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REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN
OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2006

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,
att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogade proposition om en andra tillläggsbudget för 2006.
Helsingfors den 19 oktober 2006

Republikens President

TARJA HALONEN

Finansminister Eero Heinäluoma
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ALLMÄN MOTIVERING
Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en andra
tilläggsbudget för 2006.
Den uppfattning om den ekonomiska utvecklingen som ligger till
grund för tilläggsbudgetpropositionen baserar sig på finansministeriets konjunkturprognos i september 2006.
Tillväxten i den globala ekonomin fortsätter att vara hög trots det
höga oljepriset och de snabbt stigande priserna på övriga produktionsförnödenheter. Det finns dock vissa tecken på att den ekonomiska tillväxten börjar avta. I euro-området uppskattas tillväxten bli
2,2 % år 2006 som en följd av ökat förtroende bland företagen och
konsumenterna. Efter den vändning som redan skett på bostadsmarknaden förväntas Förenta staternas ekonomi bromsas upp. I
Kina och Ryssland fortsätter den ekonomiska tillväxten att vara
stark.
I Finland ökade tillväxten i den totala produktionen betydligt under det första halvåret 2006, och hela årets tillväxt uppskattas till
4,5 %, dvs. betydligt mer än vad som förutspåddes i samband med
beredningen av 2006 års budget och ännu så sent som i samband
med beredningen av vårens tilläggsbudget. Den ekonomiska tillväxten är övergripande och grundar sig såväl på den inhemska som
på den utländska efterfrågan. Den privata konsumtionen backas upp
av ett starkt förtroende hos hushållen, förbättrad sysselsättning och
en måttlig ökning av köpkraften. Hushållens höga skuldsättningsgrad torde dock dämpa konsumtionstillväxten, och den utgör tillsammans med flaskhalsar i arbetskraftsutbudet en tilltagande riskfaktor när det gäller den ekonomiska tillväxten. Sysselsättningen
ökar under innevarande år. Sysselsättningsgraden förutspås stiga till
68,8 procent år 2006. Utvecklingen är därmed något bättre än vad
som förutsågs hösten 2005. Arbetslöshetsgraden förväntas sjunka
till 7,7 procent. Den genomsnittliga årliga stegringen i konsumentpriserna accelererar i år till 1½ procent, bl.a. som en följd av högre
priser på oljeprodukter.
I tilläggsbudgetpropositionen föreslås att kalkylen över de ordinarie inkomsterna höjs med ett nettobelopp på 61 miljoner euro.
Kalkylen över skatter och inkomster av skattenatur föreslås bli
höjd med ett nettobelopp på 762 miljoner euro jämfört med det tidigare budgeterade beloppet. Som en följd av den goda ekonomiska
utvecklingen har skattebaserna ökat snabbare än vad man förutspådde vid årets ingång.
Intäktskalkylen över inkomst- och förmögenhetsskatten höjs med
597 miljoner euro på basis av det belopp som influtit och de förhandsuppgifter som erhållits då beskattningen för 2005 färdigställts. På grund av den snabba ökningen av arbetsinsatserna har tillväxtprognosen för i år i fråga om lönesumman höjts med ½ procent-
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enhet jämfört med våren, och tillväxten uppskattas bli 4¾ %.
Beloppet av kapitalinkomsterna under skatteåret 2005 var på basis
av förhandsuppgifterna högre än vad man förutspått, vilket ökar beloppet av den skatt som flyter in till staten år 2006. Företagens gynnsamma resultatutveckling återspeglas i en större ökning i intäkterna
av samfundsskatt än vad man tidigare beräknat.
Det föreslås att intäktskalkylen över mervärdesskatten höjs med
107 miljoner euro. Ökningen av den privata konsumtionen, i synnerhet när det gäller sällanköpsvaror, har varit kraftigare än vad
man tidigare förutspått. Försäljningen av nya personbilar torde dock
stanna på föregående års nivå. Därför föreslås att intäktskalkylen
över bilskatten sänks med 75 miljoner euro.
Kalkylen över inkomster av blandad natur föreslås bli sänkt med
ett nettobelopp på 901 miljoner euro. Beloppet av överföringen från
statens pensionsfond föreslås bli sänkt med 930 miljoner euro. Avsikten är att utöka pensionsfonderingen mer än tidigare eftersom inkomstutvecklingen inom statsekonomin varit god.
Det föreslås att kalklylen över ränteinkomsterna och intäktsföringen av vinst höjs med 200 miljoner euro till följd av att de
inkomster som influtit av inkomsterna av försäljningen av Kapiteeli
Oyj:s hotellfastigheter intäktsförs som dividend.
För utgifterna inom förvaltningsområdena föreslås en nettoökning på 96 miljoner euro. Vidare beräknas ränteutgifterna för statsskulden vara 50 miljoner euro mindre än vad som budgeterats tidigare. Därmed är nettobeloppet av de utgiftsökningar som föreslås i
tilläggsbudgetpropositionen sammanlagt 46 miljoner euro.
Den andra tilläggsbudgetpropositionen uppvisar ett överskott på
15 miljoner euro. Det föreslås att överskottet används till amorteringar på statsskulden. Statsskulden amorteras med sammanlagt ca
360 miljoner euro år 2006. Statsskulden beräknas uppgå till 60 miljarder euro i slutet av 2006, vilket är ca 36 procent i förhållande till
bruttonationalprodukten.

Budgetekonomins inkomstposter, anslag och balans, mn euro

2005
Bokslut
Anslag sammanlagt
(exkl. minskning av statsskulden)
— Räntor på statsskulden (huvudtitel 36)
Minskning av statsskulden
(huvudtitel 37)
— Nettoamorteringar
— Skuldhantering

2006
Godkänd
budget
2006
(budget + Regeringens
I tilläggsb.) proposition

2006
Sammanlagt

37 467
2 263

39 782
2 288

46
-50

39 827
2 238

3 780
3 736
44

346
300
46

15
-7
22

361
293
68
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Inkomstposter sammanlagt
(exkl. nettoupplåning och skuldhantering)
— Skatteinkomster
— Övriga inkomster
Nettoupplåning och skuldhantering

39 023
32 311
6 712
-

40 127
33 704
6 424
-

För anslagen inom ramen föreslås i tilläggsbudgetpropositinen en
nettoökning på 37 miljoner euro. Anslagsposterna har i många fall
justeras nedåt och kompenserar därmed de föreslagna anslagsökningarnas verkningar på anslagens totalnivå.
I tilläggsbudgetpropositionen ingår ibruktagandet av nya lönesystem i vissa ämbetsverk, vilket föranleder en kostnadsnivåjustering
på ca 10 miljoner euro i ramen för valperioden. Den justerade ramen
för 2006 är därmed 29 847 miljoner euro. Den föreslagna totala
summan av de utgifter som ingår i ramen, föreliggande tilläggsbudgetproposition medräknad, uppgår till 29 835 miljoner euro. Som
ofördelad reserv för 2006 kvarstår alltså 12 miljoner euro.
För utgifter i anslutning till EU-ordförandeskapet föreslås en ökning på sammanlagt 7,9 miljoner euro. På grund av det ökade behovet av konferens-, datakommunikations- och medietjänster föreslås
en anslagsökning på 2,8 miljoner euro under statsrådets kanslis huvudtitel. Under finansministeriets huvudtitel föreslås en anslagsökning på 2,6 miljoner euro för utgifter som föranleds av ordförandeskapet. För polisens utgifter för säkerhetsarrangemang under EUordförandeskapet föreslås ett tillägg på 2,2 miljoner euro och för
gränsbevakningsväsendets utgifter för säkerhetsarrangemang ett
tillägg på 0,3 miljoner euro.
Det föreslås att ett tilläggsanslag på 2,2 miljoner euro reserveras
för underskottsunderstöd till aktiebolaget Suomen Erillisverkot Oy.
För tryggandet av nödcentralsverkets serviceförmåga och verksamhet föreslås en anslagsökning på ca 1,5 miljoner euro. För räddningsväsendets särskilda utgifter föreslås ett tillägg på ca 4,1 miljoner euro, varav högst 1,7 miljoner euro får användas för att stödja
Medi-Heli ry:s läkarhelikopterverksamhet.
Det föreslås att gränsbevakningsväsendet beviljas ett tilläggsanslag på 0,6 miljoner euro för anskaffning av avläsare för biometriska resedokument och informationssystem i anslutning till dem samt
ett tilläggsanslag på 0,6 miljoner euro för utbyggnad av det tekniska
övervakningssystemet för landsgränsen.
För finansieringsunderstöd enligt prövning till kommunerna föreslås ett tillägg på 2 miljoner euro till kommuner med dålig ekonomi
som drabbats av strukturomvandlingar.
På grund av preciseringar i den beräknade utbetalningstidpunkten
föreslås för utgifter som betalas ur Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) ett tillägg på 15 miljoner euro. Vidare föreslås
i utgifterna under kommunikationsministeriets förvaltningsområde
för den statliga medfinansieringen för projekt i vilka EU:s struktur-

61
762
-701
-

40 188
34 466
5 722
-

Ramen för valperioden
och ofördelad reserv

EU-ordförandeskapet
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fonder deltar ett tillägg på 4,6 miljoner euro och under handels- och
industriministeriets förvaltningsområde ett tillägg på 2 miljoner euro. På motsvarande sätt föreslås i utgifterna under inrikesministeriets och arbetsministeriets förvaltningsområden en minskning på
sammanlagt 2 miljoner euro. Till följd av återkrävda medel för projekt i vilka Europeiska socialfonden deltar, utbetalningar via FPA
för projekt som genomförts som s.k. eget arbete och vissa icke stödberättigade utgifter föreslås ett tillägg på sammanlagt 2,6 miljoner
euro i den bevillningsfullmakt som gäller Europeiska socialfondens
(ESF) medfinansiering. I fråga om icke stödberättigade utgifter föreslås en motsvarande minskning i den bevillningsfullmakt som gäller den statliga medfinansieringen inom ifrågavarande förvaltningsområden. Det föreslås att de bevillningsfullmakter som ännu bedöms bli upplösta bland fullmakterna för projekt under
strukturfondsprogramperioden 2000—2006, vilken nu löper ut,
skall ombudgeteras. Därför föreslås i bevillningsfullmakten för
ESR och ERUF ett tillägg på sammanlagt 40,1 miljoner euro. Genom ombudgeteringen vill man ersätta strukturfondsprojekt som
återgått eller som underskridit utgiftstaket enligt förbindelserna och
därmed säkerställa genomförandet av programperioden 2000—
2006. Om de utbetalningar som föranleds av de ombudgeterade bevillningsfullmakterna leder till att ramen för programperioden överskrids, är avsikten att ett antal projekt som motsvarar det överskridande beloppet skall överföras från den gamla programperioden till
den nya perioden 2007—2013, samtidigt som ett motsvarande belopp dras av från bevillningsfullmakten för den nya programperioden. I fråga om projekt som inte går att överföra till den nya programperioden finansieras utbetalningar som överskrider ramen för
programperioden genom en omfördelning av finansieringen inom
det förvaltningsområde som finansierar projektet.
Finland har beredskap att delta i FN:s förstärkta UNIFIL-operation i Libanon med en avdelning som till sin omfattning uppgår till
högst ett förstärkt kompani. Operationen föranleder under 2006 utgifter till ett belopp av sammanlagt 16,5 miljoner euro, varav personalutgifter till ett belopp av sammanlagt 3,4 miljoner euro under utrikesministeriets förvaltningsområde och utgifter för materiel till ett
belopp av sammanlagt 13,1 miljoner euro under försvarsministeriets förvaltningsområde. En del av kostnaderna för operationen finansieras genom ändringar av dispositionsplanen. Därför uppgår
det föreslagna tilläggsanslaget för fredsbevarande operationer i denna tilläggsbudgetproposition till sammanlagt 12,1 miljoner euro.
Ökningen av utgifterna för fredsbevarande verksamhet beror förutom på Libanon-operationen på att kostnaderna för en del andra pågående operationer justerats.
FN:s fredsbevarande operation i Libanon UNIFIL ökar tillsammans med vissa andra fredsbevarande insatser inom ramen för FN
dessutom Finlands finansiella bidrag till FN med 3,3 miljoner euro.

A9

ALLMÄNT

På grund av att kalkylen preciserats föreslås att Finlands finansiella bidrag till Europeiska unionen minskas med 53 miljoner euro.
Minskningen föranleds till största delen av EU:s återbetalning av
överskottet från 2005.
För yrkesinriktad grund- och tilläggsutbildning som ordnas i form
av läroavtalsutbildning föreslås ett tilläggsanslag om sammanlagt
5,2 miljoner euro. Med tillägget finansieras bl.a. en utökning av tillläggsutbildningen i form av läroavtalsutbildning till att omfatta ytterligare 915 studerande.
För utrustandet av en forskningscentral för molekylärmedicin på
Helsingfors universitets campus i Mejlans föreslås ett anslag om 2
miljoner euro.
Ett anslag om 40 000 euro föreslås i understöd till föreningen Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys för DNA-identifiering av finländska soldater som stupat i fält.
I fullmakten att ingå avtal för vägprojektet Vichtis—Björneborg
föreslås en höjning från 45 miljoner euro till 55 miljoner euro och
för andra byggnadsetappen av Tammerfors västra ringväg föreslås
en snabbare tidtabell och en höjning med 4 miljoner euro av startanslaget om 2 miljoner euro. För anskaffning av jordområden för
vägprojekt föreslås ett tillägg av 10 miljoner euro. För förbättring av
hamnförbindelsen i Raumo föreslås ett anslag om 2,6 miljoner euro.
Trafikanslagen för basväghållning, basbanhållning, kollektivtrafik
samt för forsknings- och utvecklingsverksamhet inom förvaltningsområdet ökas med sammanlagt 4,6 miljoner euro, vilket motsvarar
inkomsterna från EU-bidrag.
Skuldkonverteringsfullmakten mellan Finland och Ryssland undertecknades 15.08.2006. Med anledning av ändringen av avtalets
giltighetstid förnyades den befogenhet som beviljades år 2004. Av
denna anledning föreslås ett anslag av 25 miljoner euro för utbetalning till statsgarantifonden av de betalningar som hänför sig till fullmakten.
För utvecklande av ny produktionsteknik för andra generationens
biobränslen föreslås ett tilläggsanslag av 9 miljoner euro.
Fullmakten att bevilja företagsstöd utökas med 4 miljoner euro,
vilket anslag får användas bl.a. för stöd till biobränsleprojekt och orter som genomgår strukturomvandlingar.
För statens andel i finansieringen av byggandet av det naturcenter
i Noux, som planeras av flera instanser som ett gemensamt projekt,
föreslås ett anslag om 6,5 miljoner euro. Projektets genomförande
hänger samman med att det fastställs samarbetsplaner också i fråga
om projektets övriga parter. För att förbättra oljebekämpningsberedskapen föreslås att ett centrum för oljebekämpning grundas enligt aktiebolagsmodell, och för ändamålet föreslås ett anslag om 1,1
miljoner euro. För förbättrandet av förmågan att förhindra miljöskador och upprätthållandet av en tillräcklig nivå i fråga om övervakningen av olagliga utsläpp föreslås ett tillägg av 3 miljoner euro för
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betalning av utgifterna för förnyande av övervakningsutrustningen
i de två flygplanen för luftövervakning.
Eftersom av anslagen under momentet för arbetsmarknadsstöd
andelen för aktiva arbetskraftspolitiska åtgärder varit större än beräknat, kan på motsvarande sätt från anslagen för sysselsättningsoch utbildningsåtgärder samt speciella åtgärder dras av 5 miljoner
euro. Dessutom föreslås att det anslag som var avsett för studiesociala förmåner för dem som deltar i arbetskraftspolitisk vuxenutbildning minskas med ca 8 miljoner på grund av omfördelningen av utbildningsanslagen.
På basis av behovsuppskattningen har vissa utgifter ökat. De tillläggsanslag som detta ger upphov till är bl.a. 11,4 miljoner euro för
räntestöd för export- och fartygskrediter, 43 miljoner euro för arbetsmarknadsstöd, 5 miljoner euro för bostadsbidrag och 10,8 miljoner euro för ersättningar för skada, ådragen i militärtjänst.
Enligt behovsuppskattningen har andra utgifter minskat. Av denna anledning föreslås en minskning av de utgifter som föranleds av
bl.a. lagen om pension för företagare med 10 miljoner euro, de utgifter som föranleds av folkpensionslagen med 10 miljoner euro, de
utgifter som föranleds av sjukfösäkringslagen med 5 miljoner euro
och de utgifter som föranleds av omställningsskyddet med 20 miljoner euro.
För de ökade utgifterna för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak
föreslås ett tillägg av sammanlagt 1 miljon euro.
På grund av prisstegringen i fråga om det flygbränsle flygvapnet
använder föreslås att ett tilläggsanslag om 4 miljoner euro beviljas
för försvarsmaktens omkostnader. En del av det ökade behovet av
medel som prisstegringen på flygbränsle ger upphov till fiansieras
med hjälp av interna åtgärder. För anskaffningar av engångsnatur av
försvarsmateriel föreslås ett tillägg av 5 miljoner euro.
På grund av de ökade utgifterna för sjötrafiken föreslås en anslagsökning om 1,3 miljoner euro för sjöfartsverkets omkostnader,
0,15 miljoner euro för prisstödet för lotsningen på Saimen och 0,6
miljoner euro för köp av förbindelsefartygstrafik.
På grund av universitetens övergång till ett nytt lönesystem föreslås ett tilläggsanslag om sammanlagt 9,4 miljoner euro.
Det beräknas att ränteutgifterna blir 50 miljoner euro mindre än
vad som budgeterats tidigare. Avdraget föranleds av att upplåningen för andra hälften av året skjuts upp till årets sista månader samt
av de skuldhanteringsåtgärder som vidtagits under sommaren och
hösten och genom vilka de verkningar höjningen av räntenivån har
på ränteutgifterna har kunnat bromsas upp.
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De av riksdagen godkända anslagen för 2006 och de nu föreslagna ändringarna av anslagen enligt
huvudtitel, euro
Godkänd
budget
(budget +
Regeringens
Huvudtitel
I tilläggsb.)
proposition
Sammanlagt
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Riksdagen
104 480 000
Republikens president
11 645 000
Statsrådet
79 329 000
Utrikesministeriets förvaltningsområde
898 664 000
Justitieministeriets förvaltningsområde
700 863 000
Inrikesministeriets förvaltningsområde
1 559 222 000
Försvarsministeriets förvaltningsområde
2 291 490 000
Finansministeriets förvaltningsområde
5 829 409 000
Undervisningsministeriets förvaltningsområde 6 483 914 000
Jord- och skogsbruksministeriets
förvaltningsområde
2 707 634 000
31. Kommunikationsministeriets
förvaltningsområde
1 798 922 000
32. Handels- och industriministeriets
förvaltningsområde
987 508 000
33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
11 319 294 000
34. Arbetsministeriets förvaltningsområde
1 965 367 000
35. Miljöministeriets förvaltningsområde
755 808 000
36. Räntor på statsskulden
2 288 000 000
Sammanlagt (exkl. minskning av statsskulden)
39 781 549 000
37. Minskning av statsskulden
Sammanlagt

