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ALLMÄN MOTIVERING

Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en kom-

plettering av budgetpropositionen för 2006 (RP 119/2005 rd). Re-

geringens proposition om budgeten för 2006 överlämnades till riks-

dagen den 16 september 2005. Finansutskottet har ännu inte avgett

sitt betänkande om propositionen.

Den ekonomiska 

utvecklingen

Tillväxten av Finlands bruttonationalprodukt stannar under inne-

varande år vid 2,1 %. År 2006 beräknas tillväxten stiga till 3,2 %

och den förväntas stöda sig på såväl konsumtion och investeringar

som utländsk efterfrågan. En övergripande tillväxt har tämligen po-

sitiva verkningar även på sysselsättningsutvecklingen. Stegringen

av konsumentpriserna bromsas upp av bl.a. konkurrensen. Progno-

sen för statsskulden skiljer sig från den prognos som finansministe-

riets ekonomiska avdelning publicerat den 16 september 2005 på så

sätt att det uppskattas att statsskulden i förhållande till bruttonatio-

nalprodukten kommer att minska snabbare än vad som anges i den

prognos som ligger till grund för budgetpropositionen.

Tablå 1. Samhällsekonomins utveckling

2002 2003* 2004* 2005** 2006**

Bruttonationalprodukt, gängse priser, md euro 140,9 143,8 149,7 153,0 159,3

Bruttonationalprodukt, volymförändring, % 2,2 2,4 3,6 2,1 3,2

Arbetslöshetsgrad, % 9,1 9,0 8,8 8,2 7,5

Sysselsättningsgrad, % 67,7 67,3 67,2 68,0 68,2

Konsumentprisindex, förändring, % 1,6 0,9 0,2 1,0 1,3

Långa räntor (statsobligationer, 10 år), % 5,0 4,1 4,1 3,5 3,7

Tablå 2. Den offentliga ekonomins centrala nyckeltal enligt nationalräkenskaperna

2002 2003* 2004* 2005** 2006**

i förhållande till bruttonationalprodukten, %

Skatter och socialskyddsavgifter 45,5 44,5 44,2 44,6 44,2

Offentliga samfunds utgifter 49,8 50,9 51,1 51,6 51,1

Offentliga samfunds nettokreditgivning 4,2 2,3 1,9 1,8 1,8

Statsförvaltningen 1,4 0,4 0,2 -0,5 -0,5

Lokalförvaltningen -0,2 -0,6 -0,7 -0,5 -0,4

Socialskyddsfonderna 3,0 2,5 2,3 2,8 2,7

Arbetspensionsanstalterna 3,0 2,7 2,6 2,7 2,6

Övriga socialskyddsfonder 0,0 -0,2 -0,2 0,1 0,1

De offentliga samfundens skuld (EMU) 42,3 45,2 45,1 42,9 41,9

Statsskulden 42,1 44,0 42,6 39,4 38,1
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Inkomstposterna Det föreslås att kalkylen över de ordinarie inkomsterna höjs med

ett nettobelopp på 301 miljoner euro. Det föreslås att skatteinkomst-

posterna höjs med 311 miljoner euro. Det föreslås att intäktskalky-

len för mervärdesskatten höjs med 112 miljoner euro, intäktskalky-

len för bilskatten med 100 miljoner euro och intäktskalkylen för

överlåtelseskatt med 99 miljoner euro till följd av att dessa skatte-

baser ökat snabbare än väntat under 2005. Den privata konsum-

tionsefterfrågan och i synnerhet konsumtionen av bilar och sällan-

köpsvaror har ökat snabbare än vad som uppskattades då budgetpro-

positionen överlämnades.

Anslag och balans Till anslagen i budgetpropositionen föreslås ett tillägg på 79 mil-

joner euro. Underskottet i budgetekonomin minskar på grund av

kompletteringspropositionen med 222 miljoner euro. Den upplå-

ning som föreslås för att täcka budgeten för 2006 reduceras sålunda

till 396 miljoner euro.

EU-ordförandeskapet Finland är EU:s ordförandeland under den senare hälften av 2006.

Till utgifterna för ordförandeskapsperioden föreslås ett tillägg på

4,4 miljoner euro, varvid den totala summan av anslagen är 40,8

miljoner euro år 2006.

Statsandelar till 

kommunerna

För statsandelarna till kommunerna föreslås ett tillägg på 25,7

miljoner euro på grund av att nettotilläggen till och nettoavdragen

från de utjämningsposter som baserar sig på kommunernas skattein-

komster har ändrats. 

Nya lönesystem För flera ämbetsverk föreslås tilläggsanslag för övergången till ett

nytt lönesystem. Avtal om ett nytt lönesystem har ingåtts vid 96 äm-

betsverk och dessa avtal omfattar 74 % av de statsanställda.

Övriga anslag De ökade utgifterna för inkomstrelaterade dagpenningar ökar stat-

sandelarna till arbetslöshetskassorna med 28 miljoner euro. 

Beträffande räntestödet för näringsverksamhet på landsbygden

föreslås ett avdrag på 13,4 miljoner euro som en överföring till

Gårdsbrukets utvecklingsfond.

Ramen för valperioden I ramnivån för 2006 görs en kostnadsnivåhöjning på ca 4 miljoner

euro på grund av införandet av de nya lönesystem om vilka har av-

talats hösten 2005. Efter höjningen är ramnivån 29 833 miljoner eu-

ro. Regeringen föreslår att den totala summan av de anslag som in-

går i ramen för 2006 är 29 620 miljoner euro, varvid 213 miljoner

euro kvarstår som en ofördelad reserv för tilläggsbudgetbehov. Som

utgifter utanför ramen föreslås 9 912 miljoner euro för år 2006.
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Fördelning av de under behandling varande samt nu beräknade ändringarna i inkomstposterna på 

de olika avdelningarna, euro

Avdelning

Regeringens

budgetproposition

Kompletterings-

proposition Sammanlagt

11. Skatter och inkomster av skattenatur 33 098 949 000 311 000 000 33 409 949 000

12. Inkomster av blandad natur 4 482 373 000 8 500 000 4 490 873 000

13. Ränteinkomster och intäktsföring av vinst 1 024 895 000 -19 000 000 1 005 895 000

15. Lån (exkl. nettoupplåning och skuldhantering) 228 864 000 - 228 864 000

Sammanlagt 

(exkl. nettoupplåning och skuldhantering) 38 835 081 000 300 500 000 39 135 581 000

Nettoupplåning och skuldhantering 

(moment 15.03.01) 617 354 000 -221 537 000 395 817 000

Sammanlagt 39 452 435 000 78 963 000 39 531 398 000

Fördelning av de under behandling varande samt nu föreslagna ändringarna i anslagen på de olika 

huvudtitlarna som följer, euro

Huvudtitel

Regeringens

budgetproposition

Kompletterings-

proposition Sammanlagt

21. Riksdagen 104 480 000 - 104 480 000

22. Republikens president 11 465 000 150 000 11 615 000

23. Statsrådet 72 529 000 2 000 000 74 529 000

24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 895 437 000 -53 000 895 384 000

25. Justitieministeriets förvaltningsområde 692 700 000 2 422 000 695 122 000

26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 1 545 639 000 2 257 000 1 547 896 000

27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 2 273 933 000 102 000 2 274 035 000

28. Finansministeriets förvaltningsområde 5 787 698 000 4 577 000 5 792 275 000

29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde 6 456 689 000 7 976 000 6 464 665 000

30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltnings-

område 2 700 067 000 394 000 2 700 461 000

31. Kommunikationsministeriets förvaltnings-

område 1 722 550 000 5 608 000 1 728 158 000

32. Handels- och industriministeriets förvaltnings-

område 971 635 000 1 331 000 972 966 000

33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltnings-

område 11 262 550 000 52 199 000 11 314 749 000

34. Arbetsministeriets förvaltningsområde 1 965 218 000 - 1 965 218 000

35. Miljöministeriets förvaltningsområde 751 845 000 - 751 845 000

36. Räntor på statsskulden 2 238 000 000 - 2 238 000 000

Sammanlagt 39 452 435 000 78 963 000 39 531 398 000
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Avdelning 11

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

04. Skatter och avgifter på grund av omsättning

01. Mervärdesskatt

Under momentet beräknas inflyta

12 590 000 000 euro.

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

slutsdelen under momentet i budgetpropositio-

nen.

Tillägget på 112 000 000 euro jämfört med

det belopp på 12 478 000 000 euro som före-

slås i budgetpropositionen föranleds av att

mervärdesskattebasen 2005 ökat snabbare än

tidigare beräknat. I synnerhet konsumtionen av

bilar och sällanköpsvaror har ökat snabbare än

vad som tidigare beräknades. År 2006 beräk-

nas mervärdesskattebasen öka med 4 %.

2006 budget 12 590 000 000

2005 II tilläggsb. 70 000 000

2005 budget 11 008 000 000

2004 bokslut 10 605 034 368

10. Övriga skatter

03. Bilskatt

Under momentet beräknas inflyta

1 400 000 000 euro.

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

slutsdelen under momentet i budgetpropositio-

nen.

Tillägget på 100 000 000 euro jämfört med

det belopp på 1 300 000 000 euro som föreslås

i budgetpropositionen bygger på att beräkning-

arna för 2006 års försäljning av nya personbi-

lar är positivare än tidigare. Försäljningen av
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nya personbilar beräknas uppgå till 150 000 bi-

lar 2006.

2006 budget 1 400 000 000

2005 II tilläggsb. 110 000 000

2005 budget 1 200 000 000

2004 bokslut 1 234 906 994

05. Överlåtelseskatt

Under momentet beräknas inflyta

535 000 000 euro.

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

slutsdelen under momentet i budgetpropositio-

nen.

Tillägget på 99 000 000 euro jämfört med

det belopp på 436 000 000 euro som föreslås i

budgetpropositionen föranleds av att skatteba-

sen för överlåtelseskatten ökat mer än tidigare

beräknat. Beskattningsutfallet har ökat på

grund av den ökade bostads- och fastighets-

handeln men också på grund av att den värde-

pappershandel som ingår i skattebasen ökat

bl.a. till följd av företagens omstruktureringar.

År 2006 beräknas intäkterna från överlåtelse-

skatten inte öka jämfört med året innan, efter-

som de ökade skatteintäkterna 2005 också på-

verkades av engångsföreteelser.

2006 budget 535 000 000

2005 II tilläggsb. 111 000 000

2005 I tilläggsb. 50 000 000

2005 budget 374 000 000

2004 bokslut 419 327 493
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Avdelning 12

INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

28. Finansministeriets förvaltningsområde

99. Övriga inkomster inom finansministeri-

ets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta

11 380 000 euro.

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

första stycket i beslutsdelen under momentet i

budgetpropositionen.

Tillägget på 500 000 euro jämfört med det

belopp på 10 880 000 euro som föreslås i bud-

getpropositionen föranleds av att inkomstutfal-

let i fråga om försäkringsersättningsregresser-

na blir större än beräknat.

2006 budget 11 380 000

2005 II tilläggsb. —

2005 I tilläggsb. 4 700 000

2005 budget 66 000 000

2004 bokslut 139 905 379

39. Övriga inkomster av blandad natur

01. Böter

Under momentet beräknas inflyta

75 000 000 euro.

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

slutsdelen under momentet i budgetpropositio-

nen.

Tillägget på 8 000 000 euro jämfört med det

belopp på 67 000 000 euro som föreslås i bud-

getpropositionen baserar sig på utvecklingen

2005. Den beräknas fortsätta likadant också

2006.

2006 budget 75 000 000

2005 II tilläggsb. 6 000 000

2005 budget 65 000 000

2004 bokslut 66 693 166
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Avdelning 13

RÄNTEINKOMSTER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST

05. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst

01. Intäktsföring av de statliga affärsverkens

vinst

Under momentet beräknas inflyta

101 100 000 euro.

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

slutsdelen under momentet i budgetpropositio-

nen.

Avdraget på 19 000 000 euro jämfört med

det belopp på 120 100 000 euro som föreslås i

budgetpropositionen föranleds av att 2005 års

mål för intäktsföringen från Forststyrelsen till

staten minskar på grund av arbetskonflikten

inom skogsindustrin.

2006 budget 101 100 000

2005 I tilläggsb. 2 942 000

2005 budget 105 295 000

2004 bokslut 90 139 000
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Avdelning 15

LÅN

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering

01. Nettoupplåning och skuldhantering

Under momentet antecknas 395 817 000

euro i nettoinkomster.

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

första stycket i momentet i budgetpropositio-

nen.

Avdraget på 221 537 000 euro jämfört med

det belopp på 617 354 000 euro som föreslås i

budgetpropositionen föranleds av förändringar

i inkomst- och utgiftsposterna i denna kom-

pletterande budgetproposition. 2006 budget 395 817 000

2005 I tilläggsb. -939 783 000

2005 budget 939 783 000

2004 bokslut 31 637 998

Inkomster och utgifter €

Inkomster

Nettoupplåning till nominellt 

värde (netto) 441 817 000

Emissionsvinster (netto) -

Utgifter

Emissionsförluster (netto) -25 000 000

Kapitalförluster (netto) -21 000 000

Nettoinkomster 395 817 000
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Huvudtitel 22

REPUBLIKENS PRESIDENT

02. Republikens presidents kansli

75. Reparation och ombyggnad (reserva-

tionsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 1 300 000 euro.

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

första stycket i beslutsdelen under momentet i

budgetpropositionen.

Tillägget på 150 000 euro jämfört med det

belopp på 1 150 000 euro som föreslås i bud-

getpropositionen föranleds av att elektriska

ledningar och elektrisk apparatur förnyats i

samband med rördragningsarbeten i Presiden-

tens slott.

2006 budget 1 300 000

2005 budget 581 000

2004 bokslut 1 735 000
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Huvudtitel 23

STATSRÅDET

02. Statsrådets kansli

21. Omkostnader för statsrådets kansli (re-

servationsanslag 2 år)

Av anslaget får högst 40 000 euro användas

för de priser som utdelas i tävlingen Statsmi-

nisterns bästa praxis 2006.

