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Tilläggsbudget för 2004

Riksdagen har godkänt följande tilläggsbudget för 2004:

INKOMSTPOSTER

Avdelning 11
euro

11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR i 505 000 000

04. Skatter och avgifter på grund av omsättning i 410 000 000

01. Mervärdesskatt, tillägg i ................................................................. 410 000 000

08. Acciser i —35 000 000

07. Energiskatt, minskning i ................................................................. —35 000 000

10. Övriga skatter i 130 000 000

03. Bilskatt, tillägg i............................................................................. 130 000 000

Avdelning 12

12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR i 20 250 000

26. Inrikesministeriets förvaltningsområde i 200 000

99. Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde, till-
lägg i .............................................................................................. 200 000
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FiUB 10/2004
RSk 12/2004
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27. Försvarsministeriets förvaltningsområde i 2 406 000

99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde, 
tillägg i........................................................................................... 2 406 000

30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde i 15 293 000

02. Inkomster från utvecklingssektionen vid EU:s utvecklings- och ga-
rantifond för jordbruket, tillägg i .................................................... 15 000 000

99. Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvalt-
ningsområde, tillägg i ..................................................................... 293 000

31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde i 318 000

99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltnings-
område, tillägg i ............................................................................. 318 000

33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde i 1 800 000

98. Återbäringar av statsunderstöd, tillägg i ......................................... 1 800 000

34. Arbetsministeriets förvaltningsområde i 233 000

99. Övriga inkomster inom arbetsministeriets förvaltningsområde, till-
lägg i .............................................................................................. 233 000

Avdelning 13

13. RÄNTEINKOMSTER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST i 203 000 000

03. Dividendinkomster i 210 000 000

01. Dividendinkomster, tillägg i ........................................................... 210 000 000

04. Andel i statens penninginstituts vinst i —12 000 000

01. Andel i Finlands Banks vinst, minskning i ...................................... —12 000 000

05. Intäktsföring av statens affärsverks vinst i 5 000 000

01. Intäktsföring av statens affärsverks vinst, tillägg i .......................... 5 000 000

Avdelning 15

15. LÅN i —833 949 000

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering i —833 949 000

01. Nettoupplåning och skuldhantering, minskning i ............................ —833 949 000

Inkomstposternas totalbelopp:

—105 699 000
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ANSLAG

Huvudtitel 23
 euro

23. STATSRÅDET i 337 000

02. Statsrådets kansli i 82 000

21. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år), tillägg 
i...................................................................................................... 82 000

99. Statsrådets övriga utgifter i 255 000

25. Utredningsprojektet gällande utlämning av människor under fort-
sättningskriget (reservationsanslag 2 år) i ....................................... 255 000

Huvudtitel 24

24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i —2 395 000

30. Internationellt bistånd i —

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

99. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde i —2 395 000

22. Utgifter för underhåll av de finska fredsbevarande styrkorna (för-
slagsanslag), minskning i................................................................ —2 395 000

Huvudtitel 26

26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 633 000

75. Polisväsendet i 300 000

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

90. Gränsbevakningsväsendet i 151 000

70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 
3 år), tillägg i ................................................................................. 151 000
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97. Understöd åt kommuner i 182 000

35. Intressebevakning i förmyndarverksamheten (förslagsanslag), till-
lägg i .............................................................................................. 182 000

98. Utveckling av regionerna i —

61. Europeiska regionala utvecklingfondens deltagande i EU:s struktur-
fondsprogram (förslagsanslag) i ..................................................... —

62. Statlig medfinansiering för inrikesministeriets vidkommande för 
projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag) i ............ —

Huvudtitel 27

27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 34 746 000

01. Försvarsministeriet i 26 400 000

19. Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsom-
råde (förslagsanslag), tillägg i ........................................................ 26 400 000

10. Försvarsmakten i —1 035 000

16. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år), minsk-
ning i .............................................................................................. —1 035 000

21. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år) i ............... —

30. Internationell fredsbevarande verksamhet i 9 381 000

22. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för fredsbevarande verksam-
het (förslagsanslag), tillägg i .......................................................... 9 381 000

Huvudtitel 28

28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 13 502 000

01. Finansministeriet i —

21. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) i............. —

39. Vissa överföringar till landskapet Åland i 13 202 000

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg i ............................... 3 277 000
31. Skattegottgörelse (förslagsanslag), tillägg i .................................... 4 653 000
32. Övrig anslag (reservationsanslag 2 år) i .......................................... 6 150 000
40. Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (för-

slagsanslag), minskning i................................................................ —878 000
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40. Tullverket i 300 000

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

Huvudtitel 29

29. UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 4 714 000

01. Undervisningsministeriet i 132 000

21. Undervisningsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
tillägg i........................................................................................... 132 000

62. Statlig medfinansiering för undervisningsministeriets vidkomman-
de för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag) i.. —

40. Allmänbildande utbildning i 800 000

21. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsan-
slag 2 år), tillägg i .......................................................................... 800 000

