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Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detalj-
motiveringen i denna proposition föreslås,

att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogade proposition om komplettering
av regeringens proposition om en andra tilläggsbudget för 2005.

Helsingfors den 21 oktober 2005

Republikens President

TARJA HALONEN

Minister Jan-Erik Enestam



 

 

 

  

 

 

 



ALLMÄNT
A 5

ALLMÄN MOTIVERING

Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om komplette-
ring av propositionen om en andra tilläggsbudget för 2005 (RP 161/
2005 rd). Regeringens proposition med förslag till en andra till-
läggsbudget för 2005 överlämnades till riksdagen den 14 oktober
2005, och finansutskottet har ännu inte gett sitt betänkande om den.

Till anslagen föreslås ett tillägg av ca 2,4 miljoner euro för betal-
ning av statsbidrag till skogscentralerna och Skogsbrukets utveck-
lingscentral Tapio för utgifter för retroaktiva pensioner och utgifter
för dröjsmålsränta på dem. Det föreslås att nettoamorteringarna på
statsskulden minskas med ett motsvarande belopp.

De budgeterade beloppen av statens inkomstposter och anslag samt den kompletterande tilläggs-
budgetpropositionen, euro

Inkomstposter
(utan netto-

upplåning och
skuldhantering)

Nettoupplåning
och

skuldhantering

Anslag
(utan netto-

amorteringar och
skuldhantering)

Nettoamorteringar
och

skuldhantering

Ordinarie budget 36 915 591 000 939 783 000 37 855 374 000 -
I tilläggsbudget 3 308 578 000 -939 783 000 171 941 000 2 196 854 000
II tilläggsbudgetpropositionen 1 303 675 000 - -123 405 000 1 427 080 000
Kompletterande tilläggsbudget-
proposition - - 2 412 000 -2 412 000
Sammanlagt 41 527 844 000 - 37 906 322 000 3 621 522 000
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Huvudtitel 30

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

60. Skogsbruk

42. Statsbidrag till organisationer för främ-

jande och övervakning av skogsbruk (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
2 412 000 euro.

Tilläggsanslaget får användas för Skogsbru-
kets utvecklingscentral Tapios och skogscen-
tralernas retroaktiva pensionsutgifter och till
betalning av de statsunderstöd som beviljas för
dröjsmålsränteutgifterna för dem.

Dessutom ändras motiveringen till momen-
tet så att Skogsbrukets utvecklingscentral Ta-
pios andel av anslaget uppgår till 3 929 000
euro och skogscentralernas andel till
42 755 000 euro.

Dessutom ombildas anslaget under momen-
tet till ett tvåårigt reservationsanslag.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen fogas som
första, andra, tredje och fjärde stycke i besluts-

delen under momentet i den andra tilläggsbud-
getpropositionen 2005. Den nuvarande be-
slutsdelen blir det femte stycket.

Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio och
skogscentralerna omfattas av det avtal som de
sammanslutningar som arbetade för främjan-
det av det privata skogsbruket ingick år 1949
angående pensionsförmåner för personer i de-
ras tjänst. Pensionsvillkoren har reglerats när-
mare i Pensions-Tapios pensionsbestämmelse.
Pensionsbestämmelsen ändrades åren 1993
och 1996 så att den justering av pensioner en-
ligt lagen om pension för arbetstagare (APL)
som varit i kraft sedan år 1972 slopades
1.7.1993 och man istället införde ett justerings-
förfarande som ansågs bättre motsvara arbets-
givarnas ekonomiska möjligheter att klara av
pensionskostnaderna. Slopandet av APL-in-
dexet i pensionsbestämmelsen har behandlats i
domstol. Enligt Vasa hovrätts lagakraftvunna
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dom 23.9.2003 har kärandens rätt till tilläggs-
pension varit ett villkor i arbetsförhållandet
som arbetsgivaren inte har haft rätt att ändra.
Arbetsgivaren är skyldig att betala tilläggspen-
sion till käranden enligt de villkor i pensions-
bestämmelsen som var i kraft när käranden
gick i pension 1.6.1992. Arbetsgivaren är skyl-
dig att betala tilläggspensionen justerad enligt
pensionsindexet i lagen om pension för arbets-
tagare.

Med anledning av domstolens beslut beslöt
man vid Pensions-Tapios arbetsgivarmöte
21.4.2005 att tilläggspensionen för de pen-
sionstagare som erhöll pension 1.7.1993 och
vars pensionstid har börjat 1.1.1972 eller sena-
re skall höjas enligt APL-index från och med
1.7.1993, och att pensionstagarna retroaktivt
till fullt belopp och med dröjsmålsräntor fram
till utbetalningsdatumet skall erhålla skillna-
den mellan den tilläggspension som från och

med 1.7.1993 höjts enligt APL-index och den
tilläggspension som redan betalats ut. Det be-
hov av tilläggsanslag som föranleds av detta
och som beräknats enligt orsaksprincipen upp-
går för Skogsbrukets utvecklingscentral Tapi-
os del till 506 000 euro och för skogscentraler-
nas del till 1 906 000 euro, dvs. sammanlagt
2 412 000 euro.

Beräkningarna av beloppet av behovet av
tilläggsanslag har färdigställts efter att reger-
ingen överlämnade den andra tilläggsbudget-
propositionen 2005 till riksdagen.

2005 II tilläggsb. 2 412 000

2005 I tilläggsb. 595 000

2005 budget 43 677 000

2004 bokslut 44 510 000

2003 bokslut 43 750 000
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Huvudtitel 37

MINSKNING AV STATSSKULDEN

01. Nettoamorteringar på statsskulden och skuldhantering

94. Nettoamorteringar och skuldhantering

(förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av
1 424 668 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter för-
sta stycket i beslutsdelen under momentet i an-
dra tilläggsbudgetpropositionen 2005.

Avdraget på 2 412 000 euro jämfört med det
belopp på 1 427 080 000 euro som föreslås i
tilläggsbudgetpropositionen föranleds av den
ändring som föreslås i denna kompletterande
proposition.

För nettoamorteringar till nominellt värde
antecknas ett tillägg av 1 458 668 000 euro,
varvid beloppet av nettoamorteringarna till no-
minellt värde stiger till 3 570 522 000 euro.

Från emissionsförlusterna avdras 19 000 000
euro och från kapitalförlusterna 15 000 000
euro. Inberäknat posterna för skuldhantering
uppgår beloppet av nettoamorteringar till
3 621 522 000 euro år 2005.

2005 II tilläggsb. 1 424 668 000

2005 I tilläggsb. 2 196 854 000

Beräknad fördelning av anslaget 
efter de föreslagna ändringarna €

Nettoamorteringar till nominellt 
värde (netto) 3 570 522 000
Emissionsförluster (netto) 6 000 000
Kapitalförluster (netto) 45 000 000
Sammanlagt 3 621 522 000




