningen är det viktigt att försöket kan genomföras enligt den tidtabell som föreskrivs i lagen.
2015 III tilläggsb.
2015 budget

5 000 000
3 000 000
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Huvudtitel 32
ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS
FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning
02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 130 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget beror på de extra resurser på två årsverken vid närings-, trafik- och
miljöcentralerna som behövs för att underlätta hanteringen av Microsofts uppsägningar.
2015 III tilläggsb.
2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 bokslut
2013 bokslut

130 000
1 144 000
213 161 000
215 135 000
215 204 000

30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 400 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget beror på de tidsbestämda extra resurser på sju årsverken vid arbetsoch näringsbyråerna som behövs för att underlätta hanteringen av Microsofts uppsägningar.
2015 III tilläggsb.
2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 bokslut
2013 bokslut

400 000
-800 000
153 886 000
159 626 000
160 975 000

32.30
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51. Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 21 600 000 euro.
Fullmakt
Motiveringarna till momentet ändras så att staten efter 2015 får föranledas högst 98 000 000 euro
i utgifter för upphandling av arbetskraftsutbildning.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag föranleds av att arbetslösheten har ökat.
Vid dimensioneringen av tilläggsanslaget har 1 600 000 euro beaktats i form av anslag som söks
hos Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter på grund av Microsofts uppsägningar.
Ökningen av bevillningsfullmakten beräknas föranleda staten utgifter på 8 000 000 euro år 2016.
2015 III tilläggsb.
2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 bokslut
2013 bokslut

21 600 000
—
563 899 000
504 475 000
579 254 000