345 934 000
40 127 483 000

7 250 000
6 741 000
3 503 000
26 748 000
21 472 000
-46 608 000
17 609 000

104 480 000
11 645 000
86 579 000
905 405 000
704 366 000
1 585 970 000
2 312 962 000
5 782 801 000
6 501 523 000

1 750 000

2 709 384 000

8 569 000

1 807 491 000

33 522 000

1 021 030 000

-10 980 000 11 308 314 000
10 603 000 1 975 970 000
15 600 000
771 408 000
-50 000 000 2 238 000 000
45 779 000 39 827 328 000
14 768 000
360 702 000
60 547 000 40 188 030 000

De av riksdagen godkända inkomstposterna för 2006 och de nu föreslagna ändringarna i inkomstposterna enligt avdelning, euro
Godkänd
budget
(budget +
Regeringens
I tilläggsb.)
proposition
Sammanlagt
Avdelning
11. Skatter och inkomster av skattenatur
33 703 949 000
12. Inkomster av blandad natur
4 376 845 000
13. Ränteinkomster och intäktsföring av vinst
1 748 995 000
15. Lån (exkl. nettoupplåning och skuldhantering)
297 694 000
Sammanlagt
40 127 483 000

762 000 000 34 465 949 000
-901 453 000 3 475 392 000
200 000 000 1 948 995 000
297 694 000
60 547 000 40 188 030 000

II tilläggsbudgeten för 2006
INKOMSTPOSTER

Avdelning 11

€

11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR i

762 000 000

01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet i

642 000 000

01. Skatt på inkomst och förmögenhet, tillägg i.....................................
03. Skatt på arv och gåva, tillägg i .........................................................
04. Skatter och avgifter på grund av omsättning i
01. Mervärdesskatt, tillägg i ...................................................................
02. Skatt på vissa försäkringspremier, tillägg i ......................................
08. Acciser i
07. Energiskatter, tillägg i ......................................................................
08. Skatt som hänför sig till miljöstyrningen av dryckesförpackningar,
tillägg i..............................................................................................
10. Övriga skatter i
03. Bilskatt, minskning i.........................................................................

597 000 000
45 000 000
137 000 000
107 000 000
30 000 000
58 000 000
48 000 000
10 000 000
-75 000 000
-75 000 000

13

Avdelning 12
12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR i
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde i
99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde, tillägg i ...
25. Justitieministeriets förvaltningsområde i
01. Domstolarnas inkomster, tillägg i.....................................................
47. Utsökningsavgifter, tillägg i .............................................................
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde i
99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde,
tillägg i..............................................................................................
28. Finansministeriets förvaltningsområde i
07. Överföring från statens pensionsfond, minskning i..........................
90. Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel, tillägg i.......................................................................................
31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde i
24. Vägförvaltningens inkomster, tillägg i .............................................
40. Inkomster av banhållningen, tillägg i ...............................................
99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde, minskning i .........................................................................
34. Arbetsministeriets förvaltningsområde i
70. Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti, tillägg i ..................
99. Övriga inkomster inom arbetsministeriets förvaltningsområde, tilllägg i .................................................................................................

-901 453 000
7 346 000
7 346 000
4 000 000
1 500 000
2 500 000
9 045 000
9 045 000
-923 700 000
-930 000 000
6 300 000
-177 000
960 000
3 450 000
-4 587 000
2 033 000
2 000 000
33 000

Avdelning 13
13. RÄNTEINKOMSTER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST i

200 000 000

03. Dividendinkomster i

200 000 000

01. Dividendinkomster, tillägg i.............................................................

Inkomstposternas totalbelopp:
60 547 000

200 000 000
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ANSLAG

Huvudtitel 23

€

23. STATSRÅDET i

7 250 000

02. Statsrådets kansli i

7 250 000

19. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag), tillägg i ...........................
22. EU-ordförandeskapet (reservationsanslag 3 år), tillägg i .................

4 500 000
2 750 000

Huvudtitel 24
24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i
01. Utrikesförvaltningen i

6 741 000
-44 000

21. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år),
minskning i .......................................................................................
99. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde i
22. Utgifter för underhåll av Finlands fredsbevarande styrkor (förslagsanslag), tillägg i ................................................................................
66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (förslagsanslag), tilllägg i .................................................................................................

-44 000
6 785 000
3 508 000
3 277 000

Huvudtitel 25
25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i

3 503 000

01. Ministeriet och myndigheter i samband med det i

3 266 000

21. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i
22. Vissa verks omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i ...........
51. Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten (förslagsanslag), tillägg i ....................................................................................
10. Domstolsväsendet i
23. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år), tillägg i
30. Juridiska tjänster och offentlig rättshjälp i
21. Rättshjälpsbyråernas och konsumentklagonämndens omkostnader
(reservationsanslag 2 år), tillägg i ....................................................

116 000
150 000
3 000 000
120 000
120 000
117 000
117 000
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Huvudtitel 26
26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i
01. Inrikesministeriet i
43. Kommunikationsnät vid undantagsförhållanden (reservationsanslag
3 år) i.................................................................................................
05. Länsstyrelserna i
21. Länsstyrelsernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i ...
75. Polisväsendet i
21. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i ......
22. Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och
hämtning (förslagsanslag), minskning i ...........................................
80. Räddningsväsendet i
21. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i
22. Särskilda utgifter (förslagsanslag), tillägg i......................................
90. Gränsbevakningsväsendet i
21. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år),
tillägg i..............................................................................................
70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag
3 år) i.................................................................................................
97. Understöd åt kommuner i
32. Sammanslagningsunderstöd till kommunerna och kommunindelningen samt understöd till kommunsamarbete (förslagsanslag) i ....
34. Finansieringsunderstöd till kommunerna enligt prövning (fast anslag), tillägg i ....................................................................................
98. Utveckling av regionerna i
61. Europeiska regionala utvecklingsfondens deltagande i EU:s strukturfondsprogram (förslagsanslag), tillägg i ......................................
62. Statlig medfinansiering för inrikesministeriets vidkommande för
projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag), minskning i.................................................................................................

26 748 000
2 170 000
2 170 000
32 000
32 000
1 200 000
2 200 000
-1 000 000
5 633 000
1 578 000
4 055 000
1 713 000
1 500 000
213 000
2 000 000
—
2 000 000
14 000 000
15 000 000
-1 000 000
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Huvudtitel 27
27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i
01. Försvarspolitik och förvaltning i

21 472 000
3 872 000

19. Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg i ..........................................................
10. Militärt försvar i

3 872 000
9 000 000

16. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år), tillägg i
21. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i...
30. Militär krishantering i

5 000 000
4 000 000
8 600 000

22. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för fredsbevarande verksamhet
(reservationsanslag 2 år), tillägg i ....................................................

8 600 000

Huvudtitel 28
28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i
01. Finansministeriet i
19. Mervärdesskatteutgifter inom finansministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg i .............................................................
22. Omkostnader för enheten för statsrådets informationsförvaltning
(reservationsanslag 2 år), tillägg i ....................................................
05. Statskontoret i
21. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år), minskning i
39. Vissa överföringar till landskapet Åland i
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg i................................
40. Tullverket i

-46 608 000
2 700 000
2 000 000
700 000
-25 000
-25 000
1 152 000
1 152 000
—

70. Anskaffning av inventarier (reservationsanslag 3 år) i.....................

—

80. Förnyande av förvaltningen och vissa stödåtgärder inom personalförvaltningen i

2 565 000

26. EU-ordförandeskapet (reservationsanslag 2 år), tillägg i .................

2 565 000

81. Vissa utgifter som icke fördelas enligt förvaltningsområde i
25. Europeiska unionens medverkan i ersättningar av resekostnader (reservationsanslag 2 år) i .....................................................................

—
—

Huvudtitel 29
90. Finlands finansiella bidrag till Europeiska unionen i
69. Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag), minskning i.......

17
-53 000 000
-53 000 000

Huvudtitel 29
29. UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i
01. Undervisningsministeriet i
62. Statlig medfinansiering för undervisningsministeriets vidkommande
för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag) i ......
05. Kyrkliga ärenden i
50. Vissa understöd (fast anslag), tillägg i .............................................
10. Undervisning och forskning vid universitet i
21. Universitetens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i.......
22. Universitetsväsendets gemensamma utgifter (reservationsanslag
3 år), tillägg i ....................................................................................
24. Övningsskolornas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i .
60. Yrkesutbildning i
31. Statsandel för läroavtalsutbildning (förslagsanslag), tillägg i ..........
88. Vetenskap i
50. Finlands Akademis forskningsanslag (reservationsanslag 3 år) i.....
90. Konst och kultur i
24. Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i ........
33. Statsandelar och -understöd för kulturverksamhet i kommunerna
(förslagsanslag), tillägg i ..................................................................
70. Anskaffning av inventarier (reservationsanslag 3 år), tillägg i ........
72. Utökning av Statens konstmuseums samlingar (reservationsanslag
3 år), tillägg i ....................................................................................

17 609 000
—
—
40 000
40 000
11 404 000
9 360 000
2 020 000
24 000
5 178 000
5 178 000
—
—
987 000
225 000
522 000
180 000
60 000
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Huvudtitel 30
30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i
10. Utvecklande av landsbygden i

1 750 000
—

62. Statlig medfinansiering för den av EU delfinansierade utvecklingen
av landsbygden (reservationsanslag 3 år) i.......................................
30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet i
25. Veterinärvård (förslagsanslag), tillägg i ...........................................
40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning i
43. Främjande av renskötseln (reservationsanslag 2 år), tillägg i ..........
62. Främjande av marknadsföringen och strukturpolitiken inom fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år), minskning i...............................
60. Skogsbruk i

—
600 000
600 000
-50 000
200 000
-250 000
1 200 000

42. Statsbidrag till organisationer för främjande och övervakning av
skogsbruk (reservationsanslag 2 år), tillägg i ...................................

1 200 000

Huvudtitel 31
31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i
01. Kommunikationsministeriet i
22. Forskning och utveckling (reservationsanslag 3 år), tillägg i...........
24. Vägförvaltningen i
21. Basväghållningen (reservationsanslag 2 år), tillägg i.......................
76. Anskaffningar av jordområden samt ersättningar enligt lagen om allmänna vägar (förslagsanslag), tillägg i.............................................
78. Vissa vägprojekt (förslagsanslag), minskning i................................
30. Sjöfartsverket i
21. Sjöfartsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i......
78. Vissa vattenvägsprojekt (förslagsanslag), minskning i ....................
32. Främjande av sjöfarten och annan sjötrafik i
51. Prisstöd för lotsning (reservationsanslag 2 år), tillägg i ...................

8 569 000
128 000
128 000
4 860 000
3 560 000
10 000 000
-8 700 000
200 000
1 300 000
-1 100 000
150 000
150 000

Huvudtitel 32
40. Banförvaltningscentralen i

19
3 450 000

21. Basbanhållningen (reservationsanslag 2 år), tillägg i.......................
60. Köp av tjänster, ersättningar och stöd för kollektivtrafik i

3 450 000
661 000

63. Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag
3 år), tillägg i ....................................................................................
64. Köp och utvecklande av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i
skärgården (reservationsanslag 3 år), tillägg i ..................................

614 000

99. Övriga utgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde i

-880 000

19. Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), minskning i......................................
62. Statlig medfinansiering för kommunikationsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag),
tillägg i..............................................................................................
78. Byggande av trafikförbindelser till Nordsjö hamn (förslagsanslag),
minskning i .......................................................................................

47 000

-1 300 000
4 620 000
-4 200 000

Huvudtitel 32
32. HANDELS- OCH INDUSTRIMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i
20. Teknologi- och innovationspolitik i
27. Teknologisk forskningsverksamhet (förslagsanslag), minskning i ..
30. Företagspolitik i
45. Stödjande av företagens investerings- och utvecklingsprojekt (förslagsanslag) i ....................................................................................
48. Räntestöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter (förslagsanslag), tillägg i ........................................................................
62. Statlig medfinansiering för handels- och industriministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag), tillägg i ....................................................................................
63. Betalningar som föranleds av skuldkonvertering (reservationsanslag
3 år) i.................................................................................................
60. Energipolitik i
21. Energimarknadsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tilllägg i .................................................................................................
44. Understöd för utvecklande av nya produktionsteknologier för biobränslen (reservationsanslag 3 år) i ..................................................

33 522 000
-14 000 000
-14 000 000
38 400 000
—
11 400 000
2 000 000
25 000 000
9 122 000
122 000
9 000 000
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Huvudtitel 33
33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i
01. Social- och hälsovårdsministeriet i
62. Statlig medfinansiering för social- och hälsovårdsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag) i ................................................................................................
10. Strålsäkerhetscentralen i

-10 980 000
—

—
80 000

21. Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tilllägg i .................................................................................................

80 000

11. Läkemedelsverket och Utvecklingscentralen för läkemedelsbehandling i

—

22. Omkostnader för Utvecklingscentralen för läkemedelsbehandling
(reservationsanslag 2 år) i.................................................................
13. Arbetarskyddets distriktsförvaltning i
21. Arbetarskyddsdistriktens omkostnader (reservationsanslag 2 år),
tillägg i..............................................................................................
18. Sjukförsäkring i
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen
(förslagsanslag), minskning i............................................................
19. Pensionsförsäkring i
52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag), minskning i..............................................
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen (förslagsanslag), minskning i..................................................................
22. Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst och vissa utgifter för
rehabilitering i
50. Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst (förslagsanslag), till
lägg i .................................................................................................
28. Annat utkomstskydd i
50. Militärunderstöd (förslagsanslag), tillägg i ......................................
51. Särskilt understöd till invandrare (förslagsanslag), tillägg i.............
32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård i
36. Statsunderstöd till kommunerna för projekt inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år), tillägg i.........................................

—
210 000
210 000
-5 000 000
-5 000 000
-20 000 000
-10 000 000
-10 000 000

10 800 000
10 800 000
1 000 000
600 000
400 000
900 000
300 000

Huvudtitel 34
39. Statsunderstöd för verksamheten vid kompetenscentra inom det sociala området (reservationsanslag 2 år), tillägg i..............................
33. Vissa utgifter inom social- och hälsovården i
23. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag),
tillägg i..............................................................................................
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600 000
1 030 000
1 030 000

Huvudtitel 34
34. ARBETSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i
01. Arbetsförvaltningen i

10 603 000
33 000

23. Arbetslivsprogram och arbetspolitisk forskning (reservationsanslag
3 år), tillägg i ....................................................................................
05. Fullföljandet av de europeiska strukturfondernas program i
61. Europeiska socialfondens deltagande i EU:s strukturfondsprogram
(förslagsanslag) i ..............................................................................
62. Statlig medfinansiering för arbetsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag), minskning i
06. Arbetskraftspolitiken i

33 000
-1 000 000
—
-1 000 000
9 570 000

50. Studiesociala förmåner för dem som deltar i arbetskraftspolitisk
vuxenutbildning (förslagsanslag), minskning i ................................
51. Sysselsättnings- och utbildningsåtgärder samt speciella åtgärder
(fast anslag), minskning i .................................................................
52. Arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag), tillägg i ................................
99. Övriga utgifter inom arbetsministeriets förvaltningsområde i
50. Lönegaranti (förslagsanslag), tillägg i..............................................