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

andra stycke till beslutsdelen under momentet

i budgetpropositionen.

2006 budget 21 250 000

2005 II tilläggsb. 120 000

2005 I tilläggsb. 206 000

2005 budget 21 738 000

2004 bokslut 20 026 000

22. EU-ordförandeskapet (reservationsan-

slag 3 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

25 370 000 euro.

Vid nettobudgeteringen beaktas inkomsterna

av anmälningsavgifterna för den fjärde kvali-

tetskonferensen.

F ö r k l a r i n g :  Det första stycket i be-

slutsdelen ersätter det första stycket i besluts-

delen under momentet i budgetpropositionen

och det andra stycket i beslutsdelen fogas som

tredje stycke till beslutsdelen under momentet

i budgetpropositionen.

Tillägget på 2 000 000 euro jämfört med det

belopp på 23 370 000 euro som föreslås i bud-

getpropositionen föranleds av utgifter i sam-

band med arrangerandet av möten i anslutning

till EU-ordförandeskapet.

Vidare ombildas anslaget under momentet

till ett nettoanslag såtillvida att vid nettobudge-

teringen beaktas 614 000 euro i inkomster av

anmälningar till den fjärde kvalitetskonferen-

sen.

2006 budget 25 370 000

2005 budget 3 000 000

2004 bokslut 3 000 000

99. Statsrådets övriga utgifter

25. Forskningsprojektet Utlämningen av

människor under fortsättningskriget (reserva-

tionsanslag 2 år)

Anslaget får användas till betalning av utgif-

ter som föranleds av forskningsprojektet. An-

slaget får användas till avlöning av personal

som motsvarar högst tio årsverken.

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

andra stycket i beslutsdelen under momentet i

budgetpropositionen.
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2006 budget 414 000

2005 budget 484 000

2004 bokslut 255 000

26. Utgifter för inrättande av Kemikaliever-

ket (reservationsanslag 2 år)

Statsrådet får år 2006 ingå preliminärt hyres-

avtal och hyresavtal gällande lokaler för EU:s

kemikaliemyndighet samt andra avtal som

hänför sig till lokalerna så, att avtalen under

åren efter år 2006 föranleder utgifter om sam-

manlagt högst 6 500 000 euro. Utgifterna på

grund av fullmakten får uppgå till högst

2 300 000 euro före utgången av år 2007, högst

4 400 000 euro före utgången av år 2008 och

sammanlagt högst 6 500 000 euro före utgång-

en av år 2009.

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

tredje stycke till beslutsdelen under momentet

i budgetpropositionen.

Man räknar med att lokalerna för EU:s kemi-

kaliemyndighet kommer att tas i bruk från och

med våren 2007, under förutsättning att be-

handlingen av REACH-förordningen verk-

ställs enligt den planerade tidtabellen. Med

detta som utgångspunkt förs förhandlingar om

ett preliminärt hyresavtal gällande lokalerna

och om övriga avtal som hänför sig till dem.

Det preliminära hyresavtalet måste ingås i bör-

jan av 2006 för att lokalerna skall vara färdiga

att tas i bruk på våren 2007. Avsikten är att det

egentliga hyresavtalet gällande lokalerna skall

ingås för tre år, med möjlighet till ytterligare

ett år. I avtalet skall tas in en bestämmelse om

att ansvaret för avtalet övergår på EU:s kemi-

kalimyndighet så snart myndigheten har en

rättslig grund och en budget därtill. Även om

ansvaren i avtalet med största sannolikhet

övergår på myndigheten i slutet av år 2007 för-

binder sig finska staten i samband med att hy-

resavtalet ingås till att hyran betalas för hela

avtalsperioden.

2006 budget 120 000
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Huvudtitel 24

UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Utrikesförvaltningen

21. Utrikesförvaltningens omkostnader (re-

servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

179 184 000 euro.

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

första stycket i beslutsdelen under momentet i

budgetpropositionen.

Avdraget på 53 000 euro jämfört med det be-

lopp på 179 237 000 euro som föreslås i bud-

getpropositionen föranleds av att löneutgifter

för en person överförs till moment 26.75.21.

2006 budget 179 184 000

2005 II tilläggsb. 1 130 000

2005 I tilläggsb. 1 358 000

2005 budget 174 875 000

2004 bokslut 172 028 000

30. Internationellt bistånd

50. Statsbidrag till Fonden för industriellt

samarbete Ab

Under momentet beviljas inget anslag.

Statsrådet kan med stöd av 3 § 4 mom. samt

3 a och b § i lagen om Fonden för industriellt

samarbete Ab (291/1979) på de villkor som

statsrådet bestämmer ge bolaget förbindelser

om att staten skall ersätta bolaget för förluster

som eventuellt har uppstått vid dess kreditgiv-

nings- och borgensverksamhet samt för förlus-

ter av och värdeminskningar i aktie- och an-

delsinvesteringar och om att staten skall täcka

en eventuell kursförlust som vållas av lån i an-

dra valutor än euro som bolaget har upptagit.

Förbindelser får ges så, att motvärdet av det

sammanlagda kapitalbeloppet av de betalda

krediter, aktie- och andelsinvesteringar och

borgen som omfattas av förbindelserna får vara

högst 168 187 926 euro och det sammanlagda

kapitalbeloppet av de lån i andra valutor än

euro som bolaget upptagit högst 100 000 000

euro.

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

getpropositionen. 

2006 budget —

2005 I tilläggsb. —
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99. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde

22. Utgifter för underhåll av Finlands freds-

bevarande styrkor (förslagsanslag)

Anslaget får användas till betalning av utgif-

ter för lön, dagtraktamente, provianteringstil-

lägg, utbildning och statens pensionsavgift för

fredsbevarande personal som avses i lagen om

militär krishantering samt till betalning av

kostnaderna för personförsäkring som tecknas

för den fredsbevarande personalen för tjänst-

göringstiden. Anslaget får också användas till

utbildning som ges inom ramen för det interna-

tionella fredsbevarande samarbetet samt för

materialkostnader i anslutning därtill, till så-

dant understöd inom försvarssektorn som inom

ramen för internationell krishantering ges till

enskilda länder samt till stabiliseringsarbete

efter konflikterna. Dessutom får anslaget an-

vändas till ekonomiskt stöd för sådana interna-

tionella fredsbevarande insatser till vilka Fin-

land inte sänder personal eller annars deltar i.

F ö r k l a r i n g :  Stycket i beslutsdelen er-

sätter det andra stycket i beslutsdelen under

momentet i budgetpropositionen och disposi-

tionsplanen ersätter dispositionsplanen under

momentet i budgetpropositionen.

Regeringen har i anslutning till budgetpropo-

sitionen till riksdagen överlämnat en proposi-

tion med förslag till lag om militär krishante-

ring (RP 110/2005 rd). Genom regeringens

proposition revideras bestämmelserna om

fredsbevarande verksamhet så, att Finland kan

delta fullt ut i internationella krishanterings-

uppgifter och särskilt i verksamheten inom Eu-

ropeiska unionens snabbinsatsstyrkor.

Under moment 24.99.22 i utrikesministeriets

huvudtitel budgeteras anslagen för löne- och

utbildningsutgifter för de finska fredsbevaran-

de trupperna och under moment 27.30.21 och

27.30.22 i försvarsministeriets huvudtitel bud-

geteras anslagen för utrustnings- och förvalt-

ningsutgifter för de finska krishanteringsstyr-

korna, för omkostnader i hemlandet samt för

utgifter för observatörsverksamhet.

Jämfört med budgetpropositionen har dispo-

sitionsplanen ändrats så, att anslaget under

punkt 01. har ökats med 2 288 000 euro. Till-

lägget föranleds av en precisering av plane-

rings- och beräkningsgrunderna samt av att in-

ledandet av utbildningen i fråga om stridsgrup-

perna och grundandet av stridsgrupperna

tidigarelagts. Ett motsvarande avdrag har

gjorts i dispositionplanens punkt 09.

2006 budget 49 119 000

2005 II tilläggsb. —

2005 I tilläggsb. 599 000

2005 budget 46 640 000

2004 bokslut 49 113 697

Dispositionsplan €

01. Utbildnings- och beredskapsutgifter 

för EU:s stridsgrupper 5 483 000

03. Utgifter för den fredsbevarande 

operationen i Liberia (UNMIL-

operationen) 189 000

04. Utgifter för Finlands fredsbevarande 

styrka i Kosovo (KFOR-

operationen) 21 405 000

05. Gemensamma utgifter 2 251 000

06. Utgifter för Finlands fredsbevarande 

styrka i Bosnien-Hercegovina 

(ALTHEA/EUFOR-operationen) 10 110 000

07. Utgifter för Finlands FN-avdelning 

i Sudan (UNMIS-operationen) 257 000

08. Utgifter för Finlands fredsbevarande 

styrka i Afghanistan (ISAF-

operationen) 7 385 000

09. I reserv för merutgifter för pågående 

operationer eller för förlängning av 

dem, för eventuella nya fredsbe-

varande operationer samt för andra 

utgifter för den fredsbevarande 

verksamheten 2 039 000

Sammanlagt 49 119 000
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Huvudtitel 25

JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Ministeriet och myndigheter i samband med det

21. Justitieministeriets omkostnader (reser-

vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

23 969 000 euro.

I samband med effektiveringen av statsrådets

lagberedning och omorganiseringen av minis-

teriet kan en tjänst som avdelningschef (A32)

inrättas från 1.3.2006.

F ö r k l a r i n g :  Det första stycket i be-

slutsdelen ersätter det första stycket i besluts-

delen under momentet i budgetpropositionen

och det andra stycket i beslutsdelen fogas som

andra stycke till beslutsdelen under momentet

i budgetpropositionen. Det nuvarande andra

stycket blir tredje stycket i beslutsdelen under

momentet.

Tillägget på 350 000 euro jämfört med det

belopp på 23 619 000 euro som föreslås i bud-

getpropositionen föranleds av en teknisk juste-

ring, vilken medför att överföringen av om-

kostnaderna för Justitieförvaltningens datatek-

nikcentral till moment 25.01.22 minskar till

4 670 000 euro jämfört med det belopp på

5 020 000 euro som föreslås i budgetproposi-

tionen.

2006 budget 23 969 000

2005 I tilläggsb. 754 000

2005 budget 30 415 000

2004 bokslut 29 298 000

22. Vissa verks omkostnader (reservations-

anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

17 143 000 euro.

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

första stycket i beslutsdelen under momentet i

budgetpropositionen.

Avdraget på 350 000 euro jämfört med det

belopp på 17 493 000 euro som föreslås i bud-

getpropositionen föranleds av en teknisk juste-

ring, vilken medför att överföringen av om-

kostnaderna för Justitieförvaltningens datatek-

nikcentral från moment 25.01.21  minskar till

4 670 000 euro jämfört med det belopp på

5 020 000 euro som föreslås i budgetproposi-

tionen.

2006 budget 17 143 000

2005 II tilläggsb. 612 000

2005 I tilläggsb. 138 000

2005 budget 6 450 000

2004 bokslut 7 214 000
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10. Domstolsväsendet

23. Omkostnader för övriga domstolar (re-

servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

199 981 000 euro.

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

första stycket i beslutsdelen under momentet i

budgetpropositionen.

Tillägget på 144 000 euro jämfört med det

belopp på 199 837 000 euro som föreslås i

budgetpropositionen föranleds av att stäm-

ningsmännen övergår till ett nytt lönesystem.

Av tillägget utgör 30 000 euro en utgift av en-

gångsnatur.

2006 budget 199 981 000

2005 II tilläggsb. 1 500 000

2005 I tilläggsb. 3 225 000

2005 budget 197 820 000

2004 bokslut 197 376 000

50. Verkställighet av straff

21. Omkostnader för verkställighet av straff

(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

189 230 000 euro.

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

första stycket i beslutsdelen under momentet i

budgetpropositionen.

Tillägget på 2 278 000 euro jämfört med det

belopp på 186 952 000 euro som föreslås i

budgetpropositionen föranleds av övergången

till ett nytt lönesystem. Av tillägget utgör

625 000 euro en utgift av engångsnatur.

2006 budget 189 230 000

2005 II tilläggsb. 3 470 000

2005 I tilläggsb. 2 319 000

2005 budget 183 150 000

2004 bokslut 180 403 000
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Huvudtitel 26

INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Inrikesministeriet

21. Inrikesministeriets omkostnader (reser-

vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

22 457 000 euro.

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

första stycket i beslutsdelen under momentet i

budgetpropositionen.

Avdraget på 78 000 euro jämfört med det be-

lopp på 22 535 000 euro som föreslås i budget-

propositionen föranleds av att löneutgifter och

andra utgifter för ett årsverke överförs till mo-

ment 26.01.23.

2006 budget 22 457 000

2005 I tilläggsb. 340 000

2005 budget 21 781 000

2004 bokslut 21 786 000

23. Omkostnader för inrikesförvaltningens

servicecentral (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

7 103 000 euro.

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

första stycket i beslutsdelen under momentet i

budgetpropositionen.

Jämfört med 5 000 000 euro som föreslås i

budgetpropositionen är ökningen 2 103 000

euro, varav 78 000 euro föranleds av att lö-

neutgifter och andra utgifter för ett årsverke

överförs från moment 26.01.21, 41 000 euro av

att löneutgifter och andra utgifter för ett årsver-

ke överförs från moment 26.02.21, 603 000

euro av att löneutgifter och andra utgifter för

tre årsverken överförs från moment 26.05.21,

90 000 euro av att löneutgifter och andra utgif-

ter för ett årsverke överförs från moment

26.06.21, 58 000 euro av att löneutgifter och

andra utgifter för ett årsverke överförs från

moment 26.07.21, 861 000 euro av att löneut-

gifter och andra utgifter för fem årsverken

överförs från moment 26.75.21, 59 000 euro av

att  löneutgifter och andra utgifter för ett års-

verke överförs från moment 26.80.21 och

313 000 euro av att löneutgifter och andra ut-

gifter för två årsverken överförs från moment

26.90.21.

