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ALLMÄN MOTIVERING

Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en tilläggs-

budget för 2006.

Ekonomiska utsikterDen internationella ekonomiska tillväxten fortsätter i snabb takt

trots höjningen av råvarupriserna. I Förenta staterna avtar tillväxten

något, men är dock nästan 3 %. I Asien ökar produktionen fortfaran-

de i ganska snabb takt. I euroområdet försnabbas den ekonomiska

tillväxten, men stannar trots det på bara knappt 2 %.

I år ökar totalproduktionen i Finland med 3,7 %. Den snabbare

tillväxten beror delvis på det låga procenttalet vid jämförelsetid-

punkten, eftersom produktionstillväxten i fjol dämpades av stör-

ningarna på arbetsmarknaden. Innevarande år grundar sig tillväxten

såväl på den inhemska som på den utländska efterfrågan. Inkomst-

ökningen och lindringen av förvärvsinkomstbeskattningen ökar till-

växten i hushållens köpkraft, medan sparkvoten förblir oförändrad.

Den privata konsumtionen ökar med närmare 3 %. Exportförvänt-

ningarna är gynnsamma, och i motsats till förra året har nettoexpor-

ten en positiv effekt på produktionstillväxten. Sysselsättningsgra-

den stiger i år till 68,8 %. Sysselsättningen ökar över lag i olika

branscher, industrin medräknad. Arbetslöshetsgraden sjunker till

7,8 %. Konsumentpriserna stiger i år med drygt 1 %, även om den

senaste utvecklingen i råvarupriserna ökar trycket på en snabbare

höjning av prisnivån. Som helhet tagen är de ekonomiska utsikterna

bättre än vad som förutsågs i den ordinarie budgeten. Detta beror

närmast på bättre utsikter för den privata konsumtionen och expor-

ten.

InkomstposternaKalkylen över de ordinarie inkomsterna höjs med ett nettobelopp

på sammanlagt 992 miljoner euro.

Kalkylen över skatter och inkomster av skattenatur höjs med 294

miljoner euro jämfört med det som budgeterats tidigare. Höjningen

föranleds av att intäktskalkylen över mervärdesskatten höjs med

294 miljoner euro till följd av att mervärdesskattebasen växte mer

än beräknat år 2005.

Kalkylen över inkomster av blandad natur sänks med ett nettobe-

lopp på 114 miljoner euro. Det föreslås att överföringen från pen-

sionsfonden sänks med 170 miljoner euro. Avsikten är att pensions-

fondens medel skall öka med ett större belopp än tidigare på grund

av den gynnsamma inkomstutvecklingen inom statsfinanserna. Ur

statsgarantifonden överförs 11,5 miljoner euro till budgetekonomin

och ur försörjningsberedskapsfonden 24 miljoner euro.

Kalkylen över ränteinkomster och intäktsföring av vinst höjs med

ett nettobelopp på 743,1 miljoner euro. Dividendinkomstposten

höjs med 683,9 miljoner euro på basis av det belopp som influtit. Av

ökningen föranleds närmare 400 miljoner euro av de extra dividen-

der som Fortum Abp och TeliaSonera AB delat ut. I ränteinkomster



ALLMÄNT

A 6

beräknas inflyta ett nettobelopp som är 25 miljoner euro större än

det som beräknats i inkomstposten i budgeten efter det att uppskatt-

ningarna av de genomsnittliga kassareserverna och ränteintäkterna

har preciserats. Av Finlands Banks vinst intäktsförs till staten 34

miljoner euro mer än det som budgeterats. 

Kalkylen över lån som återbetalas till staten höjs med 68,8 miljo-

ner euro.

Balans och statsskulden I och med tilläggsbudgetpropositionen uppvisar statens budget-

ekonomi ett överskott i stället för ett underskott. För utgifterna inom

förvaltningsområdena föreslås en nettoökning på 150 miljoner euro.

Ränteutgifterna för statsskulden beräknas dessutom vara 50 miljo-

ner euro större än vad som budgeterats tidigare.

Tilläggsbudgetpropositionen för 2006 uppvisar ett överskott på

346 miljoner euro. Det föreslås att överskottet används till amorte-

ringar på statsskulden. Av höjningen av inkomstposten föranleds en

tredjedel av dividendinkomster som skall betraktas som inkomster

av engångsnatur och resten till stor del av att konjunkturutveckling-

en varit gynnsammare än väntat. Statsskulden beräknas uppgå till

59,7 miljarder euro i slutet av 2006, vilket är ca 37 % i förhållande

till bruttonationalprodukten. Enligt de begrepp som används i natio-

nalräkenskaperna beräknas statsfinanserna uppvisa överskott år

2006. Överskottet beräknas vara 0,4 % i förhållande till bruttonatio-

nalprodukten.

Staten har genom sin strama finanspolitik minskat skuldsättning-

en och därmed ränteutgifterna. På detta sätt har man skapat rum för

den ökning av utgifterna som föranleds av att befolkningens medel-

ålder stiger. Trots detta är vi dock långt från det balansmål som upp-

ställdes i början av decenniet och enligt vilket överskottet inom

statsfinanserna under detta decennium bör uppgå till i genomsnitt

1½—2 % av bruttonationalprodukten om statsskulden skall kunna

minskas tillräckligt för att garantera en hållbar offentlig ekonomi

också under senare år. Utgiftsökningen måste dämpas för att de

kommande generationernas skattebörda inte skall bli orimligt stor.

Budgetekonomins inkomstposter, anslag och balans, mn euro

2005

Bokslut

2006

Godkänd

budget

2006

Regeringens

proposition

2006

Sammanlagt

Anslag sammanlagt 

(exkl. minskning av statsskulden) 37 467 39 582 200 39 782

— Räntor på statsskulden (huvudtitel 36) 2 263 2 238 50 2 288

Minskning av statsskulden 

(huvudtitel 37) 3 780 - 346 346

— Nettoamorteringar 3 736 - 300 300

— Skuldhantering 44 - 46 46
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Ramen för valperioden 

och ofördelad reserv

I budgeten för 2006 var anslagramen för innevarande år 29 833

miljoner euro. Tilläggsbudgetpropositionen innefattar ibruktagan-

det av ett nytt lönesystem vid vissa ämbetsverk, vilket föranleder en

justering av kostnadsnivån i ramen med ca 4,6 miljoner euro. När

detta beaktas uppgår den justerade ramen för valperioden till 29 838

miljoner euro för år 2006. I tilläggsbudgeten föreslås ett tillägg av

128 miljoner euro till anslagen inom ramen. I budgeten för 2006 och

i denna tilläggsbudgetproposition har i ramanslag budgeterats sam-

manlagt 29 798 miljoner euro, varvid 39 miljoner euro kvarstår som

en ofördelad reserv.

I tilläggsbudgetpropositionen har man förhållit sig avvisande till

utgiftsbehov som är beroende av prövning, utom då man har bedömt

att de är oundvikliga. Regeringen strävar efter att de behov av mer-

utgifter som är beroende av prövning huvudsakligen skall bedömas

samtidigt i samband med höstens tilläggsbudget. Man har haft goda

erfarenheter av förfarandet de två föregående åren, då många an-

slagsbehov av engångsnatur har kunnat tillgodoses i höstens till-

läggsbudgetar. I år är den ofördelade reserven dock betydligt mind-

re än under de två föregående åren.

EU-ordförandeskapetFör utgifter för EU-ordförandeskapet föreslås anslagsökningar

om sammanlagt 12 miljoner euro, varav 6,5 miljoner euro för säker-

hetsarrangemang under ordförandeskapet.

Dessutom föreslås 2 miljoner euro för anskaffning av ett skyddat

informationssystem som är avsett för statsledningen och säkerhets-

myndigheterna bl.a. med tanke på behoven under Finlands EU-ord-

förandeskap.

Fullmakter att bevilja 

medel och ingå avtal i 

samband med bistånd

Fullmakterna att bevilja medel och ingå avtal i samband med bi-

stånd höjs med sammanlagt 407,6 miljoner euro. Av dessa förbin-

delser är 57,2 miljoner euro avsedda för Initiativet till skuldavskriv-

ningar (MDRI) och 350,4 miljoner euro för 10:e Europeiska utveck-

lingsfonden (EUF-10).

Verkställighet av straffFör fångvårdens omkostnader föreslås ett tillägg av 3,5 miljoner

euro för tryggande av fångvårdens verksamhetsförutsättningar.

Systemen vid tullverketFör tullverkets omkostnader föreslås ett tillägg av 11,5 miljoner

euro. Av tillägget föranleds 10,5 miljoner euro av utvecklandet av

tullverkets datanät, vilket har bedömts vara brådskande, och 1 mil-

jon euro av förnyandet av systemet med exporttullar.

Inkomstposter sammanlagt 

(exkl. nettoupplåning och skuldhantering) 39 023 39 136 992 40 127

— Skatteinkomster 32 311 33 410 294 33 704

— Övriga inkomster 6 712 5 726 698 6 424

Nettoupplåning och skuldhantering - 446 -446 -

— Nettoupplåning till nominellt värde - 492 -492 -

— Skuldhantering - -46 +46 -
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Energiskattestöd till jord-

bruket, trädgårdsodlingen 

och renhushållningen

I samband med rambeslutet 2005 beslöt regeringen att jordbruks-

och växthusnäringens samt renhushållningens produktionskostna-

der skall sänkas genom att dessas energibeskattning lättas. För än-

damålet föreslås sammanlagt 16,3 miljoner euro. För energiskatte-

stöd som skall betalas till jordbruket och växthusnäringen föreslås

ett anslag om 15,8 miljoner euro. Inom jordbruket och trädgårdsod-

lingen kompenseras energiskatten på lätt och tung brännolja och el

delvis genom stödet. 

Inom renhushållningen kan motsvarande stödmodell inte tilläm-

pas. Det föreslås därför att energiskattestödet riktas till renhushåll-

ningen år 2006 i form av en höjning av det nuvarande stödet för liv-

renar, vilken betalas av anslaget under momentet för nationellt stöd

för jordbruket och trädgårdsodlingen. För nationellt stöd för jord-

bruket och trädgårdsodlingen föreslås därför ett tillägg av 0,5 miljo-

ner euro. 

Tippningsvinstmedel Det föreslås att 10 miljoner euro intäktsförs ur Oy Veikkaus Ab:s

dispositionsfond. Det föreslås att av intäktsföringen används bl.a

1,4 miljoner euro för förnyande av datanätet Funet, 1 miljon euro

för filmproduktion och filmdistribution, 1 miljon euro för kulturex-

port, 1 miljon euro för idrottsprogrammet för barn och unga och 1

miljon euro för riksomfattande ungdomscentralers pågående inves-

teringsprojekt.

Universitetscentret Porin 

yliopistokeskus

För utvecklande av undervisningen på teknikens område vid uni-

versitetscentret Porin yliopistokeskus och för vissa andra projekt fö-

reslås 2,1 miljoner euro.

Beredskapen med tanke 

på en hotande influensa-

pandemi

För beredskapen med tanke på en hotande influensapandemi före-

slås en anslagsökning om 1 miljon euro för fördelning av vaccin på

ampuller och 1 miljon euro för höjande av Folkhälsoinstitutets be-

redskap med tanke på smittsamma sjukdomar, varav 0,9 miljoner

euro är omfördelning av finansieringen av projekt inom social- och

hälsovården. Det föreslås dessutom att 2,5 miljoner euro av finan-

sieringen av projekt inom social- och hälsovården riktas till sjuk-

vårdsdistrikten för utvecklande av beredskapen inför en eventuell

pandemi och för utvecklande av den regionala epidemiologiska

verksamheten.

Kommunikationstjänster För anläggande av en vägförbindelse till gruvområdet Suurikuu-

sikko föreslås en fullmakt att ingå avtal till ett belopp av högst 2,2

miljoner euro, och inledandet av arbetena på Ilmala bangård på-

skyndas med en anslagsökning om 5 miljoner euro. Trafikanslagen

för basväghållning, basbanhållning, kollektivtrafik samt för forsk-

nings- och utvecklingsverksamhet inom förvaltningsområdet ökas

med sammanlagt 8,9 miljoner euro, vilket motsvarar inkomsterna

från EU-bidrag. På grund av att vissa pågående trafikprojekt för-

dröjs eller påskyndas ses behoven av anslag för dem över. För främ-

jande av övergången till digital televisionsverksamhet föreslås en

anslagsökning om 0,4 miljoner euro. För inledande av verksamhe-
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ten vid Järnvägsverket föreslås en anslagsökning om 0,3 miljoner

euro.

Förberedelser för anskaff-

ning av ett fartyg för 

bekämpning av miljö-

skador

I syfte att förbättra bekämpningen av miljöskador föreslås en full-

makt för Finlands miljöcentral att förbereda anskaffningen av ett

kombinationsfartyg som är utrustat för bekämpning av olje- och ke-

mikalieskador så att fullmakten åren 2006—2008 kan åsamka staten

utgifter om högst 35 miljoner euro. Anslagsbehovet år 2006 på

grund av detta är 2 miljoner euro.

Reparation av brand-

skador i VTT:s 

forskningslokaler

För reparation av skador som orsakats av eldsvåda i Statens tek-

niska forskningscentrals forskningslokaler föreslås ett anslag om

9,5 miljoner euro.

Anskaffning av 

utsläppsenheter

För uppfyllande av förpliktelserna enligt Kyotoprotokollet före-

slås en fullmakt om 10 miljoner euro att år 2006 ingå förbindelser

om anskaffning av utsläppsenheter med användning av de flexibla

mekanismerna enligt Kyotoprotokollet i en omfattning av högst 10

miljoner ton under avtalsperioden 2008—2012. Anslagsbehovet år

2006 på grund av detta är 2 miljoner euro.

StrukturfondernaEn del av projekten inom ramen för strukturfondsprogrammen har

underskridit utgiftstaket enligt förbindelserna på ett sådant sätt att

bevillningsfullmakterna inte har kunnat bindas till nya projekt. Där-

för har en del av de förbindelser som ingåtts med stöd av bevill-

ningsfullmakter som beviljats i budgetarna 2000—2005 upplösts.

De bevillningsfullmakter för strukturfonderna som blivit oanvända

under åren 2003—2004 uppgår till sammanlagt 21,5 miljoner euro.

Samtidigt uppgår de bevillningsfullmakter för den statliga medfi-

nansieringen som blivit oanvända till sammanlagt 21,7 miljoner eu-

ro. Det föreslås att bevillningsfullmakterna ombudgeteras inom res-

pektive ministeriums förvaltningsområde i denna tilläggsbudget-

proposition. Syftet med ombudgeteringen av

bevillningsfullmakterna är att göra det möjligt att ingå förbindelser

enligt programramarna. En motsvarande ombudgetering av full-

makter för åren 2000—2002 genomfördes i den första tilläggsbud-

geten för 2003 och av fullmakter för åren 2000—2004 i den första

tillläggsbudgeten för 2005.

Räntor på statsskuldenHöjningen av räntenivån ökar ränteutgifterna för statsskulden i

euro med ett större belopp än vad som kan sparas in i ränteutgifter

genom amorteringar på skulden. För ränteutgifter föreslås ett tillägg

av 50 miljoner euro.
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De av riksdagen godkända anslagen för 2006 och de nu föreslagna ändringarna av anslagen enligt 

huvudtitel, euro

Huvudtitel

Godkänd

budget

Regeringens

proposition Sammanlagt

21. Riksdagen 104 480 000 - 104 480 000

22. Republikens president 11 615 000 30 000 11 645 000

23. Statsrådet 74 529 000 4 800 000 79 329 000

24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 895 384 000 3 280 000 898 664 000

25. Justitieministeriets förvaltningsområde 696 122 000 4 741 000 700 863 000

26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 1 551 296 000 7 926 000 1 559 222 000

27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 2 274 035 000 17 455 000 2 291 490 000

28. Finansministeriets förvaltningsområde 5 792 275 000 37 134 000 5 829 409 000

29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde 6 470 315 000 13 599 000 6 483 914 000

30. Jord- och skogsbruksministeriets 

förvaltningsområde 2 703 461 000 4 173 000 2 707 634 000

31. Kommunikationsministeriets 

förvaltningsområde 1 752 158 000 46 764 000 1 798 922 000

32. Handels- och industriministeriets 

förvaltningsområde 974 238 000 13 270 000 987 508 000

33. Social- och hälsovårdsministeriets 

förvaltningsområde 11 324 749 000 -5 455 000 11 319 294 000

34. Arbetsministeriets förvaltningsområde 1 965 218 000 149 000 1 965 367 000

35. Miljöministeriets förvaltningsområde 753 745 000 2 063 000 755 808 000

36. Räntor på statsskulden 2 238 000 000 50 000 000 2 288 000 000

Sammanlagt (exkl. minskning av statsskulden) 39 581 620 000 199 929 000 39 781 549 000

37. Minskning av statsskulden - 345 934 000 345 934 000

Sammanlagt 39 581 620 000 545 863 000 40 127 483 000

De av riksdagen godkända inkomstposterna för 2006 och de nu föreslagna ändringarna av inkomst-

posterna enligt avdelning, euro

Avdelning

Godkänd

budget

Regeringens

proposition Sammanlagt

11. Skatter och inkomster av skattenatur 33 409 949 000 294 000 000 33 703 949 000

12. Inkomster av blandad natur 4 490 873 000 -114 028 000 4 376 845 000

13. Ränteinkomster och intäktsföring av vinst 1 005 895 000 743 100 000 1 748 995 000

15. Lån (exkl. nettoupplåning och skuldhantering) 228 864 000 68 830 000 297 694 000

Sammanlagt (exkl. nettoupplåning och skuldhantering) 39 135 581 000 991 902 000 40 127 483 000

Nettoupplåning och skuldhantering (moment 15.03.01) 446 039 000 -446 039 000 -

Sammanlagt 39 581 620 000 545 863 000 40 127 483 000



Tilläggsbudgeten för 2006

INKOMSTPOSTER

Avdelning 11 e

11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR i 294 000 000

04. Skatter och avgifter på grund av omsättning i 294 000 000

01. Mervärdesskatt, tillägg i ................................................................... 294 000 000

Avdelning 12

12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR i -114 028 000

27. Försvarsministeriets förvaltningsområde i 1 660 000

99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde, 

tillägg i.............................................................................................. 1 660 000

28. Finansministeriets förvaltningsområde i -170 000 000

07. Överföring från statens pensionsfond, minskning i.......................... -170 000 000



Avdelning 1312

29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde i 10 000 000

88. Statens andelar av tippningens och penninglotteriets vinstmedel, till-

lägg i ................................................................................................. 10 000 000

30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde i 76 000

99. Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvalt-

ningsområde, tillägg i ....................................................................... 76 000