-18 430 000
-15 000 000
43 000 000
2 000 000
2 000 000

Huvudtitel 35
35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i
10. Miljövård i
70. Anskaffning av fartyg för bekämpning av miljöskador och utrustning för luftövervakning (reservationsanslag 3 år) i ........................
88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år) i ...........................................

15 600 000
4 100 000
3 000 000
1 100 000

Huvudtitel 36
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20. Samhällen, användning av områden och naturvård i
88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år) i ...........................................
30. Främjande av boendet i

6 500 000
6 500 000
5 000 000

54. Bostadsbidrag (förslagsanslag), tillägg i ..........................................
99. Övriga utgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde i
62. Statlig medfinansiering för miljöministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag) i .................

5 000 000
—
—

Huvudtitel 36
36. RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN i

-50 000 000

01. Ränta på skulden i euro i

-50 000 000

90. Ränta på skulden i euro (förslagsanslag), minskning i.....................

-50 000 000

Huvudtitel 37
37. MINSKNING AV STATSSKULDEN i

14 768 000

01. Nettoamorteringar på statsskulden och skuldhantering i

14 768 000

94. Nettoamorteringar och skuldhantering (förslagsanslag) i ................

Anslagens totalbelopp:
60 547 000

14 768 000
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INKOMSTPOSTER

Avdelning 11
SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet
01. Skatt på inkomst och förmögenhet
Under momentet beräknas inflyta ett tillägg
av 597 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillväxtprognosen för löneinkomsterna har höjts och tillväxten förutspås bli 4,7 procent år 2006. Utgående från
uppgifterna om de belopp som influtit och de
förhandsuppgifter som erhållits då beskattningen för 2005 färdigställts beräknas att ett
större belopp än vad som beräknats tidigare inflyter i form av skatt på såväl förvärvs- som kapitalinkomst samt samfundsskatt och att det totala belopp som inflyter under momentet stiger
till 12 750 000 000 euro. Av tillägget utgör
360 000 000 euro skatt på förvärvs- och kapitalinkomst och 237 000 000 euro samfundsskatt.

2006 II tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

597 000 000
12 153 000 000
12 715 302 724
12 299 906 659

03. Skatt på arv och gåva
Under momentet beräknas inflyta ett tillägg
av 45 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : På basis av det belopp som
influtit beräknas det sammanlagda beloppet
som inflyter under momentet stiga till
535 000 000 euro.
2006 II tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

45 000 000
490 000 000
486 143 655
471 552 820
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11.04
04. Skatter och avgifter på grund av omsättning

01. Mervärdesskatt
Under momentet beräknas inflyta ett tillägg
av 107 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : På basis av det belopp som
influtit beräknas det sammanlagda beloppet
som inflyter under momentet stiga till
12 991 000 000 euro. Den privata konsumtionen har fortsatt att öka starkt och ökningen i
hushållens konsumtionsutgifter beräknas vara
5,7 % år 2006.
2006 II tilläggsb.
2006 I tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

107 000 000
294 000 000
12 590 000 000
11 280 500 291
10 605 034 368

02. Skatt på vissa försäkringspremier
Under momentet beräknas inflyta ett tillägg
av 30 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : På basis av det belopp som
influtit beräknas det sammanlagda beloppet
som inflyter under momentet stiga till
490 000 000 euro.
2006 II tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

30 000 000
460 000 000
464 497 500
428 359 909

08. Acciser
07. Energiskatter
Under momentet beräknas inflyta ett tillägg
av 48 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : På basis av det belopp som
influtit beräknas det sammanlagda beloppet
som inflyter under momentet stiga till
3 027 000 000 euro.
2006 II tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

48 000 000
2 979 000 000
2 885 153 357
2 901 202 897

08. Skatt som hänför sig till miljöstyrningen
av dryckesförpackningar
Under momentet beräknas inflyta ett tillägg
av 10 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : På basis av det belopp som
influtit beräknas det sammanlagda beloppet
som inflyter under momentet stiga till
28 000 000 euro. På ökningen i beskattningsutfallet inverkar det att förändringarna i fråga om
de förpackningssystem som används vid
industriell tillverkning av drycker har varit
större än beräknat, vilket medfört att användningen av burkar har blivit vanligare.
2006 II tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut

10 000 000
18 000 000
21 685 572

11.10
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10. Övriga skatter
03. Bilskatt
Under momentet avdras 75 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : På basis av det belopp som
influtit beräknas det belopp som inflyter under
momentet stanna vid 1 325 000 000 euro.

2006 II tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

-75 000 000
1 400 000 000
1 277 064 449
1 234 906 994
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Avdelning 12
INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta ett tillägg
av 7 346 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget inflyter av återbäringarna med anledning av att investeringsprogrammet för Baltikum avslutas.

2006 II tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

7 346 000
1 390 000
1 744 524
3 090 444

25. Justitieministeriets förvaltningsområde
01. Domstolarnas inkomster
Under momentet beräknas inflyta ett tillägg
av 1 500 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av att
antalet fastighetsärenden har ökat och att avgifterna har justerats.

47. Utsökningsavgifter
Under momentet beräknas inflyta ett tillägg
av 2 500 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av att
antalet betalningar som indrivits genom utsökning har ökat.

2006 II tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

2006 II tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

1 500 000
30 000 000
31 146 865
30 826 471

2 500 000
48 000 000
51 726 685
45 115 404

27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta ett tillägg
av 9 045 000 euro.

F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds
8 500 000 euro av återbäringar av anslag vilka
influtit av skillnaderna mellan de realiserade
kostnaderna och de uppskattade priserna enligt

12.28
FMS-systemet vilka hänför sig till anskaffningarna av Hornet-jaktplan för flygvapnet
samt av ränteinkomster och 545 000 euro av
återbäring av sparmedel från administrationsboet för VPU Beklädnadsfabrik Ab.

2006 II tilläggsb.
2006 I tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut
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9 045 000
1 660 000
913 000
24 752 450
9 094 382

28. Finansministeriets förvaltningsområde
07. Överföring från statens pensionsfond
Under momentet avdras 930 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av att
man på grund av den gynnsamma ekonomiska
utvecklingen inom den statliga ekonomin har
för avsikt att utöka fondens medel i större utsträckning än planerat genom att minska överföringen av intäktsföringen till statsbudgeten.
2006 II tilläggsb.
2006 I tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

-930 000 000
-170 000 000
1 229 104 000
1 174 874 634
952 419 127

90. Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel
Under momentet beräknas inflyta ett tillägg
av 6 300 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Kalkylen har preciserats i
fråga om de traditionella egna medel som inflyter.
2006 II tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

6 300 000
34 800 000
39 367 971
31 546 869

31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
24. Vägförvaltningens inkomster
Under momentet beräknas inflyta ett tillägg
av 960 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av det
TEN-stöd som EU beviljar. Motsvarande anslagsökning har antecknats under moment
31.24.21.
2006 II tilläggsb.
2006 I tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

960 000
1 680 000
3 000 000
12 351 767
3 630 641

40. Inkomster av banhållningen
Under momentet beräknas inflyta ett tillägg
av 3 450 000 euro.

F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av det
TEN-stöd som EU beviljar. Motsvarande anslagsökning har antecknats under moment
31.40.21.
2006 II tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

3 450 000
6 000 000
19 282 436
714 745

99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde
Under momentet avdras 4 587 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Med hänvisning till motiveringen till moment 31.24.78 motsvaras
3 400 000 euro av avdraget av Helsingfors
stads andel av finansieringen av projektet
lv 100 Skogsbackavägen, Helsingfors och med
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12.34

hänvisning till motiveringen till moment
31.99.78 motsvaras 2 562 000 euro av avdraget av Helsingfors stads andel av finansieringen av byggandet av trafikleder till Nordsjö
hamn.
Av det TEN-stöd som EU beviljar för projektet för byggande av trafikleder till Nordsjö
hamn inflyter ett tillägg av 1 200 000 euro.
Av det stöd som EU beviljat för utredningsoch forskningsprojekten i anslutning till
VIKING MIP 2005 inflyter ett tillägg av
122 000 euro. Motsvarande anslagsökning har

antecknats under moment 31.01.22 och
31.60.63.
Därutöver inflyter av den betalningspost som
beviljats för forskningsprojektet ERA-NET
TRANSPORT ett tillägg av 53 000 euro. Motsvarande anslagsökning har antecknats under
moment 31.01.22.
2006 II tilläggsb.
2006 I tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

-4 587 000
7 056 000
44 350 000
48 391 909
24 908 639

34. Arbetsministeriets förvaltningsområde
70. Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti
Under momentet beräknas inflyta ett tillägg
av 2 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Inkomstökningen föranleds av att utbetalningarna av lönegarantier är
större än beräknat. De utgifter som motsvarar
inkomstökningen har antecknats under moment 34.99.50.
2006 II tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

2 000 000
21 327 000
20 691 257
4 171 334

99. Övriga inkomster inom arbetsministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta ett tillägg
av 33 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Inkomstökningen föranleds av kommissionens deltagande i finansieringen av projektet General Framework for
Long-Term Social Impact Evalution of the
employment strategy. Motsvarande utgifter
har antecknats under moment 34.01.23.
2006 II tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

33 000
1 550 000
2 591 524
2 469 187
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Avdelning 13
RÄNTEINKOMSTER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST

03. Dividendinkomster
01. Dividendinkomster
Under momentet beräknas inflyta ett tillägg
av 200 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av att
inkomster från försäljningen av Kapiteeli
Oyj:s hotellfastigheter intäktsförs som dividend till staten-ägaren.

2006 II tilläggsb.
2006 I tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

200 000 000
683 900 000
650 000 000
746 890 497
820 640 400
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ANSLAG

Huvudtitel 23
STATSRÅDET

02. Statsrådets kansli
19. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg av
4 500 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av de ökade mervärdesskatteutgifterna på grund av EU-ordförandeskapet.
2006 II tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

4 500 000
4 500 000
2 616 205
2 619 604

22. EU-ordförandeskapet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg av
2 750 000 euro.

F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsfinansiering föranleds av ASEM6-toppmötet och de
utvidgade tredjelandsmötena och arrangerandet av tre nya möten på hög nivå samt av extrakostnader för datakommunikations- och
medietjänster i anslutning till dessa och andra
möten.
2006 II tilläggsb.
2006 I tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

2 750 000
4 500 000
25 370 000
3 000 000
3 000 000
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Huvudtitel 24
UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Utrikesförvaltningen
21. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Från anslaget under momentet avdras 44 000
euro.
F ö r k l a r i n g : Anslagsminskningen föranleds av att löneutgifter och andra utgifter för
en person överförs till moment 25.01.21.

2006 II tilläggsb.
2006 I tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

-44 000
3 280 000
179 184 000
177 363 000
172 028 000

99. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde
22. Utgifter för underhåll av Finlands fredsbevarande styrkor (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg av
3 508 000 euro.

Dessutom ändras dispositionsplanen under
momentet som följer:

Ändring av dispositionsplanen (euro)
Ursprunglig
dispositionsI tilläggsb., II tilläggsb.,
plan förändring +/- förändring +/01. Utbildnings- och beredskapsutgifter
för EU:s stridsgrupper
02. Utgifter för EU:s militära krishanteringsoperation i Kongo
(stöd till FN-styrkan MONUC)
03. Utgifter för den fredsbevarande operationen i Liberia (UNMIL-operationen)
04. Utgifter för Finlands fredsbevarande
styrka i Kosovo (KFOR-operationen)
05. Gemensamma utgifter

Ändrad
dispositionsplan

5 483 000

+600 000

-

6 083 000

-

+158 000

+520 000

678 000

189 000

-

+10 000

199 000

21 405 000
2 251 000

+696 000
-

+191 000
+232 000

22 292 000
2 483 000
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06. Utgifter för Finlands fredsbevarande
styrka i Bosnien och Hercegovina
(EUFOR/ALTHEA-operationen)
07. Utgifter för Finlands FN-avdelning
i Sudan (UNMIS-operationen)
08. Utgifter för Finlands fredsbevarande
styrka i Afghanistan
(ISAF-operationen)
09. I reserv för merutgifter för pågående
operationer eller för förlängning av
dem, för eventuella nya fredsbevarande
operationer samt för andra utgifter för
den fredsbevarande verksamheten
10. Utgifter för AMIS II-operationen
11. Finlands utgifter för krishanteringsoperationen i Libanon
(UNIFIL-operationen)
Sammanlagt

24.99

10 110 000

-

+111 000

10 221 000

257 000

-50 000

-13 000

194 000

7 385 000

-

-125 000

7 260 000

2 039 000
-

-1 476 000
+72 000

+62 000
-

625 000
72 000

49 119 000

-

+2 520 000
3 508 000

2 520 000
52 627 000

F ö r k l a r i n g : Finland bereder sig på att
delta i FN:s utökade UNIFIL-operation med en
truppavdelning som omfattar högst ett förstärkt kompani. Operationen föranleder utgifter om sammanlagt 3 020 000 euro 2006, varav
den nya punkt 11 i dispositionsplanen, Finlands utgifter för krishanteringsoperationen i
Libanon (UNIFIL-operationen), föranleder ett
tilläggsanslag av 2 520 000 euro. De utgifter
om 500 000 euro som rotationsutbildningen
med tanke på Libanon-operationen föranleder
har dessutom införts under punkt 05, Gemensamma utgifter, i dispositionsplanen. Av dem
finansieras 268 000 euro av inbesparingar i anslaget under punkten i fråga, varvid behovet av
tilläggsanslag uppgår till 232 000 euro.
Behovet av tilläggsanslag under punkterna
02, 03, 04 och 06 föranleds av att antalet anställda i de olika krishanteringsstyrkorna har
preciserats.
Behovet av tilläggsanslag under momentet
uppgår sammanlagt till 3 508 000 euro, i vilket
har beaktats inbesparingarna i anslagen för

operationerna under punkterna 07 och 08 i dispositionsplanen.
2006 II tilläggsb.
2006 I tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

3 508 000
—
49 119 000
46 249 115
49 113 697

66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg av
3 277 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av en ökning av Finlands finansiella
bidrag till FN:s fredsbevarande styrkor, inklusive FN:s UNIFIL-operation i Libanon.
2006 II tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

3 277 000
84 886 000
74 550 458
74 248 928
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Huvudtitel 25
JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Ministeriet och myndigheter i samband med det
21. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg av
116 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av behovet av tilläggsanslag föranleds 44 000 euro av att löneutgifter
och andra utgifter för en person överförs från
moment 24.01.21 och 72 000 euro av utgifterna för tillsättandet av en utredningsman för utvärdering av brottspåföljdssektorns förvaltning, varav 25 000 euro är en överföring från
moment 28.05.21.
2006 II tilläggsb.
2006 I tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

116 000
110 000
23 969 000
31 169 000
29 298 000

22. Vissa verks omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg av
150 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av utvecklandet av det datasystem

rättsregistercentralen upprätthåller i anslutning
till indrivning av böter.
2006 II tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

150 000
17 143 000
7 200 000
7 214 000

51. Vissa ersättningar och understöd som
betalas av staten (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg av
3 000 000 euro till punkten Ersättningar för
brottsskador samt ersättningar som skall betalas till oskyldigt häktade och dömda i dispositionsplanen.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av en ökning av utgifterna för ersättning för brottsskador.
2006 II tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

3 000 000
10 100 000
11 392 999
10 332 683
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25.10
10. Domstolsväsendet

23. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg av
120 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av elimineringen av anhopningen av
ärenden vid marknadsdomstolen.

2006 II tilläggsb.
2006 I tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

120 000
463 000
199 981 000
202 545 000
197 376 000

30. Juridiska tjänster och offentlig rättshjälp
21. Rättshjälpsbyråernas och konsumentklagonämndens omkostnader (reservationsanslag
2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg av
117 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av övergången till ett nytt lönesystem.

2006 II tilläggsb.
2006 I tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

117 000
91 000
21 851 000
21 208 000
20 714 000
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Huvudtitel 26
INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Inrikesministeriet
43. Kommunikationsnät vid undantagsförhållanden (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 2 170 000 euro.
Anslaget får användas för betalning av underskottsunderstöd till Suomen Erillisverkot
Oy i anslutning till myndighetsradionätet.
F ö r k l a r i n g : För samma ändamål har
ett anslag av sammanlagt 2 440 000 euro beviljats i budgeten och den första tilläggsbudgeten

för 2006 under kommunikationsministeriets
förvaltningsområde under moment 31.72.43.
Uppgifterna i anslutning till ägarstyrningen av
Suomen Erillisverkot Oy har från och med den
1 september 2006 överförts från kommunikationsministeriet till inrikesministeriet.
Anslaget inkluderar mervärdesskatt.
2006 II tilläggsb.