88. Vetenskap i 80 000

22. Arkivverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i ......... 48 000
23. Omkostnader för Forskningscentralen för de inhemska språken (re-

servationsanslag 2 år), tillägg i ....................................................... 32 000

90. Konst och kultur i 2 000

27. Statens filmgranskningsbyrås omkostnader (reservationsanslag 
2 år), tillägg i ................................................................................. 2 000

98. Idrottsverksamhet i 3 700 000

50. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av idrott och 
fysisk fostran (förslagsanslag), tillägg i .......................................... 3 700 000

Huvudtitel 30

30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-
OMRÅDE i 15 394 000

12. Inkomststöd för jordbruket och trädgårdsodlingen och komplette-
rande åtgärder inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik i —

41. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservations-
anslag 2 år) i .................................................................................. —

46. Kompensationsbidrag (reservationsanslag 2 år) i ............................ —
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14. Utvecklande av gårdsbrukets struktur och landsbygden i 14 089 000

49. Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag) i —
60. Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (fast anslag) i ........... 14 089 000
61. Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbrukets delta-

gande i utveckling av landsbygden (förslagsanslag) i ..................... —
62. Statlig medfinansiering för den av EU delfinansierade utvecklingen 

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

31. Främjande och övervakning av skogsbruket i 293 000

44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsan-
slag) i ............................................................................................. —

50. Vissa statsbidrag för skogsbruket (reservationsanslag 2 år), tillägg i 293 000

41. Fiskeri-, vilt- och renhushållning i 1 000 000

62. Främjande av marknadsföringen och strukturpolitiken inom fiskeri-
näringen  (reservationsanslag 3 år), tillägg i ................................... 1 000 000

51. Nyttjande och vård av vattentillgångarna i 12 000

22. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservations-
anslag 2 år), tillägg i....................................................................... 12 000

Huvudtitel 31

31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅ-
DE i 32 238 000

01. Kommunikationsministeriet i 197 000

22. Forskning och utveckling (reservationsanslag 3 år), tillägg i .......... 197 000

24. Vägförvaltning i 7 000 000

21. Basväghållningen (reservationsanslag 2 år), tillägg i ...................... 5 000 000
79. Efterfinansierings-, totalfinansierings- och livscykelsfinansierings-

projekt (reservationsanslag 3 år), tillägg i ....................................... 2 000 000

40. Banförvaltningscentralen i 20 030 000

21. Basbanhållningen (reservationsanslag 2 år), tillägg i ...................... 20 030 000

60. Köp av tjänster, ersättningar och stöd för kollektivtrafik i 121 000

63. Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 
3 år), tillägg i ................................................................................. 121 000



1595Nr 577

99. Övriga utgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsom-
råde i 4 890 000

19. Mervärdeskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvalt-
ningsområde (förslagsanslag), tillägg i ........................................... 4 890 000

62. Statlig medfinansiering för kommunikationsministeriets vidkom-
mande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag) 
i...................................................................................................... —

Huvudtitel 32

32. HANDELS- OCH INDUSTRIMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-
OMRÅDE i 684 000

20. Teknologipolitik i 84 000

70. Geologiska forskningscentralens fartygsanskaffning (förslagsan-
slag), tillägg i ................................................................................. 84 000

30. Företagspolitik i 600 000

45. Stödjande av företagens investerings- och utvecklingsprojekt (för-
slagsanslag), tillägg i ...................................................................... 600 000

62. Statlig medfinansiering för handels- och industriministeriets vid-
kommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslags-
anslag) i ......................................................................................... —

40. Konsument- och konkurrenspolitik i —

21. Konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) i ............ —
31. Ersättning för ordnandet av ekonomisk rådgivning och skuldrådgiv-

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

Huvudtitel 33

33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALT-
NINGSOMRÅDE i 3 255 000

01. Social- och hälsovårdsministeriet i —

62. Statlig medfinansiering för social- och hälsovårdsministeriets vid-
kommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslags-
anslag) i ......................................................................................... —

18. Sjukförsäkring i 1 800 000

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen 
(förslagsanslag), tillägg i ................................................................ 1 800 000
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32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård i 1 400 000

31. Statsandel till kommunerna för social- och hälsovårdsservicens an-
läggningskostnader (förslagsanslag), tillägg i ................................. 1 400 000

57. Semesterverksamhet i 55 000

50. Statlig ersättning till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och 
kommunerna för förvaltningsutgifterna för avbytarservicen för lant-
bruksföretagare (förslagsanslag), tillägg i ....................................... 55 000

Huvudtitel 34

34. ARBETSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 301 000

01. Arbetsförvaltningen i 48 000

23. Arbetslivsprogram och arbetspolitisk forskning (reservationsanslag 
3 år), tillägg i ................................................................................. 48 000

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

07. Flykting- och migrationsärenden i 253 000

21. Statens åtgärder för mottagande av flyktingar och asylsökande (för-
slagsanslag), tilllägg i ..................................................................... 253 000