2006 budget 7 103 000
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02. Utlänningsverket

21. Utlänningsverkets omkostnader (reser-

vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

12 942 000 euro.

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

slutsdelen under momentet i budgetpropositio-

nen.

Avdraget på 41 000 euro jämfört med det be-

lopp på 12 983 000 euro som föreslås i budget-

propositionen föranleds av att löneutgifter och

andra utgifter för ett årsverke överförs till mo-

ment 26.01.23.

2006 budget 12 942 000

2005 I tilläggsb. 162 000

2005 budget 12 960 000

2004 bokslut 9 124 000

05. Länsstyrelserna

21. Länsstyrelsernas omkostnader (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

50 815 000 euro.

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

första stycket i beslutsdelen under momentet i

budgetpropositionen.

Avdraget på 603 000 euro jämfört med det

belopp på 51 418 000 euro som föreslås i bud-

getpropositionen föranleds av att löneutgifter

och andra utgifter för tre årsverken överförs till

moment 26.01.23.

2006 budget 50 815 000

2005 II tilläggsb. 250 000

2005 I tilläggsb. 888 000

2005 budget 52 110 000

2004 bokslut 51 480 000

06. Registerförvaltningen

21. Registerförvaltningens omkostnader (re-

servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

28 569 000 euro.

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

första stycket i beslutsdelen under momentet i

budgetpropositionen.

Avdraget på 90 000 euro jämfört med det be-

lopp på 28 659 000 euro som föreslås i budget-

propositionen föranleds av att löneutgifter och

andra utgifter för ett årsverke överförs till mo-

ment 26.01.23.

2006 budget 28 569 000

2005 I tilläggsb. 1 161 000

2005 budget 27 894 000

2004 bokslut 27 818 000
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07. Häradena

21. Häradsämbetenas omkostnader (reser-

vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 43 748 000 euro.

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

första stycket i beslutsdelen under momentet i

budgetpropositionen.

Avdraget på 58 000 euro jämfört med det be-

lopp på 43 806 000 euro som föreslås i budget-

propositionen föranleds av att löneutgifter och

andra utgifter för ett årsverke överförs till mo-

ment 26.01.23.

2006 budget 43 748 000

2005 II tilläggsb. 178 000

2005 I tilläggsb. 137 000

2005 budget 43 937 000

2004 bokslut 43 985 000

75. Polisväsendet

21. Polisväsendets omkostnader (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

567 567 000 euro.

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

första stycket i beslutsdelen under momentet i

budgetpropositionen.

Jämfört med 568 375 000 euro som föreslås

i budgetpropositionen är minskningen 808 000

euro, varvid som tillägg har beaktats 53 000

euro i överföring av löneutgifter för ett årsver-

ke från moment 24.01.21 samt som avdrag

861 000 euro i överföring av löneutgifter och

andra utgifter för fem årsverken till moment

26.01.23.

2006 budget 567 567 000

2005 II tilläggsb. 671 000

2005 I tilläggsb. 17 813 000

2005 budget 556 955 000

2004 bokslut 554 289 000

80. Räddningsväsendet

21. Räddningsväsendets omkostnader (reser-

vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

60 594 000 euro.

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

första stycket i beslutsdelen under momentet i

budgetpropositionen.

Avdraget på 59 000 euro jämfört med det be-

lopp på 60 653 000 euro som föreslås i budget-

propositionen föranleds av att löneutgifter och

andra utgifter för ett årsverke överförs till mo-

ment 26.01.23.

2006 budget 60 594 000

2005 I tilläggsb. 1 237 000

2005 budget 61 103 000

2004 bokslut 43 764 000

22. Särskilda utgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 2 090 000 euro.

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

första stycket i beslutsdelen under momentet i

budgetpropositionen.

Tillägget på 40 000 euro jämfört med det be-

lopp på 2 050 000 euro som föreslås i budget-

propositionen föranleds av en precisering av

kalkylen för det anslag som behövs för betal-

ning av tjänster som köps hos Luftfartsverket.
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2006 budget 2 090 000

2005 I tilläggsb. 472 000

2005 budget 1 650 000

2004 bokslut 4 714 561

90. Gränsbevakningsväsendet

21. Gränsbevakningsväsendets omkostnader

(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

195 824 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av ersätt-

ningar enligt 21 § 3 mom. i sjöräddningslagen

(1145/2001) samt till betalning av ersättningar

till Luftfartsverket för kostnader för alarme-

rings- och ledningsverksamhet i anslutning till

flygtrafiktjänster i samband med sjöräddnings-

uppdrag som utförs av gränsbevakningsväsen-

dets luftfartyg och i anslutning till flygrädd-

ningsuppdrag inom sjöräddningstjänsten.

Vid gränsbevakningsväsendet inrättas från

1.1.2006 en tjänst som general eller amiral

(A31).

F ö r k l a r i n g :  Det första stycket i be-

slutsdelen ersätter det första stycket i besluts-

delen under momentet i budgetpropositionen.

Det andra stycket i beslutsdelen fogs som an-

dra stycke till beslutsdelen under momentet i

budgetpropositionen. Det nuvarande andra och

tredje stycket blir tredje och fjärde stycket. Det

tredje stycket i beslutsdelen ersätter det fjärde

stycket i beslutsdelen under momentet i bud-

getpropositionen, vilket stycke blir femte

stycket.

Jämfört med 195 514 000 euro som föreslås

i budgetpropositionen är ökningen 310 000 eu-

ro. Med hänvisning till motiveringarna i kapi-

tel 31.50 i budgetpropositionen föreslås för

köp av Luftfartsverkets tjänster ett tillägg på

329 000 euro och i överföring av löneutgifter

och andra utgifter för två årsverken till mo-

ment 26.01.23 ett avdrag på 313 000 euro.

2006 budget 195 824 000

2005 II tilläggsb. 2 174 000

2005 I tilläggsb. 4 192 000

2005 budget 192 510 000

2004 bokslut 191 092 000

97. Understöd åt kommuner

31. Allmän statsandel till kommunerna, på

kommunernas skatteinkomster baserad utjäm-

ning och övergångsutjämningar (förslagsan-

slag)

Under momentet beviljas 199 676 000 euro.

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

första stycket i beslutsdelen under momentet i

budgetpropositionen.

Ändringen 1 541 000 euro jämfört med det

belopp på 198 135 000 euro som föreslås i

budgetpropositionen föranleds av nettotilläg-

gen till och nettoavdrag från de utjämningspos-

ter som baserar sig på kommunernas skattein-

komster. 

På grundval av de slutliga skatteuppgifterna

för år 2004 ändras utjämningen av statsande-

larna så, att de statsandelar som omfattas av

systemet för utjämning under inrikesministeri-

ets, undervisningsministeriets och social- och

hälsovårdsministeriets huvudtitlar minskar

med sammanlagt 4 628 000 euro. Av minsk-

ningen har 277 000 euro beaktats vid dimensi-

oneringen av anslaget under momentet.

Regeringen överlämnar till riksdagen en pro-

position med förslag till ändring av skattelag-
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stiftningen från och med ingången av 2006 till

följd av att övergångsskedet för skogsbeskatt-

ningen upphör. Den förlust av skatteinkomster

om ca 30 miljoner euro som drabbar kommu-

nerna till följd av att övergångsskedet för

skogsbeskattningen upphör kompenseras ge-

nom att gränsen för utjämningen av statsande-

larna, vilken grundar sig på skatteinkomster,

höjs med 0,36 procentenheter, varvid utjäm-

ningsgränsen stiger till 91,86 procent. Höj-

ningen av utjämningsgränsen har samband

med regeringens proposition med förslag till

ändring av 7 § 1 mom. i lagen om statsandelar

till kommunerna (RP 164/2005 rd), som över-

lämnats till riksdagen separat som ett led i re-

videringen av arbetsmarknadsstödet och i vil-

ken utjämningsgränsen föreslås bli höjd från

nuvarande 90 procent till 91,5 procent som ett

led i den kompensation till kommunerna som

ingår i revideringen av arbetsmarknadsstödet.

Till följd av kompensationen i samband med

skogsskatt ökar de statsandelar som omfattas

av systemet för utjämning med sammanlagt

30 300 000 euro. Av ökningen har 1 818 000

euro beaktats vid dimensioneringen av ansla-

get under momentet.

2006 budget 199 676 000

2005 budget 156 762 000

2004 bokslut 162 476 865

98. Utveckling av regionerna

61. Europeiska regionala utvecklingsfon-

dens deltagande i EU:s strukturfondsprogram

(förslagsanslag)

År 2006 får nya beslut om beviljande av

medel fattas till ett belopp av sammanlagt

113 981 000 euro.

Anslaget får tillsammans med anslagen un-

der förvaltningsområdenas motfinansierings-

moment användas även för anställande av den

personal, motsvarande högst 105 årsverken,

som behövs för genomförande av de program

som Europeiska regionala utvecklingsfonden

medfinansierar. Anslaget budgeteras enligt

kontantprincipen.

F ö r k l a r i n g :  Det första stycket i be-

slutsdelen ersätter det andra stycket i besluts-

delen under momentet i budgetpropositionen

och det andra stycket i beslutsdelen ersätter det

femte stycket i beslutsdelen under momentet i

budgetpropositionen.

Minskningen av bevillningsfullmakten med

500 000 euro jämfört med det belopp på

114 481 000 euro som föreslås i budgetpropo-

sitionen föranleds av att vissa projekt inom mål

1-programmet i östra Finland vilka hade plane-

rats för 2006 har tidigarelagts till 2005.

Ökningen av antalet årsverken med fem jäm-

fört med de 100 årsverken som föreslås i bud-

getpropositionen föranleds av en precisering

av behovet av årsverken.

2006 budget 125 097 000

2005 II tilläggsb. -9 300 000

2005 I tilläggsb. —

2005 budget 126 426 000

2004 bokslut 117 123 093

62. Statlig medfinansiering för inrikesminis-

teriets vidkommande för projekt i vilka EU:s

strukturfonder deltar (förslagsanslag)

År 2006 får nya beslut om beviljande av

medel fattas till ett belopp av sammanlagt

26 294 000 euro.

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

andra stycket i beslutsdelen under momentet i

budgetpropositionen.

Tillägget på 105 000 euro i bevillningsfull-

makten jämfört med det belopp på 26 189 000

euro som föreslås i budgetpropositionen föran-

leds av en precisering av fördelningen inom de

olika förvaltningsområdena av bevillningsfull-
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makten i fråga om mål 2-programmen och ge-

menskapsinitiativen.

2006 budget 31 162 000

2005 II tilläggsb. -1 000 000

2005 I tilläggsb. —

2005 budget 29 402 000

2004 bokslut 26 448 694
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Huvudtitel 27

FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

F ö r k l a r i n g :  Den tablå i förklaringsdelen under motiveringen till huvudtiteln i vilken läm-

nas en sammanfattning av fullmakterna ersätts med följande tablå:

10. Militärt försvar

16. Anskaffning av försvarsmateriel (reser-

vationsanslag 2 år)

Med anledning av att det inte på alla punkter

har varit möjligt att ingå avtal med stöd av de

beställningsfullmakter som godkänts i tidigare

budgetar, får 2006 ingås avtal för det obundna

belopp som omfattas av beställningsfullmak-

terna Utvecklande av service- och flygbasba-

serade system för helikoptrar (HTH), Utveck-

lande av marinen och spaningen (PVKEH

2005) och Tungt raketkastarsystem (MLRS).

Härvid förutsätts att de årliga betalningar som

dessa avtal medför inte överstiger de penning-

belopp som anges i finansieringsplanerna för

beställningsfullmakterna i fråga.

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

tredje stycket i beslutsdelen under momentet i

budgetpropositionen.

Till följd av de ändringar som gjorts i be-

slutsdelen under motiveringen till momentet

ändras fullmaktstablån enligt följande:

Sammanfattning av fullmakterna inom försvarsministeriets förvaltningsområde (mn euro)

2006 2007 2008 2009 2010—

Samtliga utgifter

för användningen

av fullmakter

sammanlagt
1)

Förbindelser som ingåtts 

före år 2006 527 365 215 24 11 1 142

Förbindelser år 2006 107 148 204 128 198 785

Fullmakterna sammanlagt 634 513 419 152 209 1 927

1)
Omfattar inte utgifter föranledda av ändringar i index och valutakurser.
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Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter föranleder 

(1 000 euro)

2006 2007 2008 2009 2010—

Samtliga

utgifter för

användningen

av fullmakter

sammanlagt
1)

Utrustande av beredskapsförband 

(VYV 1)

Förbindelser som ingåtts före år 2006 126 100 39 400 39 519 205 019

VYV 1 sammanlagt 126 100 39 400 39 519 205 019

Anskaffning av spanings-, över-

vaknings- och ledningssystem 

(TVJ 2000)

Förbindelser som ingåtts före år 2006 5 000 5 000

TVJ 2000 sammanlagt 5 000 5 000

Tryggande av system och 

verksamhetsmöjligheter vid luft-

försvarets baser (ITTT)

Förbindelser som ingåtts före år 2006 22 200 22 200

ITTT sammanlagt 22 200 22 200

Förnyande av marinen (MUT)

Förbindelser som ingåtts före år 2006 27 888 27 888

MUT  sammanlagt 27 888 27 888

Utvecklande av service- och flygbas-

baserade system för helikoptrar (HTH)

Förbindelser som ingåtts före år 2006 8 141 6 519 3 324 17 984

Förbindelser år 2006 17 284 10 823 11 625 7 573 13 434 60 739

HTH  sammanlagt 25 425 17 342 14 949 7 573 13 434 78 723

Utvecklande av huvudstadsregionens 

försvar (PPK)

Förbindelser som ingåtts före år 2006 69 900 18 500 88 400

PPK sammanlagt 69 900 18 500 88 400

Försvarsmaktens tekniska forskning 

och produktutveckling (TTK)

Förbindelser som ingåtts före år 2006 28 700 26 252 54 952

TTK sammanlagt 28 700 26 252 54 952

Kompletterande av beredskapsför-

bandens utrustning (VYV 2)

Förbindelser som ingåtts före år 2006 116 900 161 500 98 600 377 000

VYV 2 sammanlagt 116 900 161 500 98 600 377 000

Utvecklande av Finlands krigs-

ekonomiska beredskap (STALVA)

Förbindelser som ingåtts före år 2006 33 600 33 600 33 600 100 800

STALVA sammanlagt 33 600 33 600 33 600 100 800

Projektberedning och proto 2004 

(PROTO 2004)

Förbindelser som ingåtts före år 2006 6 300 6 300

PROTO 2004  sammanlagt 6 300 6 300
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Förnyandet av HTH, PVKEH 2005 och

MLRS -beställningsfullmakterna beror på att

dessa beställningsfullmakter omfattar sådana

anskaffningar som det år 2005 varken är möj-

ligt eller ändamålsenligt att ingå avtal om. Be-

träffande MLRS -beställningsfullmakten är det

totala beloppet av den beställningsfullmakt

som beviljades i den första tilläggsbudgeten

2005, 57 600 000 euro, ännu obundet.