2 170 000

05. Länsstyrelserna
21. Länsstyrelsernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg av
32 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av överföringen av betalningen av
vissa uppgifter inom hälso- och sjukvården i
landskapet Åland till staten enligt vad socialoch hälsovårdsministeriet och Ålands landskapsregering avtalar med stöd av 2 § i republikens presidents förordning (803/2005). De

beräknade kostnaderna är 32 000 euro per år
och avsikten är att anslaget skall täcka de utgifter som avtalet ger upphov till år 2006. Landskapsregeringen har tidigare svarat för kostnaderna.
2006 II tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

32 000
51 415 000
53 248 000
51 480 000
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26.75
75. Polisväsendet

21. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg av
2 200 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av kostnaderna för säkerhetsarrangemangen under EU-ordförandeskapet. Av tilllägget utgör 1 000 000 euro överföring från
moment 26.75.22.
2006 II tilläggsb.
2006 I tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

2 200 000
6 910 000
567 567 000
575 439 000
554 289 000

22. Utgifter för transporter i samband med
avlägsnande ur landet och hämtning (förslagsanslag)
Från anslaget under momentet avdras
1 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget är en överföring
till moment 26.75.21.
2006 II tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut

-1 000 000
3 500 000
3 065 573

80. Räddningsväsendet
21. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg av
1 578 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av behovet av tilläggsanslag föranleds 600 000 euro av tryggandet av
nödcentralsverkets serviceförmåga och verksamhet, 878 000 euro av anordnandet av kurser
för jourhavande vid nödcentralerna och
100 000 euro för säkerhetsarrangemangen under EU-ordförandeskapet.
2006 II tilläggsb.
2006 I tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

1 578 000
160 000
60 594 000
62 340 000
43 764 000

22. Särskilda utgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg av
4 055 000 euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till
momentet så att anslaget även får användas till
betalning av utgifter som föranleds av läkarhelikopterverksamheten under tiden 22.6—
31.12.2006. Av anslaget beviljas Medi-Heli ry
264 000 euro/månad för läkarhelikopterverksamheten, dock högst 1 700 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av behovet av tilläggsanslag föranleds 1 700 000 euro av upprätthållande av läkarhelikoptrarnas beredskap,
1 454 000 euro av täckande av de ökade kostnaderna för räddningshelikopterverksamheten,
671 000 euro för den utvidgade verksamheten
i anslutning till spaningen efter skogsbränder
och 230 000 euro för givandet och mottagandet av internationell nödhjälp och av beredskapen i anslutning till nödhjälpen.
2006 II tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

4 055 000
2 090 000
3 422 349
4 714 561

26.90
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90. Gränsbevakningsväsendet
21. Gränsbevakningsväsendets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg av
1 500 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av behovet av tilläggsanslag föranleds 300 000 euro av utgifter för säkerhetsarrangemangen under EU-ordförandeskapet, 600 000 euro av utgifter för anskaffning av avläsare för biometriska resedokument
och av informationssystem i anslutning till
dem och 600 000 euro av utbyggnaden av det
tekniska övervakningssystemet för landsgränsen.
2006 II tilläggsb.
2006 I tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

1 500 000
500 000
197 124 000
198 876 000
191 092 000

70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg av
213 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tilläggsanslaget är avsett
för sådana utgifter enligt leveransavtalet som
föranleds av ändringar i index i fråga om de utgifter vilka föranleds av den fullmakt för beställning av två bevakningsfartyg i Tursasklassen som beviljades i den första tilläggsbudgeten för 2003.
2006 II tilläggsb.
2006 I tilläggsb.
2005 bokslut
2004 bokslut

213 000
269 000
145 000
8 957 000

97. Understöd åt kommuner
32. Sammanslagningsunderstöd till kommunerna och kommunindelningen samt understöd
till kommunsamarbete (förslagsanslag)
Motiveringen till momentet ändras så att det
i samband med de ändringar i kommunindelningarna som träder i kraft vid ingången av
2007 kan ingås förbindelse om betalning av
understöd för investerings- och utvecklingsprojekt till ett belopp av sammanlagt högst
11 900 000 euro. Av understödet får 50 procent betalas när investeringen i eller utvecklingen av objektet har inletts och resterande 50
procent efter att investeringen eller utvecklingen har genomförts.
F ö r k l a r i n g : Bevillningsfullmakten för
understöd för investerings- och utvecklingsprojekt i anslutning till ändringar i kommunindelningen bör höjas från 3 000 000 euro till
11 900 000 euro, varvid understöd kan beviljas
till ett belopp av i genomsnitt 842 000 euro för
varje kommunindelningsändring. Beloppet av

det beviljade understöd är då knappt 50 procent av understödets maximala belopp. Förbindelsen att bevilja understöd för kommundelningen i fråga om fjorton kommuner beräknas
medföra utgifter för staten till ett belopp av
5 950 000 euro år 2007 och 5 950 000 euro år
2008 och därefter.
Med anledning av det ovan anförda föreslås
inte något tilläggsanslag under momentet.
2006 II tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

—
24 600 000
40 531 246
7 344 117

34. Finansieringsunderstöd till kommunerna
enligt prövning (fast anslag)
Under momentet beviljas ett tillägg av
2 000 000 euro.
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26.98

F ö r k l a r i n g : Tilläggsanslaget fördelas i
första hand mellan de kommuner vars ekonomi
har försvagats på grund av strukturomvandlingen.

2006 II tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

2 000 000
26 500 000
40 000 000
48 068 000

98. Utveckling av regionerna
61. Europeiska regionala utvecklingsfondens deltagande i EU:s strukturfondsprogram
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg av
15 000 000 euro.
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att bevillningsfullmakten ökar från
126 713 000 euro till 147 195 000 euro och så
att 6 859 000 euro av bevillningsfullmakten
och 4 700 000 euro av anslaget under momentet hänför sig till landskapet Kajanaland i enlighet med lagen om ett förvaltningsförsök i
Kajanaland.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av att utbetalningarna gällande projekt för genomförande av strukturfondsprogrammen har snabbats upp.
Bevillningsfullmakten ökar med 20 482 000
euro, vilket föranleds av en ombudgetering av
fullmakter som väntas bli upplösta när det gäller bevillningsfullmakter som beviljats åren
2000—2006.

För att säkerställa genomförandet av programperioden 2000—2006 vill man genom en
ombudgetering av bevillningsfullmakter som
bedöms bli upplösta ersätta strukturfondsprojekt som återgått eller som underskridit utgiftstaket enligt förbindelserna. Om de utbetalningar som föranleds av de ombudgeterade bevillningsfullmakterna leder till att ramen för
programperioden överskrids, är avsikten att ett
antal projekt som motsvarar det överskridande
beloppet skall överföras från den gamla programperioden till den nya perioden 2007—
2013, samtidigt som ett motsvarande belopp
dras av från bevillningsfullmakten för den nya
programperioden. I fråga om projekt som inte
går att överföra till den nya programperioden
finansieras utbetalningar som överskrider ramen för programperioden genom en omfördelning av finansieringen inom varje förvaltningsområde.

Utgifter som användningen av bevillningsfullmakterna åsamkar staten (mn euro)
Bevillningsfullmaktsår
2006
2007
2008
Förbindelser 2000—2005
Förbindelser 2006
Sammanlagt
Kajanaland
— förbindelser år 2005
— förbindelser år 2006
Fullmakter sammanlagt

2006 II tilläggsb.
2006 I tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

108,728
26,669
135,397
4,700
3,288
1,412
140,097

15 000 000
—
125 097 000
110 285 659
117 123 093

69,964
67,967
137,931
5,776
2,072
3,704
143,707

32,684
45,700
78,384
3,026
1,283
1,743
81,410

Sammanlagt
211,376
140,336
351,712
13,502
6,643
6,859
365,214

26.98
62. Statlig medfinansiering för inrikesministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s
strukturfonder deltar (förslagsanslag)
Från anslaget under momentet avdras
1 000 000 euro.
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att bevillningsfullmakten ökar från
26 541 000 euro till 26 754 000 euro och så att
5 600 000 euro av bevillningsfullmakten och
4 100 000 euro av anslaget under momentet
hänför sig till landskapet Kajanaland i enlighet
med lagen om ett förvaltningsförsök i Kajanaland.
F ö r k l a r i n g : Anslagsminskningen föranleds av en precisering av kalkylerna för utbetalningarna år 2006 för projekt som genomförs enligt programmen för strukturfonderna.
Ökningen av bevillningsfullmakten med
213 000 euro föranleds av en ombudgetering
av fullmakter som väntas bli upplösta när det
gäller bevillningsfullmakter som beviljats i
landskapet Kajanaland åren 2000—2006 samt
överföring av finansiering förvaltningsområdena emellan. Härvid har som avdrag beaktats
681 000 euro i fråga om mål 1-programmen
och 1 002 000 euro i fråga om gemenskapsini-
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tiativprogrammen samt som tillägg 596 000
euro i fråga om mål 2-programmen och
1 300 000 euro i fråga om landskapet Kajanaland. Motsvarande ökning av bevillningsfullmakten har beaktats under moment
31.99.62 och 32.30.62.
För att säkerställa genomförandet av programperioden 2000—2006 vill man genom en
ombudgetering av bevillningsfullmakter som
bedöms bli upplösta ersätta strukturfondsprojekt som återgått eller som underskridit utgiftstaket enligt förbindelserna. Om de utbetalningar som föranleds av de ombudgeterade bevillningsfullmakterna leder till att ramen för
programperioden överskrids, är avsikten att ett
antal projekt som motsvarar det överskridande
beloppet skall överföras från den gamla programperioden till den nya perioden 2007—
2013, samtidigt som ett motsvarande belopp
dras av från bevillningsfullmakten för den nya
programperioden. I fråga om projekt som inte
går att överföra till den nya programperioden
finansieras utbetalningar som överskrider ramen för programperioden genom en omfördelning av finansieringen inom samma förvaltningsområde.

Utgifter som användningen av bevillningsfullmakterna åsamkar staten (mn euro)
Bevillningsfullmaktsår
2006
2007
2008
Förbindelser 2000—2005
Förbindelser 2006
Sammanlagt
Kajanaland
— förbindelser år 2005
— förbindelser år 2006
Sammanlagt

2006 II tilläggsb.
2006 I tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

16,588
9,474
26,062
4,100
2,916
1,184
30,162

-1 000 000
—
31 162 000
25 246 622
26 448 694

7,176
8,922
16,098
4,639
1,381
3,258
20,737

2,758
2,758
2,266
1,108
1,158
5,024

Sammanlagt
23,764
21,154
44,918
11,005
5,405
5,600
55,923
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Huvudtitel 27
FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

F ö r k l a r i n g : Anslagen inom försvarsministeriets förvaltningsområde har genomgått en
kostnadsnivåjustering som grundar sig på den säkerhets- och försvarspolitiska redogörelsen
2004. Vid priskorrigeringen för åren 2006 och 2007 har basprisindex på hemmamarknaden använts.
Kostnadsstrukturen inom försvarsministeriets förvaltningsområde motsvarar emellertid inte
den prisutveckling som basprisindex på hemmamarknaden beskriver. För uppföljningen av prisutvecklingen i fråga om utgifterna inom försvarsministeriets förvaltningsområde lämpar sig försvarsministeriets index, som ingår i prisindex för offentliga utgifter och som tack vare sin stabilare utveckling också för försvarsförvaltningen är mer ändamålsenligt på längre sikt än basprisindex på hemmamarknaden.
Avsikten är att man med tanke på kostnadsnivåjusteringen i fråga om försvarsministeriets förvaltningsområde skall utreda huruvida försvarsministeriets index (exklusive utgifterna för personal), som ingår i prisindex för offentliga utgifter, skulle kunna användas när ramarna för statsekonomin 2008—2011 börjar tillämpas. En föregripande kostnadsnivåjustering görs i samband
med beredningen av rambeslutet utgående från ett antagande om en kalkylerad höjning. Pris- och
kostnadsnivån justeras i efterhand så att den motsvarar den faktiska kostnadsnivåökning som
prisindex visar. En eventuell justering budgeteras under det år som följer på det år som är föremål
för granskning.
I samband med ändringen förblir dock de redan föreslagna kostnadsnivåjusteringarna för åren
2006 och 2007 gällande.

01. Försvarspolitik och förvaltning
19. Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg av
3 872 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av de tilläggsanslag som beviljats

under moment
27.30.22.
2006 II tilläggsb.
2006 I tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

27.10.16,

27.10.21

och

3 872 000
17 005 000
228 022 000
225 304 135
221 799 817

27.10
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10. Militärt försvar
16. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg av
5 000 000 euro.
De tvååriga reservationsanslag som beviljats
under momentet i budgeten för 2005 och budgeten för 2006 ombildas till treåriga reservationsanslag.
Av anslaget får högst 44 600 000 euro användas till andra anskaffningar av försvarsmateriel.
Motiveringen till momentet ändras så, att bevillningsfullmakten för materiell utveckling av
försvarsmakten (PVKEH 2006) ökar med
21 017 000 euro till sammanlagt 589 332 000
euro. Dessutom ändras fördelningen per år av
utgifterna för PVKEH 2006-beställningsfullmakten så att användningen av fullmakten får
åsamka staten utgifter om högst 110 557 000
euro före utgången av 2006, högst 177 106 000

euro före utgången av 2007, högst 342 605 000
euro före utgången av 2008, högst 458 665 000
euro före utgången av 2009, högst 522 232 000
euro före utgången av 2010, högst 576 332 000
euro före utgången av 2011 och högst
589 332 000 euro före utgången av 2012.
Fördelningen per år av utgifterna för beställningsfullmakten för utvecklingen av serviceoch flygbasbaserade system för helikoptrar
(HTH), sammanlagt 179 961 081 euro, ändras
så att fullmakten får åsamka staten utgifter om
högst 111 763 081 euro före utgången av 2006,
högst 138 005 081 euro före utgången av 2007,
högst 158 954 081 euro före utgången av 2008,
högst 166 527 081 euro före utgången av 2009,
högst 172 931 081 euro före utgången av 2010
och högst 179 961 081 euro före utgången av
2011.
Förklaring:

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten föranleder (1 000 euro)
Samtliga
utgifter för
användningen
av fullmakter
Beställningsfullmakter
2006
2007
2008
2009 2010— sammanlagt1)
Utrustande av beredskapsförband
(VYV 1)
Förbindelser som ingåtts före 2006
VYV 1 sammanlagt
Utveckling av spanings-, övervaknings- och ledningssystem (TVJ 2000)
Förbindelser som ingåtts före 2006
TVJ 2000 sammanlagt
Tryggande av system och verksamhetsförutsättningar vid luftförsvarets
baser (ITTT)
Förbindelser som ingåtts före 2006
ITTT sammanlagt
Förnyande av marinen (MUT)
Förbindelser som ingåtts före 2006
MUT sammanlagt

91 100
91 100

39 400
39 400

56 519
56 519

18 000
18 000

205 019
205 019

5 000
5 000

5 000
5 000

22 200
22 200

22 200
22 200

27 888
27 888

27 888
27 888

27.10
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Utvecklande av service- och flygbasbaserade system för helikoptrar
(HTH)
Förbindelser som ingåtts före 2006
Förbindelser år 2006
HTH sammanlagt
Utvecklande av huvudstadsregionens
försvar (PPK)
Förbindelser som ingåtts före 2006
PPK sammanlagt
Försvarsmaktens tekniska forskning
och produktutveckling (TTK)
Förbindelser som ingåtts före 2006
TTK sammanlagt
Kompletterande av beredskapsförbandens utrustning (VYV 2)
Förbindelser som ingåtts före 2006
VYV 2 sammanlagt
Utvecklande av Finlands krigsekonomiska beredskap (STALVA)
Förbindelser som ingåtts före 2006
STALVA sammanlagt
Projektberedning och proto 2004
(PROTO 2004)
Förbindelser som ingåtts före 2006
PROTO 2004 sammanlagt
Avvärjningskapacitet hos flygvapnets
jaktplan (IHT 2004)
Förbindelser som ingåtts före 2006
IHT 2004 sammanlagt
Utvecklande av marinen och spaningen (PVKEH 2005)
Förbindelser som ingåtts före 2006
Förbindelser år 2006
PVKEH 2005 sammanlagt
Tungt raketkastarsystem (MLRS)
Förbindelser som ingåtts före 2006
Förbindelser år 2006
MLRS sammanlagt
Materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2006)
Förbindelser år 2006
PVKEH 2006 sammanlagt
Fullmakterna sammanlagt
1) omfattar