Huvudtitel 35

35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 892 000

01. Miljöministeriet i —

21. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) i .............. —

30. Främjande av boendet i —

60. Överföring till statens bostadsfond i ............................................... —

40. De regionala miljöcentralerna i 892 000

21. De regionala miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 
2 år), tillägg i ................................................................................. 892 000
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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 —210 000 000

01. Ränta på skulden i euro i —210 000 000

90. Ränta på skulden i euro (förslagsanslag), minskning i .................... —210 000 000

Anslagens totalbelopp:

—105 699 000
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INKOMSTPOSTER

Avdelning 11

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKAT-

TENATUR

04. Skatter och avgifter på grund av omsätt-
ning

01. Mervärdesskatt

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av
410 000 000 euro.

08. Acciser

07. Energiskatt

Under momentet avdras  35 000 000 euro.

10. Övriga skatter

03. Bilskatt

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av
130 000 000 euro.

Avdelning 12

INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

26. Inrikesministeriets förvaltningsområde

99. Övriga inkomster inom inrikesministeriets
förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av
200 000 euro. 

27. Försvarsministeriets förvaltningsområde

99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets
förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av
2 406 000 euro.

30. Jord- och skogsbruksministeriets förvalt-
ningsområde

02. Inkomster från utvecklingssektionen vid
EU:s utvecklings- och garantifond för jordbru-
ket

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av
15 000 000 euro.

99. Övriga inkomster inom jord- och skogs-
bruksministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av
293 000 euro.

31. Kommunikationsministeriets förvalt-
ningsområde

99. Övriga inkomster inom kommunikationsmi-
nisteriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av
318 000 euro.

33. Social- och hälsovårdsministeriets förvalt-
ningsområde

98. Återbäringar av statsunderstöd

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av
1 800 000 euro.
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34. Arbetsministeriets förvaltningsområde

99. Övriga inkomster inom arbetsministeriets
förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av
233 000 euro.

Avdelning 13

RÄNTEINKOMSTER OCH INTÄKTSFÖ-

RING AV VINST

03. Dividendinkomster

01. Dividendinkomster

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av
210 000 000 euro.

04. Andel i statens penninginstituts vinst

01. Andel i Finlands Banks vinst

Under momentet avdras  12 000 000 euro.

05. Intäktsföring av statens affärsverks vinst

01. Intäktsföring av statens affärsverks vinst

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av
5 000 000 euro.

Avdelning 15

LÅN

03. Statens nettoupplåning och skuldhante-
ring

01. Nettoupplåning och skuldhantering

Under momentet avdras 833 949 000 euro.
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ANSLAG

Huvudtitel 23

STATSRÅDET

02. Statsrådets kansli

21. Omkostnader för statsrådets kansli  (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 82 000
euro.

99. Statsrådets övriga utgifter

25. Utredningsprojektet gällande utlämning av
människor under fortsättningskriget   (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas  255 000 euro.
Anslaget får användas till betalning av utgif-

ter som föranleds av utredningsprojektet. Ansla-
get får användas till avlönande av personal mot-
svarande högst åtta årsverken.

Huvudtitel 24

UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALT-

NINGSOMRÅDE

30. Internationellt bistånd

66. Egentligt bistånd  (reservationsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet ändras så att år 2004
får nya biståndsavtal ingås och förbindelser av-
ges, vilka åsamkar staten utgifter till ett sam-
manlagt värde av högst 415 000 000 euro efter år
2004.

Dessutom utökas punkt 2. Bistånd till enskil-
da länder och områden i tabellen om fördelning
av fullmakter att bevilja medel och ingå avtal
med 30 000 000 euro.

99. Övriga utgifter inom utrikesministeriets 
förvaltningsområde

22. Utgifter för underhåll av de finska fredsbe-
varande styrkorna  (förslagsanslag)

Under momentet avdras  2 395 000 euro.
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Dessutom ändras dispositionsplanen för mo-
mentet som följer:

Huvudtitel 26

INRIKESMINISTERIETS FÖRVALT-

NINGSOMRÅDE

75. Polisväsendet

21. Polisväsendets omkostnader  (reservations-
anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av  300 000

euro.

90. Gränsbevakningsväsendet

70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkos-
ter  (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 151 000
euro.