31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde i 8 736 000

24. Vägförvaltningens inkomster, tillägg i ............................................. 1 680 000

99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltnings-

område, tillägg i................................................................................ 7 056 000

32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde i 35 500 000

30. Överföringar från fonder utanför statsbudgeten i ............................. 35 500 000

Avdelning 13

13. RÄNTEINKOMSTER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST i 743 100 000

01. Ränteinkomster i 25 200 000

04. Räntor på statens lån till affärsverken, minskning i ......................... -7 300 000

07. Räntor på depositioner, tillägg i ....................................................... 32 500 000

03. Dividendinkomster i 683 900 000

01. Dividendinkomster, tillägg i ............................................................. 683 900 000

04. Andel i statens penninginstituts vinst i 34 000 000

01. Andel i Finlands Banks vinst, tillägg i ............................................. 34 000 000

Avdelning 15

15. LÅN i -377 209 000

01. Lån som återbetalas till staten i 68 830 000

02. Återbetalningar på statens lån till affärsverk, tillägg i ..................... 68 830 000



Avdelning 15 13

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering i -446 039 000

01. Nettoupplåning och skuldhantering, minskning i............................. -446 039 000

Inkomstposternas totalbelopp:

545 863 000
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ANSLAG

Huvudtitel 22 e

22. REPUBLIKENS PRESIDENT i 30 000

01. Republikens president i 30 000

01. Presidentens arvode och representationsanslag (fast anslag), tillägg i 30 000

Huvudtitel 23

23. STATSRÅDET i 4 800 000

02. Statsrådets kansli i 4 700 000

21. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år), tillägg i 200 000

22. EU-ordförandeskapet (reservationsanslag 3 år), tillägg i ................. 4 500 000

99. Statsrådets övriga utgifter i 100 000

27. Kommissionen för 90-årsjubileet med anledning av Finlands själv-

ständighet (reservationsanslag 2 år) i ............................................... 100 000

Huvudtitel 24

24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 3 280 000

01. Utrikesförvaltningen i 3 280 000

21. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), 

tillägg i.............................................................................................. 3 280 000

76. Anskaffning av fastigheter och lokaler (reservationsanslag 3 år) i .. —

30. Internationellt bistånd i —

66. Egentligt bistånd (reservationsanslag 3 år) i .................................... —

99. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde i —

22. Utgifter för underhåll av Finlands fredsbevarande styrkor (förslags-

anslag) i ............................................................................................ —
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Huvudtitel 25

25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 4 741 000

01. Ministeriet och myndigheter i samband med det i 110 000

21. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 110 000

10. Domstolsväsendet i 470 000

21. Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 4 000

22. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 

2 år), tillägg i .................................................................................... 3 000

23. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år), tillägg i 463 000

30. Juridiska tjänster och offentlig rättshjälp i 91 000

21. Rättshjälpsbyråernas och konsumentklagonämndens omkostnader 

(reservationsanslag 2 år), tillägg i .................................................... 91 000

40. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning i 244 000

21. Exekutionsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reser-

vationsanslag 2 år), tillägg i.............................................................. 244 000

50. Verkställighet av straff i 3 500 000

21. Omkostnader för verkställighet av straff (reservationsanslag 2 år), 

tillägg i.............................................................................................. 3 500 000

60. Åklagarväsendet i 326 000

21. Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i . 326 000

Huvudtitel 26

26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 7 926 000

01. Inrikesministeriet i 100 000

21. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 100 000

02. Utlänningsverket i 87 000

21. Utlänningsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i. 87 000

75. Polisväsendet i 6 910 000

21. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i ...... 6 910 000
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80. Räddningsväsendet i 60 000

21. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 160 000

31. Statsunderstöd (reservationsanslag 2 år), minskning i ..................... -100 000

90. Gränsbevakningsväsendet i 769 000

21. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 

tillägg i.............................................................................................. 500 000

70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 

3 år) i................................................................................................. 269 000

98. Utveckling av regionerna i —

61. Europeiska regionala utvecklingsfondens deltagande i EU:s struk-

turfondsprogram (förslagsanslag) i................................................... —

62. Statlig medfinansiering för inrikesministeriets vidkommande för 

projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag) i ............ —

Huvudtitel 27

27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 17 455 000

01. Försvarspolitik och förvaltning i 16 005 000

19. Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsom-

råde (förslagsanslag), tillägg i .......................................................... 17 005 000

21. Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), minsk-

ning i ................................................................................................. -1 000 000

10. Militärt försvar i 1 450 000

16. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 2 år) i ............ —

21. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i... 1 450 000

30. Militär krishantering i —

21. Omkostnader i hemlandet för fredsbevarande verksamhet (reserva-

tionsanslag 2 år), tillägg i ................................................................. 314 000

22. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för fredsbevarande verksamhet 

(reservationsanslag 2 år), minskning i.............................................. -314 000
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Huvudtitel 28

28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 37 134 000

01. Finansministeriet i 2 000 000

21. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 2 000 000

22. Omkostnader för enheten för statsrådets informationsförvaltning 

(reservationsanslag 2 år) i................................................................. —

18. Skatteförvaltningen i 1 750 000

21. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 1 750 000

39. Vissa överföringar till landskapet Åland i 5 074 000

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg i ................................ 4 464 000

40. Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (för-

slagsanslag), tillägg i ........................................................................ 610 000

40. Tullverket i 11 500 000

21. Tullverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i............ 11 500 000

80. Förnyande av förvaltningen och vissa stödåtgärder inom personal-

förvaltningen i 1 000 000

26. EU-ordförandeskapet (reservationsanslag 2 år), tillägg i ................. 1 000 000

81. Vissa utgifter som icke fördelas enligt förvaltningsområde i —

01. Avlöningar till nationella experter inom Europeiska unionen (reser-

vationsanslag 2 år) i.......................................................................... —

99. Övriga utgifter inom finansministeriets förvaltningsområde i 15 810 000

43. Energiskattestöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (förslagsan-

slag) i ................................................................................................ 15 810 000

Huvudtitel 29

29. UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOM-

RÅDE i 13 599 000

01. Undervisningsministeriet i —

62. Statlig medfinansiering för undervisningsministeriets vidkommande 

för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag) i ...... —



Huvudtitel 3018

08. Internationellt samarbete i 50 000

50. Vissa understöd (fast anslag), tillägg i ............................................. 50 000

10. Undervisning och forskning vid universitet i 2 100 000

21. Universitetens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i....... 2 100 000

69. Yrkesinriktad tilläggsutbildning och fritt bildningsarbete i 1 239 000

50. Statsandelar för folkhögskolornas driftskostnader (förslagsanslag), 

tillägg i.............................................................................................. 1 239 000

88. Vetenskap i 2 360 000

22. Arkivverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i ......... 210 000

53. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av vetenska-

pen (förslagsanslag), tillägg i ........................................................... 2 150 000

90. Konst och kultur i 4 170 000

52. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av konsten 

(förslagsanslag), tillägg i .................................................................. 4 170 000

98. Idrottsverksamhet i 2 710 000

50. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av idrott och 

fysisk fostran (förslagsanslag), tillägg i............................................ 2 710 000

99. Ungdomsarbete i 970 000

50. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av ung-

domsarbete (förslagsanslag), tillägg i............................................... 970 000

Huvudtitel 30

30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALT-

NINGSOMRÅDE i 4 173 000

10. Utvecklande av landsbygden i 76 000

54. Främjande av hästhushållningen med medel som inflyter som statlig 

andel vid totospel (förslagsanslag), tillägg i..................................... 76 000

61. Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbrukets deltagan-

de i utveckling av landsbygden (förslagsanslag) i............................ —

62. Statlig medfinansiering för den av EU delfinansierade utvecklingen 

av landsbygden (förslagsanslag) i .................................................... —

20. Jordbruk i 545 000

40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservations-

anslag 2 år), tillägg i ......................................................................... 545 000
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30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet i 200 000

21. Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 

tillägg i.............................................................................................. 200 000

40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning i 3 277 000

41. Ersättning för hjortdjurs skadegörelse (förslagsanslag), tillägg i ..... 2 109 000

62. Främjande av marknadsföringen och strukturpolitiken inom fiskeri-

näringen (reservationsanslag 3 år), tillägg i ..................................... 1 168 000

60. Skogsbruk i -734 000

21. Skogsforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 

tillägg i.............................................................................................. 275 000

50. Vissa statsbidrag för skogsbruket (reservationsanslag 2 år), minsk-

ning i ................................................................................................. -1 009 000

90. Förvaltning i 809 000

23. Omkostnader för jord- och skogsbruksministeriets informations-

tjänstcentral (reservationsanslag 2 år), minskning i ......................... -200 000

66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (förslagsanslag), till-

lägg i ................................................................................................. 1 009 000

Huvudtitel 31

31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE i 46 764 000

01. Kommunikationsministeriet i 427 000

21. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 

2 år), tillägg i .................................................................................... 400 000

22. Forskning och utveckling (reservationsanslag 3 år), tillägg i........... 27 000

24. Vägförvaltningen i 4 569 000

21. Basväghållningen (reservationsanslag 2 år), tillägg i....................... 1 680 000

78. Vissa vägprojekt (förslagsanslag), tillägg i ...................................... 2 889 000

30. Sjöfartsverket i 1 968 000

21. Sjöfartsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i...... 1 100 000

77. Utvecklande av farledsnätet (reservationsanslag 3 år) i ................... 868 000

40. Banförvaltningscentralen i 20 729 000

21. Basbanhållningen (reservationsanslag 2 år), tillägg i....................... 7 060 000

78. Vissa banprojekt (förslagsanslag), tillägg i ...................................... 13 669 000
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41. Järnvägsverket i 300 000

21. Järnvägsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i .... 300 000

60. Köp av tjänster, ersättningar och stöd för kollektivtrafik i 129 000

63. Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 

3 år), tillägg i .................................................................................... 129 000

72. Ersättningar och understöd för kommunikation i 440 000

43. Kommunikationsnät vid undantagsförhållanden (reservationsanslag 

3 år), tillägg i .................................................................................... 440 000

99. Övriga utgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsom-

råde i 18 202 000

19. Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvalt-

ningsområde (förslagsanslag), tillägg i............................................. 7 732 000

62. Statlig medfinansiering för kommunikationsministeriets vidkom-

mande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag), 

tillägg i.............................................................................................. 470 000

78. Byggande av trafikförbindelser till Nordsjö hamn (förslagsanslag), 

tillägg i.............................................................................................. 10 000 000

Huvudtitel 32

32. HANDELS- OCH INDUSTRIMINISTERIETS FÖRVALT-

NINGSOMRÅDE i 13 270 000

10. Förvaltning i 520 000

98. Skadeersättningar (förslagsanslag) i................................................. 520 000

20. Teknologi- och innovationspolitik i 8 500 000

22. Statens tekniska forskningscentrals omkostnader (reservationsan-

slag 2 år), tillägg i ............................................................................. 9 500 000

50. Bidrag i anslutning till utbetalningen av ett internationellt teknologi-

pris (reservationsanslag 2 år), minskning i....................................... -1 000 000

30. Företagspolitik i 2 200 000

60. Överföringar till statsgarantifonden (förslagsanslag), tillägg i......... 2 200 000

62. Statlig medfinansiering för handels- och industriministeriets vid-

kommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsan-

slag) i ................................................................................................ —

40. Konsument- och konkurrenspolitik i 50 000

21. Konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 33 000

26. Konkurrensverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 17 000
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60. Energipolitik i 2 000 000

43. Kyotomekanismerna (förslagsanslag) i ............................................ 2 000 000

Huvudtitel 33

33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖR-

VALTNINGSOMRÅDE i -5 455 000

01. Social- och hälsovårdsministeriet i 123 000

21. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 

2 år), tillägg i .................................................................................... 123 000

62. Statlig medfinansiering för social- och hälsovårdsministeriets vid-

kommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsan-

slag) i ................................................................................................ —

02. Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården i -58 000

21. Omkostnader för Forsknings- och utvecklingscentralen för social- 

och hälsovården (reservationsanslag 2 år), minskning i................... -58 000

06. Rättsskyddscentralen för hälsovården i 287 000

21. Omkostnader för Rättsskyddscentralen för hälsovården (reserva-

tionsanslag 2 år), tillägg i ................................................................. 287 000

07. Institutet för arbetshygien i -86 000

50. Statsbidrag för utgifterna vid Institutet för arbetshygien (reserva-

tionsanslag 2 år), minskning i........................................................... -86 000

08. Folkhälsoinstitutet i 1 916 000

21. Folkhälsoinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 876 000

26. Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år), tillägg i ............... 1 040 000

09. Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral i -14 000

21. Omkostnader för Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral 

(reservationsanslag 2 år), minskning i.............................................. -14 000

12. Statens skolhem i 27 000

21. Omkostnader för statens skolhem (reservationsanslag 2 år), tillägg i 27 000

19. Pensionsförsäkring i 1 250 000

53. Statens pensionsersättning för tiden för vård av barn och för tiden för 

studier (förslagsanslag), tillägg i ...................................................... 1 250 000
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22. Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst och vissa utgifter för 

rehabilitering i —

50. Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst (förslagsanslag) i ........ —

56. Statsunderstöd för rehabilitering av makar till krigsinvalider (reser-

vationsanslag 2 år) i.......................................................................... —

59. Statsunderstöd för rehabilitering av frontveteraner (reservationsan-

slag 2 år) i ......................................................................................... —

28. Annat utkomstskydd i -8 500 000

60. Pensionsstöd till långtidsarbetslösa (förslagsanslag), minskning i... -8 500 000

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård i -400 000

30. Statsandel till kommunerna för social- och hälsovårdens driftskost-

nader (förslagsanslag), tillägg i ........................................................ 600 000

33. Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för kostnaderna för 

läkar- och tandläkarutbildning (förslagsanslag) i ............................. —

36. Statsunderstöd till kommunerna för projekt inom social- och hälso-

vården (reservationsanslag 3 år), minskning i .................................. -1 000 000

92. Användningen av avkastningen av Penningautomatföreningens 

verksamhet i —

58. Vissa utgifter för rehabilitering (reservationsanslag 2 år) i.............. —

59. Utgifter för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 

2 år) i................................................................................................. —

Huvudtitel 34

34. ARBETSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 149 000

05. Fullföljandet av de europeiska strukturfondernas program i —

61. Europeiska socialfondens deltagande i EU:s strukturfondsprogram 

(förslagsanslag) i .............................................................................. —

62. Statlig medfinansiering för arbetsministeriets vidkommande för pro-

jekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag) i ................. —

07. Flykting- och migrationsärenden i 149 000

21. Statens åtgärder för mottagande av flyktingar och asylsökande (för-

slagsanslag), tillägg i ........................................................................ 149 000
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Huvudtitel 35

35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 2 063 000

10. Miljövård i 2 000 000

70. Anskaffning av fartyg för bekämpning av miljöskador (reservations-

anslag 3 år) i ..................................................................................... 2 000 000

20. Samhällen, användning av områden och naturvård i -200 000

63. Vissa ersättningar i samband med naturvården (reservationsanslag 

3 år), tillägg i .................................................................................... 1 000 000

76. Anskaffning av naturskyddsområden (reservationsanslag 3 år), 

minskning i ....................................................................................... -1 200 000

40. De regionala miljöcentralerna i 200 000

21. De regionala miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 

2 år), tillägg i .................................................................................... 200 000

50. Miljötillståndsverken i 63 000

21. Miljötillståndsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år), till-

lägg i ................................................................................................. 63 000

99. Övriga utgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde i —

62. Statlig medfinansiering för miljöministeriets vidkommande för pro-

jekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag) i ................. —

Huvudtitel 36

36. RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN i 50 000 000

01. Ränta på skulden i euro i 50 000 000

90. Ränta på skulden i euro (förslagsanslag), tillägg i ........................... 50 000 000
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Huvudtitel 37

37. MINSKNING AV STATSSKULDEN i 345 934 000

01. Nettoamorteringar på statsskulden och skuldhantering i 345 934 000

94. Nettoamorteringar och skuldhantering (förslagsanslag) i ................ 345 934 000

Anslagens totalbelopp:

545 863 000
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I N K O M S T P O S T E R

Avdelning 11

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

04. Skatter och avgifter på grund av omsättning

01. Mervärdesskatt

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg

av 294 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Till följd av att skatteba-

sen ökat snabbare än beräknat kommer det to-

tala belopp som inflyter under momentet upp-

skattningsvis att stiga till 12 884 000 000 euro.

Hösten 2005 beräknades värdet av den privata

konsumtionen år 2005 öka med 3,5 %, medan

den faktiska ökningen enligt förhandsuppgifter

var 4,7 %. I synnerhet ökade konsumtionen av

sådana sällanköpsvaror som beskattas enligt

den högsta mervärdesskattesatsen, såsom hus-

hållsmaskiner, inredningsvaror och hemelek-

tronik, vilket ytterligare förstärkte ökningen av

det belopp som inflyter i mervärdesskatt.

2006 tilläggsb. 294 000 000

2006 budget 12 590 000 000

2005 bokslut 11 280 500 291

2004 bokslut 10 605 034 368
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Avdelning 12

INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

27. Försvarsministeriets förvaltningsområde

99. Övriga inkomster inom försvarsministe-

riets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg

av 1 660 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget uppkommer hu-

vudsakligen av att inkomsterna i anslutning till

Finlands fredsbevarande styrka i Kosovo är

större än beräknat, bl.a. i form av inkvarte-

rings-, hyres- och provianteringskostnader

som utlänningar betalar samt inkomster av un-

derhåll av signalsystemet.

2006 tilläggsb. 1 660 000

2006 budget 913 000

2005 bokslut 24 752 450

2004 bokslut 9 094 382

28. Finansministeriets förvaltningsområde

07. Överföring från statens pensionsfond

Under momentet avdras 170 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget beror på att av-

sikten är att fondens medel, till följd av den

gynnsamma inkomstutvecklingen inom statsfi-

nanserna, skall öka  med ett större belopp än

enligt de nuvarande planerna genom att den in-

täktsföring som skall tas in i statsbudgeten

minskas.

På grund av denna ändring överlämnar reger-

ingen i samband med tilläggsbudgetproposi-

tionen till riksdagen en proposition med för-

slag till lag om ändring av lagen om statens

pensionsfond (1372/1989).

2006 tilläggsb. -170 000 000

2006 budget 1 229 104 000

2005 budget 1 174 874 634

2004 bokslut 952 419 127
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29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde

88. Statens andelar av tippningens och pen-

ninglotteriets vinstmedel

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg

av 10 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Oy Veikkaus Ab:s bolags-

stämma har beslutat lyfta 10 000 000 euro ur

bolagets dispositionsfond.

