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

att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogade proposition om en tilläggs-
budget för 2008.
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ALLMÄNT
A 5

ALLMÄN MOTIVERING

Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en tilläggs-
budget för 2008.



Tilläggsbudgeten för 2008

ANSLAG

Huvudtitel 23 €

23. STATSRÅDET i 18 000 000

27. Understödjande av politisk verksamhet i 18 000 000

50. Understödjande av partiverksamhet (fast anslag), tillägg i .............. 18 000 000

Huvudtitel 25

25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i -

01. Ministeriet och förvaltningen i -

04. Forskning och utveckling (reservationsanslag 2 år) i....................... -
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Huvudtitel 31

31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-
OMRÅDE i -18 000 000

72. Ersättningar och understöd för kommunikation i -18 000 000

42. Understödjande av tidningspressen (fast anslag), minskning i ........ -18 000 000

Huvudtitel 35

35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i -

10. Miljö- och naturvård i -

77. Miljövårdsarbeten (reservationsanslag 3 år) i .................................. -

Anslagens totalbelopp:

0
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A N S L A G

Huvudtitel 23
STATSRÅDET

27. Understödjande av politisk verksamhet

50. Understödjande av partiverksamhet (fast
anslag)

Under momentet beviljas ett tillägg
av18 000 000 euro.

Av tilläggsanslaget är 17 910 000 euro avsett
att användas för partierna för att stöda deras in-
formationsverksamhet och kommunikation.
Vidare får 90 000 euro av tilläggsanslaget an-
vändas i understöd till Ålands landskapsstyrel-
se för understödjande av informationsverk-
samhet i landskapet Åland.

F ö r k l a r i n g :  Tilläggsanslaget är en
överföring från moment 31.72.42. Avsikten är
att ett understödsbelopp motsvarande det an-
slag som på villkor som statsrådet särskilt be-
stämmer beviljas för presstöd och stöd för mot-
svarande elektronisk publikationsverksamhet
till partierna samt till landskapet Åland för un-
derstödjande av informationsverksamhet ska

innefattas i det anslag som är avsett för stöd-
jande av politisk verksamhet enligt 9 § i parti-
lagen (10/1969).

Ändringen av presstödet till s.k. parlamenta-
riskt stöd grundar sig på förhandlingar med
EU-kommissionen och på kommissionens
synpunkter på det faktum att presstödet bör be-
handlas som demokratiskt stöd och inte som
statligt stöd. Förutsättningen för demokratiskt
stöd är att det inte i pengar får specificeras för
ett visst objekt.

2008 tilläggsb. 18 000 000
2008 budget 18 000 000
2007 II tilläggsb. 2 778 000
2007 budget 14 933 000
2006 bokslut 14 712 000



9

Huvudtitel 25
JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Ministeriet och förvaltningen

04. Forskning och utveckling (reservations-
anslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så
att det vid Rättspolitiska forskningsinstitutet
ska inrättas en överdirektörstjänst och på mot-
svarande sätt ska en direktörstjänst vid institu-
tet indras.

F ö r k l a r i n g :  Lagen om Rättspolitiska
forskningsinstitutet (1139/2007) trädde i kraft
den 1 januari 2008. Enligt 2 § i lagen leds
forskningsinstitutet av en överdirektör. Enligt
den tidigare lagen (51/1974) som nu är upp-

hävd var benämningen för tjänsten som chef
för forskningsinstitutet direktör.

Med anledning av det som anförts ovan före-
slås inte något tilläggsanslag under momentet.

2008 tilläggsb. —
2008 budget 1 727 000
2007 IV tilläggsb. 8 000
2007 budget 1 637 000
2006 bokslut 1 557 000
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Huvudtitel 31
KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

72. Ersättningar och understöd för kommunikation

42. Understödjande av tidningspressen (fast
anslag)

Under momentet avdras 18 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Anslagsminskningen är en

överföring till moment 23.27.50.

2008 tilläggsb. -18 000 000
2008 budget 18 500 000
2007 budget 14 264 000
2006 bokslut 13 614 000
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Huvudtitel 35
MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10. Miljö- och naturvård

77. Miljövårdsarbeten (reservationsanslag
3 år)

Motiveringen till momentet ändras så att för-
bindelser som gäller nya projekt får ingås så att
det behov av anslag som dessa föranleder efter
2008 är högst 8 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  I samband med behand-
lingen av budgetpropositionen höjde riksdagen
anslaget under momentet från 11 200 000 euro
till 14 200 000 euro, och därför höjs maximi-
beloppet för förbindelser som gäller nya pro-

jekt med 3 000 000 euro så att det motsvarar
anslagsnivån.

Med anledning av det som anförts ovan före-
slås inte något tilläggsanslag under momentet.

2008 tilläggsb. —
2008 budget 14 200 000
2007 II tilläggsb. —
2007 budget 11 000 000
2006 bokslut 11 900 000