2006 budget 643 300 000

2005 II tilläggsb. 10 134 000

2005 I tilläggsb. -16 416 000

2005 budget 577 129 000

2004 bokslut 571 565 000

21. Försvarsmaktens omkostnader (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

1 328 898 000 euro.

År 2006 får långtidsavtal för anskaffning av

sådan materiel och sådana tjänster som för-

svarsmaktens verksamhet förutsätter ingås så

att de får åsamka staten utgifter om högst

30 523 000 euro före utgången av 2007 och

högst 38 469 000 euro före utgången av 2008.

F ö r k l a r i n g :  Det första stycket i be-

slutsdelen ersätter det första stycket i besluts-

delen under momentet i budgetpropositionen

och det andra stycket i beslutsdelen ersätter det

tredje stycket i beslutsdelen under momentet i

budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 1 329 314 000

euro som föreslås i budgetpropositionen är av-

draget 416 000 euro. I avdraget har som tillägg

beaktats 102 000 euro såsom tilläggsutgifter

föranledda av övergången till ett nytt lönesys-

tem vid Försvarsförvaltningens byggverk, va-

rav 34 000 euro är utgifter av engångsnatur,

samt som avdrag 518 000 euro i överföring till

moment 27.30.21 av ökade löneutgifter och

andra utgifter vilka föranleds av tidigareläg-

gandet av åtgärder i samband med grundandet

av EU:s stridsgrupper.

Minskningen av beställningsfullmakten för

omkostnaderna år 2006 med 6 094 000 euro

föranleds av att vissa av de planerade under-

hållsavtalen i anslutning till Hornet- och

Hawk-jaktplan samt sambands- och transport-

plan kommer att vara klara för anskaffning

först år 2007. Ändringen inverkar inte på an-

slagsnivån för 2006. 

Till följd av de ändringar som gjorts i be-

slutsdelen under motiveringen till momentet

ändras fullmaktstablån enligt följande:

Utvecklande av flygvapnets kapacitet 

när det gäller jaktförsvar (IHT 2004)

Förbindelser som ingåtts före år 2006 12 671 31 154 26 798 14 678 85 301

IHT 2004 sammanlagt 12 671 31 154 26 798 14 678 85 301

Utvecklande av marinen och spaningen 

(PVKEH 2005)

Förbindelser som ingåtts före år 2006 10 650 31 060 4 120 45 830

Förbindelser år 2006 17 270 10 730 28 000

PVKEH 2005 sammanlagt 27 920 31 060 14 850 73 830

Tungt raketkastarsystem (MLRS)

Förbindelser år 2006 8 700 8 500 9 600 9 800 11 000 47 600

MLRS sammanlagt 8 700 8 500 9 600 9 800 11 000 47 600

Materiell utveckling av försvars-

makten (PVKEH 2006)

Förbindelser år 2006 63 657 98 178 161 530 107 450 117 000 547 815

PVKEH 2006 sammanlagt 63 657 98 178 161 530 107 450 117 000 547 815

Fullmakterna sammanlagt 574 961 465 486 399 446 139 501 141 434 1 720 828

1)
Omfattar inte utgifter föranledda av ändringar i index och valutakurser.
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Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter föranleder 

(1 000 euro)

2006 2007 2008 2009 2010—

Samtliga

utgifter för

användningen

av fullmakter

sammanlagt

Beställningsfullmakten för 

omkostnader år 2004

Förbindelser som ingåtts före år 2006 8 000 8 000

Beställningsfullmakten för omkostnader 

år 2004 sammanlagt 8 000 8 000

Beställningsfullmakten för service och 

underhåll som gäller simulerings-

system för tvåsidig strid

Förbindelser som ingåtts före år 2006 2 469 2 468 2 428 2 428 7 440 17 233

Beställningsfullmakten för simulerings-

system för tvåsidig strid sammanlagt 2 469 2 468 2 428 2 428 7 440 17 233

Beställningsfullmakten för 

omkostnader år 2005

Förbindelser som ingåtts före år 2006 42 507 8 371 50 878

Beställningsfullmakten för omkostnader 

år 2005 sammanlagt 42 507 8 371 50 878

Beställningsfullmakten för service som 

gäller ItOhj90-systemet

Förbindelser som ingåtts före år 2006 2 290 2 290 2 360 2 430 9 370

Beställningsfullmakten för service som 

gäller ItOhj90-systemet sammanlagt 2 290 2 290 2 360 2 430 9 370

Beställningsfullmakten för utläggning 

av den grundläggande flygutbild-

ningen på entreprenad 

Förbindelser som ingåtts före år 2006 4 105 4 105 4 105 4 105 3 079 19 499

Beställningsfullmakten för utläggning 

av den grundläggande flygutbildningen 

på entreprenad sammanlagt 4 105 4 105 4 105 4 105 3 079 19 499

Beställningsfullmakten för 

omkostnader år 2006

Förbindelser år 2006 30 523 7 946 38 469

Beställningsfullmakten för omkostnader 

år 2006 sammanlagt 30 523 7 946 38 469

Beställningsfullmakten för NH90-

utbildningstjänster

Förbindelser år 2006 3 000 3 000 57 000 63 000

Beställningsfullmakten för NH90-

utbildningstjänster sammanlagt 3 000 3 000 57 000 63 000

Fullmakterna sammanlagt 59 371 47 757 19 839 11 963 67 519 206 449
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2006 budget 1 328 898 000

2005 II tilläggsb. 7 907 000

2005 I tilläggsb. 14 158 000

2005 budget 1 309 589 000

2004 bokslut 1 270 436 000

30. Militär krishantering

21. Omkostnader i hemlandet för militär

krishantering (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 6 242 000 euro.

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

första stycket i beslutsdelen under momentet i

budgetpropositionen.

Tillägget på 518 000 euro jämfört med det

belopp på 5 724 000 euro som föreslås i bud-

getpropositionen föranleds av en precisering

av planerings- och beräkningsgrunderna gäl-

lande EU:s stridsgrupper samt av att inledandet

av utbildningen i fråga om grupperna och

grundandet av grupperna tidigarelagts. Ansla-

get är en överföring från moment 27.10.21.

2006 budget 6 242 000

22. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för

militär krishantering (reservationsanslag 2 år)

F ö r k l a r i n g :  Vidstående dispositions-

plan ersätter dispositionsplanen under momen-

tet i budgetpropositionen.

Jämfört med budgetpropositionen har dispo-

sitionsplanen ändrats så, att anslaget under

punkt 07. har ökats med 152 000 euro. Tilläg-

get föranleds av att beräkningsgrunden i fråga

om lufttransportarrangemanget enligt SALIS-

avtalet har preciserats. Ändringen täcks med

en ändring av punkt 20. i dispositionsplanen.

2006 budget 51 746 000

2005 II tilläggsb. —

2005 I tilläggsb. —

2005 budget 50 475 000

2004 bokslut 50 127 933

Dispositionsplan €

01. Utgifter för Finlands krishanterings-

trupp i Kosovo (KFOR-

operationen) 11 970 000

02. Utgifter för Finlands krishanterings-

trupp i Bosnien-Hercegovina 

(EUFOR/ALTHEA-operationen) 6 900 000

03. Utgifter för militärobservatörs-

verksamheten 2 382 000

04. Utgifter för Finlands fredsbe-

varande styrka i Afghanistan 

(ISAF-operationen) 5 900 000

05. Utgifter för Finlands FN-avdelning 

i Sudan (UNMIS-operationen) 60 000

06. Utgifter för den fredsbevarande 

operationen i Liberia (UNMIL-

operationen) 50 000

07. Gemensamma utgifter för kris-

hanteringsoperationer 2 285 000

08. Programmet för utvecklande av 

styrkor för krishantering 16 000 000

20. I reserv för merutgifter för pågående 

operationer eller för förlängning 

av dem, för eventuella nya kris-

hanteringsoperationer samt för 

andra utgifter för krishantering 6 199 000

Sammanlagt 51 746 000
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Huvudtitel 28

FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

05. Statskontoret

21. Statskontorets omkostnader (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

41 408 000 euro.

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

slutsdelen under momentet i budgetpropositio-

nen.

Tillägget på 270 000 euro jämfört med det

belopp på 41 138 000 euro som föreslås i bud-

getpropositionen föranleds av övergången till

ett nytt lönesystem. Av tillägget utgör 90 000

euro en utgift av engångsnatur.

2006 budget 41 408 000

2005 I tilläggsb. 490 000

2005 budget 41 218 000

2004 bokslut 41 514 000

39. Vissa överföringar till landskapet Åland

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 176 110 000 euro.

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

första stycket i beslutsdelen under momentet i

budgetpropositionen.

Tillägget på 1 352 000 euro jämfört med det

belopp på 174 758 000 euro som föreslås i

budgetpropositionen föranleds av att de in-

komstposter som ligger till grund för avräk-

ningen till Åland ökar med 300 500 000 euro i

denna komplettering av budgetpropositionen. 

2006 budget 176 110 000

2005 II tilläggsb. 12 966 000

2005 I tilläggsb. 2 739 000

2005 budget 166 120 000

2004 bokslut 165 275 919

40. Tullverket

21. Tullverkets omkostnader (reservations-

anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

129 953 000 euro.

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

första stycket i beslutsdelen under momentet i

budgetpropositionen.

Tillägget på 550 000 euro jämfört med det

belopp på 129 403 000 euro som föreslås i
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budgetpropositionen föranleds av de utgifter

för datasystem som åsamkas Tullverket på

grund av ändringen av lagen om farledsavgift

fr.o.m. 1.1.2006 (RP 150/2005 rd).

2006 budget 129 953 000

2005 II tilläggsb. 1 019 000

2005 I tilläggsb. 2 114 000

2005 budget 127 162 000

2004 bokslut 131 067 000

60. Senatfastigheter

I Senatfastigheters besittning får överföras de områden i Banförvaltningscentralens besittning

som omfattas av det avtal gällande Mellersta Böle, vilket ingåtts mellan finska staten och Hel-

singfors stad, och som i delgeneralplaneförslaget för Mellersta Böle (11 356) i stadsdel nr 17 (Bö-

le) i Helsingfors stad har angetts som kvarter eller andra allmänna områden eller trafikområden

än järnvägsområden. Storleken av de områden som överförs är 13,6 hektar. Den statliga fastig-

hetsförmögenhet som skall överföras upptas som skuldkapital givet på lånevillkor. Statsrådet be-

myndigas att närmare besluta om den förmögenhet som skall överföras.

Omorganiseringen av statens fastighetsförvaltning fortsätter år 2006 så att sådana vägstationer,

arbetsställen och lagerfastigheter som är i Vägförvaltningens besittning skall övergå till Senat-

fastigheter. Förmögenheten upptas som skuldkapital givet på lånevillkor. Statsrådet bemyndigas

att närmare besluta om den förmögenhet som skall överföras.

Senatfastigheter berättigas att till YIT Byggnads Ab för ett bolag som skall bildas överlåta tomt

nr 1 (91-7-100-1) i kvarter nr 100 i stadsdel nr 7 (Ulrikasborg) i Helsingfors stad med en yta på

1 766 m
2

 jämte byggnader till en köpesumma på sammanlagt 13,517 miljoner euro och i övrigt

på de villkor som Senatfastigheter fastställer.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen fogas som sista stycken till punkt 1. Servicemål och andra verk-

samhetsmål i beslutsdelen under kapitelmotiveringen i budgetpropositionen.

Överföringen av fastighetsförmögenhet hänför sig till arrangemangen i anslutning till och plan-

läggningen av området kring Mellersta Böle i Helsingfors stad, om vilka staten och staden har

ingått ett avtal den 30 december 2002. Staten äger 83,84 % och staden resten av avtalsområdet.

En del av det avtalsområde som ägs av staten är redan i Senatfastigheters besittning. Det område

som skall överföras ligger mellan Västra Böle och huvudbanan och har huvudsakligen varit i ban-

gårdsbruk. Bruttovärdet på det område som skall överföras är på basis av de uppskattningar som

gjorts i anslutning till avtalet ca 90 miljoner euro. Områdets gängse överföringsvärde utreds un-

der 2006 och i det beaktas de kostnader som föranleds av saneringen av de områden som skall

överföras. Banförvaltningscentralen svarar för de omorganiseringar av järnvägsnätet i Mellersta

Böle som föranleds av att avsiktsförklaringen fullföljs.