2006 tilläggsb. 10 000 000

2006 budget 391 424 000

2005 bokslut 386 108 260

2004 bokslut 377 001 492

30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

99. Övriga inkomster inom jord- och skogs-

bruksministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg

av 76 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av att

det statsunderstöd som beviljats Finlands Ryt-

tarförbund av medel som inflyter som statlig

andel vid totospel har återbetalats.

2006 tilläggsb. 76 000

2006 budget 1 500 000

2005 bokslut 2 711 378

2004 bokslut 1 380 340

31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde

24. Vägförvaltningens inkomster

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg

av 1 680 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Momentets svenskspråki-

ga rubrik har ändrats. Tillägget föranleds av

det TEN-stöd som EU beviljar.

2006 tilläggsb. 1 680 000

2006 budget 3 000 000

2005 bokslut 12 351 767

2004 bokslut 3 630 641

99. Övriga inkomster inom kommunikations-

ministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg

av 7 056 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av tillägget motsvarar

800 000 euro det uppskattade beloppet av det

TEN-stöd som EU beviljar projektet för byg-

gande av trafikförbindelser till Nordsjö hamn.

Med hänvisning till motiveringen till mo-

ment 31.99.78 motsvarar 6 100 000 euro av

tillägget Helsingfors stads medfinansiering av

utgifterna för byggande av trafikförbindelser

till Nordsjö hamn.

Av tillägget motsvarar 27 000 euro det upp-

skattade belopp som EU beviljat för utred-

nings- och genomförandeprojekten VIKING

MIP 2003. Motsvarande anslagsökning har an-

tecknats under moment 31.01.22. Av tillägget

föranleds 107 000 euro av det uppskattade be-

lopp som EU beviljat för utrednings- och ge-

nomförandeprojekten VIKING MIP 2003 och

22 000 euro av det av EU beviljade stödet för

IMAGE-projektet. Motsvarande anslagsök-

ning har antecknats under moment 31.60.63.

2006 tilläggsb. 7 056 000

2006 budget 44 350 000

2005 bokslut 48 391 909

2004 bokslut 24 908 639



12.3228

32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde

30. Överföringar från fonder utanför stats-

budgeten

Till momentet överförs som intäktsföring ett

tillägg av 35 500 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av intäktsföringen grun-

dar sig ca 11 500 000 euro på överföringar från

moment 27.10.16 och 32.30.60 till statsgaran-

tifonden med anledning av det skuldkonverte-

ringsavtal som ingicks med Ryssland år 2003.

Med anledning av fondens goda likviditet kan

anslagen återinföras i budgeten.

Som intäktsföring överförs dessutom

24 000 000 euro från försörjningsberedskaps-

fonden.

2006 tilläggsb. 35 500 000

2005 bokslut 60 702 296
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Avdelning 13

RÄNTEINKOMSTER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST

01. Ränteinkomster

04. Räntor på statens lån till affärsverken

Under momentet avdras 7 300 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Större amorteringar än be-

räknat på de s.k. balansräkningslån som bevil-

jats Senatfastigheter sänker lånekapitalet och

beloppet av den ränta som inflyter.

2006 tilläggsb. -7 300 000

2006 budget 83 200 000

2005 bokslut 86 622 632

2004 bokslut 91 296 705

07. Räntor på depositioner

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg

av 32 500 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget beror på att upp-

skattningen av de genomsnittliga kassareser-

verna och ränteintäkten år 2006 har precise-

rats.

2006 tilläggsb. 32 500 000

2006 budget 62 500 000

2005 bokslut 94 648 173

2004 bokslut 96 860 681

03. Dividendinkomster

01. Dividendinkomster

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg

av 683 900 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  På basis av de beslut om

dividendutdelning som fattats utgående från

företagens resultat år 2005 beräknas dividend-

inkomsterna öka med  683 900 000 euro. I syn-

nerhet har börsbolagens goda resultatutveck-

ling och större möjligheter att dela ut dividend

till följd av ändringar i lagstiftningen ökat divi-

dendutdelningarna mer än beräknat. Av divi-

dendinkomsterna år 2006 är ca 400 miljoner

euro inkomst av engångsnatur. Av den divi-

dend som staten fått av Fortum Abp är ca 244

miljoner euro extra dividend och av dividen-

den från TeliaSonera AB är 150 miljoner euro

extra dividend.

2006 tilläggsb. 683 900 000

2006 budget 650 000 000

2005 bokslut 746 890 497

2004 bokslut 820 640 400
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04. Andel i statens penninginstituts vinst

01. Andel i Finlands Banks vinst

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg

av 34 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget till inkomstpos-

ten föranleds av att Finlands Banks intäktsfö-

ring av vinst till staten är större än beräknat. In-

täktsföringens andel av vinsten stiger från

50 % till två tredjedelar.

2006 tilläggsb. 34 000 000

2006 budget 100 000 000

2005 bokslut 55 937 577

2004 bokslut 88 434 864
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Avdelning 15

LÅN

01. Lån som återbetalas till staten

02. Återbetalningar på statens lån till affärs-

verk

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg

av 68 830 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Amorteringar på s.k. ba-

lansräkningslån som beviljats Senatfastigheter

inflyter till ett större belopp än beräknat.

2006 tilläggsb. 68 830 000

2006 budget 90 370 000

2005 bokslut 197 303 852

2004 bokslut 86 134 452

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering

01. Nettoupplåning och skuldhantering

Under momentet avdras 446 039 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Enligt propositionen upp-

visar tilläggsbudgeten ett överskott. Till följd

av detta behövs inte den nettoupplåning till no-

minellt värde som uppkommit under momen-

tet.

De emissions- och kapitalförluster som skall

betalas med inkomsterna under momentet har

nettobudgeterats under moment 37.01.94.

2006 tilläggsb. -446 039 000

2006 budget 446 039 000

2005 bokslut —

2004 bokslut 31 637 998
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A N S L A G

Huvudtitel 22

REPUBLIKENS PRESIDENT

01. Republikens president

01. Presidentens arvode och representa-

tionsanslag (fast anslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av

30 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

beror på indexförhöjningen av utgifter i enlig-

het med lagen om gottgörelse till republikens

president.

2006 tilläggsb. 30 000

2006 budget 262 000

2005 bokslut 261 052

2004 bokslut 254 432
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Huvudtitel 23

STATSRÅDET

02. Statsrådets kansli

21. Omkostnader för statsrådets kansli (re-

servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av

200 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av anskaffningar av ADB-program

och ADB-utrustning för anordnande av kom-

munikationen i krissituationer.

2006 tilläggsb. 200 000

2006 budget 21 250 000

2005 bokslut 22 064 000

2004 bokslut 20 026 000

22. EU-ordförandeskapet (reservationsan-

slag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av

4 500 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av anordnandet av nya inofficiella

möten mellan stats- och regeringschefer och

ministermöten under EU-ordförandeskapet.

2006 tilläggsb. 4 500 000

2006 budget 25 370 000

2005 bokslut 3 000 000

2004 bokslut 3 000 000

99. Statsrådets övriga utgifter

27. Kommissionen för 90-årsjubileet med

anledning av Finlands självständighet (reser-

vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 100 000 euro.

Anslaget får användas till att ordna festlighe-

ter för 90-årsjubileet med anledning av Fin-

lands självständighet. Anslaget får användas

till avlöning av personal motsvarande högst ett

årsverke.

2006 tilläggsb. 100 000
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Huvudtitel 24

UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Utrikesförvaltningen

21. Utrikesförvaltningens omkostnader (re-

servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av

3 280 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-

slag 2 280 000 euro föranleds av förändringar i

valutakurserna och 1 000 000 euro av refor-

men av pass- och visumsystemet.

2006 tilläggsb. 3 280 000

2006 budget 179 184 000

2005 bokslut 177 363 000

2004 bokslut 172 028 000

76. Anskaffning av fastigheter och lokaler

(reservationsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så

att den tidigare sjömanskyrkofastigheten i

Buenos Aires, som ägs av finska staten och är

i utrikesministeriets besittning, utan vederlag

kan överlåtas till en iberisk-amerikansk stiftel-

se.

F ö r k l a r i n g :  Enligt den senaste upp-

skattningen är fastighetens marknadsvärde ca

82 600 euro. Kostnadsförslaget för nödvändi-

ga åtgärder för iståndsättning av fastigheten

beräknas uppgå till ca 63 000 euro. Utrikesmi-

nisteriet har ingen användning för fastigheten.

Den iberisk-amerikanska stiftelsen har för av-

sikt att använda fastigheten som ett finländskt

kulturcenter.

Med anledning av det som anförts ovan före-

slås inte något tilläggsanslag under momentet.

2006 tilläggsb. —

2006 budget 1 000 000

2005 bokslut 1 850 000

2004 bokslut 9 850 000

30. Internationellt bistånd

66. Egentligt bistånd (reservationsanslag

3 år)

Motiveringen till momentet ändras så att år

2006 får nya biståndsavtal ingås och förbindel-

ser avges, vilka föranleder utgifter till ett sam-

manlagt värde av högst 907 574 500 euro efter

år 2006.

I tabellen över fördelningen av fullmakter att

bevilja medel och ingå avtal tillförs dessutom

under punkt 1. Multilateralt bistånd

57 200 000 euro, avdras under punkt 2. Bi-

stånd till enskilda länder och regioner

11 050 000 euro samt tillförs under punkt 3.

Europeiska utvecklingsfonden 350 374 500

euro och under punkt 8. Understöd till medbor-
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garorganisationernas bistånd, Servicecentralen

för biståndssamarbete (KePa) och informatio-

nen om biståndet 11 050 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Ökningen av fullmakterna

att bevilja medel och ingå avtal med

57 200 000 euro är avsedd som en förbindelse

till Initiativet till skuldavskrivningar (MDRI)

och ökningen med 350 374 500 euro är avsedd

som en förbindelse till 10:e Europeiska utveck-

lingsfonden (EUF-10). Efter ändringarna be-

räknas fullmakterna föranleda utgifter om

129,7 miljoner euro år 2007, 158,4 miljoner

euro år 2008, 177,8 miljoner euro år 2009 samt

sammanlagt 441,7 miljoner euro efter år 2009.

Till punkt 8. Understöd till medborgarorgani-

sationernas bistånd, Servicecentralen för bi-

ståndssamarbete (KePa) och informationen om

biståndet överförs från punkt 2. Bistånd till en-

skilda länder och regioner 11 050 000 euro av

fullmakter som inte kommer att fördelas enligt

beslutet om fördelning av fullmakter att bevilja

medel och ingå avtal 2006. Överföringen in-

verkar inte på det totala beloppet av fullmak-

terna att bevilja medel och ingå avtal.

Med anledning av det ovan anförda föreslås

inte något tilläggsanslag under momentet.

2006 tilläggsb. —

2006 budget 516 077 000

2005 bokslut 469 922 000

2004 bokslut 409 800 000

99. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde

22. Utgifter för underhåll av Finlands freds-

bevarande styrkor (förslagsanslag)

Dispositionsplanen under momentet ändras

som följer:

Ändringar i dispositionsplanen (euro)

Ursprunglig

dispositionsplan Förändring +/-

Ändrad

dispositionsplan

01. Utbildnings- och beredskapsutgifter 

för EU:s stridsgrupper 5 483 000 +600 000 6 083 000

02. Utgifter för EU:s militära krishanterings-

operation i Kongo (stöd till FN-styrkan 

MONUC) - +158 000 158 000

03. Utgifter för den fredsbevarande operationen 

i Liberia (UNMIL-operationen) 189 000 - 189 000

04. Utgifter för Finlands fredsbevarande styrka 

i Kosovo (KFOR-operationen) 21 405 000 +696 000 22 101 000

05. Gemensamma utgifter 2 251 000 - 2 251 000

06. Utgifter för Finlands fredsbevarande styrka 

i Bosnien och Hercegovina (ALTHEA/

EUFOR-operationen) 10 110 000 - 10 110 000

07. Utgifter för Finlands FN-avdelning i Sudan 

(UNMIS-operationen) 257 000 -50 000 207 000

08. Utgifter för Finlands fredsbevarande styrka 

i Afghanistan (ISAF-operationen) 7 385 000 - 7 385 000
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F ö r k l a r i n g :  Tilläggsbehovet av

600 000 euro under punkt 01. i dispositionspla-

nen föranleds av en höjning av utbildnings-

kostnaderna till följd av att anställningsvillko-

ren för EU:s stridsgrupper preciserats. Till-

läggsbehovet av 696 000 euro under punkt 04.

i dispositionsplanen föranleds av att numerä-

ren inom Finlands fredsbevarande styrka i Ko-

sovo måste ha varit 450 personer fram till den

9 maj 2006, varefter numerären kan sänkas till

400 personer, som användes som planerings-

grund vid uppgörandet av budgeten för 2006.

Finland är berett att från och med juni 2006 i

fyra månaders tid delta med fem stabsofficera-

re i EU:s nya militära krishanteringsoperation,

som stöder valen i Demokratiska republiken

Kongo. Till dispositionsplanen under momen-

tet fogas därför en ny punkt 02. Utgifter för

EU:s militära krishanteringsoperation i Kongo

(stöd till FN-styrkan MONUC). Finland är be-

rett att från och med maj som en del av EU del-

ta i Afrikanska unionens AMIS II-operation i

Sudan. Till dispositionsplanen under momen-

tet fogas därför en ny punkt 10. Utgifter för

AMIS II-operationen. Inbesparingen under

punkt 07. i dispositionsplanen uppkommer av

att en numerär på tre personer användes som

planeringsgrund vid uppgörandet av budgeten

för 2006, medan den faktiska numerären är två

personer. Tilläggsbehoven under punkterna

01., 02., 04. och 10. i dispositionsplanen täcks

med anslagsöverföringar från punkterna 07.

och 09.

Med anledning av det ovan anförda föreslås

inte något tilläggsanslag under momentet.

2006 tilläggsb. —

2006 budget 49 119 000

2005 bokslut 46 249 115

2004 bokslut 49 113 697

09. I reserv för merutgifter för pågående 

operationer eller för förlängning av dem, för 

eventuella nya fredsbevarande operationer 

samt för andra utgifter för den freds-

bevarande verksamheten 2 039 000 -1 476 000 563 000

10. Utgifter för AMIS II-operationen - +72 000 72 000

Sammanlagt 49 119 000 - 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 tillägg av

110 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av en utgift av engångsnatur till följd

av att ministeriets EU-uppgifter har ökat.

2006 tilläggsb. 110 000

2006 budget 23 969 000

2005 bokslut 31 169 000

2004 bokslut 29 298 000

10. Domstolsväsendet

21. Högsta domstolens omkostnader (reser-

vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 4 000

euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av övergången till ett nytt lönesys-

tem.

2006 tilläggsb. 4 000

2006 budget 7 000 000

2005 bokslut 7 222 000

2004 bokslut 7 298 000

22. Högsta förvaltningsdomstolens omkost-

nader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 3 000

euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av övergången till ett nytt lönesys-

tem.

2006 tilläggsb. 3 000

2006 budget 8 500 000

2005 bokslut 8 741 000

2004 bokslut 8 412 000

23. Omkostnader för övriga domstolar (re-

servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av

463 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av övergången till ett nytt lönesys-

tem.

2006 tilläggsb. 463 000

2006 budget 199 981 000

2005 bokslut 202 545 000

2004 bokslut 197 376 000
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30. Juridiska tjänster och offentlig rättshjälp

21. Rättshjälpsbyråernas och konsumentkla-

gonämndens omkostnader (reservationsanslag

2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av

91 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av övergången till ett nytt lönesys-

tem.

2006 tilläggsb. 91 000

2006 budget 21 851 000

2005 bokslut 21 208 000

2004 bokslut 20 714 000

40. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning

21.  Exekutionsväsendets och konkursbevak-

ningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av

244 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av övergången till ett nytt lönesys-

tem.

2006 tilläggsb. 244 000

2006 budget 79 000 000

2005 bokslut 80 409 000

2004 bokslut 80 187 000

50. Verkställighet av straff

21. Omkostnader för verkställighet av straff

(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av

3 500 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av tryggandet av fångvårdsväsendets

verksamhetsförutsättningar.

2006 tilläggsb. 3 500 000

2006 budget 190 230 000

2005 bokslut 183 150 000

2004 bokslut 180 403 000

60. Åklagarväsendet

21. Åklagarväsendets omkostnader (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av

326 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av övergången till ett nytt lönesys-

tem.

2006 tilläggsb. 326 000

2006 budget 30 998 000

2005 bokslut 30 949 000

2004 bokslut 30 061 000
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Huvudtitel 26

INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Inrikesministeriet

21. Inrikesministeriets omkostnader (reser-

vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av

100 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av utgifter som kommun- och servi-

cestrukturreformen medför.

2006 tilläggsb. 100 000

2006 budget 22 457 000

2005 bokslut 22 121 000

2004 bokslut 21 786 000

02. Utlänningsverket

21. Utlänningsverkets omkostnader (reser-

vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av

87 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av övergången till ett nytt lönesys-

tem.

2006 tilläggsb. 87 000

2006 budget 12 942 000

2005 bokslut 13 122 000

2004 bokslut 9 124 000

75. Polisväsendet

21. Polisväsendets omkostnader (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av

6 910 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  I behovet av tilläggsanslag

har såsom tillägg beaktats 6 000 000 euro för

säkerhetsarrangemangen under EU-ordföran-

deskapet, 60 000 euro för planering av polishu-

set i Böle och 900 000 euro på grund av över-

gången till ett nytt lönesystem samt såsom av-

drag 50 000 euro på grund av en överföring till

moment 26.80.21.
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2006 tilläggsb. 6 910 000

2006 budget 567 567 000

2005 bokslut 575 439 000

2004 bokslut 554 289 000

80. Räddningsväsendet

21. Räddningsväsendets omkostnader (reser-

vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av

160 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-

slag föranleds 150 000 euro av utgifter för ut-

bildningsverksamhet inom civil krishantering,

varav 50 000 euro är en överföring från mo-

ment 26.75.21 och 100 000 euro från moment

26.80.31, samt 10 000 euro av övergången till

ett nytt lönesystem vid Räddningsinstitutet.

2006 tilläggsb. 160 000

2006 budget 60 594 000

2005 bokslut 62 340 000

2004 bokslut 43 764 000

31. Statsunderstöd (reservationsanslag 2 år)

Från anslaget under momentet avdras

100 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av en

överföring av utgifterna för utbildningsverk-

samhet inom civil krishantering till moment

26.80.21.

2006 tilläggsb. -100 000

2006 budget 3 710 000

2005 bokslut 3 710 000

2004 bokslut 3 710 000

90. Gränsbevakningsväsendet

21. Gränsbevakningsväsendets omkostnader

(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av

500 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av säkerhetsarrangemangen under

EU-ordförandeskapet.