Dessutom ändras motiveringen till momentet
så att av anslaget får användas 2 673 000 euro

Ändringar i dispositionsplanen, euro

Ursprunglig
dispositionsplan

Förändring
+/—

Ändrad
dispositionsplan

01. Utgifter för Finlands FN-avdelning 
på Cypern (UNFICYP-operationen) 212 000 — 212 000

02. Utgifter för Finlands fredsbevaran-
de styrka i Etiopien-Eritrea 
(UNMEE-operationen) 5 200 000 +3 830 000 9 030 000

03. Utgifter för den fredsbevarande 
operationen i Liberia (UNMIL-ope-
rationen) — +189 000 189 000

04. Utgifter för Finlands fredsbevaran-
de styrka i Kosovo (KFOR-opera-
tionen) 30 249 000 +2 634 000 32 883 000

05. Gemensamma utgifter 1 621 000 +421 000 2 042 000

06. Utgifter för Finlands avdelning i 
Makedonien i det forna Jugoslavien 
(EUF-operationen) 80 000 — 80 000

08. Utgifter för Finlands avdelning i 
Afghanistan (ISAF-operationen) 3 808 000 +1 132 000 4 940 000

09. I reserv för merutgifter för pågåen-
de operationer eller för förlängning 
av dem, för eventuella nya fredsbe-
varande operationer samt för andra 
utgifter för den fredsbevarande 
verksamheten 10 801 000 —10 601 000 200 000

Sammanlagt 51 971 000 —2 395 000 49 576 000
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för betalning av utgifterna för den beställnings-
fullmakt som beviljades i budgeten för 2000 för
anskaffning av två bevakningsfartyg samt vid
behov till utgifter enligt leveransavtalet som för-
anleds av ändringar i index och valutakurser.

97. Understöd åt kommuner

35. Intressebevakning i förmyndarverksamhe-
ten  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 182 000
euro.

98. Utveckling av regionerna

61. Europeiska regionala utvecklingfondens del-
tagande i EU:s strukturfondsprogram  (förslags-
anslag)

Motiveringen till momentet ändras så att bevill-
ningsfullmakten ökar från 113 565 000 euro till
128 631 000  euro.

I fråga om ökningen av bevillningsfullmak-
ten får beslut om utbetalningar fattas efter det att
Europeiska komissionen har godkänt Finlands
framställning om ändring av vederbörande pro-
gramdokument.

62. Statlig medfinansiering för inrikesministeri-
ets vidkommande för projekt i vilka EU:s struk-
turfonder deltar  (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet ändras så att bevill-
ningsfullmakten ökar från 25 026 000 euro till
28 888 000 euro.

I fråga om ökningen av bevillningsfullmak-
ten får beslut om utbetalningar fattas efter det att
Europeiska komissionen har godkänt Finlands
framställning om ändring av vederbörande pro-
gramdokument.

Huvudtitel 27

FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALT-

NINGSOMRÅDE

01. Försvarsministeriet

19. Mervärdesskatteutgifter inom försvarsminis-
teriets förvaltningsområde  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av
26 400 000 euro.

10. Försvarsmakten

16. Anskaffning av försvarsmateriel  (reserva-
tionsanslag 3 år)

Från momentet avdras 1 035 000 euro.
Dessutom ändras motiveringen till momentet

så att beställningsfullmakten för utvecklande av
flygvapnets kapacitet när det gäller jaktförsvar
minskar från 111 500 000 euro till 87 460 000
euro. Den tidsmässiga fördelningen per år av ut-
gifterna för fullmakten ändras så att användning-
en av fullmakten får åsamka staten utgifter om
högst 2 159 000 euro före utgången av 2005,
högst 14 830 000 euro före utgången av 2006,
högst 45 984 000 euro före utgången av 2007,
högst 72 782 000 euro före utgången av 2008
och högst 87 460 000 euro före utgången av
2009. Det anslag för 2004 som reserverats för
betalning av utgifter för avtal som ingås för ut-
vecklande av kapaciteten när det gäller jaktför-
svar minskar från 3 500 000 euro till 2 465 000
euro.

Fullmakten i punkt 21. Avvärjningskapacitet
hos flygvapnets jaktplan 2004 i tabellen över be-
ställningsfullmakter är 87,5 miljoner euro.

21. Försvarsmaktens omkostnader  (reserva-
tionsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet ändras så att den be-
villningsfullmakt som i budgeten för 2003 bevil-
jats för ingående av långtidsavtal för anskaff-
ning av sådan materiel och sådana tjänster som
försvarsmaktens verksamhet förutsätter minskar
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från 75 000 000 euro till 63 095 000 euro, och
den tidsmässiga fördelningen per år av utgifter-
na för fullmakten ändras så att användningen av
fullmakten får åsamka staten utgifter om högst
48 095 000 euro före utgången av 2004 och
högst 63 095 000 euro före utgången av 2005.

30. Internationell fredsbevarande verksam-
het

22.  Utrustnings- och förvaltningsutgifter för
fredsbevarande verksamhet  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 9 381 000
euro.

Dessutom ändras dispositionsplanen för mo-
mentet som följer:

Huvudtitel 28

FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

01. Finansministeriet

21. Finansministeriets omkostnader  (reserva-
tionsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så att
som inkomster beaktas vid nettobudgeteringen
inkomster av ett projekt finansierat av Nordiska
ministerrådet samt inkomster från EIPA av sam-
finansierad verksamhet.