10 525
10 525

5 372
20 870
26 242

69 900
69 900

18 500
18 500

88 400
88 400

28 700
28 700

26 252
26 252

54 952
54 952

119 900 158 500
119 900 158 500
33 600
33 600

33 600
33 600

5 345
15 604
20 949

7 573
7 573

13 434
13 434

21 242
57 481
78 723

98 600
98 600

377 000
377 000

33 600
33 600

100 800
100 800

6 300
6 300

6 300
6 300

12 671
12 671

31 154
31 154

26 798
26 798

14 166
13 754
27 920

14 747
16 313
31 060

12 097
2 753
14 850

4 402
4 298
8 700

534
7 966
8 500

9 600
9 600

14 678
14 678

85 301
85 301
41 010
32 820
73 830
11 000
11 000

4 936
42 664
47 600

110 557 66 549 165 499 116 060 130 667
110 557 66 549 165 499 116 060 130 667
574 961 439 757 426 415 166 111 155 101

589 332
589 332
1 762 345

9 800
9 800

inte utgifter föranledda av ändringar i index och valutakurser

I budgeten för 2005 beviljades ett tvåårigt reservationsanslag under momentet. Det faktum
att leveransen av transporthelikoptern NH90,
som ingår i HTH-beställningsfullmakten, är
försenad med över två år har gjort att också be-

talningarna skjuts upp, och de medel som anslagits 2005 förblir därmed oanvända 2006.
Genom ombildandet av anslaget till ett treårigt
reservationsanslag möjliggörs en maximal användning av anslaget utan att förbindelserna i

27.30
fråga om HTH-beställningsfullmakten för
2005 behöver återtas och budgeteras på nytt
2006. På motsvarande sätt undviks ett återtagande av förbindelsen för 2006 och en ombudgetering 2007, eftersom fördröjningen under
tidigare år i sin tur inverkar på HTH-beställningsfullmaktens giltighetstid under kommande år.
Behovet av tilläggsanslag föranleds av att
bristerna i fråga om reservdelar och tilläggsutrustning för arméns, marinens och flygvapnets
krigstida truppmateriel kompletteras så att de
motsvarar behoven med tanke på den fredstida
beväringsutbildningen och upprätthållandet av
beredskapen.
Ökningen av PVKEH 2006-beställningsfullmaktens totala belopp föranleds av en tidigareläggning att moderniseringen av luftvärnsrobot 90, vilken ingår i beställningsfullmakten
för materiell utveckling av försvarsmakten
(PVKEH 2007) i budgetpropositionen för
2007. Ökningen av PVKEH 2006-beställningsfullmakten täcks åren 2007—2010 av
PVKEH 2007-beställningsfullmakten. Avsikten är att detta förslag till ändring också skall
införas i propositionen om komplettering av
budgetpropositionen för 2007.
Genom den ändrade tidsmässiga fördelningen i fråga om PVKEH 2006-beställningsfullmakten kommer anslagen att bättre motsvara
utgifterna för moderniseringen av Hämeenmaa
-klassens minfartyg.
Den ändrade tidsmässiga fördelningen av
HTH-beställningsfullmakten föranleds av fördröjningen i typgodkännandet och leveranser-
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na av transporthelikoptern NH90. Anskaffningarna av baseringsutrustning, reservdelar
och utbytbar utrustning försenas i motsvarande
grad.
De ändringar som har föreslagits i fråga om
fördelningen per år av utgifterna för beställningsfullmakterna för HTH och PVKEH 2006
påverkar inte totalbeloppen av de beviljade beställningsfullmakterna.
2006 II tilläggsb.
2006 I tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

5 000 000
—
643 300 000
570 847 000
571 565 000

21. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg av
4 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av den omfattande prishöjningen på
kerosin, som flygvapnet använder i sin verksamhet.
Försvarsförvaltningen svarar själv för en del
av det ökade behovet av medel som prisstegringen på flygbränsle ger upphov till.
2006 II tilläggsb.
2006 I tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

4 000 000
1 450 000
1 328 898 000
1 331 654 000
1 270 436 000

30. Militär krishantering
22. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för
fredsbevarande verksamhet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg av
8 600 000 euro.

Dessutom ändras dispositionsplanen under
momentet som följer:
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27.30

Ändring av dispositionsplanen (euro)
Ursprunglig
dispositionsI tilläggsb., II tilläggsb.,
plan förändring +/- förändring +/01. Utgifter för Finlands fredsbevarande
styrka i Kosovo (KFOR-operationen)
02. Utgifter för Finlands fredsbevarande
styrka i Bosnien-Hercegovina
(EUFOR/ALTHEA-operationen)
03. Utgifter för militärobservatörsverksamheten
04. Utgifter för Finlands fredsbevarande
styrka i Afghanistan
(ISAF-operationen)
05. Utgifter för Finlands FN-avdelning
i Sudan (UNMIS-operationen)
06. Utgifter för den fredsbevarande operationen i Liberia (UNMIL-operationen)
07. Gemensamma utgifter för fredsbevarande operationer
08. Programmet för utvecklande av styrkor
för krishantering
09. Utgifter för EU:s militära krishanteringsoperation i Kongo
(stöd till FN-styrkan MONUC)
10. Utgifter för AMIS II-operationen
11. Utgifter för krishanteringsoperationen
i Libanon (UNIFIL-operationen)
20. I reserv för merutgifter för pågående
operationer och för förlängning av dem
samt för eventuella nya fredsbevarande
operationer
Sammanlagt

Ändrad
dispositionsplan

11 970 000

+860 000

-

12 830 000

6 900 000

-500 000

-

6 400 000

2 382 000

-

-

2 382 000

5 900 000

-

-

5 900 000

60 000

-

-

60 000

50 000

-

-

50 000

2 285 000

+163 000

-

2 448 000

16 000 000

-

+6 000 000

22 000 000

-

+141 000
+99 000

+589 000
-74 000

730 000
25 000

-

-

+7 100 000

7 100 000

6 199 000
51 746 000

-1 077 000
-314 000

-5 015 000
8 600 000

107 000
60 032 000

F ö r k l a r i n g : Finland bereder sig på att
delta i FN:s utökade UNIFIL-operation med en
truppavdelning som omfattar högst ett förstärkt kompani. På grund av detta fogas till dispositionsplanen under momentet en ny punkt
11, Finlands utgifter för krishanteringsoperationen i Libanon (UNIFIL-operationen). Operationen föranleder utgifter om sammanlagt
13,1 miljoner euro 2006, varav den del av tillläggsfinansieringen som behovet av materiel
föranleder faller under punkt 08 i dispositionsplanen. Behovet av tilläggsfinansiering under
punkt 09 i dispositionsplanen föranleds av att
utgifterna för krishanteringsstyrkan i Kongo

har preciserats. Tilläggsbehoven under ovan
nämnda punkter i dispositionsplanen finansieras genom ett tilläggsanslag av 8,6 miljoner
euro i dispositionsplanen av de anslag för
AMIS II-operationen som sparas in under
punkt 10 och av anslagen i reserv under punkt
20.
2006 II tilläggsb.
2006 I tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

8 600 000
-314 000
51 746 000
47 561 870
50 127 933
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Huvudtitel 28
FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Finansministeriet
19. Mervärdesskatteutgifter inom finansministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg av
2 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av att kalkylen över utgifterna har
preciserats.
2006 II tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

2 000 000
42 000 000
40 655 649
39 166 523

22. Omkostnader för enheten för statsrådets
informationsförvaltning (reservationsanslag
2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg av
700 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av den utvidgade serviceverksamheten vid enheten för statsrådets informationsförvaltning. Utvidgningen av verksamheten beror
på det ökade antalet serviceanvändare och produktionen av nya tjänster.
2006 II tilläggsb.
2006 I tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

700 000
—
7 861 000
8 185 000
7 752 000

05. Statskontoret
21. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Från anslaget under momentet avdras 25 000
euroa.
F ö r k l a r i n g : Avdraget är en överföring
till moment 25.01.21 av utgifterna för tillsät-

tandet av en utredningsman för utvärdering av
brottspåföljdssektorns förvaltning.
2006 II tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

-25 000
41 408 000
41 708 000
41 514 000
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28.39
39. Vissa överföringar till landskapet Åland

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg av
1 152 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid dimensioneringen av
tilläggsanslaget har som tillägg beaktats
272 000 euro, vilka föranleds av en ökning av
de inkomster som uppskattats i statsbudgeten
för 2006 och som ligger till grund för avräkningen enligt självstyrelselagen för Åland
(1144/1991). Såsom tillägg har även beaktats

880 000 euro som föranleds av det slutliga avräkningsbelopp för år 2005 som Ålandsdelegationen fastställt.
2006 II tilläggsb.
2006 I tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

1 152 000
4 464 000
176 110 000
181 797 319
165 275 919

40. Tullverket
70. Anskaffning av inventarier (reservationsanslag 3 år)
Anslaget under momentet i budgeten för
2005 ombildas till ett treårigt reservationsanslag och motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas för utgifterna för anskaffning och underhåll av fasta
genomlysningsanordningar.
F ö r k l a r i n g : Ombildandet av anslagstypen från tvåårigt reservationsanslag till treårigt reservationsanslag föranleds av att det beviljade anslaget enligt bedömningarna inte hin-

ner användas under år 2006 av orsaker som har
med tidtabellerna att göra.
Motiveringen till momentet har kompletterats så, att anslaget förutom för mobila genomlysningsanordningar även får användas för fasta genomlysningsanordningar.
Med anledning av det som anförts ovan föreslås inte något anslag under momentet.
2006 II tilläggsb.
2005 bokslut

—
4 000 000

60. Senatfastigheter
2. Investeringar
Kapitelmotiveringen kompletteras så att markanvändningsavgifter och överlåtelseskatt inte ingår i investeringsramen för Senatfastigheter.
F ö r k l a r i n g : Beräkningen av investeringsramen för Senatfastigheter har preciserats så att
markanvändningsavgifter och överlåtelseskatt inte ingår i den.

80. Förnyande av förvaltningen och vissa stödåtgärder inom personalförvaltningen
26. EU-ordförandeskapet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg av
2 565 000 euro.

F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av nödvändiga kostnader till följd av
EU-ordförandeskapet.

28.81
2006 II tilläggsb.
2006 I tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
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2 565 000
1 000 000
15 400 000
7 000 000

81. Vissa utgifter som icke fördelas enligt förvaltningsområde
25. Europeiska unionens medverkan i ersättningar av resekostnader (reservationsanslag
2 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så
att anslaget får användas till betalning av resekostnader och mervärdesskatteutgifter i anslutning till dessa enligt ett beslut om ersättning
för resekostnader för EU:s medlemsstaters delegationer.
F ö r k l a r i n g : Motiveringen till momentet har kompletterats så, att anslaget även får

användas för betalning av mervärdesskatteutgifter i anslutning till resekostnader.
Med anledning av det ovan anförda föreslås
inte något tilläggsanslag under momentet.
2006 II tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

—
3 700 000
2 685 000
3 000 000

90. Finlands finansiella bidrag till Europeiska unionen
69. Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag)
Från anslaget under momentet avdras
53 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : I Europeiska unionens tillläggsbudgetar 1—5 har beaktats intäktsföringen av överskottet för år 2005, justeringar av beloppet av den lättnad i betalningsvillkoren som
beviljats Förenade konungariket under tidigare
år och justeringar av den inkomstbas för år

2006 som mervärdesskatten och bruttonationalinkomsten tas ut på samt av de traditionella
egna medlen.
2006 II tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

-53 000 000
1 540 000 000
1 416 417 725
1 264 948 349
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Huvudtitel 29
UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Undervisningsministeriet
62. Statlig medfinansiering för undervisningsministeriets vidkommande för projekt i
vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)
Motiveringen till momentet ändras så att bevillningsfullmakten ökar från 63 002 000 euro
till 74 807 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Ökningen av bevillningsfullmakten med 11 805 000 euro föranleds av
en omfördelning av finansieringen förvaltningsområdena emellan, en ombudgetering av
icke stödberättigade utgifter för ESF-projekten, en ombudgetering av återkrav och belopp
som utbetalats av FPA samt en ombudgetering
av fullmakter som väntas bli upplösta när det
gäller bevillningsfullmakter som beviljats åren
2000—2006. På grund av de icke stödberättigade utgifterna har som avdrag beaktats
924 000 euro som överföring till moment
34.05.61 samt som tillägg 78 000 euro på
grund av återkrav och utbetalningar från FPA.

För att säkerställa genomförandet av programperioden 2000—2006 vill man genom en
ombudgetering av bevillningsfullmakter som
bedöms bli upplösta ersätta strukturfondsprojekt som återgått eller som underskridit utgiftstaket enligt förbindelserna. Om de utbetalningar som föranleds av de ombudgeterade bevillningsfullmakterna leder till att ramen för
programperioden överskrids, är avsikten att ett
antal projekt som motsvarar det överskridande
beloppet skall överföras från den gamla programperioden till den nya perioden 2007—
2013, samtidigt som ett motsvarande belopp
dras av från bevillningsfullmakten för den nya
programperioden. I fråga om projekt som inte
går att överföra till den nya programperioden
finansieras utbetalningar som överskrider ramen för programperioden genom en omfördelning av finansieringen inom samma förvaltningsområde.

Utgifter som användningen av bevillningsfullmakterna åsamkar staten (mn euro)
Bevillningsfullmaktsår
2006
2007
2008
Förbindelser 2002—2005
Förbindelser 2006
Sammanlagt

50,822
17,732
68,554

11,075
37,440
48,515

0,300
19,635
19,935

Sammanlagt
62,197
74,807
137,004

29.05
Med anledning av det ovan anförda föreslås
inte något tilläggsanslag under momentet.
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2006 II tilläggsb.
2006 I tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

—
—
68 554 000
53 706 370
56 966 424

05. Kyrkliga ärenden
50. Vissa understöd (fast anslag)
Under momentet beviljas ett tillägg av
40 000 euro till punkten Vårdande av de stupades minne samt iståndsättning av begravningsplatser i det avträdda området i dispositionsplanen.
F ö r k l a r i n g : Tilläggsanslaget är avsett
för beviljande av understöd till föreningen Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys ry för

DNA-identifiering av finländska soldater som
stupat i fält.
2006 II tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

40 000
755 000
755 000
637 000

10. Undervisning och forskning vid universitet
21. Universitetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg av
9 360 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av övergången till ett nytt lönesystem.

2006 II tilläggsb.
2006 I tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

9 360 000
2 100 000
1 258 053 000
1 237 436 000
1 196 449 000

22. Universitetsväsendets gemensamma utgifter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg av
2 020 000 euro.

Ändring av dispositionsplanen (euro)
Ursprunglig
dispositionsplan
Forsknings-, utvecklings- och publikationsverksamhet
2. Universitetens gemensamma ADB-verksamhet
och datakommunikationer
3. Utveckling av universitetens vuxenutbildning
4. Utveckling av regionerna
5. Molekylärmedicinsk forskningscentral
Sammanlagt

Ändrad
Tillägg dispositionsplan

1.

7 949 000

20 000

7 969 000

9 000 000
2 650 000
3 000 000
22 599 000

2 000 000
2 020 000

9 000 000
2 650 000
3 000 000
2 000 000
24 619 000
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29.60

F ö r k l a r i n g : Av ökningen föranleds
2 000 000 euro av kostnaderna för utrustandet
av en molekylärmedicinsk forskningscentral.
Tillägget har antecknats under en ny femte
punkt i dispositionsplanen. Av tilläggsanslaget
föranleds vidare 20 000 euro av övergången
till ett nytt lönesystem, vilket har antecknats
under punkt 1 i dispositionsplanen.
2006 II tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

2 020 000
22 599 000
24 051 000
23 772 000

24. Övningsskolornas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg av
24 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av övergången till ett nytt lönesystem.
2006 II tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

24 000
72 332 000
71 847 000
70 556 000

60. Yrkesutbildning
31. Statsandel för läroavtalsutbildning (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg av
5 178 000 euro.
Motiveringen till momentet ändras dessutom
så att maximiantalet läroavtalsstuderande
inom den yrkesinriktade tilläggsutbildningen
är 23 000.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av att antalet studerande som kan få
tilläggsutbildning inom läroavtalsutbildningen
har utökats med 915 studerande och av att andelen studerande inom den examensinriktade
utbildning som ingår i tilläggsutbildningskvoten har varit större än beräknat.

Den utökade andelen för den grundläggande
utbildningen inom läroavtalsutbildningen föranleds av att antalet studerande har ökat och av
att andelen grundläggande utbildning som ordnas av privata utbildningsenheter visat sig vara
större än beräknat. Uppskattningen av antalet
studerande inom den grundläggande utbildning som ges i form av läroavtalsutbildning utökas med 500. Den grundläggande utbildningens andel av tilläggsanslaget under momentet
är ca 1,63 miljoner euro.
2006 II tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

5 178 000
101 727 000
110 115 991
107 067 376

88. Vetenskap
50. Finlands Akademis forskningsanslag (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet ändras så att
högst 800 000 euro av anslaget får användas
till kostnader för internationella vetenskapliga
konferenser i Finland och nationella vetenskapliga seminarier som ordnas som avgiftsbelagd verksamhet.