2006 tilläggsb. 500 000

2006 budget 197 124 000

2005 bokslut 198 876 000

2004 bokslut 191 092 000

70. Anskaffning av luft- och bevakningsfar-

koster (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 269 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av an-

skaffningsutgifterna för två bevakningsfartyg i

Tursas-klassen.

F ö r k l a r i n g :  Anslaget är avsett för så-

dana utgifter enligt leveransavtalet som föran-

leds av ändringar i index i fråga om de utgifter

vilka föranleddes av den fullmakt för beställ-

ning av två bevakningsfartyg i Tursas-klassen

som beviljades i den första tilläggsbudgeten

för 2003.

2006 tilläggsb. 269 000

2005 bokslut 145 000

2004 bokslut 8 957 000
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98. Utveckling av regionerna

61. Europeiska regionala utvecklingsfon-

dens deltagande i EU:s strukturfondsprogram

(förslagsanslag)

Motiveringen till momentet ändras så att be-

villningsfullmakten ökar från 113 981 000

euro till 126 713 000 euro och så att 5 589 000

euro av bevillningsfullmakten under momentet

hänför sig till landskapet Kajanaland i enlighet

med lagen om ett förvaltningsförsök i Kaja-

naland.

F ö r k l a r i n g :  Ökningen av bevillnings-

fullmakten med 12 732 000 euro föranleds av

en ombudgetering av bevillningsfullmakter

som upplösts när det gäller fullmakter som be-

viljats åren 2000—2004 samt av budgetering-

en av den resterande delen av mål 1-program-

mens tekniska hjälp, vari ingår upplösta bevill-

ningsfullmakter till ett belopp av 11 038 000

euro, teknisk hjälp till ett belopp av 1 253 000

euro och dessutom i fråga om landskapet Kaja-

naland upplösta bevillningsfullmakter till ett

belopp av 326 000 euro och teknisk hjälp i mål

1-programmet för Östra Finland till ett belopp

av 115 000 euro.

Med anledning av det ovan anförda föreslås

inte något tilläggsanslag under momentet.

2006 tilläggsb. —

2006 budget 125 097 000

2005 bokslut 110 285 659

2004 bokslut 117 123 093

62. Statlig medfinansiering för inrikesminis-

teriets vidkommande för projekt i vilka EU:s

strukturfonder deltar (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet ändras så att be-

villningsfullmakten ökar från 26 294 000 euro

till 26 541 000 euro och så att 4 300 000 euro

av bevillningsfullmakten under momentet hän-

för sig till landskapet Kajanaland i enlighet

med lagen om ett förvaltningsförsök i Kaja-

naland.

F ö r k l a r i n g :  Ökningen av bevillnings-

fullmakten med 247 000 euro föranleds av

överföringar av finansiering mellan olika för-

valtningsområden i mål 1- och mål 2-program-

men samt i gemenskapsinitiativen, av budgete-

ringen av den resterande delen av Europeiska

regionala utvecklingsfondens tekniska hjälp i

mål 1-programmen samt av ombudgeteringen

av bevillningsfullmakter som upplösts när det

gäller fullmakter som beviljats åren 2000—

2004 inom olika förvaltningsområden i land-

skapet Kajanaland och av sammanställningen

av dem under inrikesministeriets huvudtitel. I

ökningen ingår som tillägg 406 000 euro i frå-

ga om mål 1-programmen och 441 000 euro i

fråga om landskapet Kajanaland och som av-

drag 250 000 euro i fråga om mål 2-program-

men och 350 000 euro i fråga om gemenskaps-

initiativprogrammen Interreg III A.

Bevillningsfullmakten föranleder staten utgifter enligt följande (mn euro)

Bevillningsfullmaktsår 2006 2007 2008 Sammanlagt

Förbindelser 2000—2005 94,228 82,772 39,088 216,088

Förbindelser 2006 26,669 55,160 39,296 121,125

Sammanlagt 120,897 137,932 78,384 337,213

Kajanaland 4,200 5,776 3,026 13,002

— förbindelser år 2005 2,788 3,343 1,283 7,414

— förbindelser år 2006 1,412 2,433 1,743 5,588

Sammanlagt 125,097 143,708 81,410 350,215
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Med anledning av det ovan anförda föreslås

inte något tilläggsanslag under momentet.

2006 tilläggsb. —

2006 budget 31 162 000

2005 bokslut 25 246 622

2004 bokslut 26 448 694

Bevillningsfullmakten föranleder staten utgifter enligt följande (mn euro)

Bevillningsfullmaktsår 2006 2007 2008 Sammanlagt

Förbindelser 2000—2005 17,088 7,176 - 24,264

Förbindelser 2006 10,474 8,267 3,500 22,241

Sammanlagt 27,562 15,443 3,500 46,505

Kajanaland 3,600 4,975 2,266 10,841

— förbindelser år 2005 2,416 3,017 1,108 6,541

— förbindelser år 2006 1,184 1,958 1,158 4,300

Sammanlagt 31,162 20,418 5,766 57,346
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Huvudtitel 27

FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Försvarspolitik och förvaltning

19. Mervärdesskatteutgifter inom försvars-

ministeriets förvaltningsområde (förslagsan-

slag)

Under momentet beviljas ett tillägg av

17 005 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av en justering av dimensioneringen

av anslaget under momentet, av minskade pos-

ter som överförs i fråga om anskaffning av för-

svarsmateriel och av det tilläggsanslag som be-

viljats under moment 27.10.17 i den andra till-

läggsbudgeten för 2005.

2006 tilläggsb. 17 005 000

2006 budget 228 022 000

2005 bokslut 225 304 135

2004 bokslut 221 799 817

21. Försvarsministeriets omkostnader (re-

servationsanslag 2 år)

Från anslaget under momentet avdras

1 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Anslagsminskningen för-

anleds av överföring av forskningsanslag för

Försvarets vetenskapliga delegation

(MATINE) till moment 27.10.21. Sekretariatet

för MATINE har från och med den 15 juni

2005 flyttats från försvarsministeriet till för-

svarsmakten för att placeras vid Huvudstaben

och när det gäller löneutgifterna har överfö-

ringen av anslaget genomförts i budgeten för

2006.

2006 tilläggsb. -1 000 000

2006 budget 14 167 000

2005 bokslut 13 509 000

2004 bokslut 12 136 000

10. Militärt försvar

F ö r k l a r i n g :  I budgeten för 2006 är ett av resultatmålen för det militära försvaret att minst

hälften av de disponibla anslagen för försvarsmaterielanskaffningar är avsedda att användas i det

egna landet, med beaktande av motköp och materielens livscykelkostnader. Finland tillämpar de

europeiska uppförandekoder som träder i kraft den 1 juli 2006 när det gäller försvarsmaterielan-

skaffningar, enligt vilka koder försvarsmaterielanskaffningar inom Europa skall konkurrensutsät-

tas i Europa. Med anledning av uppförandekoden kan det inte längre anses vara ändamålsenligt

att uppställa detta resultatmål, och det föreslås bli slopat. Möjligheterna för den inhemska för-
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svarsindustrin att nå framgång anses vara rätt goda efter det att uppförandekoden trädde i kraft

med beaktande av de nya möjligheterna till konkurrens och samarbete.

Trots slopandet av ovan nämnda resultatmål innebär det faktum att de anslag som är disponibla

för försvarsmaterielanskaffningar används i det egna landet skall följas med nuvarande metoder

och avsikten är att till riksdagen rapportera därom varje år i statens bokslutsberättelse.

16. Anskaffning av försvarsmateriel (reser-

vationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet ändras så att be-

loppet av beställningsfullmakten Materiell ut-

veckling av försvarsmakten (PVKEH 2006)

ökas med 20 500 000 euro till sammanlagt

568 315 000 euro. Den tidsmässiga fördel-

ningen per år av utgifterna för beställningsfull-

makten PVKEH 2006 ändras så att beställ-

ningsfullmakten får åsamka staten utgifter om

högst 101 657 000 euro före utgången av 2006,

högst 170 835 000 euro före utgången av 2007,

högst 329 865 000 euro före utgången av 2008,

högst 439 315 000 euro före utgången av 2009,

högst 501 215 000 euro före utgången av 2010,

högst 555 315 000 euro före utgången av 2011

och högst 568 315 000 euro före utgången av

2012.

Giltigheten för beställningsfullmakten Ut-

rustande av beredskapsbrigader (VYV 1) för-

längs från 2008 till 2009. Den tidsmässiga för-

delningen per år av utgifterna för beställnings-

fullmakten VYV 1, sammanlagt

1 034 019 372 euro, ändras så att fullmakten

får åsamka staten utgifter om högst

920 100 000 euro före utgången av 2006, högst

959 500 000 euro före utgången av 2007, högst

1 016 019 372 euro före utgången av 2008 och

högst 1 034 019 372 euro före utgången av

2009.

Den tidsmässiga fördelningen per år av utgif-

terna för beställningsfullmakten Utvecklande

av service- och flygbasbaserade system för he-

likoptrar (HTH), sammanlagt 179 961 081 eu-

ro, ändras så att HTH-beställningsfullmakten

får åsamka staten utgifter om högst

120 663 081 euro före utgången av 2006, högst

138 005 081 euro före utgången av 2007, högst

158 954 081 euro före utgången av 2008, högst

166 527 081 euro före utgången av 2009, högst

172 931 081 euro före utgången av 2010 och

högst 179 961 081 euro före utgången av 2011.

Den tidmässiga fördelningen per år av utgif-

terna för beställningsfullmakten Utrustande av

beredskapsbrigader (VYV 2), sammanlagt

588 700 000 euro, ändras så att beställnings-

fullmakten VYV 2 får åsamka statens utgifter

om högst 331 600 000 euro före utgången av

2006, högst 490 100 000 euro före utgången av

2007 och högst 588 700 000 euro före utgång-

en av 2008.

Med anledning av att det inte år 2005 på alla

punkter har varit möjligt att ingå avtal med

stöd av den i budgeten för 2005 godkända be-

ställningsfullmakten Utvecklande av marinen

och spaningen (PVKEH 2005) får under 2006

avtal ingås till ett värde av 32 820 000 euro,

under förutsättning att de årliga betalningarna

på grund av dessa avtal inte överstiger de pen-

ningbelopp som anförs i finansieringsplanen

för beställningsfullmakten PVKEH 2005.
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F ö r k l a r i n g :  

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt 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 2006 91 100 39 400 56 519 18 000 205 019

VYV 1 sammanlagt 91 100 39 400 56 519 18 000 205 019

Utvecklande av spanings-, över-

vaknings- och ledningssystem 

(TVJ 2000)

Förbindelser som ingåtts före 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 2006 22 200 22 200

ITTT sammanlagt 22 200 22 200

Förnyande av marinen (MUT)

Förbindelser som ingåtts före 2006 27 888 27 888

MUT  sammanlagt 27 888 27 888

Utvecklande av service- och flyg-

basbaserade system för helikoptrar 

(HTH)

Förbindelser som ingåtts före 2006 10 745 5 152 5 345 - - 21 242

Förbindelser år 2006 8 680 12 190 15 604 7 573 13 434 57 481

HTH  sammanlagt 19 425 17 342 20 949 7 573 13 434 78 723

Utvecklande av huvudstads-

regionens försvar (PPK)

Förbindelser som ingåtts före 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 2006 28 700 26 252 54 952

TTK sammanlagt 28 700 26 252 54 952

Kompletterande av beredskaps-

förbandens utrustning (VYV 2)

Förbindelser som ingåtts före 2006 119 900 158 500 98 600 377 000

VYV 2 sammanlagt 119 900 158 500 98 600 377 000

Utvecklande av Finlands krigs-

ekonomiska beredskap (STALVA)

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

STALVA sammanlagt 33 600 33 600 33 600 100 800
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På grund av de uppgifter som erhållits vid

den kommersiella beredningen av anskaff-

ningen av beställningsfullmakten PVKEH

2006 bör projektets andel av beställningsfull-

makten ökas med 20 500 000 euro. Ökningen

av beställningsfullmakten är avsedd att använ-

das för anskaffningen av de tre minsvepare

som ingår i projektet Utvecklande av marinen

i enlighet med den försvarspolitiska redogörel-

sen för 2004 under åren 2006—2012. Genom

projektet förbättras sjöförbindelsernas skydds-

förmåga och den minröjningsförmåga som sjö-

försvarsförmågan förutsätter. På motsvarande

sätt har behovet av övriga anslag för försvars-

materielanskaffning som reserverats för pro-

jektet minskat med 20 500 000 euro. Det totala

behovet av finansiering för projektet förblir

oförändrat och beställningsfullmakten jämte

alla ekonomiska följdverkningar genomförs

inom de ramar för statsfinanserna som fast-

ställts för försvarsministeriets förvaltningsom-

råde för åren 2007—2011. Ändringarna i den

tidsmässiga fördelningen av utgifterna för be-

ställningsfullmakten PVKEH 2006 beror på att

projektet Utvecklande av TVJ, som ingår i be-

ställningsfullmakten, har beredskap att redan

2006 göra de anskaffningar som planerats för

2007 och dessutom är det ändamålsenligt att

ändra tidtabellerna för betalning av två lätta

transportflyg som skall anskaffas med den an-

del av beställningsfullmakten som ingår i pro-

jektet Utvecklande av flygvapnet så att de mot-

svarar de tidtabeller som förhandlats fram med

leverantören.

Genom tidsmässiga ändringar av utgifterna

för den tidigare beviljade VYV 1-beställnings-

fullmakten fås betalningsanslagen att bättre

motsvara de försenade leveranserna av trans-

porthelikoptrarna NH 90 till försvarsmakten.

NH Industries förmår inte leverera de fyra he-

likoptrarna till försvarsmakten inom utsatt tid-

tabell, varvid betalningen för åtminstone en

helikopter flyttas till 2007. Som en följdverkan

av den försenade leveransen flyttas även de be-

talningen som hänför sig till mottagandet fram

så att de sista betalningarna görs 2009, och där-

för är det nödvändigt att förlänga giltigheten

för beställningsfullmakten till 2009. De änd-

Projektberedning och proto 2004 

(PROTO 2004)

Förbindelser som ingåtts före 2006 6 300 6 300

PROTO 2004 sammanlagt 6 300 6 300

Utvecklande av flygvapnets 

kapacitet när det gäller jaktförsvar 

(IHT 2004)

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

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

Utvecklande av marinen och 

spaningen (PVKEH 2005)

Förbindelser som ingåtts före 2006 14 166 14 747 12 097 41 010

Förbindelser år 2006 13 754 16 313 2 753 32 820

PVKEH 2005 sammanlagt 27 920 31 060 14 850 73 830

Tungt raketkastarsystem (MLRS)

Förbindelser som ingåtts före 2006 4 402 534 - - - 4 936

Förbindelser år 2006 4 298 7 966 9 600 9 800 11 000 42 664

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

Materiell utveckling av försvars-

makten (PVKEH 2006)

Förbindelser år 2006 101 657 69 178 159 030 109 450 129 000 568 315

PVKEH 2006 sammanlagt 101 657 69 178 159 030 109 450 129 000 568 315

Fullmakterna sammanlagt 574 961 433 486 419 946 159 501 153 434 1 741 328

1)
Omfattar inte utgifter föranledda av ändringar i index och valutakurser.
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ringar som har föreslagits i fråga om den tids-

mässiga fördelningen per år av utgifterna för

beställningsfullmakten påverkar inte totalbe-

loppen av den beviljade beställningsfullmak-

ten.

Ändringen av den tidsmässiga fördelningen

av utgifterna för HTH-beställningsfullmakten

föranleds av förseningen av utvecklingsarbetet

och processen med typgodkännande när det

gäller transporthelikoptrarna. Som en följd hä-

rav är det i ekonomiskt hänseende inte förnuf-

tigt att köpa utbytbar utrustning och reservde-

lar i betydande utsträckning före typgodkän-

nandet. De ändringar som har föreslagits i

fråga om den tidsmässiga fördelningen per år

av utgifterna för beställningsfullmakten påver-

kar inte totalbeloppen av den beviljade beställ-

ningsfullmakten.

Genom tidsmässiga ändringar av utgifterna

för VYV 2-beställningsfullmakten fås betal-

ningsanslagen att bättre motsvara leveranserna

av de skjutförnödenheter som hör till CV9030-

pansarskyttebandvagnssystemet. De ändringar

som har föreslagits i fråga om den tidsmässiga

fördelningen per år av utgifterna för beställ-

ningsfullmakten påverkar inte totalbeloppen

av den beviljade beställningsfullmakten.

Ökningen av det ändrade beloppet av

PVKEH 2005-beställningsfullmakten med

4 820 000 euro föranleds av att sådana reserv-

dels- och serviceavtalsbeställningar för projek-

tet Laivue 2000 som ingår i beställningsfull-

makten och som hänför sig till åren 2007—

2008 inte har kunnat göras 2005. I fråga om be-

ställningsfullmakterna Utvecklande av servi-

ce- och flygbasbaserade system för helikoptrar

(HTH) och Tungt raketkastarsystem (MLRS)

har siffrorna i tabellen över utgifterna för full-

makterna preciserats med bokslutet för 2005

som grund.

Med anledning av det ovan anförda föreslås

inte något tilläggsanslag under momentet.

2006 tilläggsb. —

2006 budget 643 300 000

2005 bokslut 570 847 000

2004 bokslut 571 565 000

21. Försvarsmaktens omkostnader (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av

1 450 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-

slag föranleds 250 000 euro av övergången till

ett nytt lönesystem och 200 000 euro av statens

tjänstekollektivavtal samt 1 000 000 euro av

överföringen av forskningsanslagen för För-

svarets vetenskapliga delegation (MATINE)

från moment 27.01.21.

2006 tilläggsb. 1 450 000

2006 budget 1 328 898 000

2005 bokslut 1 331 654 000

2004 bokslut 1 270 436 000

30. Militär krishantering

21. Omkostnader i hemlandet för fredsbeva-

rande verksamhet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av

314 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Ökningen av anslaget är

en överföring från moment 27.30.22. Behovet

av tilläggsanslag föranleds av en precisering av

anställningsvillkoren för EU:s stridstrupper

och av tjänstekollektivavtalsenliga överfö-

ringsersättningar för personal som flyttas i

hemlandet, eftersom dessa ersättningar var

större än beräknat.

2006 tilläggsb. 314 000

2006 budget 6 242 000
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22. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för

fredsbevarande verksamhet (reservationsan-

slag 2 år)

Från anslaget under momentet avdras

314 000 euro.

Dessutom ändras dispositionsplanen under

momentet som följer:

F ö r k l a r i n g :  Avdraget 314 000 euro

föranleds av en överföring till moment

27.30.21 i form av kostnader till följd av att an-

ställningsvillkoren för EU:s stridsgrupper har

preciserats och av ersättningar enligt kollektiv-

avtalet till personal som förflyttas i hemlandet.