I stället för de ca 250 depåfastigheter jämte byggnader som Vägförvaltningen inte längre behö-

ver och vilka nämns i budgetpropositionen kommer ca 260 depåfastigheter jämte byggnader att

övergå till Senatfastigheter åren 2006—2008. Det gängse värdet på hela den förmögenhet som

överförs är högst 25 miljoner euro. Områdena kan vara förknippade med saneringsålägganden,

vilka beaktas då det gängse värdet fastställs.

Den fastighet som överlåts till YIT Byggnads Ab ligger vid Bergmansgatan 1, Helsingfors.

Byggnadens bruttoyta är 6 047 m
2

 och den är byggd år 1897 för bostadsbruk. Byggnaden har i

stadsplanen klassificerats som ett arkitektoniskt och kulturhistoriskt värdefullt objekt som skall

skyddas. Museiverket och miljöministeriet har avgett ett utlåtande enligt vilket skyddsbesluten

inte utgör hinder för överlåtelsen. Att byggnaden används som ämbetsverkslokaler är ineffektivt

och oändamålsenligt. I anbudsförfarandet var YIT Byggnads Ab:s anbud högst.
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80. Förnyande av förvaltningen och vissa stödåtgärder inom personalförvaltningen

26. EU-ordförandeskapet (reservationsan-

slag 2 år)

Under momentet beviljas 15 400 000 euro.

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

första stycket i beslutsdelen under momentet i

budgetpropositionen.

Tillägget på 2 400 000 euro jämfört med det

belopp på 13 000 000 euro som föreslås i bud-

getpropositionen föranleds av personalutgifter

med anledning av genomförandet av EU-ord-

förandeskapet.

2006 budget 15 400 000

2005 II tilläggsb. 2 000 000

2005 budget 5 000 000

99. Övriga utgifter inom finansministeriets förvaltningsområde

95. Tryggande av statens fordringar (för-

slagsanslag)

Under momentet beviljas 55 000 euro.

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

första stycket i beslutsdelen under momentet i

budgetpropositionen.

Tillägget på 5 000 euro jämfört med det be-

lopp på 50 000 euro som föreslås i budgetpro-

positionen föranleds av ökade realiserings- och

andra liknande kostnader.

2006 budget 55 000

2005 budget 50 000

2004 bokslut 7 744
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Huvudtitel 29

UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Undervisningsministeriet

62. Statlig medfinansiering för undervis-

ningsministeriets vidkommande för projekt i

vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsan-

slag)

År 2006 får nya beslut om beviljande av

medel fattas till ett belopp av sammanlagt

59 992 000 euro.

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

andra stycket i beslutsdelen under momentet i

budgetpropositionen.

Ökningen av bevillningsfullmakten jämfört

med det belopp på 59 791 000 euro som före-

slås i budgetpropositionen är 201 000 euro, va-

rav 200 000 euro föranleds av en precisering

av fullmaktsfördelningen förvaltningsområ-

desvis för gemenskapsinitiativ och 1 000 euro

av en teknisk justering av mål 2-programmet.

2006 budget 68 554 000

2005 II tilläggsb. -7 000 000

2005 I tilläggsb. —

2005 budget 67 129 000

2004 bokslut 56 966 424

07. Utbildningsstyrelsen

21. Utbildningsstyrelsens omkostnader (re-

servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag

18 827 000 euro.

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

första stycket i beslutsdelen under momentet i

budgetpropositionen.

Tillägget på 102 000 euro jämfört med det

belopp på 18 725 000 euro som föreslås i bud-

getpropositionen föranleds av övergången till

ett nytt lönesystem.

2006 budget 18 827 000

2005 II tilläggsb. 36 000

2005 I tilläggsb. 303 000

2005 budget 18 409 000

2004 bokslut 18 403 000
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08. Internationellt samarbete

22. Omkostnader för Institutet för Ryssland

och Östeuropa (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

806 000 euro.

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

slutsdelen under momentet i budgetpropositio-

nen.

Tillägget på 6 000 euro jämfört med det be-

lopp på 800 000 euro som föreslås i budgetpro-

positionen föranleds av övergången till ett nytt

lönesystem.

2006 budget 806 000

2005 II tilläggsb. 3 000

2005 I tilläggsb. 12 000

2005 budget 790 000

2004 bokslut 885 000

10. Undervisning och forskning vid universitet

21. Universitetens omkostnader (reserva-

tionsanslag 2 år)

Av anslaget får även högst 580 000 euro an-

vändas vid de universitet som närmare anges

genom beslut av undervisningsministeriet och

inom de ramar som närmare anges i beslutet

för den samhälleliga samverkan som enligt

universitetslagen ankommer på universiteten

och för främjande av forskningsresultatens och

den konstnärliga verksamhetens samhälleliga

genomslagskraft och särskilt för kommersiali-

sering av universitetens forskningsresultat  och

den konstnärliga verksamheten liksom för ut-

gifter när ett universitet ensamt eller tillsam-

mans med andra bildar sådana aktiebolag som

behövs för ökad internationell kommersialise-

ring av universitetens utbildnings- och forsk-

ningstjänster samt för utgifter för tecknande av

statens aktier, startande av aktiebolag och an-

dra ägararrangemang. För att anslaget skall få

användas i detta syfte förutsätts att ett aktiebo-

lag som bildas omedelbart utför de uppgifter

som enligt universitetslagen ankommer på uni-

versiteten  och främjar samhällelig samverkan

och forskningsresultatens och den konstnärliga

verksamhetens genomslagskraft i samhället el-

ler genom att öka möjligheterna kommersiali-

serar universitetens utbildnings- och forsk-

ningstjänster även internationellt och att detta

på ett behörigt sätt har angetts som bolagets

verksamhetsområde.  Universiteten berättigas

att  överlåta de statens immateriella rättigheter

som är i universitetens besittning som apport

till ett värde av högst 1 500 000 euro till ovan

avsedda bolag. Det vederbörande universitetet

förvaltar statens aktier i de aktiebolag som av-

ses här. Universiteten berättigas att godkänna

en överlåtelse av statens aktier eller försum-

melse att teckna statens aktier i här avsedda bo-

lag eller något annat motsvarande aktiearrang-

emang som medför förlust av statens bestäm-

manderätt eller den rätt som bygger på

kvalificerad majoritet eller, i något annat bolag

än ett statsbolag, att innehav av kvalificerad

minoritet går förlorad. Vid nettobudgeteringen

beaktas såsom vederbörande universitets in-

komster inkomster upp till högst  5 000 000

euro från förvaltning och försäljning av aktier

i de aktiebolag som i enlighet med universitets-

lagen inom sitt verksamhetsområde och i sin

verksamhet omedelbart främjar samhällelig

samverkan  och forskningsresultatens och den

konstnärliga verksamhetens samhälleliga ge-

nomslagskraft.

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

tredje stycket i beslutsdelen under momentet i

budgetpropositionen.

Maximibeloppet av de immateriella rättighe-

ter som överlåts som apport höjs från 25 000

euro till 1 500 000 euro.
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2006 budget 1 258 053 000

2005 I tilläggsb. 17 139 000

2005 budget 1 220 297 000

2004 bokslut 1 196 449 000

23. Omkostnader för centret för internatio-

nellt personutbyte (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

7 931 000 euro.

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

första stycket i beslutsdelen under momentet i

budgetpropositionen.

Tillägget på 28 000 euro jämfört med det be-

lopp på 7 903 000 euro som föreslås i budget-

propositionen föranleds av övergången till ett

nytt lönesystem.

2006 budget 7 931 000

2005 II tilläggsb. 11 000

2005 I tilläggsb. 70 000

2005 budget 7 851 000

2004 bokslut 7 835 000

20. Yrkeshögskoleundervisning

30. Statsandel och statsunderstöd för kom-

munala och privata yrkeshögskolors drifts-

kostnader (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 358 704 000 euro.

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

första stycket i beslutsdelen under momentet i

budgetpropositionen. 

Avdraget på 2 000 000 euro jämfört med det

belopp på 360 704 000 euro som föreslås i

budgetpropositionen föranleds av en precise-

ring av det genomsnittliga eurobeloppet för

priset per enhet för yrkeshögskoleundervis-

ning.

2006 budget 358 704 000

2005 budget 346 605 000

2004 bokslut 328 453 378

40. Allmänbildande utbildning

21. Omkostnader för statlig allmänbildande

utbildning (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

43 202 000 euro.

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

första stycket i beslutsdelen under momentet i

budgetpropositionen. 

Tillägget på 199 000 euro jämfört med det

belopp på 43 003 000 euro som föreslås i bud-

getpropositionen föranleds av övergången till

ett nytt lönesystem. Av tillägget utgör 54 000

euro en utgift av engångsnatur.

2006 budget 43 202 000

2005 I tilläggsb. 624 000

2005 budget 42 100 000

2004 bokslut 41 971 000

30. Statsandel och statsunderstöd för den

allmänbildande utbildningens driftskostnader

(förslagsanslag)

Under momentet beviljas 1 854 440 000 eu-

ro.

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

första stycket i beslutsdelen under momentet i

budgetpropositionen. 

Ändringen på 9 498 000 euro jämfört med

det belopp på 1 844 942 000 euro som föreslås

i budgetpropositionen föranleds av nettotilläg-
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gen till och nettoavdragen från de utjämnings-

poster som baserar sig på kommunernas skat-

teinkomster. 

På grundval av de slutliga skatteuppgifterna

för år 2004 har 1 712 000 euro beaktats som

avdrag till följd av ändringar i utjämningarna

av statsandelarna. Med hänvisning till effekten

av höjningen av utjämningsgränsen som hän-

för sig till den kompensation i samband med

skogsskatt som nämns i förklaringen till mo-

ment 26.97.31 i denna kompletterande propo-

sition har dessutom som tillägg beaktats

11 210 000 euro.

2006 budget 1 854 440 000

2005 II tilläggsb. -18 000 000

2005 budget 1 783 738 000

2004 bokslut 1 684 436 296

60. Yrkesutbildning

21. Omkostnader för statlig yrkesutbildning

(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

31 376 000 euro.

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

första stycket i beslutsdelen under momentet i

budgetpropositionen. 

Tillägget på 133 000 euro jämfört med det

belopp på 31 243 000 euro som föreslås i bud-

getpropositionen föranleds av övergången till

ett nytt lönesystem. Av tillägget utgör 36 000

euro en utgift av engångsnatur.

2006 budget 31 376 000

2005 I tilläggsb. 407 000

2005 budget 30 959 000

2004 bokslut 30 130 000

88. Vetenskap

21. Finlands Akademis omkostnader (reser-

vationsanslag 2 år)

Anslaget får även användas till betalning av

en insats om högst 100 euro för det andelslag

som skall grundas för deltagande i EEIG-pro-

jekt (europeiska ekonomiska intressegruppe-

ringar), som finansieras med medel ur EU:s

ramprogram för forskning, och till betalning av

sedvanliga arvoden och offentliga avgifter för

upprättande av stiftelsehandlingar.

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

andra stycke till beslutsdelen under momentet

i budgetpropositionen.

Medlemmar i det andelslag som skall grun-

das är utöver Finlands Akademi även Teknolo-

giska utvecklingscentralen, Statens tekniska

forskningscentral och Mätteknikcentralen.

Till följd av den nationella lagstiftningen kan

en statlig myndighet i Finland inte direkt vara

medlem i en europeisk ekonomisk intresse-

gruppering (EEIG), eftersom medlemmarna

har obegränsat ansvar för intressegruppering-

ens skulder. I syfte att garantera att statliga

myndigheter kan delta i internationella forsk-

ningsprojekt är det nödvändigt att grunda en

privaträttslig mellanorganisation som påförs

ansvaret. De utgifter som andelslagets verk-

samhet föranleder sköts i fortsättningen inom

ramen för omkostnaderna.

2006 budget 31 827 000

2005 I tilläggsb. 526 000

2005 budget 31 440 000

2004 bokslut 31 333 000
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24. Depåbibliotekets omkostnader (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 1 522 000 euro.

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

slutsdelen under momentet i budgetpropositio-

nen.

Tillägget på 10 000 euro jämfört med det be-

lopp på 1 512 000 euro som föreslås i budget-

propositionen föranleds av övergången till ett

nytt lönesystem. Av tillägget utgör 3 000 euro

en utgift av engångsnatur.

2006 budget 1 522 000

2005 I tilläggsb. 15 000

2005 budget 1 498 000

2004 bokslut 1 494 000

90. Konst och kultur

27. Statens filmgranskningsbyrås omkostna-

der (reservationsanslag 2 år)

Av anslaget får högst 169 000 euro användas

till prisstöd för den avgiftsbelagda verksamhe-

ten.

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

andra stycket i beslutsdelen under momentet i

budgetpropositionen.

Den andel som täcks med prisstöd har preci-

serats från 60 % till 58 % av de särskilda utgif-

terna för den avgiftsbelagda verksamheten.

2006 budget 547 000

2005 I tilläggsb. 7 000

2005 budget 537 000

2004 bokslut 534 000

50. Vissa understöd  (reservationsanslag

3 år)

Anslaget får användas till understöd till kul-

turinstituten, till betalning av understöd med

stöd av 19 § i byggnadsskyddslagen (60/1985)

och till betalning av understöd för såväl under-

håll och reparation av kulturhistoriskt värde-

fulla byggnader som för restaurering och repa-

ration av kulturhistoriskt värdefulla fartyg. An-

slaget får också användas till restaurering av

världsarvsobjekt samt till forsknings- och upp-

lysningsverksamhet som hänför sig till objek-

ten. Anslaget får även användas till uppteck-

nande av kulturtraditioner, understöd för repa-

rationsarbeten på föreningars och

organisationers föreningshus, utrednings- och

granskningsarbeten som hänför sig till repara-

tionsverksamheten, upplysning och rådgivning

samt till betalning av understöd, stipendier och

pris i anslutning till understödjande av kulturen

samt till betalning av projektutgifter.

