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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 en andra

komplettering av regeringens proposition om en andra tilläggsbudget för 2005.

Helsingfors den 4 november 2005

Republikens President

TARJA HALONEN

Finansminister Eero Heinäluoma



 

 

 

  

 

 

 



ALLMÄNT

A 5

ALLMÄN MOTIVERING

Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en andra

komplettering av den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2005

(RP 161/2005 rd). Regeringens proposition om en andra tilläggs-

budget för 2005 överlämnades till riksdagen den 14 oktober 2005

och regeringens proposition om en komplettering (RP 171/2005 rd)

den 21 oktober 2005. Finansutskottet har ännu inte avgett sitt betän-

kande om propositionerna.

Avtalsfullmakten för genomförandet av vägprojektet

Skogsbackavägen, Helsingfors höjs från 90,0 miljoner euro till

100,0 miljoner euro.

För den hjälp som via FN:s organisationer ges för den förödelse

som följde på jordbävningen i Pakistan föreslås för humanitärt bi-

stånd tilläggsanslag till biståndsmedlen till ett belopp av 4 miljoner

euro. Samtidigt föreslås att nettoamorteringarna på statsskulden

minskas med motsvarande belopp. 

Med beaktande av den andra tilläggsbudgeten och propositioner-

na om komplettering av denna föreslås att den totala summan av de

utgifter som ingår i ramen skall vara 28 773 miljoner euro. Därmed

kvarstår 80 miljoner euro som en ofördelad reserv.

De budgeterade beloppen av statens inkomstposter och anslag samt kompletterande tilläggsbudget-

propositioner, 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

I kompletterande tilläggs-

budgetproposition - - 2 412 000 -2 412 000

II kompletterande tilläggs-

budgetproposition - - 4 000 000 -4 000 000

Sammanlagt 41 527 844 000 - 37 910 322 000 3 617 522 000
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A N S L A G

Huvudtitel 24

UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

30. Internationellt bistånd

66. Egentligt bistånd (reservationsanslag

3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av

4 000 000 euro under punkt 5. Humanitärt bi-

stånd i dispositionsplanen.

F ö r k l a r i n g :  Momentet fogas till den

andra tilläggsbudgetpropositionen för 2005.

Avsikten är att tilläggsanslaget skall använ-

das för den hjälp som ges via FN:s organisatio-

ner för den förödelse som följde på jordbäv-

ningen i Pakistan.

2005 II tilläggsb. 4 000 000

2005 I tilläggsb. 8 000 000

2005 budget 457 922 000

2004 bokslut 409 800 000

2003 bokslut 371 246 000
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Huvudtitel 31

KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

24. Vägförvaltningen

78. Vissa vägprojekt (förslagsanslag)

Dessutom ändras motiveringen till momen-

tet så att den rätt som Vägförvaltningen i bud-

geten för 2005 beviljades att ingå avtal för ge-

nomförandet av projektet Skogsbackavägen,

Helsingfors till ett totalkostnadsbelopp av

högst 90,0 miljoner euro höjs till ett totalkost-

nadsbelopp av högst 100,0 miljoner euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen fogas som

tredje stycke till beslutsdelen under momentet

i den andra tilläggsbudgetpropositionen för

2005.

Enligt förklaringen till moment 31.24.78 i

budgetpropositionen för 2005 och till moment

12.31.99 i den första tilläggsbudgetpropositio-

nen för 2005 deltar Helsingfors stad med 30,6

miljoner euro i finansieringen av kostnaderna

på 90,0 miljoner euro, exklusive mervärdes-

skatt, för projektet Skogsbackavägen, Helsing-

fors. En förutsättning för höjningen av avtals-

fullmakten från 90,0 miljoner euro till 100,0

miljoner euro är att Helsingfors stad deltar i fi-

nansieringen av merkostnaderna i samma för-

hållande som i finansieringen av de oförhöjda

kostnaderna.

2005 II tilläggsb. -2 640 000

2005 budget 94 900 000

2004 bokslut 92 972 107

2003 bokslut 12 213 527
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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

1 420 668 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter

första stycket i beslutsdelen under momentet i

andra tilläggsbudgetpropositionen 2005.

I den andra tilläggsbudgetpropositionen för

2005 beviljades 1 427 080 000 euro under mo-

mentet. I den kompletterande proposition som

överlämnades till riksdagen den 21 oktober

2005 beviljades 1 424 668 000 euro, dvs.

2 412 000 euro mindre, under momentet. Till

följd av ändringen i utgifterna i denna andra

kompletterande proposition beviljas under mo-

mentet 4 000 000 euro mindre jämfört med be-

loppet i den kompletterande proposition som

tidigare överlämnades till riksdagen.

För nettoamorteringar till nominellt värde

antecknas ett tillägg av 1 454 668 000 euro,

varvid beloppet av nettoamorteringarna till no-

minellt värde stiger till 3 566 522 000 euro.

Från emissionsförlusterna avdras 19 000 000

euro och från kapitalförlusterna 15 000 000

euro. Inberäknat posterna för skuldhantering

uppgår beloppet av nettoamorteringar till

3 617 522 000 euro år 2005.

2005 II tilläggsb. 1 420 668 000

2005 I tilläggsb. 2 196 854 000

Beräknad fördelning av anslaget 

efter de föreslagna ändringarna €

Nettoamorteringar till nominellt 

värde (netto) 3 566 522 000

Emissionsförluster (netto) 6 000 000

Kapitalförluster (netto) 45 000 000

Sammanlagt 3 617 522 000