Av behovet av tilläggsanslag under punkt 01.

i dispositionsplanen föranleds 600 000 euro av

att 450 personer måste ha varit reserverade för

Finlands fredsbevarande styrka i Kosovo fram

till den 9 maj 2006, varefter styrkan kan mins-

kas till de 400 personer som använts som pla-

neringsgrund vid utarbetandet av budgeten för

2006 och 260 000 euro av den skötsel och det

underhåll som överförts till år 2006 när det gäl-

ler de PASI-pansarfordon som evakuerats till

Finland från Kosovo. Behovet av tilläggsan-

slag på 163 000 euro under punkt 07. i disposi-

tionsplanen föranleds av anskaffning av sådan

tilläggsmateriel som behövs för EU:s strids-

grupper. Finland bereder sig på att från och

med juni 2006 under fyra månader med en

styrka på fem personer delta i en ny militär

krishanteringsoperation i syfte att stöda val i

Demokratiska republiken Kongo och med en

persons styrka från och med maj till utgången

av 2006 som ett led i EU:s åtgärder att delta i

Afrikanska unionens AMIS II-operation i Su-

dan. Med anledning av detta fogas till momen-

tet nya punkter under dispositionsplanen, dvs.

Ändringar i dispositionsplanen (euro)

Ursprunglig

dispositionsplan

Förändring

+/-

Ändrad

dispositionsplan

01. Utgifter för Finlands fredsbevarande styrka 

i Kosovo (KFOR-operationen) 11 970 000 +860 000 12 830 000

02. Utgifter för Finlands fredsbevarande styrka 

i Bosnien och Hercegovina (EUFOR/

ALTHEA-operationen) 6 900 000 -500 000 6 400 000

03. Utgifter för militärobservatörsverksamheten 2 382 000 - 2 382 000

04. Utgifter för Finlands fredsbevarande styrka 

i Afghanistan (ISAF-operationen) 5 900 000 - 5 900 000

05. Utgifter för Finlands FN-avdelning i Sudan 

(UNMIS-operationen) 60 000 - 60 000

06. Utgifter för den fredsbevarande operationen 

i Liberia (UNMIL-operationen) 50 000 - 50 000

07. De fredsbevarande operationernas 

gemensamma utgifter 2 285 000 +163 000 2 448 000

08. Programmet för utvecklande av styrkor för 

krishantering 16 000 000 - 16 000 000

09. Utgifter för EU:s militära krishanteringsoperation 

i Kongo (stöd till FN-styrkan MONUC) - +141 000 141 000

10. Utgifter för AMIS II-operationen - +99 000 99 000

20. I reserv för merutgifter för pågående operationer 

eller för förlängning av dem, för eventuella nya 

fredsbevarande operationer samt för andra utgifter 

för den fredsbevarande verksamheten 6 199 000 -1 077 000 5 122 000

Sammanlagt 51 746 000 -314 000 51 432 000
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09. Utgifter för EU:s militära krishanteringso-

peration i Kongo (stöd till FN-styrkan

MONUC) och 10. Utgifter för AMIS II-opera-

tionen. Behovet av tilläggsanslag under punk-

terna 01., 07., 09. och 10. i dispositionsplanen

täcks med överföringar av anslag från punkter-

na 02. och 20. i dispositionsplanen.

2006 tilläggsb. -314 000

2006 budget 51 746 000

2005 bokslut 47 561 870

2004 bokslut 50 127 933
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Huvudtitel 28

FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Finansministeriet

21. Finansministeriets omkostnader (reser-

vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av

2 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av ett skyddat informationssystem

som är avsett för statsledningen och säkerhets-

myndigheterna. Anskaffningen av systemet

brådskar bl.a. på grund av Finlands EU-ordfö-

randeskap. Finansministeriet styr och kontrol-

lerar förverkligandet av informationssystemet.

2006 tilläggsb. 2 000 000

2006 budget 30 742 000 

2005 bokslut 28 099 000

2004 bokslut 29 704 000

22. Omkostnader för enheten för statsrådets

informationsförvaltning (reservationsanslag

2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så

att inkomster av tillhandahållandet av tjänster

som stöder verksamheten under EU-ordföran-

deskapet kan nettobudgeteras under momentet.

F ö r k l a r i n g :  Med anledning av det

ovan anförda föreslås inte något tilläggsanslag

under momentet.

2006 tilläggsb. —

2006 budget 7 861 000

2005 bokslut 8 185 000

2004 bokslut 7 752 000

18. Skatteförvaltningen

21. Skatteförvaltningens omkostnader (re-

servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av

1 750 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av övergången till ett nytt lönesys-

tem.

2006 tilläggsb. 1 750 000

2006 budget 347 487 000

2005 bokslut 349 540 000

2004 bokslut 343 798 000
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39. Vissa överföringar till landskapet Åland

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av

4 464 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av en ökning av de inkomster som

uppskattats i statsbudgeten för 2006 och som

ligger till grund för avräkningen enligt själv-

styrelselagen för Åland.

2006 tilläggsb. 4 464 000

2006 budget 176 110 000

2005 bokslut 181 797 319

2004 bokslut 165 275 919

40. Återbäring av intäkterna av lotteriskat-

ten till landskapet Åland (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av

610 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av att Ålands Penningautomatfören-

ing år 2005 har betalat mera i lotteriskatt än be-

räknat.

2006 tilläggsb. 610 000

2006 budget 3 500 000

2005 bokslut 3 009 681

2004 bokslut 2 621 308

40. Tullverket

21. Tullverkets omkostnader (reservations-

anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av

11 500 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-

slag föranleds 10 500 000 euro av utvecklan-

det av datanätets logiska och fysiska struktur.

Därmed strävar man efter att säkerställa att de

nuvarande tjänsterna fungerar utan störningar,

att ny teknik kan tas i bruk och att tullverkets

strategiska informationssystemprojekt kan ge-

nomföras. Av behovet av tilläggsanslag föran-

leds 1 000 000 euro av att systemet för export-

förtullning förnyas.

2006 tilläggsb. 11 500 000

2006 budget 129 953 000

2005 bokslut 130 295 000

2004 bokslut 131 067 000

60. Senatfastigheter

2. Investeringar

Motiveringen till kapitlet ändras så att Senatfastigheters investeringar får medföra utgifter om

högst 345 miljoner euro år 2006.

F ö r k l a r i n g :  Senatfastigheters investeringsram utökas med fem miljoner euro. Ökningen

föranleds av de Kapiteeli Oy:s markområden i Träskända som skall köpas och av extra investe-

ringar till följd av en eldsvåda i VTT:s lokaler i Otnäs.
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80. Förnyande av förvaltningen och vissa stödåtgärder inom personalförvaltningen

26. EU-ordförandeskapet (reservationsan-

slag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av

1 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av nödvändiga kostnader till följd av

EU-ordförandeskapet.

2006 tilläggsb. 1 000 000

2006 budget 15 400 000

2005 bokslut 7 000 000

81. Vissa utgifter som icke fördelas enligt förvaltningsområde

01. Avlöningar till nationella experter inom

Europeiska unionen (reservationsanslag 2 år)

Anslaget under momentet ombildas till ett

tvåårigt reservationsanslag.

Dessutom kompletteras motiveringen till

momentet så att anslaget i vissa fall även får

användas till betalning av dagtraktamenten till

sådana nationella experter till vilka Europeiska

unionen inte betalar några ersättningar.

F ö r k l a r i n g :  Anställningsvillkoren för

nationella experter som arbetar vid unionens

institutioner baserar sig på kommissionens be-

slut av den 27 februari 2004 och rådets beslut

av den 16 juni 2003. De nationella experterna

arbetar vid Europeiska unionens institutioner

en viss tid, minst sex månader och högst fyra

år.

Med anledning av det ovan anförda föreslås

inte något tilläggsanslag under momentet.

2006 tilläggsb. —

2006 budget 1 177 000

2005 bokslut 1 177 000

2004 bokslut 818 255

99. Övriga utgifter inom finansministeriets förvaltningsområde

43. Energiskattestöd till jordbruket och träd-

gårdsodlingen (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 15 810 000 euro.

Anslaget får användas till energiskattestöd

till jordbruket och växthusodlingen.

F ö r k l a r i n g :  I samband med rambeslu-

tet år 2005 beslöt regeringen att jordbruks- och

växthusnäringens samt renhushållningens pro-

duktionskostnader skall sänkas genom att

dessas energibeskattning lättas. För systemet

med skattelättnader reserverades sammanlagt

21,5 miljoner euro per år, varav stödets andel

beräknades uppgå till 20,0 miljoner euro och

de administrativa kostnadernas andel till 1,5

miljoner euro. Stödet för år 2005 betalas för

perioden 11.3.2005—31.12.2005. Inom jord-

bruket och trädgårdsodlingen genomförs ener-

giskattelättnaden i form av partiell återbäring

av energiskatten på lätt och tung brännolja och

el. Stödet till renhushållningen har budgeterats

under moment 30.20.40.

I samband med tilläggsbudgetpropositionen

överlämnar regeringen till riksdagen en propo-

sition med förslag till lagar om återbäring av

accis på vissa energiprodukter som använts

inom jordbruket och om ändring av 10 a § i la-

gen om accis på flytande bränslen.

2006 tilläggsb. 15 810 000
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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)

Motiveringen till momentet ändras så att be-

villningsfullmakten ökar från 59 992 000 euro

till 63 002 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Bevillningsfullmakten

ökar med 3 010 000 euro, varav 2 836 000

euro föranleds av en ombudgetering av bevill-

ningsfullmakter som upplösts när det gäller

fullmakter som beviljats åren 2000—2004,

169 000 euro av budgetering av tekniskt stöd

inom mål 1- och mål 3-programmen och 5 000

euro av att fördelningen av bevillningsfull-

makter enligt förvaltningsområde preciserats.

Bevillningsfullmakten beräknas föranleda

utgifter till ett belopp av 17 732 000 euro år

2006, 27 440 000 euro år 2007 och 17 830 000

euro år 2008.

Med anledning av det ovan anförda föreslås

inte något tilläggsanslag under momentet.

2006 tilläggsb. —

2006 budget 68 554 000

2005 bokslut 53 706 370

2004 bokslut 56 966 424

08. Internationellt samarbete

50. Vissa understöd (fast anslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av

50 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av att understöd beviljas Samfundet

Finland—Ryssland för ett forum där det kom-

Den beräknade fördelningen av bevillningsfullmakten på fonder och program (mn euro)

Mål 1 Mål 2 Mål 3 Equal Interreg Urban

Samman-

lagt

Europeiska regionala 

utvecklingsfonden 4,879 6,919 - - 3,311 0,160 15,269

Europeiska socialfonden 13,004 6,901 26,126 1,702 - - 47,733

Sammanlagt 17,883 13,820 26,126 1,702 3,311 0,160 63,002
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mande samarbetet på medborgarnivå mellan

Europeiska unionen och Ryssland behandlas.

2006 tilläggsb. 50 000

2006 budget 1 900 000

2005 bokslut 1 860 000

2004 bokslut 5 361 499

10. Undervisning och forskning vid universitet

21. Universitetens omkostnader (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av

2 100 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Avsikten är att tilläggsan-

slaget skall användas för revidering av under-

visningen inom det tekniska området vid Porin

yliopistokeskus och för förbättring av kvalite-

ten på undervisningen samt för andra utveck-

lingsprojekt.

2006 tilläggsb. 2 100 000

2006 budget 1 258 053 000

2005 bokslut 1 237 436 000

2004 bokslut 1 196 449 000

69. Yrkesinriktad tilläggsutbildning och fritt bildningsarbete

50. Statsandelar för folkhögskolornas drifts-

kostnader (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av

1 239 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av att fordringarna på stödföreningen

Lapin kansanopiston kannatusyhdistys ry:s

konkursbo avskrivits.

2006 tilläggsb. 1 239 000

2006 budget 46 847 000

2005 bokslut 45 593 228

2004 bokslut 45 292 897

88. Vetenskap

22. Arkivverkets omkostnader (reservations-

anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av

210 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av energiprishöjningen och av säker-

ställandet av att vissa elektroniska utvecklings-

projekt som är nödvändiga för verksamheten

kan fortgå.

2006 tilläggsb. 210 000

2006 budget 13 843 000

2005 bokslut 13 777 000

2004 bokslut 13 560 000

53. Tippnings- och penninglotterivinstmedel

för främjande av vetenskapen (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av

2 150 000 euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till

momentet så att anslaget även får användas till

betalning av utgifter som föranleds av statliga

inrättningars forskningsinfrastrukturprojekt.
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F ö r k l a r i n g :  Avsikten är att 1 400 000

euro av tilläggsanslaget används för förnyande

av datanätet Funet och 750 000 euro för an-

skaffning av forskningsutrustning till Åbo uni-

versitet. 

2006 tilläggsb. 2 150 000

2006 budget 75 739 000

2005 bokslut 75 733 149

2004 bokslut 75 732 300

90. Konst och kultur

52. Tippnings- och penninglotterivinstmedel

för främjande av konsten (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av

4 170 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  

2006 tilläggsb. 4 170 000

2006 budget 186 380 000

2005 bokslut 185 279 972

2004 bokslut 187 528 765

98. Idrottsverksamhet

50. Tippnings- och penninglotterivinstmedel

för främjande av idrott och fysisk fostran (för-

slagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av

2 710 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  

Den beräknade fördelningen av 

användningen av tilläggsanslaget €

Filmproduktion och filmdistribution 1 000 000

Främjande av tonkonsten 50 000

Kulturverksamhet för handikapp-

organisationer och främjande av 

tillgången till kultur 160 000

Statsunderstöd till bibliotek 200 000

Audiovisuell innehållsproduktion 50 000

Vissa konstcenter 400 000

Till centralkommissionen för konst för 

stödjande av barnkultur och multi-

konstnärlig verksamhet samt för inter-

nationella understöd inom konstens 

område 50 000

Regeringens program mot medievåld 

samt mediefostran 800 000

Kulturexport 1 000 000

Informationssamhällsprojekt inom 

kultur 50 000

Till undervisningsministeriets 

förfogande 410 000

Sammanlagt 4 170 000

Den beräknade fördelningen av 

användningen av tilläggsanslaget €

Byggande av idrottsanläggningar 650 000

Idrottsprogrammet för barn och unga 1 000 000

Idrottshälsoprogrammet 400 000

Idrottsutbildningscenter 500 000

Statens idrottsråd 50 000

Till undervisningsministeriets 

förfogande 110 000

Sammanlagt 2 710 000
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2006 tilläggsb. 2 710 000

2006 budget 95 077 000

2005 bokslut 89 940 237

2004 bokslut 88 118 195

99. Ungdomsarbete

50. Tippnings- och penninglotterivinstmedel

för främjande av ungdomsarbete (förslagsan-

slag)

Under momentet beviljas ett tillägg av

970 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Avsikten är att tilläggsan-

slaget används för riksomfattande ungdoms-

centralers pågående investeringsprojekt så att

åtgärderna inte föranleder permanent finansie-

ringsbehov under kommande år. De projekt

som avses är mera inkvarteringsutrymmen vid

Nuorisokeskus Syöte, lokaliteter för Piispala

is- och vattensportcenter i Kannonkoski, för-

värv av Hailuodon nuorisokeskus filial samt

lokaliteter i Kloogaranda för centrumet för

ungdomsarbete i Estland.

2006 tilläggsb. 970 000

2006 budget 34 228 000

2005 bokslut 31 630 191

2004 bokslut 28 494 362
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Huvudtitel 30

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10. Utvecklande av landsbygden

54. Främjande av hästhushållningen med

medel som inflyter som statlig andel vid toto-

spel (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av

76 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av de medel som inflyter

som statlig andel vid totospel har bl.a Finlands

Ryttarförbund år 2005 i statsunderstöd för

främjande av hästhushållning beviljats

105 500 euro att användas bl.a. för utvecklan-

de av och anskaffningar för resultatsystemet

och underhåll av tävlingsutrustning. Det före-

tag som Ryttarförbundet hade valt att utveckla

resultatsystemet kunde emellertid inte färdig-

ställa det avtalade systemet och avtalet hävdes

i början av år 2006. I enlighet med villkoren i

beslutet om statsbidrag har Ryttarförbundet

återbetalat det understöd som beviljats för ut-

vecklande av systemet, sammanlagt 76 036 eu-

ro, i januari 2006. Återbetalningen har beaktats

i inkomsterna under moment 12.30.99. Ryttar-

förbundet har inlett utvecklandet av resultat-

systemet med ett annat företag och målet är att

det nya systemet skall vara färdigt att tas i bruk

tävlingssäsongen 2007. Det föreslås att det an-

slag för utvecklande av systemet som återbeta-

lats beviljas Ryttarförbundet på nytt.

2006 tilläggsb. 76 000

2006 budget 7 532 000

2005 bokslut 7 809 610

2004 bokslut 6 921 603

61. Europeiska utvecklings- och garantifon-

den för jordbrukets deltagande i utveckling av

landsbygden (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet ändras så att år

2006 får nya beslut om beviljande av medel

fattas till ett belopp av sammanlagt 25 119 000

euro samt så att 1 526 000 euro av bevillnings-

fullmakten under momentet i enlighet med la-

gen om ett förvaltningsförsök i Kajanaland

hänför sig till landskapet Kajanaland. 

F ö r k l a r i n g :  Bevillningsfullmakten i

budgeten för 2006 uppgår till 23 051 000 euro.

Bevillningsfullmakten höjs med 2 703 000

euro för ombudgetering av den bevillningsfull-

makt som frigjorts av de medel som åren

2000—2005 bundits till projekt inom mål 1-

programmen och gemenskapsinitiativpro-

grammet Leader+. Med hänvisning till motive-

ringen till moment 30.40.62 sänks bevillnings-

fullmakten med 635 000 euro för överföring av

fullmakten i budgeten för 2006 för att till den-

na del användas som medfinansiering från fon-

den för fiskets utveckling (FFU) inom mål 1-

programmet i östra Finland. En motsvarande

ändring har gjorts under moment 30.40.62.
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Till följd av ändringarna ökar bevillnings-

fullmakten under momentet med 2 068 000 eu-

ro.

I budgeten för 2006 uppgår den andel av be-

villningsfullmakten som anvisats för landska-

pet Kajanaland till 1 334 000 euro. Det före-

slås att den höjs med 192 000 euro.

Ändringen av bevillningsfullmakten beräk-

nas föranleda utbetalningar till ett belopp av

620 000 euro år 2006, 828 000 euro år 2007

och 620 000 euro år 2008.

Motsvarande ändringar i bevillningsfullmak-

ten gällande den statliga medfinansieringen

har gjorts under moment 30.10.62.

Med anledning av det ovan anförda föreslås

inte något tilläggsanslag under momentet.