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

andra stycket i beslutsdelen under momentet i

budgetpropositionen.

Uttryckssättet i början av beslutsdelen har

preciserats.

2006 budget 8 035 000

2005 II tilläggsb. 400 000

2005 budget 8 085 000

2004 bokslut 3 713 000

51. Stipendier åt konstnärer, författare och

översättare (förslagsanslag)

Anslaget får användas till betalning av konst-

närsstipendier motsvarande 495 stipendieår

enligt lagen om konstnärsprofessurer och om

statens konstnärsstipendier (734/1969). År

2006 får projektstipendier beviljas till ett be-

lopp som motsvarar 50 konstnärsstipendier.

Anslaget får även användas till betalning av ti-

digare beviljade långvariga konstnärsstipendi-

er.

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

andra stycket i beslutsdelen under momentet i

budgetpropositionen.

Antalet stipendieår har justerats enligt lagen

om konstnärsprofessurer och om statens konst-

närsstipendier (734/1969, ändr. 367/2000).
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2006 budget 11 062 000

2005 budget 10 841 000

2004 bokslut 10 416 144

52. Tippnings- och penninglotterivinstmedel

för främjande av konsten (förslagsanslag)

Av anslaget får användas till betalning av i

lagen om finansiering av undervisnings- och

kulturverksamhet avsedda statsandelar och

statsunderstöd för museer, teatrar och orkestrar

samt bibliotek. Av det anslag som enligt finan-

sieringslagen beviljas teatrar och orkestrar får

högst 3 134 000 euro användas till statsunder-

stöd enligt 6 a § i lagen om ändring av teater-

och orkesterlagen (1277/1994). Av det anslag

som beviljas bibliotek får högst 1 514 000 euro

användas till betalning av i lagen om finansie-

ring av undervisnings- och kulturverksamhet

avsett understöd för bibliotek, högst 110 000

euro till betalning av understöd för samnordisk

bokbussverksamhet, högst 160 000 euro till

betalning av understöd för organisationer inom

biblioteksbranschen och högst 1 474 000 euro

till underhåll och utvecklande av riksomfattan-

de informationsnättjänster vid de allmänna

biblioteken samt till fortbildning av biblioteks-

personalen samt högst 207 000 euro till stöd-

jande av kommunernas gemensamma biblio-

teksväsen och andra understöd till biblioteken.

Av anslaget får 841 000 euro användas till

stipendier enligt lagen om vissa stipendier åt

bildkonstnärer (115/1997). Anslaget får även

användas till i lagen om organisering av kon-

stens främjande (328/1967) avsedda stipendier

och understöd som centralkommissionen för

konst samt statens konstkommissioner beviljar

och konstnärs- och projektstipendier som de

regionala konstkommissionerna beviljar samt

andra understöd. De ovan nämnda stipendierna

och understöden budgeteras enligt kontant-

principen.

F ö r k l a r i n g :  Det första stycket i be-

slutsdelen ersätter det andra stycket i besluts-

delen under momentet i budgetpropositionen

och det andra stycket i beslutsdelen ersätter det

fjärde stycket i beslutsdelen under momentet i

budgetpropositionen.

2006 budget 186 380 000

2005 budget 185 077 000

2004 bokslut 187 528 765
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Huvudtitel 30

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10. Utvecklande av landsbygden

61. Europeiska utvecklings- och garantifon-

den för jordbrukets deltagande i utveckling av

landsbygden (förslagsanslag)

År 2006 får nya beslut om beviljande av

medel fattas till ett belopp av sammanlagt

23 051 000 euro. 

I enlighet med lagen om ett förvaltningsför-

sök i Kajanaland hänför sig 1 334 000 euro av

bevillningsfullmakten och 2 045 000 euro av

anslaget under momentet till landskapet Kaja-

naland.

F ö r k l a r i n g :  Det första stycket i be-

slutsdelen ersätter det andra stycket i besluts-

delen under momentet i budgetpropositionen

och det andra stycket i beslutsdelen ersätter det

sista stycket i beslutsdelen under momentet i

budgetpropositionen.

Tillägget på 910 000 euro i bevillningsfull-

makten jämfört med det belopp på 22 141 000

euro som föreslås i budgetpropositionen föran-

leds av att fullmakten för finansiering av

Annex1-produkter inom ramen för mål 1-pro-

grammet för östra Finland inte räcker till för att

finansiera det stora projekt som blivit aktuellt.

Tillägget i bevillningsfullmakten för land-

skapet Kajanaland är 60 000 euro jämfört med

det belopp på 1 274 000 euro som föreslås i

budgetpropositionen.

2006 budget 70 862 000

2005 I tilläggsb. —

2005 budget 60 574 000

2004 bokslut 45 296 009

62. Statlig medfinansiering för den av EU

delfinansierade utvecklingen av landsbygden

(förslagsanslag)

År 2006 får nya beslut om beviljande av

medel fattas till ett belopp av sammanlagt

22 405 000 euro.

I enlighet med lagen om ett förvaltningsför-

sök i Kajanaland hänför sig 959 000 euro av

bevillningsfullmakten och 1 718 000 euro av

anslaget under momentet till landskapet Kaja-

naland.

F ö r k l a r i n g :  Det första stycket i be-

slutsdelen ersätter det andra stycket i besluts-

delen under momentet i budgetpropositionen

och det andra stycket i beslutsdelen ersätter det

sista stycket i beslutsdelen under momentet i

budgetpropositionen.

Avdraget på 18 000 euro i bevillningsfull-

makten jämfört med det belopp på 22 423 000

euro som föreslås i budgetpropositionen föran-

leds av en precisering av fördelningen inom de

olika förvaltningsområdena av bevillningsfull-

makten när det gäller mål 1-programmen.

Tillägget på 910 000 euro i bevillningsfull-

makten för mål 1-programmet för östra Fin-
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land jämfört med det belopp på 7 445 000 euro

som föreslås i budgetpropositionen föranleds

av att fullmakten för finansiering av Annex1-

produkter inte räcker till för att finansiera det

stora projekt som blivit aktuellt. Det avdrag på

910 000 euro som motsvarar tillägget i full-

makten genomförs med den fullmakt om

6 314 000 euro som gäller statlig medfinansie-

ring för programmet Leader+ i budgetproposi-

tionen.

Tillägget i bevillningsfullmakten för land-

skapet Kajanaland är 60 000 euro jämfört med

det belopp på 899 000 euro som föreslås i bud-

getpropositionen.

2006 budget 98 834 000

2005 I tilläggsb. —

2005 budget 83 248 000

2004 bokslut 89 792 000

20. Jordbruk

49. Räntestöd för näringsverksamhet på

landsbygden (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 30 180 000 euro.

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

första stycket i beslutsdelen under momentet i

budgetpropositionen.

Avdraget på 13 400 000 euro jämfört med

det belopp på 43 580 000 euro som föreslås i

budgetpropositionen föranleds av att det till-

läggsanslag på 13 400 000 euro som i reger-

ingsförhandlingsprotokollet reserverats för

jord- och skogsbruksministeriets och Gårds-

brukets utvecklingsfonds behov och som beak-

tats i anslaget under detta moment i budgetpro-

positionen överförs och budgeteras som en del

av överföringen till Gårdsbrukets utvecklings-

fond under moment 30.20.61.

2006 budget 30 180 000

2005 II tilläggsb. -17 000 000

2005 budget 41 300 000

2004 bokslut 20 214 595

61. Överföring till Gårdsbrukets utveck-

lingsfond (fast anslag)

Under momentet beviljas 14 712 000 euro.

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

första stycket i beslutsdelen under momentet i

budgetpropositionen.

Tillägget på 13 400 000 euro jämfört med

det belopp på 1 312 000 euro som föreslås i

budgetpropositionen utgör en överföring från

moment 30.20.49.

2006 budget 14 712 000

2005 II tilläggsb. 8 500 000

2005 budget 5 644 000

2004 bokslut 14 089 000

40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning

21. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets om-

kostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

16 597 000 euro.

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

första stycket i beslutsdelen under momentet i

budgetpropositionen.

Tillägget på 162 000 euro jämfört med det

belopp på 16 435 000 euro som föreslås i bud-

getpropositionen föranleds av övergången till

ett nytt lönesystem.
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2006 budget 16 597 000

2005 II tilläggsb. 130 000

2005 I tilläggsb. 235 000

2005 budget 16 421 000

2004 bokslut 16 362 000

63. Forststyrelsen

7. Sänkning av grundkapitalet

Forststyrelsens grundkapital kan sänkas till 2 462,5 miljoner euro, dvs. med sammanlagt 9,237

miljoner euro, varav 7,316 miljoner euro är nettoverkningar av överföringar av fastighetsförmö-

genhet mellan Forststyrelsens affärsverksamhet och offentliga förvaltningsuppgifter och 1,921

miljoner euro sammanlagda nettoverkningar av överföringar av besittningsrätt från andra inrätt-

ningar, arv som tillfallit staten samt korrigeringar av fel i registreringen med avseende på den

egendom som är i Forststyrelsens affärsverksamhets besittning. Statsrådet bemyndigas att besluta

närmare om egendomsöverföringen.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter punkt 7. Sänkning av grundkapitalet i kapitelmotive-

ringarnas beslutsdel.

Ändringsbehovet föranleds av överföringar av besittningsrätt mellan Forststyrelsen och andra

statliga inrättningar och arv som tillfallit staten, ändringar och korrigering av fel som uppdagats

i fastighetsförmögenhet mellan Forststyrelsens affärsverksamhet och offentliga förvaltningsupp-

gifter under tidsperioden 1.1.2005—31.7.2005. Överföringarna av egendom mellan den egendom

som används inom affärsverksamheten och den egendom som används inom de offentliga för-

valtningsuppgifterna förutsätter inte några ytterligare investeringar inom affärsverksamheten och

inte heller några tilläggsanslag för skötsel av offentliga förvaltningsuppgifter.

71. Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel

21. Omkostnader för Forskningsanstalten

för veterinärmedicin och livsmedel (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

7 283 000 euro.

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

första stycket i beslutsdelen under momentet i

budgetpropositionen.

Tillägget på 108 000 euro jämfört med det

belopp på 7 175 000 euro som föreslås i bud-

getpropositionen föranleds av övergången till

ett nytt lönesystem.

2006 budget 7 283 000

2005 II tilläggsb. 62 000

2005 I tilläggsb. 220 000

2005 budget 23 958 000

2004 bokslut 22 998 000
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72. Livsmedelsverket

21. Livsmedelsverkets omkostnader (reser-

vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

1 861 000 euro.

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

första stycket i beslutsdelen under momentet i

budgetpropositionen.

Tillägget på 41 000 euro jämfört med det be-

lopp på 1 820 000 euro som föreslås i budget-

propositionen föranleds av övergången till ett

nytt lönesystem.

2006 budget 1 861 000

2005 II tilläggsb. 30 000

2005 I tilläggsb. 78 000

2005 budget 5 489 000

2004 bokslut 5 116 000

73. Kontrollcentralen för växtproduktion

21. Omkostnader för Kontrollcentralen för

växtproduktion (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

3 509 000 euro.

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

första stycket i beslutsdelen under momentet i

budgetpropositionen. 

Tillägget på 83 000 euro jämfört med det be-

lopp på 3 426 000 euro som föreslås i budget-

propositionen föranleds av övergången till ett

nytt lönesystem.

2006 budget 3 509 000

2005 II tilläggsb. 49 000

2005 I tilläggsb. 176 000

2005 budget 14 798 000

2004 bokslut 14 037 000



44

Huvudtitel 31

KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Kommunikationsministeriet

21. Kommunikationsministeriets omkostna-

der (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

14 790 000 euro.

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

första stycket i beslutsdelen under momentet i

budgetpropositionen.

Tillägget på 105 000 euro jämfört med det

belopp på 14 685 000 euro som föreslås i bud-

getpropositionen föranleds av överföring av ett

årsverke från moment 31.30.21.

2006 budget 14 790 000

2005 I tilläggsb. 192 000

2005 budget 14 247 000

2004 bokslut 14 239 000

24. Vägförvaltningen

78. Vissa vägprojekt (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 62 200 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-

ter som föranleds av de fullmakter att ingå av-

tal som beviljats under tidigare år. Vägförvalt-

ningen bemyndigas att ingå avtal enligt de full-

makter som beviljats tidigare år till den del

dessa fullmakter inte har använts. Vägförvalt-

ningen berättigas att ingå en avtalsfullmakt för

högst 29,0 miljoner euro i stället för den under

tidigare år beviljade fullmakten att sluta avtal

för högst 28,0 miljoner euro i fråga om projek-

tet rv 5 Jorois—Varkaus. 

Anslaget får även användas till betalning av

utgifter som föranleds av 2:a byggnadsetappen

av projektet rv 3 Tammerfors västra ringväg

och utgifter som föranleds av projektet rv 2

Vichtis—Björneborg. Vägförvaltningen berät-

tigas att ingå avtal för genomförandet av 2:a

byggnadsetappen av projektet rv 3 Tammer-

fors västra ringväg till ett belopp av högst 57

miljoner euro, för genomförandet av projektet

rv 2 Vichtis—Björneborg till ett belopp av

högst 45 miljoner euro och för genomförandet

av projektet rv 20 Hintta—Korvenkylä till ett

belopp av högst 25,7 miljoner euro. Med tanke

på genomförandet av projektet ingås ett avtal

med Uleåborgs stad om att Uleåborgs stad sva-

rar för genomförandet av förbättringen av det

vägasvnitt som hör till staten och de mervär-

desskattefria utgifterna för förbättringen som

år 2009 betalas räntelöst till staden.

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

slutsdelen under momentet i budgetpropositio-

nen.
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Jämfört med 56 000 000 euro som föreslås i

budgetpropositionen är ökningen 6 200 000

euro.

Av tillägget föranleds 5 200 000 euro av de

förändringar som ingår i den andra tilläggsbud-

geten för 2005 och som föranleds av hur de på-

började projekten framskrider. Fullmakterna

att sluta avtal i fråga om projekten ändras inte.