F ö r k l a r i n g : Av utgifterna för internationella vetenskapliga konferenser som ordnas
i Finland och för nationella vetenskapliga seminarier finansieras främst inbjudna utländska
föreläsares rese-, hyres- och sekreterarkostnader samt portoavgifter.
Med anledning av det ovan anförda föreslås
inte något tilläggsanslag under momentet.

29.90
2006 II tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

51

—
120 132 000
103 873 000
104 183 993

90. Konst och kultur
24. Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg av
225 000 euro under punkten Museiverkets övriga omkostnader i dispositionsplanen.
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att eventuella inkomster av försäljning av
virke från markområden som Museiverket har
i sin besittning får nettobudgeteras under momentet.
F ö r k l a r i n g : Avsikten är att 75 000
euro av tilläggsanslaget skall användas för betalning av kostnaderna för reparation av de
skador Finlands nationalmuseum fick vid explosionsolyckan i museet och att 150 000 euro
skall användas för betalning av kostnaderna för
fastigheter och serviceavtal.
2006 II tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

225 000
16 743 000
16 040 000
15 534 000

33. Statsandelar och -understöd för kulturverksamhet i kommunerna (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg av
522 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av att förändringarna i kommunernas
invånarantal gjort att det krävs ett större anslag
än beräknat.

2006 II tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

522 000
5 000 000
6 080 710
6 632 153

70. Anskaffning av inventarier (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg av
180 000 euro som har antecknats under punkt
1, Statens konstmuseum, i dispositionsplanen.
F ö r k l a r i n g : Avsikten är att tilläggsanslaget skall användas till kostnaderna för anskaffning av nya vitriner i stället för dem som
skadades vid explosionsolyckan i Finlands nationalmuseum.
2006 II tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

180 000
1 000 000
500 000
500 000

72. Utökning av Statens konstmuseums samlingar (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg av
60 000 euro.
F ö r k l a r i n g : De inkomster som motsvarar tilläggsanslaget och som inflyter av försäkringsersättningar för skadad egendom har
inkomstförts under moment 12.29.99.
2006 II tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

60 000
589 000
589 000
589 000
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Huvudtitel 30
JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS
FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10. Utvecklande av landsbygden
62. Statlig medfinansiering för den av EU
delfinansierade utvecklingen av landsbygden
(reservationsanslag 3 år)
Anslaget under momentet ombildas till ett
treårigt reservationsanslag.
Motiveringen till momentet ändras dessutom
så att nya beslut om beviljande av medel får
fattas till ett belopp av sammanlagt 24 425 000
euro år 2006.
F ö r k l a r i n g : Eftersom ett belopp av
26 805 637 euro har överförts från år 2004 till
år 2006, står ett anslag av sammanlagt
125 639 637 euro till förfogande år 2006. På
grund av att betalningarna i anslutning till projekten framskrider långsammare än beräknat
förblir enligt uppskattning ca 20 miljoner euro
av detta belopp oanvänt. Anslaget behövs dock

senast för betalningarna under åren 2007—
2008, och det föreslås därför att anslaget ombildas till ett treårigt reservationsanslag.
Bevillningsfullmakten i den första tilläggsbudgeten för 2006 uppgår till 24 390 000 euro.
Efter att bevillningsfullmakten höjts med
127 000 euro för en ombudgetering av den bevillningsfullmakt som frigjorts av medel inom
mål 1- och mål 2-programmen som är bundna
till projekt vilka finansieras ur ERUF och
minskats med 92 000 euro av fullmakten för
gemenskapsinitiativprogrammen
Interreg,
uppgår ökningen av bevillningsfullmakten till
35 000 euro. En motsvarande ökning av fullmakten med 92 000 euro antecknas under moment 31.99.62.

Fördelning av ökningen av bevillningsfullmakten enligt program (mn euro)
Budget +
Program
I tilläggsb.
II tilläggsb.
Det regionala programmet för utveckling av landsbygden
(EUGFJ-G)
Mål 1, östra Finland
— varav Kajanaland
Mål 1, norra Finland
Gemenskapsinitiativprogrammet Leader+ (EUGFJ-U)
EUGFJ:s medfinansiering sammanlagt

8,996
1,083
5,108
5,661
19,765

-

Sammanlagt
8,996
1,083
5,108
5,661
19,765

30.30
Mål 1
Mål 2
Interreg
ERUF:s medfinansiering sammanlagt
Nationellt tekniskt stöd
Programkorrigeringar
Alla sammanlagt

För att säkerställa genomförandet av programperioden 2000—2006 vill man genom en
ombudgetering av bevillningsfullmakter som
bedöms bli upplösta ersätta strukturfondsprojekt som återgått eller som underskridit utgiftstaket enligt förbindelserna. Om de utbetalningar som föranleds av de ombudgeterade bevillningsfullmakterna leder till att ramen för
programperioden överskrids, är avsikten att ett
antal projekt som motsvarar det överskridande
beloppet skall överföras från den gamla programperioden till den nya perioden 2007—
2013, samtidigt som ett motsvarande belopp
dras av från bevillningsfullmakten för den nya
programperioden. I fråga om projekt som inte
går att överföra till den nya programperioden

53
0,610
0,533
0,605
1,748
2,877
24,390

0,077
0,050
-0,092
0,035
0,035

0,687
0,583
0,513
1,783
2,877
24,425

finansieras utbetalningar som överskrider ramen för programperioden genom en omfördelning av finansieringen inom samma förvaltningsområde.
Ökningen av bevillningsfullmakten beräknas
föranleda utbetalningar till ett belopp av
35 000 euro år 2007.
Med anledning av det ovan anförda föreslås
inte något tilläggsanslag under momentet.
2006 II tilläggsb.
2006 I tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

—
—
98 834 000
76 029 931
89 792 000

30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet
25. Veterinärvård (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg av
600 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av åtgärder för utrotning av djursjukdomar för vilka ersättning betalas enligt lagen
om djursjukdomar (55/1980) och landets be-

redskap inför en eventuell spridning av fågelinfluensan.
2006 II tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

600 000
1 680 000
2 216 082
2 248 346

40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning
43. Främjande av renskötseln (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg av
200 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av underhåll och iståndsättande av
rengärden vid riksgränserna.

2006 II tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

200 000
1 857 000
1 674 000
1 708 000
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30.60

62. Främjande av marknadsföringen och
strukturpolitiken inom fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år)
Från anslaget under momentet avdras
250 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget motsvarar kommunernas finansierieringsandel i den nationella medfinansieringen åren 2000—2006 i åtgärder inom mål 1-programmen i östra och norra
Finland som finansieras med medel ur Fonden

för fiskets utveckling, vilket i motsvarande
mån minskar den budgeterade statsandelen.
2006 II tilläggsb.
2006 I tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

-250 000
1 168 000
14 200 000
15 200 000
15 289 000

60. Skogsbruk
42. Statsbidrag till organisationer för främjande och övervakning av skogsbruk (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg av
1 200 000 euro.
Dessutom ombildas anslaget under momentet till ett tvåårigt reservationsanslag.
Tilläggsanslaget om 1 200 000 euro går i sin
helhet till Sydöstra Finlands skogscentral.

F ö r k l a r i n g : Vid Sydöstra Finlands
skogscentral har ett ovanligt stort finansieringsunderskott konstaterats. Tilläggsfinansieringen behövs för säkerställande av skogscentralens verksamhet under resten av år 2006.
2006 II tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

1 200 000
44 179 000
46 684 000
44 510 000

63. Forststyrelsen
7. Höjning av grundkapitalet
Värdet på Forststyrelsens grundkapital kan höjas med 0,226 miljoner euro, dvs. till 2 462,5 miljoner euro. Statsrådet bemyndigas att besluta närmare om de egendomsöverföringar som inverkar
på Forststyrelsens grundkapital.
F ö r k l a r i n g : I den första tilläggsbudgeten för 2005 beslöt man uppta 2 471,7 miljoner euro
av Forststyrelsens egendom i grundkapitalet. I samband med budgeten för innevarande år beslöts
att grundkapitalet kan sänkas till 2 462,5 miljoner euro, dvs. med 9,237 miljoner euro. Vid fastställandet av den första tilläggsbudgeten för innevarande år beslöts att grundkapitalet kan sänkas
med 0,23 miljoner euro, dvs. till 2 462,27 miljoner euro. På grund av den områdesjustering som
ansluter sig till de ovannämnda sänkningarna av grundkapitalet och justeringen av deras balansvärde liksom den överföring av besittningsrätten till fastighetsförmögenhet som skett under perioden 1.8.2005—28.2.2006 och arv som tillfallit staten och övergått till Forststyrelsen skall grundkapitalet höjas med 0,226 miljoner euro. Det aktuella värdet av Forststyrelsens grundkapital är på
grund av de föreslagna ändringarna 2 462,5 miljoner euro.
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Huvudtitel 31
KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Kommunikationsministeriet
22. Forskning och utveckling (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg av
128 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av behovet av tilläggsanslag föranleds 53 000 euro av den betalningspost som forskningsprojektet ERA-NET
TRANSPORT beviljat och 75 000 euro av den
av EU beviljade första betalningsposten för utredningsoch
genomförandeprojektet

VIKING MIP2005. På motsvarande sätt har
under moment 12.31.99 antecknats ett tillägg
av 128 000 euro.
2006 II tilläggsb.
2006 I tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

128 000
27 000
5 850 000
7 023 000
7 064 000

24. Vägförvaltningen
21. Basväghållningen (reservationsanslag
2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg av
3 560 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av behovet av tilläggsanslag föranleds 960 000 euro av att ett anslag
som motsvarar beloppet av det TEN-stöd från
EU som intäktsförts under moment 12.31.24
anvisas för basväghållningen och 2 600 000
euro av behovet av extra finansiering när det
gäller förbättrandet av hamnförbindelsen i
Raumo.

2006 II tilläggsb.
2006 I tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

3 560 000
1 680 000
586 243 000
608 946 000
589 704 000

76. Anskaffningar av jordområden samt ersättningar enligt lagen om allmänna vägar
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg av
10 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av att löseskillingen för jordområden
och ersättningarna för vägförrättningar har stigit samt på att behandlingen av vägförrättningar har försnabbats.

31.24
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2006 II tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

10 000 000
24 446 000
27 845 970
24 546 000

78. Vissa vägprojekt (förslagsanslag)
Från anslaget under momentet avdras
8 700 000 euro.
Dessutom ändras motiveringen till momentet så, att Vägförvaltningen berättigas att ingå
avtal för högst 14,7 miljoner euro i stället för
den i den andra tilläggsbudgeten för 2005 beviljade fullmakten att ingå avtal för högst 15,7
miljoner euro i fråga om projektet rv 4 Jyväskylä—Kirri och att ingå avtal för högst 55,0
miljoner euro i stället för den år 2006 beviljade
fullmakten att ingå avtal för högst 45,0 miljoner euro i fråga om projektet rv 2 Vichtis—
Björneborg.

F ö r k l a r i n g : Från anslaget för projektet
rv 4 Jyväskylä—Kirri avdras 1 000 000 euro
och från anslaget för projektet lv 100 Skogsbackavägen, Helsingfors avdras 10 000 000
euro. För projektet rv 13 vägförbindelse till
gränsstationen i Nuijamaa beviljas ett tillägg
av 300 000 euro och för projektet rv 3 Tammerfors västra ringväg, 2:a byggnadsetappen,
ett tillägg av 2 000 000 euro. Ändringarna i anslagsbehoven föranleds av ändrade tidtabeller
för projekten. Fullmakterna att ingå avtal ändras inte i fråga om projekten rv 13 vägförbindelse till gränsstationen i Nuijamaa, lv 100
Skogsbackavägen, Helsingfors och rv 3 Tammerfors västra ringväg, 2:a byggnadsetappen. I
fråga om projektet rv 2 Vichtis—Björneborg
ökar fullmakten att ingå avtal med 10 000 000
euro.

Projekt

Oavslutade vägprojekt

Senare
Ändring
II tilläggs- finansieFullmakt i fullmakt
ringsbudget
att ingå
Budgeten
att ingå
behov
avtal Använt för 2006 för 2006
avtal
Färdig
mn €
mn €
mn € mn €
mn €
mn €
för trafik

Rv 4 Jyväskylä—Kirri
Rv 13 Vägförbindelse till gränsstationen i Nuijamaa
Lv 100 Skogsbackavägen,
Helsingfors
Rv 3 Tammerfors västra ringväg, 2:a byggnadsetappen
Rv 2 Vichtis—Björneborg
Sammanlagt

2005

14,7

-

14,4

1,3

-1,0

-

2005

14,5

-

12,1

0,9

0,3

1,2

2009

100,0

-

0,4

25,0

-10,0

84,6

2008
2008

57,0
45,0
231,2

10,0
10,0

26,9

2,0
5,0
34,2

2,0
-8,7

53,0
50,0
188,8

2006 II tilläggsb.
2006 I tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

-8 700 000
2 889 000
62 200 000
86 340 318
92 972 107

31.30
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30. Sjöfartsverket
21. Sjöfartsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg av
1 300 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av att kostnaderna stigit mer än beräknat.
2006 II tilläggsb.
2006 I tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

1 300 000
1 100 000
94 674 000
17 466 000
17 515 000

78. Vissa vattenvägsprojekt (förslagsanslag)
Från anslaget under momentet avdras
1 100 000 euro.
F ö r k l a r i n g : På grund av ändrade tidtabeller för projekten beviljas för projektet farleden till Torneå ett tillägg av 0,4 miljoner euro
och avdras från anslaget för projektet farleden
till Brahestad 1,5 miljoner euro. Tilläggsanslaget för farleden till Torneå utgörs av en ombudgetering av den del av anslaget som blev
oanvänd år 2005. Den egentliga fördjupningen
av farleden till Brahestad inleds år 2007. Fullmakterna att ingå avtal i fråga om projekten
ändras inte.

Projekt
Oavslutade vattenvägsprojekt
Farleden till Torneå
Farleden till Brahestad
Sammanlagt

2006 II tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut

Färdig
2007
2008

Fullmakt
att ingå
avtal
mn €

Använt
mn €

11,0
30,0
41,0

0,1
0,1

II tilläggsBudget
budget
mn €
mn €
6,5
2,0
8,5

0,4
-1,5
-1,1

Senare
finansieringsbehov
mn €
4,0
29,5
33,5

-1 100 000
8 500 000
98 713

32. Främjande av sjöfarten och annan sjötrafik
51. Prisstöd för lotsning (reservationsanslag
2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg av
150 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av att kostnaderna för lotsningen var
större än beräknat år 2005 och av att prisstödet

har höjts från 4 013 000 euro till 4 163 000 euro.
2006 II tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

150 000
3 997 000
4 254 000
3 316 000

31.40
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40. Banförvaltningscentralen
21. Basbanhållningen (reservationsanslag
2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg av
3 450 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av att ett anslag som motsvarar beloppet av det TEN-stöd från EU som intäkts-

förts under moment 12.31.40 anvisas för basbanhållningen.
2006 II tilläggsb.
2006 I tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

3 450 000
7 060 000
291 392 000
312 455 000
299 713 000

60. Köp av tjänster, ersättningar och stöd för kollektivtrafik
63. Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg av
47 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av den av EU beviljade första betalningsposten för utrednings- och genomförandeprojektet VIKING MIP2005. Motsvarande
inkomst har antecknats under moment
12.31.99.
2006 II tilläggsb.
2006 I tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

47 000
129 000
81 075 000
81 490 000
82 439 000

64. Köp och utvecklande av tjänster inom
förbindelsefartygstrafiken i skärgården (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg av
614 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av att kostnaderna stigit mer än beräknat.
2006 II tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

614 000
8 054 000
8 940 000
8 491 000

99. Övriga utgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde
19. Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Från anslaget under momentet avdras
1 300 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av de
föreslagna anslagsändringarna.