2006 tilläggsb. —

2006 budget 70 862 000

2005 bokslut 52 884 371

2004 bokslut 45 296 009

62. Statlig medfinansiering för den av EU

delfinansierade utvecklingen av landsbygden

(förslagsanslag)

Motiveringen till momentet ändras så att år

2006 får nya beslut om beviljande av medel

fattas till ett belopp av sammanlagt 24 390 000

euro samt så att 1 083 000 euro av bevillnings-

fullmakten under momentet i enlighet med la-

gen om ett förvaltningsförsök i Kajanaland

hänför sig till landskapet Kajanaland. 

F ö r k l a r i n g :  Bevillningsfullmakten i

budgeten för 2006 uppgår till 22 405 000 euro.

Bevillningsfullmakten höjs med 2 518 000

euro för ombudgetering av den bevillningsfull-

makt som frigjorts av de medel som åren

2000—2005 bundits till projekt inom mål 1-

och mål 2-programmen och gemenskapsinitia-

tivprogrammen Leader+ och Interreg. Med

hänvisning till motiveringen till moment

30.40.62 sänks bevillningsfullmakten med

533 000 euro för överföring av fullmakten i

budgeten för 2006 för att till denna del använ-

das som statlig medfinansiering ur fonden för

fiskets utveckling (FFU) inom mål 1-program-

met i östra Finland. En motsvarande ändring

har gjorts under moment 30.40.62.

Till följd av ändringarna ökar bevillnings-

fullmakten under momentet med 1 985 000 eu-

ro. 

I budgeten för 2006 uppgår den andel av be-

villningsfullmakten som anvisats för landska-

pet Kajanaland till 959 000 euro. Det föreslås

att den höjs med 124 000 euro.

Fördelning av ökningen av bevillningsfullmakten enligt program (mn euro)

Program Budget Tilläggsbudget Sammanlagt

Det regionala programmet för utveckling av landsbygden 

(EUGFJ-G) - - -

Mål 1, östra Finland 9,728 0,775 10,503

— varav Kajanaland 1,334 0,192 1,526

Mål 1, norra Finland 5,015 0,918 5,933

Gemenskapsinitiativprogrammet Leader+ (EUGFJ-U) 8,308 0,375 8,683

Sammanlagt 23,051 2,068 25,119

Fördelning av ökningen av bevillningsfullmakten enligt program (mn euro)

Program Budget Tilläggsbudget Sammanlagt

Det regionala programmet för utveckling av landsbygden 

(EUGFJ-G) - - -

Mål 1, östra Finland 8,355 0,641 8,996

— varav Kajanaland 0,959 0,124 1,083
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Ändringen av bevillningsfullmakten beräk-

nas föranleda utbetalningar till ett belopp av

596 000 euro år 2006, 793 000 euro år 2007

och 596 000 euro år 2008.

Med anledning av det ovan anförda föreslås

inte något tilläggsanslag under momentet.

2006 tilläggsb. —

2006 budget 98 834 000

2005 bokslut 76 029 931

2004 bokslut 89 792 000

20. Jordbruk

40. Nationellt stöd för jordbruket och träd-

gårdsodlingen (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av

545 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  I samband med rambeslu-

tet 2005 beslöt regeringen att jordbruks- och

växthusnäringens samt renhushållningens pro-

duktionskostnader skall sänkas genom att

dessas energibeskattning lättas. För systemet

med skattelättnader jämte administrativa kost-

nader reserverades sammanlagt 21,5 miljoner

euro. Inom jordbruket och trädgårdsodlingen

genomförs återbäringen av energiskatt i form

av partiell återbäring av energiskatten på lätt

och tung brännolja och el. Motsvarande återbä-

ringsmodell kan inte tillämpas inom renhus-

hållningen. Det föreslås därför att renhushåll-

ningens andel riktas till renhushållningen år

2006 i form av en höjning av det nuvarande

stödet för livrenar vilken betalas av anslaget

under momentet för nationellt stöd för jordbru-

ket och trädgårdsodlingen.

2006 tilläggsb. 545 000

2006 budget 608 620 000

2005 bokslut 609 320 000

2004 bokslut 608 620 000

30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet

21. Livsmedelssäkerhetsverkets omkostna-

der (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av

200 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av en överföring av löneutgifterna

för åtta personer från moment 30.90.23 från

och med den 1 juli 2006.

2006 tilläggsb. 200 000

2006 budget 25 668 000

Mål 1, norra Finland 4,276 0,832 5,108

Gemenskapsinitiativprogrammet Leader+ (EUGFJ-U) 5,404 0,257 5,661

EUGFJ:s medfinansiering sammanlagt 18,035 1,730 19,765

Mål 1 0,589 0,021 0,610

Mål 2 0,511 0,022 0,533

Interreg 0,393 0,212 0,605

ERUF:s medfinansiering sammanlagt 1,493 0,255 1,748

Nationellt tekniskt stöd 2,877 - 2,877

Programkorrigeringar - - -

Alla sammanlagt 22,405 1,985 24,390
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40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning

41. Ersättning för hjortdjurs skadegörelse

(förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av

2 109 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av att inkomster influtit under mo-

ment 12.30.42 åren 2002—2005 till ett större

belopp än vad som betalts i utgifter under mot-

svarande tid. Det föreslås att det tilläggsanslag

som behövs under momentet täcks med det in-

flutna beloppet.

2006 tilläggsb. 2 109 000

2006 budget 4 200 000

2005 bokslut 4 375 831

2004 bokslut 4 271 656

62. Främjande av marknadsföringen och

strukturpolitiken inom fiskerinäringen (reser-

vationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av

1 168 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen till momen-

tet så att 8 139 000 euro av anslaget har reser-

verats för den statliga medfinansieringen i pro-

jekt som delfinansieras av EU.

Motiveringen till momentet ändras även så

att anslaget får användas till betalning av utgif-

ter för avlönande av personal i en omfattning

som motsvarar högst 40 årsverken.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av att mål 1-programmet i östra Fin-

land ändras genom att 635 000 euro av

EUGFJ:s medfinansiering överförs från mo-

ment 30.10.61 och 533 000 euro av den statliga

medfinansieringen överförs från moment

30.10.62 för att användas av fonden för fiskets

utveckling (FFU).

2006 tilläggsb. 1 168 000

2006 budget 14 200 000

2005 bokslut 15 200 000

2004 bokslut 15 289 000

60. Skogsbruk

21. Skogsforskningsinstitutets omkostnader

(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av

275 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av övergången till ett nytt lönesys-

tem.

2006 tilläggsb. 275 000

2006 budget 39 318 000

2005 bokslut 39 640 000

2004 bokslut 38 996 000

50. Vissa statsbidrag för skogsbruket (reser-

vationsanslag 2 år)

Från anslaget under momentet avdras

1 009 000 euro. 

Motiveringen till momentet ändras så att an-

slaget inte används till understöd till Europeis-

ka skogsinstitutet rf.

Dispositionsplanen under momentet ändras

som följer:

F ö r k l a r i n g :  Europeiska skogsinstitutet

rf har ombildats till en internationell organisa-

tion European Forest Institute och statens stöd

ändras till frivillig medfinansiering. Ett tillägg

Dispositionsplan €

Föreningen för Skogskultur rf 50 000

Arbetseffektivitetsföreningen rf 521 000

Skogsmuseistiftelsen 670 000

Stiftelsen Mustilan Kotikunnas 51 000

Finska Forstföreningen rf 434 000

Sammanlagt 1 726 000
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som motsvarar avdraget har beaktats under

moment 30.90.66.

2006 tilläggsb. -1 009 000

2006 budget 2 735 000

2005 bokslut 3 035 000

2004 bokslut 4 023 000

63. Forststyrelsen

7. Sänkning av grundkapitalet

Fastighetsförmögenhet som är i Forststyrelsens besittning får överföras till Senatfastigheter till

ett balansvärde av ca 0,23 miljon euro. Med anledning av detta kan Forststyrelsens grundkapital

sänkas med ytterligare 0,23 miljon euro utöver det belopp på 9,237 miljoner euro som fastställts

i budgeten för innevarande år, dvs. till 2 462,27 miljoner euro. Statsrådet bemyndigas att besluta

närmare om egendomsöverföringen.

F ö r k l a r i n g :  Enligt beslutet om ramarna för statsfinanserna 2007—2011, som statsrådet

fattade den 23 mars 2006, koncentrerar regeringen för att påskynda och förenkla förhandlingarna

med kommunerna ägarinnehavet när det gäller statens fastighetstillgångar i Helsingforsregionen,

vilka lämpar sig för bostadsbyggande, till affärsverket Senatfastigheter i syfte att trygga bostads-

produktion till rimligt pris. I syfte att genomföra ovan nämnda rambeslut överförs Hyrylä garni-

sons övningsskogsområde, som är i Forststyrelsens besittning och har en areal på ca 182 hektar,

till Senatfastigheter. Övningsskogsområdet hör till Forststyrelsens affärsverksamhets tillgångar

som skogsbruksområde och upptas i balansräkningen under grundkapital och därför sänks grund-

kapitalet med motsvarande belopp. Överföringens balansvärde motsvarar inte områdets gängse

värde.

Statsrådet har inte ännu fattat beslut om den sänkning av grundkapitalet med 9,237 miljoner

euro som nämns i kompletteringspropositionen till budgetpropositionen för innevarande år.

90. Förvaltning

23. Omkostnader för jord- och skogsbruks-

ministeriets informationstjänstcentral (reser-

vationsanslag 2 år)

Från anslaget under momentet avdras

200 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av att

vissa informationssystemuppgifter och löneut-

gifterna för åtta personer som sköter dem över-

förs till moment 30.30.21 från och med den 1

juli 2006.

2006 tilläggsb. -200 000

2006 budget 13 857 000

2005 bokslut 14 732 000

2004 bokslut 13 140 000

66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bi-

drag (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av

1 009 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Anslagsökningen är Fin-

lands frivilliga medfinansiering till organisa-

tionen European Forest Institute. Ett motsva-

rande avdrag har gjorts under moment

30.60.50.

2006 tilläggsb. 1 009 000

2006 budget 2 690 000

2005 bokslut 2 105 683

2004 bokslut 2 169 291
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Huvudtitel 31

KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Kommunikationsministeriet

21. Kommunikationsministeriets omkostna-

der (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av

400 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av täckandet av kostnaderna för de

åtgärder som behövs för säkerställande av

övergången till digital televisionsverksamhet

och i synnerhet kostnaderna för informations-

och kampanjverksamhet.

2006 tilläggsb. 400 000

2006 budget 14 790 000

2005 bokslut 14 439 000

2004 bokslut 14 239 000

22. Forskning och utveckling (reservations-

anslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av

27 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av ministeriets av EU beviljade andel

av den andra betalningsposten för utrednings-

och genomförandeprojektet VIKING MIP

2003. Motsvarande inkomst har antecknats un-

der moment 12.31.99.

2006 tilläggsb. 27 000

2006 budget 5 850 000

2005 bokslut 7 023 000

2004 bokslut 7 064 000

24. Vägförvaltningen

21. Basväghållningen (reservationsanslag

2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av

1 680 000 euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till

momentet så att Vägförvaltningen år 2006 be-

rättigas att ingå avtal om planering och byg-

gande av en vägförbindelse från landsväg 9552

till gruvområdet Suurikuusikko i Kittilä till ett

totalkostnadsbelopp av högst 2,2 miljoner euro

inklusive mervärdesskatt så att staten återbeta-

lar de utgifter som detta föranleder senast år

2010.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av att ett anslag som motsvarar be-

loppet av det TEN-stöd från EU som intäkts-

förts under moment 12.31.24 anvisas för bas-

väghållningen.

Landsväg 9552 byggs ut till gruvområdet

Suurikuusikko med tillfällig finanisering.

Gruvområdet Suurikuusikko ligger i omedel-

bar närhet av landsväg 9552 Kittilä—Pokka

norr om byn Kiistala. Landsvägen byggs ut till
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gruvområdet Suurikuusikko på en sträcka av

ca 5 kilometer.

Kostnaderna för planering och byggande av

landsvägen beräknas uppgå till högst 2,2 mil-

joner euro inklusive mervärdesskatt. Gruvbo-

laget betalar kostnaderna till en början. Det be-

räknas att gruvverksamheten inleds år 2007.

Staten betalar tillbaka kostnaderna för plane-

ring och byggande av landsvägen till gruvbola-

get två år efter det att vägen har tagits i bruk, i

lika stora poster utan ränta under två på varan-

dra följande år, förutsatt att gruvverksamheten

fortfarande bedrivs då. Avtalet åsamkar staten

utgifter om ca 1,1 miljoner euro år 2009 och

2010. Vägförvaltningen betalar utgifterna för

skötsel och underhåll av landsvägen från och

med att vägen är färdigbyggd.

2006 tilläggsb. 1 680 000

2006 budget 586 243 000

2005 bokslut 608 946 000

2004 bokslut 589 704 000

78. Vissa vägprojekt (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av

2 889 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  För projektet E 18 Lojo—

Lojoåsen beviljas ett tillägg av 1 998 000 euro,

för projektet rv 4 Lahtis—Heinola ett tillägg av

409 000 euro och för projektet rv 5 Jorois—

Varkaus ett tillägg av 482 000 euro. Behovet

av tilläggsanslag utgörs av en ombudgetering

av den del av anslaget som blev oanvänd år

2005 och motsvarar behovet av anslag för pro-

jekten under innevarande år. Fullmakterna att

sluta avtal i fråga om projekten ändras inte.

2006 tilläggsb. 2 889 000

2006 budget 62 200 000

2005 bokslut 86 340 318

2004 bokslut 92 972 107

30. Sjöfartsverket

21. Sjöfartsverkets omkostnader (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av

1 100 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av att kostnaderna stigit mer än be-

räknat.

2006 tilläggsb. 1 100 000

2006 budget 94 674 000

2005 bokslut 17 466 000

2004 bokslut 17 515 000

Projekt

Oavslutade vägprojekt

Färdig

för trafik

Fullmakt

att ingå avtal

mn €

Använt

mn €

Budget

 mn €

Tilläggs-

budget

 mn €

Senare

finansierings-

behov

mn €

E 18 Lojo—Lojoåsen 2005 58,9 47,6 7,8 2,0 1,5

Rv 4 Lahtis—Heinola 2005 41,0 35,9 4,7 0,4 -

Rv 5 Jorois—Varkaus 2005 29,0 26,5 2,0 0,5 -

Sammanlagt 128,9 110,0 14,5 2,9 1,5
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77. Utvecklande av farledsnätet (reserva-

tionsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av

868 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Tilläggsanslaget är en om-

budgetering av det anslag som återtagits år

2005 för det projekt som gäller fördjupning av

farleden till Nådendal. På grund av dröjsmål i

tillståndsprocessen har arbetena med att för-

djupa farleden till Nådendal inte kunnat inle-

das planenligt. Fullmakten att ingå avtal i fråga

om projektet ändras inte.

2006 tilläggsb. 868 000

2006 budget —

2005 bokslut —

2004 bokslut 6 800 000

40. Banförvaltningscentralen

21. Basbanhållningen (reservationsanslag

2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av

7 060 000 euro. 

F ö r k l a r i n g :  Det TEN-stöd från EU

som motsvarar tilläggsanslaget har intäktsförts

under moment 12.31.40 år 2005.

2006 tilläggsb. 7 060 000

2006 budget 291 392 000

2005 bokslut 312 455 000

2004 bokslut 299 713 000

78. Vissa banprojekt (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av

13 669 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-

slag föranleds 7 569 000 euro av att betalning-

arna för projektet Kervo—Lahtis, direktbana,

och 1 100 000 euro av att betalningarna för

projektet Uleåborg—Idensalmi/Vartius, elek-

trifiering, överförts till år 2006 samt 5 000 000

euro av att tidtabellen för genomförandet av

projektet Ilmala bangård försnabbats. 

Projektet Uleåborg—Idensalmi/Vartius,

elektrifiering, beräknas föranleda utgifter om

1 000 000 euro och projektet Kervo—Lahtis,

direktbana, utgifter om 200 000 euro år 2007.

Fullmakten att ingå avtal beträffande projektet

Ilmala bangård ändras inte till följd av att pro-

jektet försnabbas.

2006 tilläggsb. 13 669 000

2006 budget 49 200 000

2005 bokslut 94 697 253

2004 bokslut 153 539 431

Projekt

Oavslutade projekt Färdig

Fullmakt att

ingå avtal

mn €

Använt

mn €

Budget

 mn €

Tilläggs-

budget

 mn €

Senare

finansierings-

behov

mn €

Uleåborg—Idensalmi/Vartius, 

elektrifiering 2006 70,6 50,2 18,3 1,1 1,0

Kervo—Lahtis, direktbana 2006 331,0 297,3 25,9 7,6 0,2

Ilmala bangård 2010 100,0 - 5,0 5,0 90,0

Sammanlagt 501,6 347,4 49,2 13,7 91,2
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41. Järnvägsverket

21. Järnvägsverkets omkostnader (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av

300 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av att kostnaderna för inrättandet av

det nya ämbetsverket är större än beräknat.

2006 tilläggsb. 300 000

2006 budget 1 000 000

50. Luftfartsverket

3. Maximibeloppet av investeringarna och maximibeloppet av investeringsförbindelserna

Motiveringen till kapitlet ändras så, att Luftfartsverkets investeringar får föranleda utgifter om

högst 75 miljoner euro år 2006.

F ö r k l a r i n g :  Luftfartsverkets investeringsfullmakt höjs med 15 miljoner euro på grund av

att förverkligandet av utbyggnaden av terminalen på Helsingfors—Vanda flygplats tidigareläggs.

60. Köp av tjänster, ersättningar och stöd för kollektivtrafik

63. Köp och utvecklande av kollektivtrafik-

tjänster (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av

129 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-

slag föranleds 107 000 euro av ministeriets av

EU beviljade andel av den andra betalnings-

posten för utrednings- och genomförandepro-

jektet VIKING MIP 2003 och 22 000 euro av

det av EU beviljade stödet för IMAGE-projek-

tet. Motsvarande inkomst har antecknats under

moment 12.31.99.

2006 tilläggsb. 129 000

2006 budget 81 075 000

2005 bokslut 81 490 000

2004 bokslut 82 439 000

72. Ersättningar och understöd för kommunikation

43. Kommunikationsnät vid undantagsför-

hållanden (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av

440 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av mervärdesskatteutgifter som an-

sluter sig till det underskottsunderstöd som be-

viljas Suomen Erillisverkot Oy.

2006 tilläggsb. 440 000

2006 budget 2 000 000

2005 bokslut 6 604 000



31.9966

99. Övriga utgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde

19. Mervärdesskatteutgifter inom kommuni-

kationsministeriets förvaltningsområde (för-

slagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av

7 732 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av de föreslagna anslagsändringarna.