Ändringar i dispositionsplanen, euro

Ursprunglig
dispositionsplan

Förändring
+/—

Ändrad
dispositionsplan

01. Utgifter för militärobservatörsverksamhe-
ten 2 509 000 — 2 509 000

02. Utgifter för Finlands FN-avdelning på 
Cypern (UNFICYP-operationen) 50 000 +10 000 60 000

03. Utgifter för Finlands fredsbevarande styrka 
i Etiopien-Eritrea (UNMEE-operationen) 3 476 000 +1 821 000 5 297 000

04. Utgifter för den fredsbevarande operatio-
nen i Liberia (UNMIL-operationen) — +37 000 37 000

05. Utgifter för Finlands fredsbevarande styrka 
i Kosovo (KFOR-operationen) 14 406 000 +6 648 000 21 054 000

06. Gemensamma utgifter 1 152 000 — 1 152 000

07. Programmet för utvecklande av styrkor för 
krishantering 16 000 000 — 16 000 000

10. Utgifter för Finlands avdelning i Afghanis-
tan (ISAF-operationen)  3 599 000 +2 753 000 6 352 000

20. I reserv för merutgifter för pågående opera-
tioner och för förlängning av dem samt för 
eventuella nya fredsbevarande operationer 2 232 000 —1 888 000 344 000

Sammanlagt 43 424 000 +9 381 000 52 805 000
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39. Vissa överföringar till landskapet Åland

30. Avräkning till Åland  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 3 277 000
euro.

31. Skattegottgörelse  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 4 653 000
euro.

32. Övrig anslag  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 6 150 000 euro.
Anslaget får användas till betalning av ett ex-

tra anslag enligt 48 § självstyrelselagen för
Åland till landskapet Åland.

40. Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till
landskapet Åland  (förslagsanslag)

Under momentet avdras 878 000 euro.

40. Tullverket

21. Tullverkets omkostnader   (reservationsan-
slag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av  300 000
euro.

60. Senatfastigheter

Punkt 2. Investeringar i motiveringen till kapit-
let kompletteras så att Senatfastigheter får bevil-
ja högst 20 miljoner euro i lån till dotter- eller in-
tressebolag i aktiebolagsform som hör till sam-
ma affärsverkskoncern.

Huvudtitel 29

UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖR-

VALTNINGSOMRÅDE

01. Undervisningsministeriet

21. Undervisningsministeriets omkostnader  (re-
servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 132 000
euro.

62. Statlig medfinansiering för undervisningsmi-
nisteriets vidkommande för projekt i vilka EU:s
strukturfonder deltar  (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet ändras så, att bevill-
ningsfullmakten ökar från 62 236 000 euro till
71 052 000 euro.

I fråga om ökningen av bevillningsfullmak-
ten får beslut om utbetalningar fattas efter det att
Europeiska komissionen har godkänt Finlands
framställning om ändring av vederbörande pro-
gramdokument.

40. Allmänbildande utbildning

21. Omkostnader för statlig allmänbildande ut-
bildning  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 800 000
euro.

88. Vetenskap

22. Arkivverkets omkostnader  (reservationsan-
slag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 48 000
euro.

23. Omkostnader för Forskningscentralen för de
inhemska språken  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 32 000
euro.
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90. Konst och kultur

27. Statens filmgranskningsbyrås omkostnader
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 2 000 eu-
ro.

98. Idrottsverksamhet

50. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för
främjande av idrott och fysisk fostran  (förslags-
anslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 3 700 000
euro.

Motiveringen till momentet ändras så, att
femte stycket i motiveringen slopas.

Huvudtitel 30

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTE-

RIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

12. Inkomststöd för jordbruket och träd-
gårdsodlingen och kompletterande åtgärder 
inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik

41. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårds-
odlingen  (reservationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så, att
nya förbindelser får ingås år 2004 i enlighet med
det nationella tilläggsstöd till miljöstödet som
Europeiska kommissionen har godkänt för åren
2004—2007 på så sätt att de föranleder utgifter
om sammanlagt 8 000 000 euro under åren
2005—2008.

46. Kompensationsbidrag  (reservationsanslag
2 år)

Motiveringen till momentet ändras så, att de för-
bindelser som ingås i enlighet med det system
med kompensationsbidrag som Europeiska kom-

missionen har godkänt för åren 2000—2006 får
föranleda utgifter om sammanlagt högst
16 000 000 euro under åren 2005—2008.

14. Utvecklande av gårdsbrukets struktur och 
landsbygden

49. Räntestöd för näringsverksamhet på lands-
bygden  (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet ändras så, att år
2004 får räntestöd godkännas i fråga om ett låne-
kapital om högst 250 000 000 euro.

60. Överföring till Gårdsbrukets utvecklings-
fond  (fast anslag)

Under momentet beviljas 14 089 000 euro.
Anslaget får användas till betalning av en

överföring enligt 2 § lagen om gårdsbrukets ut-
vecklingsfond (657/1966).