Höjningen av fullmakten att sluta avtal i frå-

ga om projektet rv 5 Jorois—Varkaus med 1,0

miljoner euro beror på entreprenörens ersätt-

ningsanspråk gällande sådana tilläggsarbeten

som föranleds av ytterligare bergskärningar,

erosionsskydd för sidodiken och filtersand

som skaffats utanför väglinjen. Ökningen av

anslaget för projektet är 1,0 miljoner euro.

Avsikten är att projektet rv 20 Hintta—Kor-

venkylä genomförs så att Uleåborgs stad finan-

sierar Vägförvaltningens mervärdesskattefria

kostnader på 25,7 miljoner euro som staten be-

talar till staden den 31 mars 2009. De samman-

lagda mervärdesskatteutgifterna för projektet

uppgående till ca 5,6 miljoner euro betalas un-

der moment 31.99.19 åren 2006—2009.

2006 budget 62 200 000

2005 II tilläggsb. -2 640 000

2005 budget 94 900 000

2004 bokslut 92 972 107

30. Sjöfartsverket

21. Sjöfartsverkets omkostnader (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

94 674 000 euro.

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

första stycket i beslutsdelen under momentet i

budgetpropositionen.

Avdraget på 105 000 euro jämfört med det

belopp på 94 779 000 euro som föreslås i bud-

getpropositionen föranleds av överföring av ett

årsverke till moment 31.01.21.

2006 budget 94 674 000

2005 I tilläggsb. 496 000

2005 budget 17 070 000

2004 bokslut 17 515 000

78. Vissa vattenvägsprojekt (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 8 500 000 euro.

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

första stycket i beslutsdelen under momentet i

budgetpropositionen.

Tillägget på 500 000 euro jämfört med det

belopp på 8 000 000 euro som föreslås i bud-

getpropositionen föranleds av att det påbörjade

arbetet med havsfarleden till Torneå som ingår

i den andra tilläggsbudgeten för 2005 framskri-

der långsammare än väntat på grund av dröjs-

mål i tillståndsprocesserna. Fullmakten att ingå

avtal i fråga om projektet ändras inte.

2006 budget 8 500 000

2005 II tilläggsb. -4 500 000

2005 budget 5 000 000

40. Banförvaltningscentralen

F ö r k l a r i n g :  Tabellen Banförvaltningscentralens inkomster och utgifter” i förklaringsde-

len till kapitelmotiveringen ersätts med följande tabell:
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78. Vissa banprojekt (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 49 200 000 euro.

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

första stycket i beslutsdelen under momentet i

budgetpropositionen.

Avdraget på 4 700 000 euro jämfört med det

belopp på 53 900 000 euro som föreslås i bud-

getpropositionen föranleds av den förändring

som ingår i den andra tilläggsbudgeten för

2005 och som föranleds av att det påbörjade

projektet med direktbanan Kervo—Lahtis

framskrider snabbare än väntat. Fullmakten att

ingå avtal i fråga om projektet ändras inte.

2006 budget 49 200 000

2005 II tilläggsb. 4 700 000

2005 I tilläggsb. -2 800 000

2005 budget 102 700 000

2004 bokslut 153 539 431

79. Byggande av radionät (reservationsan-

slag 3 år)

F ö r k l a r i n g :  Anslaget under momentet

ombildas till ett treårigt reservationsanslag.

Ändringen av anslagstypen till ett treårigt re-

servationsanslag jämfört med det fasta anslag

som föreslås i budgetpropositionen föranleds

av att projektet väntas bli slutfört år 2008 i stäl-

let för år 2006 som det uppskattas i budgetpro-

positionen.

Banförvaltningscentralens inkomster och utgifter (mn euro)

2004

utfall

2005

ordinarie

budget

2006

budgetförslag

Basbanhållningen
1)

 (21) 299,7 285,0 285,3

Inkomster 57,1 57,2 56,0

— Banavgift 41,8 42,0 42,5

— Fastighetsförvaltning 10,2 10,0 9,2

— Övriga inkomster 5,1 5,2 4,3

Utgifter 356,8 342,2 341,3

— Förvaltning 11,2 12,0 11,8

— Trafikledning 39,1 38,0 37,2

— Undersökningar (F & U) 2,2 5,0 7,1

— Planering och sakkunnigtjänster 6,1 4,6 5,0

— Fastighetsförvaltning 7,7 7,4 5,0

— Skötsel och användning av banan 127,1 117,4 128,5

— Underhållsinvesteringar 20,0 20,0 16,2

— Reinvesteringar 143,4 137,8 130,5

Utvecklingsinvesteringar (76, 77, 78 och 79) 198,8 114,4 63,9

Jordområden för bannätet (76) 2,3 0,7 1,5

Utvecklande av bannätet (77) 21,9 11,0 6,9

Vissa banprojekt (78) 153,5 102,7 49,2

Radionätet (79) 21,1 - 6,3

Nettoutgifter kapitel 31.40 498,5 399,4 349,2

Bruttoutgifter kapitel 31.40 555,6 456,6 405,2

1)
Järnvägsverket har beaktats vid dimensioneringen av momentet för basbanhållningen enligt följande (som avdrag): brut-

toutgifter 1,241 miljoner euro, inkomster från kontrollavgiftsverksamheten 0,7 miljoner euro, nettoutgifter 0,541 miljoner 

euro.
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2006 budget 6 300 000

2005 budget —

2004 bokslut 21 100 000

41. Järnvägsverket

21. Järnvägsverkets omkostnader (reserva-

tionsanslag 2 år)

Vid järnvägsverket inrättas en tjänst som

överdirektör (A31) fr.o.m. den 1 september

2006.

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

andra stycke till beslutsdelen under momentet

i budgetpropositionen. Det nuvarande andra

stycket blir tredje stycke.

2006 budget 1 000 000

51. Luftfartsförvaltningen

21. Luftfartsförvaltningens omkostnader (re-

servationsanslag 2 år)

Vid luftfartsförvaltningen inrättas en tjänst

som överdirektör (A31) fr.o.m. den 1 januari

2006.

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

andra stycke till beslutsdelen under momentet

i budgetpropositionen.

2006 budget 5 800 000

60. Köp av tjänster, ersättningar och stöd för kollektivtrafik

64. Köp och utvecklande av tjänster inom

förbindelsefartygstrafiken i skärgården (reser-

vationsanslag 3 år)

Anslaget får användas till köp av tjänster

inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården

och bränsle i anslutning därtill. Anslaget får i

enlighet med grunderna i statsrådets förord-

ning (371/2001) även användas till understöd

för trafikidkare som sköter trafikförbindelser-

na i skärgården.

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

andra stycket i beslutsdelen under momentet i

budgetpropositionen. 

Jämfört med budgetpropositionen komplet-

teras grunderna för användningen av momen-

tet i enlighet med ändringen i andra tilläggs-

budgeten för år 2005 så, att anslaget även får

användas för upphandling av bränsle i anslut-

ning till tjänster inom förbindelsefartygstrafi-

ken.

2006 budget 7 754 000

2005 II tilläggsb. 240 000

2005 budget 8 700 000

2004 bokslut 8 491 000
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99. Övriga utgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde

19. Mervärdesskatteutgifter inom kommuni-

kationsministeriets förvaltningsområde (för-

slagsanslag)

Under momentet beviljas 254 740 000 euro.

Anslaget får användas även för ersättande av

de mervärdesskatteutgifter som projektet rv 20

Hintta—Korvenkylä föranleder. 

F ö r k l a r i n g :  Det första stycket i be-

slutsdelen ersätter det första stycket i besluts-

delen under momentet i budgetpropositionen

och det andra stycket i beslutsdelen fogas som

tredje stycke till beslutsdelen under momentet

i budgetpropositionen.

Jämfört med 251 132 000 euro som föreslås

i budgetpropositionen är ökningen 3 608 000

euro.

Av tillägget föranleds 2 508 000 euro huvud-

sakligen av anslagsändringarna i den andra till-

läggsbudgeten för 2005 och 1 100 000 euro av

betalningen av mervärdesskatteutgifterna för

projektet rv 20 Hintta—Korvenkylä.

2006 budget 254 740 000

2005 I tilläggsb. 7 389 000

2005 budget 291 395 000

2004 bokslut 305 972 057

62. Statlig medfinansiering för kommunika-

tionsministeriets vidkommande för projekt i

vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsan-

slag)

År 2006 får nya beslut om beviljande av

medel fattas till ett belopp av sammanlagt

16 473 000 euro.

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

andra stycket i beslutsdelen under momentet i

budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 16 849 000 euro

som föreslås i budgetpropositionen är minsk-

ningen av bevillningsfullmakten 376 000 euro,

varav 300 000 euro föranleds av en precisering

av fullmaktsfördelningen förvaltningsområ-

desvis för mål 1-programmet och 76 000 euro

av tidigareläggningen av vissa projekt inom

gemenskapsinitiativprogrammet till år 2005.

2006 budget 11 284 000

2005 II tilläggsb. -2 000 000

2005 I tilläggsb. 770 000

2005 budget 13 293 000

2004 bokslut 5 755 872
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Huvudtitel 32

HANDELS- OCH INDUSTRIMINISTERIETS 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10. Förvaltning

22. Arbetskrafts- och näringscentralernas

omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

78 318 000 euro.

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

första stycket i beslutsdelen under momentet i

budgetpropositionen.

Tillägget på 510 000 euro jämfört med det

belopp på 77 808 000 euro som föreslås i bud-

getpropositionen föranleds av övergången till

ett nytt lönesystem.

2006 budget 78 318 000

2005 II tilläggsb. 270 000

2005 I tilläggsb. 1 986 000

2005 budget 74 871 000

2004 bokslut 73 146 000

20. Teknologi- och innovationspolitik

21. Geologiska forskningscentralens om-

kostnader (reservationsanslag 2 år)

Överdirektörstjänsten vid Geologiska forsk-

ningscentralen ändras till en generaldirektörs-

tjänst.

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

andra stycke till beslutsdelen under momentet

i budgetpropositionen.

2006 budget 40 315 000

2005 I tilläggsb. 588 000

2005 budget 40 822 000

2004 bokslut 41 208 000

22. Statens tekniska forskningscentrals om-

kostnader (reservationsanslag 2 år)

Anslaget får användas till betalning av en in-

sats om högst 100 euro för det andelslag som

skall grundas för deltagande i EEIG-projekt

(europeiska ekonomiska intressegruppering-

ar), vilka finansieras med medel ur EU:s ram-

program för forskning, och till betalning av

sedvanliga arvoden och offentliga avgifter för

upprättande av stiftelsehandlingar.

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

fjärdje stycke till beslutsdelen under momentet

i budgetpropositionen.

Medlemmar i det andelslag som skall grun-

das är utöver Statens tekniska forskningscen-

tral även Teknologiska utvecklingscentralen,

Mätteknikcentralen och Finlands Akademi.
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Till följd av den nationella lagstiftningen kan

en statlig myndighet i Finland inte direkt vara

medlem i en europeisk ekonomisk intresse-

gruppering (EEIG) eftersom medlemmarna

har obegränsat ansvar för intressegruppering-

ens skulder. I syfte att garantera att statliga

myndigheter kan delta i internationella forsk-

ningsprojekt är det nödvändigt att grunda en

privaträttslig mellanorganisation som påförs

ansvaret. De utgifter som andelslagets verk-

samhet föranleder sköts i fortsättningen inom

ramen för omkostnaderna. 

2006 budget 69 732 000

2005 I tilläggsb. 812 000

2005 budget 68 978 000

2004 bokslut 68 799 000

25.  Mätteknikcentralens omkostnader (re-

servationsanslag 2 år)

Anslaget får användas till betalning av en in-

sats om högst 100 euro för det andelslag som

skall grundas för deltagande i EEIG-projekt

(europeiska ekonomiska intressegruppering-

ar), vilka finansieras med medel ur EU:s ram-

program för forskning, och till betalning av

sedvanliga arvoden och offentliga avgifter för

upprättande av stiftelsehandlingar. 

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

tredje stycke till beslutsdelen under momentet

i budgetpropositionen.

Medlemmar i det andelslag som skall grun-

das är utöver Mätteknikcentralen även Statens

tekniska forskningscentral, Teknologiska ut-

vecklingscentralen och Finlands Akademi.

Till följd av den nationella lagstiftningen kan

en statlig myndighet i Finland inte direkt vara

medlem i en europeisk ekonomisk intresse-

gruppering (EEIG) eftersom medlemmarna

har obegränsat ansvar för intressegruppering-

ens skulder. I syfte att garantera att statliga

myndigheter kan delta i internationella forsk-

ningsprojekt är det nödvändigt att grunda en

privaträttslig mellanorganisation som påförs

ansvaret. De utgifter som andelslagets verk-

samhet föranleder sköts i fortsättningen inom

ramen för omkostnaderna. 

2006 budget 5 289 000

2005 I tilläggsb. 67 000

2005 budget 5 198 000

2004 bokslut 5 684 000

26. Teknologiska utvecklingscentralens om-

kostnader (reservationsanslag 2 år)

Anslaget får användas till betalning av en in-

sats om högst 100 euro för det andelslag som

skall grundas för deltagande i EEIG-projekt

(europeiska ekonomiska intressegruppering-

ar), vilka finansieras med medel ur EU:s ram-

program för forskning, och till betalning av

sedvanliga offentliga arvoden och offentliga

avgifter för upprättande av stiftelsehandlingar.

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

fjärdje stycke till beslutsdelen under momentet

i budgetpropositionen.

Medlemmar i det andelslag som skall grun-

das är utöver Teknologiska utvecklingscentra-

len även Statens tekniska forskningscentral,

Mätteknikcentralen och Finlands Akademi.