2006 tilläggsb. 7 732 000

2006 budget 254 740 000

2005 bokslut 289 377 911

2004 bokslut 305 972 057

62. Statlig medfinansiering för kommunika-

tionsministeriets vidkommande för projekt i

vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsan-

slag)

Under momentet beviljas ett tillägg av

470 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen till momen-

tet så att bevillningsfullmakten ökar från

16 473 000 euro till 17 141 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Ökningen av bevillnings-

fullmakten med 668 000 euro föranleds av en

ombudgetering av bevillningsfullmakter som

upplösts när det gäller fullmakter som beviljats

under tidigare år samt av överföringar av fi-

nansiering mellan förvaltningsområdena. Be-

hovet av tilläggsanslag föranleds av utgifter för

utbetalningar enligt den upplösta och överför-

da bevillningsfullmakten.

2006 tilläggsb. 470 000

2006 budget 11 284 000

2005 bokslut 11 436 291

2004 bokslut 5 755 872

78. Byggande av trafikförbindelser till Nord-

sjö hamn (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av

10 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av att byggnadsarbetena i anslutning

till projektet framskridit under innevarande år.

Fullmakten att ingå avtal i fråga om projektet

ändras inte.

2006 tilläggsb. 10 000 000

2006 budget 58 700 000

2005 bokslut 68 141 218

2004 bokslut 39 154 243
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Huvudtitel 32

HANDELS- OCH INDUSTRIMINISTERIETS 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10. Förvaltning

98. Skadeersättningar (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 520 000 euro.

Anslaget får i enlighet med en skiljedom an-

vändas till betalning av skadestånd till Inspecta

Oy samt till betalning av räntor, rättegångs-

kostnader och skiljemannaarvode.

F ö r k l a r i n g :  Finska staten har på

grundval av en skiljedom betalat skadestånd

till Inspecta Oy samt räntor, rättegångskostna-

der och skiljemannaarvoden i anknytning här-

till. Utbetalningen har utförts så att förslagsan-

slaget om 17 000 euro under moment 28.81.95

i budgeten för år 2006 överskridits med

519 412,39 euro.

2006 tilläggsb. 520 000

20. Teknologi- och innovationspolitik

22. Statens tekniska forskningscentrals om-

kostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av

9 500 000 euro.

Tilläggsanslaget används för att täcka kost-

naderna för de skador i Statens tekniska forsk-

ningscentrals renrum som forskningscentralen

ansvarar för och som orsakades av en brand.

F ö r k l a r i n g :  Med tilläggsanslaget kan

kostnaderna för de brandskador som forsk-

ningscentralen ansvarar för täckas. Kostnader-

na föranleds av anskaffning av ersättande

forskningsapparatur, nyinstallering av forsk-

ningsapparatur, nya möbler och förnödenheter,

värdering av skadorna och iståndsättning av

renrummen. Tilläggsanslaget omfattar inte

forskningscentralens inkomstbortfall som för-

anleds av skadan och som beräknas uppgå till

ca 0,6 miljoner euro. Forskningscentralen

kommer att i efterhand lämna en utredning av

de verkliga kostnaderna för återställandet av

lokalerna.

2006 tilläggsb. 9 500 000

2006 budget 69 732 000

2005 bokslut 69 790 000

2004 bokslut 68 799 000

50. Bidrag i anslutning till utbetalningen av

ett internationellt teknologipris (reservations-

anslag 2 år)

Från anslaget under momentet avdras

1 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Det internationella tekno-

logipriset, det s.k. Millenniumpriset, betalas år

2006 av det treåriga reservationsanslag som
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beviljades i den tredje tilläggsbudgeten för

2004 under moment 23.99.59 och överfördes

till år 2006.

Med anledning av det ovan anförda blir det

anslag som budgeterats under momentet oan-

vänt. 

2006 tilläggsb. -1 000 000

2006 budget 1 000 000

30. Företagspolitik

År 2006 får handels- och industriministeriet eller inrättningar som ministeriet bemyndigat ingå

avtal om anskaffning av vetenskaplig apparatur och forskningsservice till det belopp som av den

skuldkonverteringsfullmakt på högst 15 000 000 US dollar (ca 14 000 000 euro) som beviljades

i den första tilläggsbudgeten för 2003 och som fortfarande är oanvänd. Avtalen ingås på det sätt

som överenskommits i skuldkonverteringsavtalet från 2003 mellan Finland och Ryska federatio-

nen. De betalningar som föranleds av fullmakten utbetalas till statsgarantifonden i budgeten för

2006.

Förklaring:Ryssland kvitterar i enlighet med 2003 års skuldkonverteringsavtal Finlands ford-

ringar från det forna Sovjetunionen med varu- och tjänsteleveranser till Finland till ett belopp

motsvarande ca 25 miljoner US dollar. Handels- och industriministeriets eller de av ministeriet

bemyndigade inrättningarnas andel av leveranserna i anslutning till skuldkonverteringsavtalet

uppgår till högst 15 miljoner US dollar. Avsikten var att ingå, fastställa och verkställa leverans-

avtalen under åren 2003—2005. Det har likväl varit nödvändigt att förlänga giltigheten för skuld-

konverteringsavtalet till 31.12.2006, för att de planenliga leveransavtalen skall kunna verkställas. 

60. Överföringar till statsgarantifonden (för-

slagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av

2 200 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Ryssland kvitterar i enlig-

het med 2003 års skuldkonverteringsavtal Fin-

lands fordringar från det forna Sovjetunionen

med varu- och tjänsteleveranser till Finland till

ett belopp motsvarande ca 25 miljoner US dol-

lar. Betalningen av leveranserna sköts genom

att den fordran hos det forna Sovjetunionen

som antecknats i statsgarantifondens balans-

räkning kvittas med överföringar som motsva-

rar genomförda leveranser och som görs med

medel ur budgeten. Det har varit nödvändigt att

förlänga giltigheten för skuldkonverteringsav-

talet för 2003 till 31.12.2006 till följd av förse-

ningar i fastställandet och verkställandet av le-

veransavtalen.

Handels- och industriministeriets eller de av

ministeriet bemyndigade inrättningarnas andel

av leveranserna i anslutning till avtalet för

2003 uppgår till högst 15 miljoner US dollar.

Av summan har 12 655 465 dollar använts.

Anslaget kan användas för kvittning av den

återstående skulden på 2 344 535 dollar.

2006 tilläggsb. 2 200 000

2006 budget 20 000

2005 bokslut 10 702 296

2004 bokslut —

62. Statlig medfinansiering för handels- och

industriministeriets vidkommande för projekt i

vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsan-

slag)

Motiveringen till momentet ändras så, att be-

villningsfullmakten ökar från 69 134 000 euro

till 84 280 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av att öka bevill-

ningsfullmakten med 15 146 000 euro föran-

leds av ombudgetering av upplösta fullmakter

från åren 2000—2004, behovet av extra finan-
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siering när det gäller inkomster inom program

som delfinansieras av Europeiska socialfonden

(ESR), överföringar av programfinansiering

mellan förvaltningsområdena, resultatreserven

för tekniskt stöd för åren 2007—2008 inom

mål 1- och mål 3-programmen samt av övriga

korrigeringar av det tekniska stödet.

Bevillningsfullmakten för år 2006 beräknas

orsaka utgifter till ett belopp av 17 293 000

euro år 2006, 41 702 000 euro år 2007 och

25 285 000 euro år 2008.

Med anledning av det ovan anförda föreslås

inte något tilläggsanslag under momentet.

2006 tilläggsb. —

2006 budget 84 732 000

2005 bokslut 68 301 990

2004 bokslut 70 660 260

40. Konsument- och konkurrenspolitik

21. Konsumentverkets omkostnader (reser-

vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av

33 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av övergången till ett nytt lönesys-

tem.

2006 tilläggsb. 33 000

2006 budget 5 849 000

2005 bokslut 5 865 000

2004 bokslut 5 760 000

26. Konkurrensverkets omkostnader (reser-

vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av

17 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av övergången till ett nytt lönesys-

tem.

2006 tilläggsb. 17 000

2006 budget 5 057 000

2005 bokslut 5 074 000

2004 bokslut 4 688 000

Fördelning av ökningen av bevillningsfullmakten enligt program (mn euro)

Bevillningsfullmakt

Program Budget Tilläggsbudget Sammanlagt

Europeiska regionala utvecklingsfonden 

(ERUF)

Mål 1 28 820 000 6 295 000 35 115 000

Mål 2 23 083 000 5 438 000 28 521 000

Interreg 243 000 69 000 312 000

Sammanlagt 52 146 000 11 802 000 63 948 000

Europeiska socialfonden (ESF)

Mål 1 2 230 000 - 2 230 000

Mål 2 1 919 000 32 000 1 951 000

Mål 3 9 639 000 412 000 10 051 000

Sammanlagt 13 788 000 444 000 14 232 000

Inkomster 3 200 000 2 900 000 6 100 000

Alla sammanlagt 69 134 000 15 146 000 84 280 000
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60. Energipolitik

43. Kyotomekanismerna (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 2 000 000 euro.

År 2006 får förbindelser ingås till ett värde

av högst 10 000 000 euro.

Anslaget får användas till att med hjälp av

flexibla mekanismer enligt Kyotoprotokollet

skaffa utsläppsenheter i en omfattning av högst

10 miljoner ton under avtalsperioden 2008—

2012. Anslaget får också användas till kostna-

der för administreringen av de flexibla meka-

nismerna samt till stödjande av förutsättning-

arna för anskaffning av utsläppsenheter.

F ö r k l a r i n g :  För samma ändamål bevil-

jades som ett treårigt reservationsanslag i den

tredje tilläggsbudgeten för 2005 sammanlagt

30 000 000 euro och i budgeten för 2006 sam-

manlagt 350 000 euro under moment 32.60.42.

Finland har förbundit sig att som en del av

Europeiska unionen uppfylla sina skyldigheter

enligt Kyotoprotokollet. Enligt beräkningar

som EG-kommissionen har låtit göra har Fin-

land de tredje högsta kostnaderna för en

minskning av utsläppen av växthusgaser inom

gemenskapen. Därför, och med tanke på den

samhällsekonomiska belastning som utsläpps-

minskningarna orsakar, har man inom energi-

och klimatstrategin gått in för att staten deltar i

minskningen av utsläppen genom att använda

sig av Kyotomekanismerna. Dessa mekanis-

mer är gemensamt genomförande (JI, Joint Im-

plementation), ren utveckling (CDM, Clean

Development Mechanism) och internationell

handel med utsläppsrätter. JI-projekten för-

verkligas mellan industriländer och CDM-pro-

jekten mellan industri- och utvecklingsländer.

Det är möjligt att utnyttja mekanismerna också

via internationella kolfonder eller övriga finan-

sieringsinstrument samt den internationella ut-

släppshandeln eller dess tillämpningar.

Vid upphandlingen av utsläppsenheter beak-

tas de flexibla mekanismernas inbördes kost-

nadseffektivitet och riskhanteringen i anslut-

ning till upphandlingen. Detta förutsätter att

anslaget kan användas och upphandlingsför-

bindelser för utsläppsenheterna kan ingås re-

dan 2006, trots att en stor del av kostnaderna

för de utsläppsenheter som skaffas under den

period som Kyoto-åtagandena omfattar inte re-

aliseras förrän 2007—2013.

Det är svårt att uppskatta priset på utsläpps-

enheter, eftersom marknaden för de utsläpps-

enheter som skaffas med mekanismerna först

nu håller på att utformas. På enheternas pris in-

verkar i väsentlig utsträckning också prisnivån

i fråga om utsläppsrätterna inom EG:s system

för handel med utsläppsrätter. Stödjande av

förutsättningarna för upphandling av utsläpps-

enheter, verksamhet av s.k. capacity building

-typ samt internationellt utvecklingsarbete i

fråga om administreringen av mekanismerna,

främjar utsläppsmarknadens funktion och

kostnadseffektiv upphandling av utsläppsen-

heter.

Handels- och industriministeriet har ansvaret

för koordineringen av mekanismpolitiken.

Upphandlingen av utsläppsenheter förutsätter

stödtjänster som produceras av en konsult.

Handels- och industriministeriet har ingått ett

avtal med Finlands miljöcentral om produktion

av sådana tjänster. I enlighet med den

administrativa arbetsfördelning som gjorts upp

angående användningen av mekanismerna fi-

nansieras med medel från momentet upphand-

lingen av sådana utsläppsenheter som upp-

kommer av utrikesministeriets CDM-projekt

samt sådana utsläppsenheter som skaffats med

hjälp av miljöministeriets JI-projekt och den

internationella utsläppshandeln.
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2006 tilläggsb. 2 000 000

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder 

(1 000 euro)

2006 2007 2008 2009 2010—

Samtliga utgifter

för användningen

av fullmakter

Förbindelser år 2006 2 000 1 000 2 000 2 000 3 000 10 000
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Huvudtitel 33

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Social- och hälsovårdsministeriet

21. Social- och hälsovårdsministeriets om-

kostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av

123 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  I behovet av tilläggsanslag

har såsom tillägg beaktats sammanlagt

100 000 euro i löneutgifter och andra utgifter

för tre tjänster som den riksomfattande styr-

ningen av informationsförvaltningen inom den

elektroniska arkivtjänsten för patientuppgifter

inom social- och hälsovården förutsätter samt i

utgifter för delegationen för informationsför-

valtningen från och med den 1 september

2006. Beloppet har beaktats såsom avdrag un-

der moment 33.32.36. Avsikten är att social-

och hälsovårdsministeriets roll i styrningen av

social- och hälsovårdens informationsförvalt-

ning skall stärkas.

I behovet av tilläggsanslag har dessutom så-

som tillägg beaktats 35 000 euro som överfö-

ring av löneutgifter och andra utgifter från mo-

ment 33.08.21 och såsom avdrag 12 000 euro

som överföring till moment 33.06.21.

2006 tilläggsb. 123 000

2006 budget 34 934 000

2005 bokslut 35 119 000

2004 bokslut 33 733 000

62. Statlig medfinansiering för social- och

hälsovårdsministeriets vidkommande för pro-

jekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (för-

slagsanslag)

Motiveringen till momentet ändras så att be-

villningsfullmakten ökar från 4 849 000 euro

till 5 111 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Bevillningsfullmakten

ökar med 262 000 euro, varav 111 000 euro

hänför sig till ombudgetering av de fullmakter

som inte använts under perioden 2000—2004,

120 000 euro till överföring av finansiering

mellan förvaltningsområdena och 31 000 euro

till korrigering av bevillningsfullmakten för en

betalningsreserv för teknisk hjälp.

Den beräknade fördelningen av bevillningsfullmakten på fonder och program (mn euro)

Mål 1 Mål 2 Mål 3

Gemenskaps-

initiativ Sammanlagt

Europeiska regionala utvecklings-

fonden 0,523 0,006 - 0,459 0,988

Europeiska socialfonden 0,334 0,206 1,680 1,903 4,123

Sammanlagt 0,857 0,212 1,680 2,362 5,111
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Bevillningsfullmakten för år 2006 beräknas

föranleda utbetalningar till ett belopp av

819 000 euro år 2006, 1 360 000 euro år 2007

och 2 932 000 euro år 2008.

Med anledning av det ovan anförda föreslås

inte något tilläggsanslag under momentet.

2006 tilläggsb. —

2006 budget 5 457 000

2005 bokslut 4 641 227

2004 bokslut 3 289 104

02. Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården

21. Omkostnader för Forsknings- och ut-

vecklingscentralen för social- och hälsovården

(reservationsanslag 2 år)

Från anslaget under momentet avdras 58 000

euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget är en överföring

till moment 33.06.21.

2006 tilläggsb. -58 000

2006 budget 22 740 000

2005 bokslut 22 920 000

2004 bokslut 21 910 000

06. Rättsskyddscentralen för hälsovården

21. Omkostnader för Rättsskyddscentralen

för hälsovården (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av

287 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av det behov av tilläggs-

anslag som utvidgningen av Rättsskyddscen-

tralen för hälsovårdens verksamhetsområde

gett upphov till täcks 264 000 euro genom ar-

rangemang inom förvaltningsområdet, varav

12 000 euro är överföring från moment

33.01.21, 58 000 euro från moment 33.02.21,

86 000 euro från moment 33.07.50, 94 000

euro från moment 33.08.21 och 14 000 euro

från moment 33.09.21.

Av behovet av tilläggsanslag föranleds dess-

utom 23 000 euro av övergången till ett nytt lö-

nesystem, varav 6 000 euro är en utgift av en-

gångsnatur.

2006 tilläggsb. 287 000

2006 budget 3 226 000

2005 bokslut 2 715 000

2004 bokslut 2 670 000

07. Institutet för arbetshygien

50. Statsbidrag för utgifterna vid Institutet

för arbetshygien (reservationsanslag 2 år)

Från anslaget under momentet avdras 86 000

euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget är en överföring

till moment 33.06.21.

2006 tilläggsb. -86 000

2006 budget 37 900 000

2005 bokslut 37 697 000

2004 bokslut 37 162 000
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08. Folkhälsoinstitutet

21. Folkhälsoinstitutets omkostnader (reser-

vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av

876 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  I behovet av tilläggsanslag

har såsom tillägg beaktats 1 005 000 euro, va-

rav 900 000 euro har beaktats såsom avdrag

under moment 33.32.36. Behovet av tilläggs-

anslag föranleds av behovet att höja institutets

permanenta beredskapsnivå med tanke på ho-

tande smittsamma sjukdomar, inberäknat be-

kämpningen av en eventuell influensapande-

mi.

I behovet av tilläggsanslag har dessutom så-

som avdrag 94 000 euro som överföring till

moment 33.06.21 och 35 000 euro som överfö-

ring till moment 33.01.21.

2006 tilläggsb. 876 000

2006 budget 34 403 000

2005 bokslut 34 273 000

2004 bokslut 33 399 929

26. Anskaffning av vaccin (reservationsan-

slag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av

1 040 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av utgifter för fyllning av modellvac-

cin mot influensa i ampuller. Med det anslag

om 20,8 miljoner euro som beviljades i den an-

dra tilläggsbudgeten för 2005 har Folkhälsoin-

stitutet beställt 5,2 miljoner doser H5N1-mo-

dellvaccin. Vaccinet har beställts som s.k.

bulkvaccin, som innan det distribueras och an-

vänds måste fördelas på ampuller i lämpliga

doser som vaccin som är klart att användas.

2006 tilläggsb. 1 040 000

2006 budget 9 722 000

2005 bokslut 30 200 000

2004 bokslut 9 525 985

09. Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral

21. Omkostnader för Social- och hälsovår-

dens produkttillsynscentral (reservationsan-

slag 2 år)

Från anslaget under momentet avdras 14 000

euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget är en överföring

till moment 33.06.21.