2006 II tilläggsb.
2006 I tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

-1 300 000
7 732 000
254 740 000
289 377 911
305 972 057

31.99
62. Statlig medfinansiering för kommunikationsministeriets vidkommande för projekt i
vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg av
4 620 000 euro.
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att bevillningsfullmakten ökar från
17 141 000 euro till 21 083 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av att utbetalningarna varit större än
beräknat.
Bevillningsfullmakten ökar med 3 942 000
euro, vilket föranleds av att finansiering överförs mellan förvaltningsområdena och av en
ombudgetering av fullmakter som väntas bli
upplösta när det gäller bevillningsfullmakter
som beviljats åren 2000—2006.
För att säkerställa genomförandet av programperioden 2000—2006 vill man genom en
ombudgetering av bevillningsfullmakter som
bedöms bli upplösta ersätta strukturfondsprojekt som återgått eller som underskridit utgiftstaket enligt förbindelserna. Om de utbetalningar som föranleds av de ombudgeterade bevillningsfullmakterna leder till att ramen för
programperioden överskrids, är avsikten att ett
antal projekt som motsvarar det överskridande
beloppet skall överföras från den gamla programperioden till den nya perioden 2007—
2013, samtidigt som ett motsvarande belopp
dras av från bevillningsfullmakten för den nya
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programperioden. I fråga om projekt som inte
går att överföra till den nya programperioden
finansieras utbetalningar som överskrider ramen för programperioden genom en omfördelning av finansieringen inom samma förvaltningsområde.
Bevillningsfullmakten för år 2006 beräknas
föranleda utgifter till ett belopp av 11 952 000
euro år 2006 och 9 131 000 euro år 2007.
2006 II tilläggsb.
2006 I tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

4 620 000
470 000
11 284 000
11 436 291
5 755 872

78. Byggande av trafikförbindelser till Nordsjö hamn (förslagsanslag)
Från anslaget under momentet avdras
4 200 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av att
tidtabellen för byggnadsarbetena justerats och
av att behovet av förvärv av jordområden samt
ersättningar varit mindre än beräknat.
2006 II tilläggsb.
2006 I tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

-4 200 000
10 000 000
58 700 000
68 141 218
39 154 243
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Huvudtitel 32
HANDELS- OCH INDUSTRIMINISTERIETS
FÖRVALTNINGSOMRÅDE

20. Teknologi- och innovationspolitik
27. Teknologisk forskningsverksamhet (förslagsanslag)
Från anslaget under momentet avdras
14 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget beror på att utbetalningstiderna för forskningsprojekt har
förlängts och preciserats.

2006 II tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

-14 000 000
157 917 000
141 140 779
142 709 620

30. Företagspolitik
45. Stödjande av företagens investeringsoch utvecklingsprojekt (förslagsanslag)
Motiveringen till momentet ändras så att investeringsstöd, utvecklingsstöd för små och
medelstora företag och verksamhetsmiljöstöd
för företag enligt lagen om stödjande av företagsverksamhet (1068/2000) samt investerings- och utvecklingsstöd för förädling och
marknadsföring av jordbruksprodukter 2006
får beviljas till ett belopp av totalt 16 519 000
euro.
F ö r k l a r i n g : Ökningen av bevillningsfullmakten med 4 000 000 euro är avsedd för
finansiering av investerings- och utvecklingsprojekt för företag som skapar arbetsplatser på
orter som lider av strukturomvandlingen och
för investeringsprojekt som hänför sig till industriell produktion av biobränslen för användning i trafik.

Ökningen av bevillningsfullmakten bedöms
föranleda staten utgifter om 900 000 euro år
2007, 1 800 000 euro år 2008, 900 000 euro år
2009 och 400 000 euro år 2010.
Med anledning av det ovan anförda föreslås
inte något tilläggsanslag under momentet.
2006 II tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

—
18 235 000
16 193 791
18 014 345

48. Räntestöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg av
11 400 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av höjningen av räntenivån. Den stigande räntenivån har ökat såväl beloppet av

32.30
räntestöd som betalas med stöd av ränteutjämningsavtal som storleken på ränteutjämningsavtalens avtalsstock.
2006 II tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

11 400 000
12 600 000
2 724 086
1 361 331

62. Statlig medfinansiering för handels- och
industriministeriets vidkommande för projekt i
vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg av
2 000 000 euro.
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att bevillningsfullmakten ökar från
84 280 000 euro till 102 413 000 euro.
Förklaring:
Bevillningsfullmakten
ökar med 18 133 000 euro, vilket föranleds av
ombudgetering av fullmakter som väntas bli
upplösta när det gäller bevillningsfullmakter
som beviljats åren 2000—2006, överföring av
finansiering mellan förvaltningsområdena
samt ombudgetering av återkrav av icke stödberättigade utgifter för ESF-projekt och poster
som FPA betalat samt behovet av extra finansiering när det gäller inkomster inom program
som delfinansierats av Europeiska socialfon-
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den (ESF). Vid dimensioneringen av bevillningsfullmakten har som avdrag beaktats
216 000 euro i överföring till moment 34.05.61
med anledning av ombudgetering av icke stödberättigade utgifter och som tillägg 25 000
euro med anledning av ombudgetering av återkrav och poster som FPA betalat samt
1 000 000 euro med anledning av behovet av
extra finansiering när det gäller inkomster.
För att säkerställa genomförandet av programperioden 2000—2006 vill man genom en
ombudgetering av bevillningsfullmakter som
bedöms bli upplösta ersätta strukturfondsprojekt som återgått eller som underskridit utgiftstaket enligt förbindelserna. Om de utbetalningar som föranleds av de ombudgeterade bevillningsfullmakterna leder till att ramen för
programperioden överskrids, är avsikten att ett
antal projekt som motsvarar det överskridande
beloppet skall överföras från den gamla programperioden till den nya perioden 2007—
2013, samtidigt som ett motsvarande belopp
dras av från bevillningsfullmakten för den nya
programperioden. I fråga om projekt som inte
går att överföra till den nya programperioden
finansieras utbetalningar som överskrider ramen för programperioden genom en omfördelning av finansieringen inom samma förvaltningsområde.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder
(1 000 euro)
Samtliga utgifter
för användningen
2006
2007
2008
av fullmakter
Förbindelser 2000—2005
Förbindelser år 2006
Sammanlagt

2006 II tilläggsb.
2006 I tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

69 439
17 293
86 732

2 000 000
—
84 732 000
68 301 990
70 660 260

14 209
57 702
71 911

1 733
27 418
29 151

85 381
102 413
187 794

63. Betalningar som föranleds av skuldkonvertering (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 25 000 000 euro.
Anslaget får användas till att erlägga betalningar till statsgarantifonden, vilka hänför sig
till det skuldkonverteringsavtal på 30 miljoner
US-dollar som trädde i kraft den 15 augusti
2006 mellan Finland och Ryssland samt till att
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32.60

täcka valutakursdifferenser. Handels- och industriministeriet eller inrättningar som ministeriet bemyndigat får 2006 ingå avtal om varueller tjänsteleveranser som betalas med detta
reservationsanslag till ett värde av högst
30 000 000 US-dollar.
Det
treåriga
reservationsanslag
om
25 000 000 euro som beviljades i den tredje
tilläggsbudgeten för 2004 under moment
32.30.63 och som är oanvänt återtas.
F ö r k l a r i n g : Under moment 32.30.63 i
den tredje tilläggsbudgeten för år 2004 bemyndigades handels- och industriministeriet eller
inrättningar som ministeriet bemyndigat att
ingå avtal om varu- eller tjänsteleveranser till
ett belopp av högst ca 30 miljoner US-dollar
åren 2005—2007. Dessutom beviljades ett treårigt reservationsanslag om 25 miljoner euro
för betalning av utgifter under åren 2004—
2006 för användningen av fullmakten.
Skuldkonverteringsavtalet undertecknades
den 15 augusti 2006. Då undertecknandet drog
ut på tiden blev man tvungen att ändra avtalets

giltighetstid från åren 2005—2007 till åren
2006—2008. Med anledning av att avtalets giltighetstid ändrades förnyas den befogenhet
som beviljades år 2004.
Enligt skuldkonverteringsavtalet har man
enats om att en del av den skuld som Finland
har hos det forna Sovjetunionen skall skötas
genom varu- och tjänsteleveranser från Ryssland till Finland. Betalningen av varu- och
tjänsteleveranserna sköts genom att det forna
Sovjetunionens skuld kvittas i statsgarantifondens balansräkning med den summa som motsvarar värdet av de varor och tjänster som levereras. Avsikten är att till statsgarantifonden
överföra en summa som motsvarar de varor
och tjänster som årligen levereras genom att
skulden kvittas med det anslag som beviljas
under momentet.
2006 II tilläggsb.
2004 bokslut

25 000 000
25 000 000

60. Energipolitik
21. Energimarknadsverkets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg av
122 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av oförutsedda tilläggskostnader för
utvecklandet av registret för handel med utsläppsrätter samt expertutredningar som gäller
utvärderingsgrunderna för en skälig prissättning av försäljning av naturgas.
2006 II tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

122 000
701 000
830 000
1 086 000

44. Understöd för utvecklande av nya produktionsteknologier för biobränslen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 9 000 000 euro.
Anslaget får användas för beviljande av understöd till företag och andra samfund, utgifter
för köpta tjänster, utgifter för universitets,
forskningsinstituts, yrkeshögskolors och kommunala organisationers forsknings-, utrednings- och utvecklingsprojekt. Dessutom får
anslaget användas till betalning av forskningsprojekt som EU har godkänt.
Anslaget används till teknologisk, affärsmässig och övrig innovativ forskning och utveckling som gäller utvecklande av produkter,
produktionsmetoder och tjänster med hjälp av
vilka man utvecklar produktionsteknologier
och -kedjor för andra generationens biobränslen för trafik.

32.70
F ö r k l a r i n g : I Finland är målet att öka
användningen av biobränslen för trafiken. För
att det skall vara möjligt att kännbart minska de
tilläggskostnader som biobränsleproduktionen
orsakar samhällsekonomin och höja biobränslenas energiandel i trafiken påbörjas ett utvecklingsprogram i syfte att utveckla nya, andra generationens produktionsteknologier för
biobränslen. Med andra generationens biobränslen, huvudsakligen av inhemska råvaror,
kan man uppnå större miljönytta än med traditionella bränslealternativ. Målet är att utveckla
teknologier och lösningar som är konkurrenskraftiga på marknadsvillkor. De nya teknologierna uppskattas också öppna betydande exportmarknader.
Användningsändamål för anslaget är bl.a. utvecklingsverksamhet när det gäller ny teknologi och byggande av pilotanläggningar, utredningar som hänför sig till kommersialisering
av ny teknologi, utvecklande av omfattande
anskaffningskedjor för bränslen och kriterier
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för dessa och bedömning av växthusgasutsläpp, utvecklande av nya affärsidékoncept
samt standardisering och certifiering av alternativa bränslen som skall göras i samarbete
med EU.
Teknologiska utvecklingscentralen har en
central roll när det gäller att förverkliga programmet. En styrgrupp kommer att tillsättas
för programmet bestående av representanter
för olika ministerier och utomstående sakkunniga. På understöd som beviljas företag och andra samfund tillämpas de grunder som närmare
anges i statsrådets förordning (435/2004).
Det arbete som syftar till utveckling och
främjande som här föreslås är att efter år 2010
uppnå inbesparingar på flera tiotal miljoner
euro per år efter det att de nya lösningarna blir
kommersiella i jämförelse med traditionella
lösningar.
2006 II tilläggsb.

9 000 000

70. Ägarpolitik
Staten kan helt avstå från sin ägande- och rösträttsandel, dvs. sin kvalificerade minoritet i Art
and Design City Helsinki Oy.
F ö r k l a r i n g : Bolagets verksamhet är etablerad och det finns inte längre några särskilda
grunder för att staten skall vara med i bolaget.
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Huvudtitel 33
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS
FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Social- och hälsovårdsministeriet
62. Statlig medfinansiering för social- och
hälsovårdsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)
Motiveringen till momentet ändras så, att bevillningsfullmakten minskar från 5 111 000
euro till 5 023 000 euro.
Dessutom kompletteras motiveringen så att
anslaget under momentet även får användas till
betalning av Finlands skyldigheter enligt artikel 30 (rätt till bidrag) och artikel 39 (finansiella korrigeringar) i rådets förordning (EG) nr
1260/1999.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av bevillningsfullmakten har som avdrag beaktats
225 000 euro i överföring till handels- och industriministeriets förvaltningsområde under
moment 32.30.62 och som tillägg 6 000 euro i
anknytning till FPA-återbäringar för tekniskt
stöd samt 131 000 euro som föranleds av en
ombudgetering av bevillningsfullmakter som

bedöms bli upplösta bland de fullmakter som
beviljats 2000—2006.
För att säkerställa genomförandet av programperioden 2000—2006 vill man genom en
ombudgetering av bevillningsfullmakter som
bedöms bli upplösta ersätta strukturfondsprojekt som återgått eller som underskridit utgiftstaket enligt förbindelserna. Om de utbetalningar som föranleds av de ombudgeterade bevillningsfullmakterna leder till att ramen för
programperioden överskrids, är avsikten att ett
antal projekt som motsvarar det överskridande
beloppet skall överföras från den gamla programperioden till den nya perioden 2007—
2013, samtidigt som ett motsvarande belopp
dras av från bevillningsfullmakten för den nya
programperioden. I fråga om projekt som inte
går att överföra till den nya programperioden
finansieras utbetalningar som överskrider ramen för programperioden genom en omfördelning av finansieringen inom samma förvaltningsområde.

Utgifter som användningen av bevillningsfullmakterna åsamkar staten (mn euro)
Bevillningsfullmaktsår
2006
2007
2008
Förbindelser 2003—2005
Förbindelser år 2006
Sammanlagt

4,638
0,819
5,457

3,195
1,360
4,555

2,844
2,844

Sammanlagt
7,833
5,023
12,856

33.10
Med anledning av det ovan anförda föreslås
inte något tilläggsanslag under momentet.

2006 II tilläggsb.
2006 I tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut
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—
—
5 457 000
4 641 227
3 289 104

10. Strålsäkerhetscentralen
21. Strålsäkerhetscentralens omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg av
80 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av anskaffning av mätutrustning som

behövs för att upptäcka och identifiera radioaktiva ämnen i synnerhet inomhus.
2006 II tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

80 000
11 562 000
12 016 000
11 330 000

11. Läkemedelsverket och Utvecklingscentralen för läkemedelsbehandling
22. Omkostnader för Utvecklingscentralen
för läkemedelsbehandling (reservationsanslag
2 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så
att anslaget även får användas till finansiering
av utbildnings- och utvecklingsprojekt som är
godkända av Utvecklingscentralen för läkemedelsbehandling och som genomförs utanför
den.

F ö r k l a r i n g : Med anledning av det
ovan anförda föreslås inte något tilläggsanslag
under momentet.
2006 II tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

—
1 333 000
1 325 000
1 325 000

13. Arbetarskyddets distriktsförvaltning
21. Arbetarskyddsdistriktens omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg av
210 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av övergången till ett nytt lönesystem.

2006 II tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

210 000
24 310 000
23 863 000
22 608 000
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33.18
18. Sjukförsäkring

60. Statens andel i de utgifter som föranleds
av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag)
Från anslaget under momentet avdras
5 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Anslagsminskningen föranleds av att kalkylerna över förmånsutgifter
har preciserats.

2006 II tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

-5 000 000
1 107 900 000
950 544 550
769 618 758

19. Pensionsförsäkring
52. Statens andel i de utgifter som föranleds
av lagen om pension för företagare (förslagsanslag)
Från anslaget under momentet avdras
10 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Anslagsminskningen föranleds av att kalkylen över premieinkomster
och kalkylerna över obetalda premier och förmånsutgifter har preciserats.
2006 II tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

-10 000 000
73 000 000
51 900 000
58 700 000

60. Statens andel i de utgifter som föranleds
av folkpensionslagen (förslagsanslag)
Från anslaget under momentet avdras
10 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Anslagsminskningen föranleds av att kalkylen över förmånsutgifter har
preciserats.
2006 II tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

-10 000 000
1 833 000 000
1 094 064 718
1 099 572 106

22. Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst och vissa utgifter för rehabilitering
50. Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg av
10 800 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av att beloppet av de kostnader som
föranleds närmast för kommunerna av ordnandet av öppenvårdstjänster för krigsinvaliderna
har varit större än beräknat. Kommunerna har
rätt att få ersättning för ordnandet av tjänster.
Kommunerna har ökat tjänsterna för krigsinvalider i större omfattning än de meddelade till
Statskontoret då de ansökte om förskott. Kost-

naderna har också ökat på grund av att kretsen
av dem som får ersättning för kommunala öppenvårdstjänster utvidgades år 2005 till krigsinvalider med en invaliditetsgrad på 20 procent.
2006 II tilläggsb.
2006 I tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

10 800 000
—
230 900 000
243 294 031
248 535 352

33.28
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28. Annat utkomstskydd
50. Militärunderstöd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg av
600 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av att ökningen beträffande antalet
hushåll som får bostadsbidrag och den genomsnittliga stödnivån har varit större än väntat.

51. Särskilt understöd till invandrare (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg av
400 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av att antalet mottagare har ökat
mera än väntat.