61. Europeiska utvecklings- och garantifonden
för jordbrukets deltagande i utveckling av lands-
bygden   (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet ändras så, att nya
beslut om beviljande av medel får fattas till ett
belopp av sammanlagt 46 499 000 euro år 2004.

I fråga om resultatreserven för bevillnings-
fullmakten får beslut om utbetalningar fattas ef-
ter att Europeiska kommissionen har godkänt
Finlands förslag om ändring av programdoku-
mentet i fråga.

62. Statlig medfinansiering för den av EU delfi-
nansierade utvecklingen av landsbygden   (för-
slagsanslag)

Motiveringen till momentet ändras så, att nya
beslut om beviljande av medel får fattas till ett
belopp av 64 123 000 euro år 2004.

I fråga om resultatreserven för bevillnings-
fullmakten får beslut om utbetalningar fattas ef-
ter att Europeiska kommissionen har godkänt
Finlands förslag om ändring av programdoku-
mentet i fråga.
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31. Främjande och övervakning av skogsbru-
ket

44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens
uthållighet  (förslagsanslag)

Motiveringen under momentet kompletteras så
att man av anslaget enligt den upphävda skogs-
förbättringslagen (140/1987) får använda högst
253 498 euro inom verksamhetsområdet för
Norra Österbottens skogscentral till finansie-

ring av sådana skogsförbättringsprojekt för vil-
ka finansieringsbeslut givits före den 31 decem-
ber 1999.

50. Vissa statsbidrag för skogsbruket  (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 293 000
euro.

Dessutom ändras momentets dispositions-
plan på följande sätt:

33. Forststyrelsen

I beslutsdelen i kapitlets motivering ändras
punkt 2. Nedsättning av grundkapitalet på föl-
jande sätt:

2. Nedsättning av grundkapitalet
Fastighetsförmögenhet kan år 2004 överföras

från Forststyrelsen i Skogsforskningsinstitutets
besittning för att komplettera forskningsskogs-
nätet, och från Skogsforskningsinstitutet kan
fastighetsförmögenhet överföras i Forststyrel-
sens besittning. Med anledning av vad som an-
förts ovan sänks Forststyrelsens grundkapital
med 0,9 miljoner euro. Eftersom kapitalet sänks
med 0,4 miljoner euro med anledning av de
överföringar av fastighetsförmögenhet som
gjorts under tidigare år uppgår Forststyrelsens
grundkapital till 851,2 miljoner euro. Statsrådet
berättigas att fatta närmare beslut om den egen-
dom som överförs.

41. Fiskeri-, vilt- och renhushållning

62. Främjande av marknadsföringen och struk-
turpolitiken inom fiskerinäringen  (reservations-
anslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 1 000 000
euro.

När det gäller tilläggsanslaget får beslut om
utbetalningar fattas efter att Europeiska kom-
missionen har godkänt Finlands förslag om änd-
ring av programdokumentet i fråga.

51. Nyttjande och vård av vattentillgångarna

22. Utgifter för nyttjande och vård av vattentill-
gångarna  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 12 000
euro.

Ändring till dispositionsplanen, euro

Ursprunglig
dispositionsplan

Förändring
+/—

Ändrad
dispositionsplan

01.  Föreningen för Skogskultur rf 50 000 — 50 000

02.  Arbetseffektivitetsföreningen rf 471 000 — 471 000

03.  Skogsmuseistiftelsen 1 715 000 +293 000 2 008 000

04.  Stiftelsen Mustilan Kotikunnas 51 000 — 51 000

05.  Finska Forstföreningen rf 434 000 — 434 000

06.  Europeiska skogsinstitutet rf 1 009 000 — 1 009 000

Sammanlagt 3 730 000 +293 000 4 023 000
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Huvudtitel 31

KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Kommunikationsministeriet

22. Forskning och utveckling  (reservationsan-
slag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av  197 000
euro.

24. Vägförvaltning

21. Basväghållningen  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 5 000 000
euro.

79. Efterfinansierings-, totalfinansierings- och
livscykelsfinansieringsprojekt  (reservationsan-
slag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 2 000 000
euro. 

Motiveringen till momentet kompletteras så,
att Vägförvaltningen berättigas ingå ett 25-årigt
serviceavtal beträffande livscykelsprojektet
Muurla—Lojo till ett totalkostnadsbelopp om
högst 700 miljoner euro och att anslaget för-
utom till utgifter som föranleds av serviceavta-
let även får användas till utgifter som föranleds
av planering av projektet, anskaffningstjänster
och andra förberedande åtgärder samt till löneut-
gifter motsvarande högst ett årsverke. 

40. Banförvaltningscentralen

21. Basbanhållningen  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
20 030 000 euro. 

50. Luftfartsverket

Motiveringen till kapitlet ändras så, att Luft-
fartsverkets investeringar får föranleda utgifter
om högst 60 miljoner euro år 2004.