2006 tilläggsb. -14 000

2006 budget 5 055 000

2005 bokslut 5 035 000

2004 bokslut 5 047 000

12. Statens skolhem

21. Omkostnader för statens skolhem (reser-

vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av

27 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av en utgift av engångsnatur för

övergången till ett nytt lönesystem.
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2006 tilläggsb. 27 000

2006 budget 588 000

2005 bokslut 588 000

2004 bokslut 588 000

19. Pensionsförsäkring

53. Statens pensionsersättning för tiden för

vård av barn och för tiden för studier (förslags-

anslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av

1 250 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Pensioner av detta slag

kommer enligt bedömningar inte ännu att beta-

las ut år 2006. Behovet av tilläggsanslag föran-

leds av pensionsanstalternas anläggningskost-

nader för verkställandet av förmånerna. De

faktiska anläggningskostnaderna under perio-

den 2004—2005 beräknas för Folkpensionsan-

staltens och Pensionsskyddscentralens del

uppgå till 560 000 euro och för de övriga pen-

sionsanstalternas del till 1 090 000 euro, som

helt skall ersättas med statens medel.

2006 tilläggsb. 1 250 000

2006 budget 400 000

2005 bokslut —

22. Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst och vissa utgifter för rehabilitering

50. Ersättning för skada, ådragen i militär-

tjänst (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet kompletteras så

att högst 85 000 euro av anslaget även får an-

vändas till betalning av sakkunnigarvoden som

hänför sig till rehabiliterings- och sjuk-

vårdskostnader.

F ö r k l a r i n g :  Med anledning av det

ovan anförda föreslås inte något tilläggsanslag

under momentet.

2006 tilläggsb. —

2006 budget 230 900 000

2005 bokslut 243 294 031

2004 bokslut 248 535 352

56. Statsunderstöd för rehabilitering av ma-

kar till krigsinvalider (reservationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så

att anslaget även får användas till betalning av

sakkunnigarvoden som hänför sig till rehabili-

teringskostnader.

F ö r k l a r i n g :  Med anledning av det

ovan anförda föreslås inte något tilläggsanslag

under momentet.

2006 tilläggsb. —

2006 budget 2 760 000

2005 bokslut 2 760 000

2004 bokslut 2 760 000

59. Statsunderstöd för rehabilitering av

frontveteraner (reservationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så

att anslaget även får användas till betalning av

sakkunnigarvoden som hänför sig till rehabili-

teringskostnader.

F ö r k l a r i n g :  Med anledning av det

ovan anförda föreslås inte något tilläggsanslag

under momentet.

2006 tilläggsb. —

2006 budget 8 000

2005 bokslut 8 000

2004 bokslut 8 000
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28. Annat utkomstskydd

60. Pensionsstöd till långtidsarbetslösa (för-

slagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras

8 500 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av en

precisering av utgiftsposten. Det beräknas att i

medeltal 2 800 personer får pensionsstöd år

2006.

2006 tilläggsb. -8 500 000

2006 budget 33 500 000

2005 bokslut 16 191 588

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

30. Statsandel till kommunerna för social-

och hälsovårdens driftskostnader (förslagsan-

slag)

Under momentet beviljas ett tillägg av

600 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av att de slutliga statistikuppgifter

som används vid beräkningen av sjukfrek-

vens-, dagvårds-, handikapp- och barnskydds-

koefficienten färdigställts.

2006 tilläggsb. 600 000

2006 budget 4 021 700 000

2005 bokslut 3 728 341 586

2004 bokslut 3 365 346 652

33. Statlig ersättning till hälso- och sjuk-

vårdsenheter för kostnaderna för läkar- och

tandläkarutbildning (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet ändras så att

högst 62 232 000 euro av anslaget får använ-

das till betalning av ersättningar för grund- och

specialiseringsutbildning för läkare och tand-

läkare till samkommuner som är huvudmän för

ett universitetssjukhus. 

F ö r k l a r i n g :  Höjningen av maximibe-

loppet med 3 811 000 euro är nödvändig med

anledning av anslagsökningen om 5 miljoner

euro i samband med behandlingen i riksdagen

för att ersättningar skall kunna betalas till uni-

versitetssjukhus och andra verksamhetsenheter

inom hälso- och sjukvården i överensstämmel-

se med det ursprungliga fördelningsförhållan-

det. Samtidigt justeras ersättningarna för exa-

mina samt det antal examina och utbildnings-

månader som ligger till grund för dem.

Med anledning av det ovan anförda föreslås

inte något tilläggsanslag under momentet.

2006 tilläggsb. —

2006 budget 87 170 000

2005 bokslut 87 172 267

2004 bokslut 77 903 030

Verksamhetens omfattning 2003—2006

2003

utfall

2004

utfall

2005

utfall

2006

uppskattning

Läkar- och tandläkarexamina och nya studerande 908,6 908,3 1 035,7 1 059,3

Ersättning för examina, euro 63 860 63 860 63 860 61 200

Ersättning för 8-årig specialläkarutbildning, euro 30 823 30 823 30 823 23 000

Ersättning per månad, euro 1 298 1 298 1 350 1 300



33.92 77

36. Statsunderstöd till kommunerna för pro-

jekt inom social- och hälsovården (reserva-

tionsanslag 3 år)

Från anslaget under momentet avdras

1 000 000 euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till

momentet så att anslaget även får användas till

betalning av statsunderstöd till sjukvårdsdis-

trikten för kostnader för effektiverad bekämp-

ning av sådana smittsamma sjukdomar som av-

ses i lagen om smittsamma sjukdomar (583/

1986) och för beredskapen inför en eventuell

pandemi, till ett belopp av högst 2 500 000 eu-

ro.

F ö r k l a r i n g :  Av avdraget har 900 000

euro beaktats som tillägg under moment

33.08.21 och 100 000 euro under moment

33.01.21. 

Sjukvårdsdistrikten beviljas statsunderstöd

för utvecklande av beredskapen inför en even-

tuell pandemi och för utvecklande av den regi-

onala epidemiologiska verksamheten, vilket

innefattar de regionala stöd- och planerings-

uppgifter som beredskapsplanen med tanke på

en eventuell pandemi förutsätter, samt för ef-

fektiverad regional styrning av beredskapen

också i förhållanden då en pandemi hotar och

då patienttrycket ökar under en pandemi. Stats-

understödet beviljas av länsstyrelsen.

2006 tilläggsb. -1 000 000

2006 budget 55 230 000

2005 bokslut 54 430 000

2004 bokslut 52 330 000

92. Användningen av avkastningen av Penningautomatföreningens verksamhet

58. Vissa utgifter för rehabilitering (reserva-

tionsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så

att anslaget även får användas till betalning av

sakkunnigarvoden som hänför sig till rehabili-

teringskostnader.

F ö r k l a r i n g :  Med anledning av det

ovan anförda föreslås inte något tilläggsanslag

under momentet.

2006 tilläggsb. —

2006 budget 2 950 000

2005 bokslut 2 950 000

2004 bokslut 2 450 000

59. Utgifter för rehabilitering av frontvetera-

ner (reservationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så

att anslaget även får användas till betalning av

sakkunnigarvoden som hänför sig till rehabili-

teringskostnader.

F ö r k l a r i n g :  Med anledning av det

ovan anförda föreslås inte något tilläggsanslag

under momentet.

2006 tilläggsb. —

2006 budget 42 288 000

2005 bokslut 47 788 000

2004 bokslut 35 788 000
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Huvudtitel 34

ARBETSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

05. Fullföljandet av de europeiska strukturfondernas program

61. Europeiska socialfondens deltagande i

EU:s strukturfondsprogram (förslagsanslag)

Motiveringen av momentet ändras så att be-

villningsfullmakten ökar från 128 661 000

euro till 137 410 000 euro och så att 3 426 000

euro av momentets bevillningsfullmakt hän-

förs till landskapet Kajanaland enligt lagen om

ett förvaltningsförsök i Kajanaland. 

F ö r k l a r i n g :  Ökningen av bevillnings-

fullmakten med 8 749 000 euro beror på om-

budgetering av fullmakter som lösts från de be-

villningsfullmakter som beviljats åren 2000—

2005 och ombudgetering av den fullmakt från

2000—2005 som inte använts i landskapet Ka-

janland.

Med anledning av ökningen av bevillnings-

fullmakten beräknas leda till utbetalningar om

4 825 000 euro år 2007 och 3 924 000 euro år

2008.

Med anledning av ovanstående föreslås inget

tilläggsanslag för momentet. 

2006 tilläggsb. —

2006 budget 137 242 000

2005 bokslut 123 253 466

2004 bokslut 120 167 185

62. Statlig medfinansiering för arbetsminis-

teriets vidkommande för projekt i vilka EU:s

strukturfonder deltar (förslagsanslag)

Motiveringen av momentet ändras så att be-

villningsfullmakten ökar från 78 869 000 euro

till 85 149 000 euro och så att 2 706 000 euro

av momentets bevillningsfullmakt och

2 157 000 euro av anslaget hänförs till land-

skapet Kajanaland enligt lagen om ett förvalt-

ningsförsök i Kajanaland.  

F ö r k l a r i n g :  Ökningen av bevillnings-

fullmakten är 6 280 000 euro. Av ökningen av

bevillningsfullmakten är 7 102 000 euro till-

lägg som föranleds av en ombudgetering av

fullmakter som upplösts när det gäller bevilja-

de bevillningsfullmakter och 100 000 euro

överföring från moment 29.01.62 på grund av

en ändring av fördelningen av mål 2-program-

met för de olika förvaltningsområdena. Ök-

ningen av bevillningsfullmakten innefattar

dessutom såsom avdrag 665 000 euro som

överföring till moment 26.98.62, 31.99.62,

32.30.62 och 35.99.62 på grund av en ändring

av fördelningen av den statliga medfinansie-

ringen i mål 2-programmet för de olika förvalt-

ningsområdena och 257 000 euro i överföring

till moment 29.01.62, 32.30.62 och 33.01.62

på grund av en ändring av fördelningen av den

statliga medfinansieringen i mål 3-program-

met för de olika förvaltningsområdena.  

Av bevillningsfullmakten beräknas

77 218 000 euro användas för medfinansiering
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av projekt som finansieras av Europeiska soci-

alfonden och 7 931 000 euro för medfinansie-

ring av projekt som finansieras av Europeiska

regionala utvecklingsfonden.

Höjningen av bevillningsfullmakten beräk-

nas föranleda utbetalningar till ett belopp av

3 463 000 euro år 2007 och 2 817 000 euro år

2008.

Med anledning av det ovan anförda föreslås

inte något tilläggsanslag under momentet.

2006 tilläggsb. —

2006 budget 87 185 000

2005 bokslut 76 536 425

2004 bokslut 78 893 809

07. Flykting- och migrationsärenden

21. Statens åtgärder för mottagande av flyk-

tingar och asylsökande (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av

149 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-

slag föranleds 26 000 euro av övergången till

ett nytt lönesystem och 123 000 euro av återbe-

talningen av det av EU beviljade stödet för pro-

jekt som motarbetar diskriminering och ra-

sism. De inkomster som motsvarar återbetal-

ningen har antecknats under moment 12.34.99.

2006 tilläggsb. 149 000

2006 budget 8 826 000

2005 bokslut 8 264 731

2004 bokslut 8 115 419
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 Huvudtitel 35

MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10. Miljövård

70. Anskaffning av fartyg för bekämpning av

miljöskador (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 2 000 000 euro.

Anslaget får användas för utgifter som föran-

leds av anskaffning av ett kombinationsfartyg

som är utrustat för bekämpning av olje- och ke-

mikalieskador. Finlands miljöcentral får i sam-

arbete med marinen ingå avtal eller förbindel-

ser för anskaffning av ett kombinationsfartyg

som är utrustat för bekämpning av olje- och ke-

mikalieskador så att avtalen och förbindelserna

åren 2006—2008 åsamkar staten utgifter om

högst 35 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  I syfte att förbättra förmå-

gan att bekämpa miljöskador föreslås att Fin-

lands miljöcentral får fullmakt att tillsammans

med marinen anskaffa ett kombinationsfartyg

som är utrustat för bekämpning av olje- och ke-

mikalieskador. Avsikten är att förbättra bered-

skapen att bekämpa olje- och kemikalieskador

i synnerhet på Finska viken då den risk för mil-

jöskador som den ökade internationella trafi-

ken innebär tilltar. Det nya fartyget förbättrar

bekämpningsberedskapen också under dåliga

väderleksförhållanden. Avsikten är att det skall

ersätta oljebekämpningsfartyget Hylje, som

marinen nu använder, samt kabelfartyget Put-

saari. Fullmakten beräknas föranleda utgifter

till ett belopp av 2 000 000 euro år 2006,

10 000 000 euro år 2007 och 23 000 000 euro

år 2008.

Avsikten är att utgifter som hänför sig till ol-

jebekämpningsberedskapen också skall ersät-

tas med medel ur oljeskyddsfonden.

2006 tilläggsb. 2 000 000

2004 bokslut 8 000 000

20. Samhällen, användning av områden och naturvård

63. Vissa ersättningar i samband med natur-

vården (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av

1 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  I genomförandet av hand-

lingsplanen för mångfald i skogarna i södra

Finland (METSO) ingår som en åtgärd ett an-

slag om 5 miljoner euro att användas för för-

värv av värdefulla skogsområden till staten.

Forststyrelsen har skött förvärven av områden,

men i synnerhet i södra Finland har markägar-

na framställt förslag om att också ett privat

skyddsområde skall inrättas för motsvarande

ändamål. Tilläggsanslaget är avsett att använ-

das till betalning av ersättningar till markägar-

na för ekonomiska förluster som sådana beslut

eller avtal föranleder.
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Tilläggsanslaget är en överföring från mo-

ment 35.20.76.

2006 tilläggsb. 1 000 000

2006 budget 14 000 000

2005 bokslut 16 600 000

2004 bokslut 16 350 000

76. Anskaffning av naturskyddsområden (re-

servationsanslag 3 år)

Från anslaget under momentet avdras

1 200 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget är en överföring

till moment 35.20.63 och 35.40.21. För Forst-

styrelsens offentliga förvaltningsuppgifter an-

visas efter avdraget 10 870 000 euro, varav

kostnadernas andel är högst 1 600 000 euro.

2006 tilläggsb. -1 200 000

2006 budget 25 000 000

2005 bokslut 26 600 000

2004 bokslut 13 950 000

40. De regionala miljöcentralerna

21. De regionala miljöcentralernas omkost-

nader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av

200 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Tilläggsanslaget är avsett

att användas för främjande av och information

om frivilliga skyddsalternativ enligt METSO-

programmet och för löneutgifter och andra ut-

gifter motsvarande sammanlagt högst fyra års-

verken åren 2006—2007. De främjande åtgär-

derna och informationen inriktas på alla ge-

nomförandesätt när det gäller privatägd mark

som nämns i METSO-programmet, men fram-

för allt på köp och fridlysning av skogsområ-

den.

Tilläggsanslaget är en överföring från mo-

ment 35.20.76.

2006 tilläggsb. 200 000

2006 budget 65 426 000

2005 bokslut 65 746 000

2004 bokslut 64 843 000

50. Miljötillståndsverken

21. Miljötillståndsverkens omkostnader (re-

servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av

63 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av övergången till ett nytt lönesys-

tem.

2006 tilläggsb. 63 000

2006 budget 4 622 000

2005 bokslut 4 652 000

2004 bokslut 4 524 000
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99. Övriga utgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde

62. Statlig medfinansiering för miljöministe-

riets vidkommande för projekt i vilka EU:s

strukturfonder deltar (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet ändras så att be-

villningsfullmakten ökar från 6 906 000 euro

till 7 425 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Bevillningsfullmakten

ökar med 519 000 euro, varav 280 000 euro

föranleds av en ombudgetering av upplösta be-

villningsfullmakter inom strukturfondspro-

grammen år 2005, 110 000 euro av överföring

av finansiering mellan förvaltningsområdena

och 129 000 euro av det tekniska stöd som be-

hövs för avslutande av mål 1-programmet i

östra Finland åren 2007—2008.

Bevillningsfullmakten för år 2006 beräknas

föranleda utbetalningar till ett belopp av

742 500 euro år 2006, 3 197 500 euro år 2007

och 3 485 000 euro år 2008.

Med anledning av det som anförts ovan före-

slås inte något tilläggsanslag under momentet.

2006 tilläggsb. —

2006 budget 10 135 000

2005 bokslut 7 586 055

2004 bokslut 8 005 564
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Huvudtitel 36

RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN

01. Ränta på skulden i euro

90. Ränta på skulden i euro (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av

50 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av höjningen av räntenivån.

2006 tilläggsb. 50 000 000

2006 budget 2 214 000 000

2005 bokslut 2 238 228 096

2004 bokslut 2 326 810 221

Ändringar €

Serieobligationslån 50 000 000

Övriga obligationslån 20 000 000

Skuldförbindelselån -20 000 000

Sammanlagt 50 000 000
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Huvudtitel 37

MINSKNING AV STATSSKULDEN

01. Nettoamorteringar på statsskulden och skuldhantering

94. Nettoamorteringar och skuldhantering

(förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

345 934 000 euro.

Anslaget får användas för betalning av amor-

teringar på statsskulden samt för betalning av

återköp. Anslaget får också användas för betal-

ning av de emissionsförluster som uppkommit

i samband med de lån staten tagit, för betalning

av de kapitalförluster som uppkommit i sam-

band med återköp av skulder samt för betal-

ning av utgifter till följd av derivat som skyd-

dar upptagandet och återbetalningen av stats-

lån.

Såsom inkomster beaktas i nettobudgete-

ringen emissionsvinster, kapitalvinster och in-

komsterna från de derivatavtal som ingåtts för

att reglera riskpositionen för skulden.

F ö r k l a r i n g :  Det beräknas att långfristi-

ga amorteringar på skulden i budgetekonomin

betalas till ett belopp av 9,2 miljarder euro år

2006. Dessutom beräknas 4,5 miljarder euro i

skuldförbindelser och kortfristig kredit förfal-

la. Det lånebelopp som fås genom de nya lå-

nen, inklusive emissionsförluster, beräknas

vara 13 395 847 850 euro och till amorteringar

och återbetalningar på lån, inklusive kapital-

förluster, beräknas ett belopp av

13 741 781 850 euro bli använt, varvid skul-

den minskas med sammanlagt 345 934 000 eu-

ro.

2006 tilläggsb. 345 934 000

2005 bokslut 3 780 204 511

Den beräknade fördelningen av 

användningen av anslaget €

Nettoamorteringar till nominellt 

värde (netto) 299 934 000

Emissionsförluster (netto) 25 000 000

Kapitalförluster (netto) 21 000 000

Sammanlagt 345 934 000