Till följd av den nationella lagstiftningen kan

en statlig myndighet i Finland inte direkt vara

medlem i en europeisk ekonomisk intresse-

gruppering (EEIG) eftersom medlemmarna

har obegränsat ansvar för intressegruppering-

ens skulder. I syfte att garantera att statliga

myndigheter kan delta i internationella forsk-

ningsprojekt är det nödvändigt att grunda en

privaträttslig mellanorganisation som påförs

ansvaret. De utgifter som andelslagets verk-

samhet föranleder sköts i fortsättningen inom

ramen för omkostnaderna. 

2006 budget 27 991 000

2005 I tilläggsb. 243 000

2005 budget 26 509 000

2004 bokslut 25 274 000
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30. Företagspolitik

42. Räntestöd till Finnvera Abp (förslagsan-

slag)

Under momentet beviljas 14 891 000 euro.

Specialfinansieringsbolaget får 2006 bevilja

lån som omfattas av det regionala räntestödet

till ett belopp av högst 120 330 000 euro samt

lån som omfattas av specialräntestöd och be-

viljas i enlighet med stödprogram som stöds på

näringspolitiska grunder till ett belopp av sam-

manlagt högst 114 314 000 euro. Statsrådet

kan vid behov, om efterfrågan det förutsätter

och utan att överskrida det totala beloppet av

fullmakter, ändra det inbördes fördelningsför-

hållandet mellan regionalpolitiska räntestöds-

lån och specialräntestödslån samt ändra full-

makter för vilka beviljats räntestöd till full-

makter utan räntestöd.

F ö r k l a r i n g :  Det första stycket i be-

slutsdelen ersätter det första stycket i besluts-

delen under momentet i budgetpropositionen

och det andra stycket i beslutsdelen ersätter det

tredje stycket i beslutsdelen under momentet i

budgetpropositionen.

Tillägget på 471 000 euro jämfört med det

belopp på 14 420 000 euro som föreslås i bud-

getpropositionen föranleds av de ändringar

som gjorts i den första och andra tilläggsbud-

geten för 2005.

2006 budget 14 891 000

2005 II tilläggsb. —

2005 I tilläggsb. —

2005 budget 17 320 000

2004 bokslut 17 494 338

60. Energipolitik

42. Användning av Kyotomekanismerna (re-

servationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 350 000 euro.

Anslaget får användas för finansiering av

konsultverksamhet som hänför sig till adminis-

treringen av s.k. flexibla mekanismer som till-

låts enligt Kyotoprotokollet samt för anskaff-

ning av flexibla mekanismer.

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

getpropositionen.

Finland har förbundit sig att som en del av

Europeiska unionen uppfylla sina skyldigheter

enligt Kyotoprotokollet. Staten kan delta i

minskandet av utsläppen av växthusgaser ge-

nom att tillämpa de flexibla mekanismer som

tillåts enligt Kyotoprotokollet. Den andel ut-

släppsenheter som anskaffas med mekanis-

merna preciseras i den redogörelse gällande

energi- och klimatstrategin som lämnas till

riksdagen. 

Finland startade år 1999 ett CDM/JI-pilot-

program i syfte att samla in erfarenheter om de

flexibla mekanismerna. Målet med pilotpro-

grammet har varit att också skapa administrati-

va förfaringssätt för beredningen och genom-

förandet av projekt samt att göra upp tydliga

anvisningar för användningen av projektmeka-

nismerna.  Dessutom har avsikten med pilot-

programmet varit att genomföra cirka tio JI-

och CDM-projekt som ger Finland utsläpps-

minskningar. Pilotprogrammet finansieras

med medel under utrikesministeriets moment

24.99.67. Ansvaret för koordineringen av de

flexibla mekanismerna överförs till handels-

och industriministeriet. Utöver den egentliga

anskaffningen av utsläppsenheter är Kyotome-

kanismerna även förknippade med många obli-

gatoriska uppgifter. Dessa förutsätter förvalt-

ning av mekanismer oberoende av om meka-

nismerna används för anskaffning av

utsläppsminskningar eller inte.

2006 budget 350 000
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Huvudtitel 33

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Social- och hälsovårdsministeriet

62. Statlig medfinansiering för social- och

hälsovårdsministeriets vidkommande för pro-

jekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (för-

slagsanslag)

År 2006 får nya beslut om beviljande av

medel fattas till ett belopp av sammanlagt

4 849 000 euro.

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

andra stycket i beslutsdelen under momentet i

budgetpropositionen.

Minskningen av bevillningsfullmakten med

160 000 euro jämfört med det belopp på

5 009 000 euro som föreslås i budgetproposi-

tionen föranleds av en justering av fördelning-

en av bevillningsfullmakterna enligt förvalt-

ningsområde när det gäller gemenskapsinitiati-

ven.

2006 budget 5 457 000

2005 I tilläggsb. —

2005 budget 4 815 000

2004 bokslut 3 289 104

17. Utkomstskydd för arbetslösa

50. Statsandel till arbetslöshetskassor (för-

slagsanslag)

Under momentet beviljas 542 000 000 euro.

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

första stycket i beslutsdelen under momentet i

budgetpropositionen.

Tillägget på 28 000 000 euro jämfört med

det belopp på 514 000 000 euro som föreslås i

budgetpropositionen föranleds av att utgifterna

för inkomstrelaterade dagpenningar har ökat.

2006 budget 542 000 000

2005 II tilläggsb. -9 000 000

2005 budget 580 000 000

2004 bokslut 592 000 000

51. Grundskydd i enlighet med lagen om ut-

komstskydd för arbetslösa (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 59 000 000 euro.

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

första stycket i beslutsdelen under momentet i

budgetpropositionen.

Avdraget på 2 000 000 euro jämfört med det

belopp på 61 000 000 euro som föreslås i bud-
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getpropositionen föranleds dels av en ökning

av de premier som skall redovisas som lönta-

gares arbetslöshetsförsäkringspremie, dels av

en ökning av utgifterna för inkomstrelaterade

dagpenningar.

2006 budget 59 000 000

2005 II tilläggsb. -2 000 000

2005 budget 76 000 000

2004 bokslut 99 000 000

18. Sjukförsäkring

60. Statens andel i de utgifter som föranleds

av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 1 107 900 000 eu-

ro.

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

första stycket i beslutsdelen under momentet i

budgetpropositionen.

Den minskning av anslaget som föreslås i

sjätte stycket i förklaringen till momentet i

budgetpropositionen och som föranleds av re-

videringen av systemet för läkemedelsersätt-

ning är 33 500 000 euro i stället för det belopp

på 35 000 000 euro som nämns i stycket.

Den anslagsökning som föreslås i sjunde

stycket i förklaringen till momentet i budget-

propositionen och som föranleds av en ändring

av lagen om Folkpensionsanstaltens rehabilite-

ringsförmåner och rehabiliteringspenningför-

måner är 400 000 euro i stället för det belopp

på 1 800 000 euro som nämns i stycket.

Tillägget på 100 000 euro jämfört med det

belopp på 1 107 800 000 euro som föreslås i

budgetpropositionen föranleds av ovan nämn-

da kostnadspreciseringar.

2006 budget 1 107 900 000

2005 II tilläggsb. -45 000 000

2005 I tilläggsb. 4 260 000

2005 budget 1 017 000 000

2004 bokslut 769 618 758

19. Pensionsförsäkring

52. Statens andel i de utgifter som föranleds

av lagen om pension för företagare (förslags-

anslag)

Under momentet beviljas 73 000 000 euro.

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

första stycket i beslutsdelen under momentet i

budgetpropositionen.

Tillägget på 11 000 000 euro jämfört med

det belopp på 62 000 000 euro som föreslås i

budgetpropositionen föranleds av effekten av

sänkningen av FöPL-premien på kalkylen över

försäkringspremier.

2006 budget 73 000 000

2005 II tilläggsb. -8 000 000

2005 budget 60 000 000

2004 bokslut 58 700 000

53. Statens pensionsersättning för tiden för

vård av barn och för tiden för studier (förslags-

anslag)

Under momentet beviljas 400 000 euro.

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

första stycket i beslutsdelen under momentet i

budgetpropositionen.

Tillägget på 399 000 euro jämfört med det

belopp på 1 000 euro som föreslås i budgetpro-

positionen föranleds av ersättningar till Pen-

sionsskyddscentralen och Folkpensionsanstal-
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ten för uppbyggnaden av ett system för verk-

ställighet av lagen.

2006 budget 400 000

2005 budget 1 000

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

30.  (33.32.30 och 35) Statsandel till kommu-

nerna för social- och hälsovårdens driftskost-

nader (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 4 020 700 000 eu-

ro.

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

första stycket i beslutsdelen under momentet i

budgetpropositionen. 

Ändringen 14 700 000 euro jämfört med det

belopp på 4 006 000 000 euro som föreslås i

budgetpropositionen föranleds av nettotilläg-

gen till och nettoavdragen från de utjämnings-

poster som baserar sig på kommunernas skat-

teinkomster. 

På grundval av de slutliga skatteuppgifterna

för år 2004 har av ändringar i utjämningarna av

statsandelarna som avdrag beaktats 2 600 000

euro. Med hänvisning till effekten av höjning-

en av utjämningsgränsen som hänför sig till

den kompensation i samband med skogsskatt

som nämns i förklaringen till momentet

26.97.31 har dessutom som tillägg beaktats

17 300 000 euro.

2006 budget 4 020 700 000

2005 budget 3 728 271 000

2004 bokslut 3 365 346 652
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Huvudtitel 34

ARBETSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

05. Fullföljandet av de europeiska strukturfondernas program

61. Europeiska socialfondens deltagande i

EU:s strukturfondsprogram (förslagsanslag)

Anslaget får tillsammans med anslagen un-

der förvaltningsområdenas motfinansierings-

moment användas även för anställande av den

personal, motsvarande högst 365 årsverken,

som behövs för genomförande av de program

som Europeiska socialfonden medfinansierar.

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

femte stycket i beslutsdelen under momentet i

budgetpropositionen.

Ökningen av antalet årsverken med 224 jäm-

fört med de 141 årsverken som föreslås i bud-

getpropositionen föranleds av att man vid di-

mensioneringen av årsverkena beaktat förutom

den personal som anställs med medel för den

tekniska hjälpen en bedömning av antalet per-

sonal i projekt inom den egna verksamheten

som Europeiska socialfonden medfinansierar.

2006 budget 137 242 000

2005 II tilläggsb. -4 000 000

2005 I tilläggsb. —

2005 budget 137 055 000

2004 bokslut 120 167 185

06. Arbetskraftspolitiken

21. Omkostnader inom arbetskraftsärende-

nas lokalförvaltning (reservationsanslag 2 år)

Användningen av ett anslag som är avsett för

samservicekontorens och servicecentrens

verksamhet förutsätter att kommunerna bidrar

med ungefär lika många tjänstemän som ar-

betskraftsbyrån till de gemensamma verksam-

hetsställena. Arbetsförvaltningen och kommu-

nen svarar gemensamt för verksamhetskostna-

derna på det sätt som arbetsministeriet närmare

bestämmer.

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

tredje stycket i beslutsdelen under momentet i

budgetpropositionen.

 Ändringen av beslutsdelen gör kostnadsför-

delningen mellan arbetsförvaltningen och

kommunerna tydligare och underlättar kost-

nadsuppföljningen. 

2006 budget 142 826 000

2005 II tilläggsb. 554 000

2005 I tilläggsb. 2 575 000

2005 budget 134 583 000

2004 bokslut 137 592 743
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Huvudtitel 35

MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

30. Främjande av boendet

60. Överföring till Statens bostadsfond

År 2006 får av Statens bostadsfonds medel

med stöd av statsunderstödslagen kommuner i

huvudstadsregionen och dess kranskommuner

liksom även kommuner i andra tillväxtcentra

beviljas sammanlagt högst 10 000 000 euro

som tidsbundna projektbaserade understöd för

byggande av kommunalteknik i nya bostads-

områden enligt vad som närmare bestäms ge-

nom förordning av statsrådet. Dessutom får

villkorliga förhandsbeslut fattas om de under-

stöd som beviljas för nämnda ändamål åren

2007—2009. Beloppet av de understöd som

beviljas enligt de villkorliga förhandsbesluten

får uppgå till sammanlagt högst 5 000 000 eu-

ro. De objekt som beviljas understöd för byg-

gande av kommunalteknik i tillväxtcentra får

utvidgas så att understöd kan beviljas för byg-

gande av nödvändiga överförings- och sam-

lingsledningar samt matarledningar och för-

bindelsevattenledningar i bostadsområden i

enlighet med lagen om stödjande av vatten-

och avloppsåtgärder (686/2004).

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

fjärde stycket under rubriken Understöd i be-

slutsdelen under momentet i budgetpropositio-

nen. 

Periodiseringen av fullmakten på samman-

lagt 50 miljoner euro för understöd för kom-

munalteknik under femårsperioden 2005—

2009 ändras så att den fullmakt som skall an-

vändas 2006 höjs från 8 miljoner euro till 10

miljoner euro.

2006 budget —

2005 budget —

2004 bokslut —

99. Övriga utgifter inom miljöministeriets  förvaltningsområde

62. Statlig medfinansiering för miljöministe-

riets vidkommande för projekt i vilka EU:s

strukturfonder deltar (förslagsanslag)

År 2006 får nya beslut om beviljande av

medel fattas till ett belopp av sammanlagt

6 906 000 euro.

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

andra stycket i beslutsdelen under momentet i

budgetpropositionen.

Tillägget på 173 000 euro i bevillningsfull-

makten jämfört med det belopp på 6 733 000

euro som föreslås i budgetpropositionen föran-

leds av en precisering av fördelningen inom de

olika förvaltningsområdena av bevillningsfull-

makten när det gäller mål 1- och 2-program-

men samt gemenskapsinitiativen.

2006 budget 10 135 000

2005 II tilläggsb. -800 000

2005 I tilläggsb. —

2005 budget 10 765 000

2004 bokslut 8 005 564