Dessutom kompletteras kapitlets motivering
genom att följande punkt fogas till slutet av mo-
tiveringen:

5. Överlåtelse av egendom
Omorganiseringarna inom statens fastighets-

förvaltning fortsätter ännu i fråga om försvars-
förvaltningens fastighetsreform på så sätt att
fastigheter, byggnader, konstruktioner och nät-
verk överförs från Senatfastigheter i Luftfarts-
verkets besittning år 2004. Värdet på den egen-
dom som överförs uppgår till ca 15 miljoner
euro. Egendomen upptas bland övrigt eget kapi-
tal, och inga avkastningskrav ställs på den.
Statsrådet berättigas att fatta närmare beslut om
den egendom som överförs.

År 2004 får Luftfartsverket till gängse pris till
ett dotterbolag som helt och hållet är i verkets
ägo överlåta egendom som år 2004 överförs från
Senatfastigheter till Luftfartsverket. Egendom
får överlåtas till ett värde av högst 15,0 miljoner
euro.

60. Köp av tjänster, ersättningar och stöd för 
kollektivtrafik

63. Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjäns-
ter  (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av  121 000
euro.

99. Övriga utgifter inom kommunikationsmi-
nisteriets förvaltningsområde

19. Mervärdeskatteutgifter inom kommunika-
tionsministeriets förvaltningsområde  (förslags-
anslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av
4 890 000 euro.
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62. Statlig medfinansiering för kommunikations-
ministeriets vidkommande för projekt i vilka
EU:s strukturfonder deltar  (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet ändras så, att bevill-
ningsfullmakten ökar från 7 413 000 euro till
7 764 000 euro.

I fråga om ökningen av bevillningsfullmak-
ten får beslut om utbetalningar fattas efter det att
Europeiska kommissionen har godkänt Finlands
framställning om ändring av vederbörande pro-
gramdokument.

Huvudtitel 32

HANDELS- OCH INDUSTRIMINISTE-

RIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

20. Teknologipolitik

Staten kan avstå från sin minoritetsandel i Licen-
tia Oy.

70. Geologiska forskningscentralens fartygsan-
skaffning  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 84 000
euro.

30. Företagspolitik

Om skuldkonverteringsfullmakten om högst
15 000 000 US-dollar i den första tilläggsbudge-
ten för 2003 har blivit oanvänd, får handels- och
industriministeriet eller inrättningar som minis-
teriet givit fullmakt ingå avtal om anskaffning av
vetenskaplig apparatur och forskningsservice för
det obundna beloppet år 2004 på det sätt som
Finland och Ryska federationen avtalat om i sin
år 2003 undertecknade överenskommelse om
delbetalning av de fordringar Finland har hos det
forna Sovjetunionen. De betalningar som föran-
leds av fullmakten utbetalas till statsgarantifon-
den i budgeten för 2005.

45. Stödjande av företagens investerings- och
utvecklingsprojekt  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 600 000
euro.

Dessutom ändras motiveringen till momentet
så att investeringsstöd, utvecklingsstöd för små
och medelstora företag och stöd för förbättrande
av företags verksamhetsmiljö samt investe-
rings- och utvecklingsstöd för förädling och
marknadsföring av jordbruksprodukter enligt la-
gen om stödjande av företagsverksamhet får  be-
viljas till ett belopp av sammanlagt 20 669 000
euro år 2004.

62. Statlig medfinansiering för handels- och in-
dustriministeriets vidkommande för projekt i vil-
ka EU:s strukturfonder deltar  (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet ändras så, att bevill-
ningsfullmakten ökar från 71 785 000 euro till
82 324 000 euro. Dessutom kompletteras moti-
veringen till momentet så, att anslaget får använ-
das för betalning av förbindelser för EU:s pro-
gramperiod 1995—1999.

I fråga om ökningen av bevillningsfullmak-
ten får beslut om utbetalningar fattas efter det att
Europeiska kommissionen har godkänt Finlands
framställning om ändring av vederbörande pro-
gramdokument. 

40. Konsument- och konkurrenspolitik

21. Konsumentverkets omkostnader  (reserva-
tionsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så att
som sådana inkomster som skall nettobudgete-
ras beaktas även inkomster från EU.

31. Ersättning för ordnandet av ekonomisk råd-
givning och skuldrådgivning  (reservationsan-
slag 2 år)

Anslaget under momentet har ändrats till ett två-
årigt reservationsanslag.
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Huvudtitel 33

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTE-

RIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Social- och hälsovårdsministeriet

62. Statlig medfinansiering för social- och häl-
sovårdsministeriets vidkommande för projekt i
vilka EU:s strukturfonder deltar  (förslagsan-
slag)

Motiveringen till momentet ändras så, att bevill-
ningsfullmakten ökar från 4 329 000 euro till
4 581 000 euro. Dessutom kompletteras motive-
ringen till momentet så, att anslaget även får an-
vändas för betalning av de förbindelser som av-
ser EU:s programperiod 1995—1999.