2006 II tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

2006 II tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

600 000
16 400 000
15 200 000
14 770 000

400 000
18 700 000
16 790 000
14 910 000

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
36. Statsunderstöd till kommunerna för projekt inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg av
300 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av det anslag för år 2003
som är avsett för betalning av projekt inom social- och hälsovården är drygt 900 000 euro
oanvänt. I behovet av tilläggsanslag har som
tillägg beaktats 900 000 euro som föranleds av
ombudgeteringen av det anslag som blev oanvänt och som avdrag 600 000 euro i överföring
till moment 33.32.39.
2006 II tilläggsb.
2006 I tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

300 000
-1 000 000
55 230 000
54 430 000
52 330 000

39. Statsunderstöd för verksamheten vid
kompetenscentra inom det sociala området
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg av
600 000 euro.
Dessutom anslaget under momentet ombildas till ett tvåårigt reservationsanslag.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av den ökning som behövs för att
trygga den grundläggande finansieringen för
kompetenscentra inom det sociala området i
överföring från moment 33.32.36. Ombildandet av det fasta anslaget till ett tvåårigt reservationsanslag gör det möjligt att använda anslaget på ett flexibelt sätt.
2006 II tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

600 000
2 500 000
3 400 000
3 000 000
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33.33
33. Vissa utgifter inom social- och hälsovården

23. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av
dödsorsak (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg av
1 030 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av en ökning när det gäller verksamheten för utredning av dödsorsak, de pensions-

arrangemang som pensionslagstiftningen medger samt höjningen av kostnadsnivån.
2006 II tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

1 030 000
6 200 000
7 240 574
6 440 162
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Huvudtitel 34
ARBETSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Arbetsförvaltningen
23. Arbetslivsprogram och arbetspolitisk
forskning (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg av
33 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av att EU-kommissionen deltar i finansieringen av projektet General Framework
for Long-Term Social Impact Evaluation of the

employment strategy. Motsvarande inkomster
har antecknats under moment 12.34.99.
2006 II tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

33 000
4 700 000
5 124 000
5 048 000

05. Fullföljandet av de europeiska strukturfondernas program
61. Europeiska socialfondens deltagande i
EU:s strukturfondsprogram (förslagsanslag)
Motiveringen till momentet ändras så att bevillningsfullmakten ökar från 137 410 000
euro till 157 192 000 euro.
Förklaring:
Bevillningsfullmakten
ökar med 20 502 000 euro, vilket föranleds av
en ombudgetering av icke stödberättigade utgifter, återkrav och FPA-återbetalningar. Vid
dimensioneringen av bevillningsfullmakten
har som tillägg beaktats 2 619 000 euro för
återkravens del som överföring från moment
29.01.62, 32.30.62 och 34.05.62.
För att säkerställa genomförandet av programperioden 2000—2006 vill man genom en
ombudgetering av bevillningsfullmakter som
bedöms bli upplösta ersätta strukturfondspro-

jekt som återgått eller som underskridit utgiftstaket enligt förbindelserna. Om de utbetalningar som föranleds av de ombudgeterade bevillningsfullmakterna leder till att ramen för
programperioden överskrids, är avsikten att ett
antal projekt som motsvarar det överskridande
beloppet skall överföras från den gamla programperioden till den nya perioden 2007—
2013, samtidigt som ett motsvarande belopp
dras av från bevillningsfullmakten för den nya
programperioden. I fråga om projekt som inte
går att överföra till den nya programperioden
finansieras utbetalningar som överskrider ramen för programperioden genom en omfördelning av finansieringen inom varje förvaltningsområde.
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34.05

Utgifter som användningen av bevillningsfullmakterna åsamkar staten (mn euro)
2006
2007
2008
Förbindelser 2000—2005
Förbindelser 2006
Sammanlagt

96,259
40,983
137,242

Med anledning av det som anförts ovan föreslås inget tilläggsanslag under momentet.
2006 II tilläggsb.
2006 I tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

—
—
137 242 000
123 253 466
120 167 185

62. Statlig medfinansiering för arbetsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s
strukturfonder deltar (förslagsanslag)
Från anslaget under momentet avdras
1 000 000 euro.
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att bevillningsfullmakten ökar från
85 149 000 euro till 93 736 000 euro och så att
2 746 000 euro av bevillningsfullmakten hänför sig till landskapet Kajanaland i enlighet
med lagen om ett förvaltningsförsök i Kajanaland.
Dessutom ändras det fjärde stycket i motiveringen till momentet så att anslaget även får användas till betalning av Finlands förpliktelser
enligt artikel 30 (rätt till bidrag) och artikel 39
(finansiella korrigeringar) i rådets förordning
(EG) nr 1260/1999.
Förklaring:
Bevillningsfullmakten
ökar med 8 587 000 euro, vilket föranleds av
att finansiering överförs mellan förvaltningsområdena, icke stödberättigade utgifter för
ESF-projekt samt återkrav och poster som FPA
betalt ombudgeteras samt av att fullmakter
som väntas bli upplösta när det gäller bevillningsfullmakter som beviljats åren 2000—
2006 ombudgeteras. Med anledning av de icke

4,081
80,022
84,103

36,907
36,907

Sammanlagt
100,340
157,912
258,252

stödberättigade utgifterna har som avdrag beaktats 1 328 000 euro som överföring till moment 34.05.61 samt som tillägg 237 000 euro
med anledning av återkrav och poster som
FPA betalt.
Vid dimensioneringen av bevillningsfullmakten har dessutom som tillägg beaktats en
inkomst på 40 000 euro att användas till utbildnings- och utvecklingstjänster för företag inom
Kajanalands förvaltningsförsöksområde.
Av
bevillningsfullmakten
beräknas
85 180 000 euro användas för medfinansiering
av projekt som finansieras ur Europeiska socialfonden och 8 556 000 euro för medfinansiering av projekt som finansieras ur Europeiska
regionala utvecklingsfonden.
För att säkerställa genomförandet av programperioden 2000—2006 vill man genom en
ombudgetering av bevillningsfullmakter som
bedöms bli upplösta ersätta strukturfondsprojekt som återgått eller som underskridit utgiftstaket enligt förbindelserna. Om de utbetalningar som föranleds av de ombudgeterade bevillningsfullmakterna leder till att ramen för
programperioden överskrids, är avsikten att ett
antal projekt som motsvarar det överskridande
beloppet skall överföras från den gamla programperioden till den nya perioden 2007—
2013, samtidigt som ett motsvarande belopp
dras av från bevillningsfullmakten för den nya
programperioden. I fråga om projekt som inte
går att överföra till den nya programperioden
finansieras utbetalningar som överskrider ramen för programperioden genom en omfördelning av finansieringen inom samma förvaltningsområde.
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Utgifter som användningen av bevillningsfullmakterna åsamkar staten (mn euro)
2006
2007
2008
Förbindelser 2000—2005
Förbindelser 20061)
Sammanlagt

59,899
26,191
86,090

14,826
49,749
64,575

17,566
17,566

Sammanlagt
74,725
93,506
168,231

1) I

bevillningsfullmakten saknas inkomster om 230 000 euro under handels- och industriministeriets förvaltningsområde i
anslutning till förvaltningsförsöket i Kajanaland och 95 000 euro i förslagsanslag.

2006 II tilläggsb.
2006 I tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

-1 000 000
—
87 185 000
76 536 425
78 893 809

06. Arbetskraftspolitiken
50. Studiesociala förmåner för dem som deltar i arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (förslagsanslag)
Från anslaget under momentet avdras
18 430 000 euro.
Förklaring:
Av avdraget föranleds
10 000 000 euro av att kalkylerna preciserats i
fråga om användningen av omställningsskyddet och i övrigt föranleds avdraget av att andelen personer som får arbetsmarknadsstöd är
högre än beräknat av dem som deltar i utbildningen samt av att anslagen under moment
34.06.51 fördelas så att en mindre andel än beräknat används för anskaffning av utbildning.
2006 II tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

-18 430 000
149 234 000
129 678 908
124 559 030

51. Sysselsättnings- och utbildningsåtgärder
samt speciella åtgärder (fast anslag)
Från anslaget under momentet avdras
15 000 000 euro.
Dessutom ändras den första meningen i andra stycket i motiveringen till momentet så att
anslaget får användas för kostnader som föran-

leds av offentlig arbetskraftsservice enligt lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/
2002) och tjänster som kompletterar denna service, dock inte för kostnader som finansieras
under omkostnadsmomentet för arbetskraftsärendenas lokalförvaltning 34.06.21, samt de
kostnader för grunddelen av den lönesubvention som betalas för stödperioder som börjar år
2006 och de kostnader för en andel som motsvarar startpengens grunddel vilka finansieras
under
arbetsmarknadsstödsmomentet
34.06.52, kostnader enligt 4 kap. 6 § i lagen,
kostnader för försäkringsskydd som gäller arbetslivsträning och arbetspraktik enligt 6 kap.
14 § i lagen eller kostnader enligt 7 kap. 13 § 1
mom. 1 och 2 punkten, 9 kap. eller 10 kap. 3—
5 § och 6 § 1 mom. 2 punkten i lagen.
F ö r k l a r i n g : Av avdraget föranleds
10 000 000 euro av att kalkylerna över användningen av omställningsskyddet har preciserats
och 5 000 000 euro av att andelen åtgärder som
finansieras under arbetsmarknadsstödsmomentet är större än beräknat.
Ändringen i motiveringstexten preciserar utbetalningsförfarandet för gamla stödbeslut
som fattats med stöd av momentet.

34.99
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2006 II tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

-15 000 000
506 502 000
455 572 533
499 675 543

52. Arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg av
43 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av att Folkpensionsanstaltens likviditet tryggas. Dessutom har kommunernas fi-

nansieringsandel av arbetsmarknadsstödet varit mindre än beräknat och statens andel i motsvarande mån varit större än beräknat på grund
av att deltagandet i aktiva åtgärder bland dem
som på basis av arbetslöshet fått arbetsmarknadsstöd i 500 dagar är större än beräknat.
2006 II tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

43 000 000
735 971 000
961 226 893
1 016 688 200

99. Övriga utgifter inom arbetsministeriets förvaltningsområde
50. Lönegaranti (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg av
2 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av att utbetalningarna av lönegarantier är större än beräknat. Motsvarande in-

komstökning har antecknats under moment
12.34.70.
2006 II tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

2 000 000
22 000 000
21 161 161
21 159 322
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Huvudtitel 35
MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10. Miljövård
70. Anskaffning av fartyg för bekämpning av
miljöskador och utrustning för luftövervakning
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg av
3 000 000 euro.
Tilläggsanslaget får användas för utgifter för
förnyande av övervakningsutrustningen i
gränsbevakningsväsendets båda flygplan för
luftövervakning.
F ö r k l a r i n g : Momentets rubrik har
ändrats.
För förbättrandet av förmågan att förhindra
miljöskador och upprätthållandet av en tillräcklig nivå i fråga om övervakningen av olagliga utsläpp i enlighet med bl.a. rekommendationerna i konventionen om skydd av Östersjöområdet krävs att utrustningen för övervakning
av miljöskador i Gränsbevakningsväsendets
två flygplan för luftövervakning förnyas med
det snaraste. Förnyandet är nödvändigt på
grund av att den nuvarande utrustningen är tekniskt föråldrad och även på grund av att Finlands övervakningsskyldighet har utökats.
För utgifterna för den nya övervakningsutrustningen ansöks om ersättning även hos oljeskyddsfonden. Av anskaffningskostnaderna
för den nuvarande utrustningen, sammanlagt
2,7 miljoner euro, ersatte oljeskyddsfonden
cirka hälften.

2006 II tilläggsb.
2006 I tilläggsb.
2004 bokslut

3 000 000
2 000 000
8 000 000

88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 1 100 000 euro.
Anslaget får användas för betalning av de utgifter som förberedelserna inför grundandet av
ett aktiebolag i samband med inrättandet av ett
centrum för oljebekämpning föranleder samt
till statens finansieringsandel av aktiekapitalet.
F ö r k l a r i n g : För att förbättra oljebekämpningsberedskapen grundas ett centrum
för oljebekämpning enligt aktiebolagsmodell.
Bolagets aktiekapital planeras vara 2 000 000
euro, varav statens andel är högst 1 000 000
euro. Avsikten är att 100 000 euro av anslaget
skall användas för de utredningar och andra
beredningsåtgärder som grundandet av bolaget
kräver.
Centret för oljebekämpning förbättrar utrustningsberedskapen i fråga om oljebekämpningen. Centret för oljebekämpning har också till
uppgift att koordinera utbildningsprogram för
oljebekämpning och oljebekämpningsövningar genom att utöka och utveckla samarbetet
mellan olika aktörer.
2006 II tilläggsb.

1 100 000
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35.20
20. Samhällen, användning av områden och naturvård

88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 6 500 000 euro.
Anslaget får användas för betalning av statens andel av finansieringen av det fastighetsbolag som skall grundas för byggandet av ett
naturcenter i Noux.
F ö r k l a r i n g : Avsikten är att ett fastighetsaktiebolag skall grundas för byggandet av
ett naturcenter i Noux under förutsättning att
åtminstone Esbo stad och ägarna till Solvalla
idrottsinstitut blir aktieägare i bolaget utöver
Forststyrelsen. Centret skall placeras vid infartsleden till Noux nationalpark i Esbo vid
stranden av Långträsk och i anslutning till Solvalla idrottsinstitut. Avsikten är att projektet
skall genomföras så att byggnadskostnaderna

är högst 10 500 000 euro, och bolagets kapital
skall därför enligt planerna uppgå till
10 500 000 euro. Forststyrelsens andel av
byggnadskostnaderna och bolagets kapital
uppgår till högst 6 500 000 euro. Förutsättningen för grundandet av ett fastighetsbolag är
att förutom Forststyrelsen, Esbo stad och Solvalla idrottsinstitut även huvudstadsregionens
kommuner förbinder sig att svara för sin del av
de utgifter naturcentrets verksamhet och fastighetsunderhåll ger upphov till så, att Forststyrelsens andel av de årliga driftsutgifterna uppgår till ca 20 procent.
2006 II tilläggsb.

6 500 000

30. Främjande av boendet
54. Bostadsbidrag (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg av
5 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av att
de kostnader som ger rätt till bostadsbidrag har
stigit.

2006 II tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

5 000 000
433 500 000
434 500 000
435 000 000

99. Övriga utgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde
62. Statlig medfinansiering för miljöministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s
strukturfonder deltar (förslagsanslag)
Motiveringen till momentet ändras så att bevillningsfullmakten ökar från 7 425 000 euro
till 7 831 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Ökningen av bevillningsfullmakten med 406 000 euro föranleds av en
ombudgetering av bevillningsfullmakter som
bedöms bli upplösta bland de fullmakter som
beviljats 2000—2006.
För att säkerställa genomförandet av programperioden 2000—2006 vill man genom en

ombudgetering av bevillningsfullmakter som
bedöms bli upplösta ersätta strukturfondsprojekt som återgått eller som underskridit utgiftstaket enligt förbindelserna. Om de utbetalningar som föranleds av de ombudgeterade bevillningsfullmakterna leder till att ramen för
programperioden överskrids, är avsikten att ett
antal projekt som motsvarar det överskridande
beloppet skall överföras från den gamla programperioden till den nya perioden 2007—
2013, samtidigt som ett motsvarande belopp
dras av från bevillningsfullmakten för den nya
programperioden. I fråga om projekt som inte
går att överföra till den nya programperioden
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ning av finansieringen inom samma förvaltningsområde.

Utgifter som användningen av bevillningsfullmakterna åsamkar staten (mn euro)
Bevillningsfullmaktsår
2006
2007
2008
Förbindelser 2000—2005
Förbindelser 2006
Sammanlagt

Med anledning av det ovan anförda föreslås
inte något tilläggsanslag under momentet.

9,4
0,7
10,1

9,6
3,6
13,2

2006 II tilläggsb.
2006 I tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

8,8
3,5
12,3

Sammanlagt
27,8
7,8
35,6

—
—
10 135 000
7 586 055
8 005 564
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Huvudtitel 36
RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN

01. Ränta på skulden i euro
90. Ränta på skulden i euro (förslagsanslag)
Från anslaget under momentet avdras
50 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av att
upplåningen för andra halvåret infaller först
under årets sista månader samt av de skuldhanteringsåtgärder som vidtagits under sommaren
och hösten och genom vilka verkningarna av
höjningen av räntenivån i fråga om utgifterna

för räntan på statsskulden har kunnat bromsas
upp.
2006 II tilläggsb.
2006 I tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

-50 000 000
50 000 000
2 214 000 000
2 238 228 096
2 326 810 221

77

Huvudtitel 37
MINSKNING AV STATSSKULDEN

01. Nettoamorteringar på statsskulden och skuldhantering
94. Nettoamorteringar och skuldhantering
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg av
14 768 000 euro.
F ö r k l a r i n g : För nettoamorteringar till
nominellt värde antecknas ett avdrag av
7 232 000 euro, varvid beloppet av nettoamorteringarna till nominellt värde uppgår till
292 702 000 euro. Till emissionsförlusterna
görs ett tillägg av 15 000 000 euro och till kapitalförlusterna ett tillägg av 7 000 000 euro.
Inberäknat posterna för skuldhantering uppgår

beloppet av nettoamorteringar till 360 702 000
euro år 2006.
Beräknad fördelning av anslaget
efter de föreslagna ändringarna
Nettoamorteringar till nominellt
värde (netto)
Emissionsförluster (netto)
Kapitalförluster (netto)
Sammanlagt

2006 II tilläggsb.
2006 I tilläggsb.
2005 bokslut

€
292 702 000
40 000 000
28 000 000
360 702 000

14 768 000
345 934 000
3 780 204 511