I fråga om ökningen av den bevillningsfull-
makt som hänför sig till resultatreserven får be-
slut om utbetalningar fattas efter det att Euro-
peiska komissionen har godkänt Finlands fram-
ställning om ändring av vederbörande program-
dokument.

18. Sjukförsäkring

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av
sjukförsäkringslagen  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 1 800 000
euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till mo-
mentet så, att dimensioneringen av anslaget i
fråga om individuella rehabiliteringsprojekt för
behovsprövad rehabilitering baserar sig på pres-
tationsprincipen, med undantag av utvecklings-
projekt som hänför sig till rehabilitering.

32. Av kommunerna anordnad social- och 
hälsovård

31. Statsandel till kommunerna för social- och
hälsovårdsservicens anläggningskostnader
(förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 1 400 000
euro.

57. Semesterverksamhet

50. Statlig ersättning till Lantbruksföretagarnas
pensionsanstalt och kommunerna för förvalt-
ningsutgifterna för avbytarservicen för lant-
bruksföretagare  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 55 000
euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så,
att högst 55 000 euro av anslaget får användas
till betalning av behovsprövad tilläggsersätt-
ning till de lokala enheterna.

Huvudtitel 34

ARBETSMINISTERIETS FÖRVALT-

NINGSOMRÅDE

01. Arbetsförvaltningen

23. Arbetslivsprogram och arbetspolitisk forsk-
ning  (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 48 000
euro.

05. Fullföljandet av de europeiska struktur-
fondernas program

61. Europeiska socialfondens deltagande i EU:s
strukturfondsprogram  (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet ändras så, att bevill-
ningsfullmakten ökar från 116 044 000 euro till
131 705 000 euro.
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I fråga om ökningen av bevillningsfullmak-
ten får beslut om utbetalningar fattas efter det att
Europeiska komissionen har godkänt Finlands
framställning om ändring av vederbörande pro-
gramdokument.

62. Statlig medfinansiering för arbetsministe-
riets vidkommande för projekt i vilka EU:s
strukturfonder deltar  (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet ändras så, att bevill-
ningsfullmakten ökar från 73 630 000 euro till
82 934 000 euro.

I fråga om ökningen av bevillningsfullmak-
ten får beslut om utbetalningar fattas efter det att
Europeiska komissionen har godkänt Finlands
framställning om ändring av vederbörande pro-
gramdokument.

07. Flykting- och migrationsärenden

21. Statens åtgärder för mottagande av flykting-
ar och asylsökande  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 253 000
euro.

Huvudtitel 35

MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

01. Miljöministeriet

21. Miljöministeriets omkostnader  (reserva-
tionsanslag 2 år)

Namnet på två chefstjänster (A29) som grunda-
des enligt specificering i statsbudgeten ändras
från 1.8.2004 till sakkunnigtjänster, vilket mot-
svarar arbetsuppgifterna. 

30. Främjande av boendet

60. Överföring till statens bostadsfond

Motiveringen till momentet ändras så, att lån en-
ligt lagen om räntestöd för hyresbostadslån och
bostadsrättshuslån och lagen om räntestöd för
ägarbostadslån samt lån för ombyggnad enligt
lagen om räntestöd för lån för bostadsaktiebo-
lagshus år 2004 får godkännas som räntestöds-
lån till ett belopp av sammanlagt högst
600 000 000 euro inklusive ett belopp som mot-
svarar projekt som återgått år 2003 eller sådan
fullmakt att bevilja lån som annars blivit oan-
vänd.

Motiveringen till momentet ändras dessutom
så att Statskontoret av fullmakten gällande un-
derstöd för sanering av ekonomin i hyreshus och
bostadsrättshus får använda högst 172 000 euro
för kostnader för utredningar och åtgärder som
främjar sanering av ekonomin och planering av
underhållet i fråga om bostadssammanslutning-
ar med ekonomiska svårigheter.

40. De regionala miljöcentralerna

21. De regionala miljöcentralernas omkostna-
der  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 892 000
euro.

99. Övriga utgifter inom miljöministeriets 
förvaltningsområde

62. Statlig medfinansiering för miljöministeriets
vidkommande för projekt i vilka EU:s struktur-
fonder deltar  (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet ändras så, att bevill-
ningsfullmakten ökar från 8 874 000 euro till
9 683 000 euro.

I fråga om ökningen av bevillningsfullmak-
ten får beslut om utbetalningar fattas efter det att
Europeiska komissionen har godkänt Finlands
framställning om ändring av vederbörande pro-
gramdokument.
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Huvudtitel 36

RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN

01. Ränta på skulden i euro

90. Ränta på skulden i euro  (förslagsanslag)

Under momentet avdras  210 000 000 euro.

Riksdagen har beslutat att den nu godkända tilläggsbudgeten för 2004 tillämpas från och med 
den 1 juli 2004.

Helsingfors den 23 juni 2004

På riksdagens vägnar

Paavo Lipponen
talman

Seppo Tiitinen
generalsekreterare
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