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plettering av regeringens proposition om en tredje tilläggsbudget för 2011.
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ALLMÄNT
A 5

ALLMÄN MOTIVERING

Till riksdagen lämnas regeringens proposition om en andra kom-
plettering av den tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2011 (RP
38/2011 rd). Regeringens proposition om en tredje tilläggsbudget
för 2011 lämnades till riksdagen den 30 september 2011 och reger-
ingens proposition om en komplettering (RP 78/2011 rd) den 14 ok-
tober 2011. Finansutskottet har ännu inte avgett sitt betänkande om
propositionerna.

Föreslagna ändringarTill de kalkylerade ersättningarna till kommunerna för de flyk-
tingar som anvisas dem föreslås ett tillägg på 1 miljon euro på grund
av att ersättningstiden har förlängts från tre till fyra år fr.o.m. den 1
september 2011.

Under momentet Avgifter till Europeiska unionen inom finansmi-
nisteriets förvaltningsområde föreslås ett tillägg på 62 miljoner euro
som föranleds av EU:s fjärde tilläggsbudget och en justering av
grunderna för moms- och BNI-avgifterna för 1995—2010. Ansla-
get under Energiskattestöd föreslås att minskas med 40 miljoner eu-
ro, vilket beror på att antalet ansökningar om skatteåterbäring för
energiintensiva företag är mindre än uppskattat och på att mängden
återbäringar på grund av skattefri användning av energi är färre än
väntat.

Under momentet Överföringar till förvaltningsområdets fonder
inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde föreslås
ett tillägg på 37 miljoner euro till ersättning av kostnaderna för an-
skaffning av det pandemivaccin som finansierats via försörjnings-
beredskapsfonden.

Andra kompletteringspropositionen till den tredje tilläggsbudget-
propositionen ökar utgifterna som hör till ramen för 2011 med 60
miljoner euro så att nivån på utgifterna i ramen uppgår till 37 798
miljoner euro efter förslaget och som en ofördelad reserv kvarstår
283 miljoner euro. Vidare förblev en del av utgiftsramens ofördela-
de reserv för 2010 oanvänd. Av denna reserv får enligt rambestäm-
melsen för 2008—2011 högst 100 miljoner euro användas för utgif-
ter av engångsnatur 2011.

BalansUnderskottet i statens budgetekonomi är 6,5 miljarder euro år
2011 med beaktande av den tredje tilläggsbudgetpropositionen för
2011 och dess kompletteringspropositioner.



ALLMÄNT
A 6

Inkomstposter och anslag som riksdagen godkänt för 2011, tredje tilläggsbudgetpropositionen som 
är under behandling i riksdagen samt kompletterande propositioner, euro

Inkomstposter
(utan nettoupplåning
och skuldhantering)

Nettoupplåning
och skuldhantering Anslag

Ordinarie budget 42 456 216 000 8 070 625 000 50 526 841 000
I tilläggsbudget -226 571 000 941 356 000 714 785 000
II tilläggsbudget 846 400 000 -814 591 000 31 809 000
III tilläggsbudgetproposition 1 815 502 000 -1 763 915 000 51 587 000
Kompletteringsproposition -32 555 000 1 020 000 -31 535 000
Andra kompletteringproposition - 60 003 000 60 003 000
Sammanlagt 44 858 992 000 6 494 498 000 51 353 490 000
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I N K O M S T P O S T E R

Avdelning 15
LÅN

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering

01. Nettoupplåning och skuldhantering
Under momentet avdras 1 702 892 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-

slutsdelen under momentet i den tredje till-
läggsbudgetpropositionen för 2011.

I den tredje tilläggsbudgetpropositionen av-
drogs under momentet 1 763 915 000 euro. I
den kompletterande tilläggsbudgetproposition
som överlämnades till riksdagen den 14 okto-
ber 2011 avdrogs 1 762 895 000 euro, dvs.
1 020 000 euro mindre. På grund av att utgif-
terna i denna andra kompletterande budgetpro-
position har ändrats, avdras under momentet
60 003 000 euro mindre än vad som anges i
den kompletterande tilläggsbudgetproposition
som överlämnats till riksdagen tidigare.

Beloppet av nettoupplåningen till nominellt
värde är 6 594 498 000 euro år 2011. Inberäk-
nat posterna för skuldhantering uppgår belop-

pet av nettoinkomsterna  till 6 494 498 000
euro år 2011.

2011 III tilläggsb. -1 702 892 000
2011 II tilläggsb. -814 591 000
2011 I tilläggsb. 941 356 000
2011 budget 8 070 625 000
2010 bokslut 11 272 089 213
2009 bokslut 10 264 465 191

Inkomster och utgifter (mn euro)

Inkomster
Nettoupplåning till nominellt värde 
(netto) 6 594
Utgifter
Emissionsförluster (netto) -90
Kapitalförluster (netto) -10
Nettoinkomster 6 494
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A N S L A G

Huvudtitel 26
INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

40. Invandring

30. Statlig ersättning till kommunerna (för-
slagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
1 423 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
den tredje tilläggsbudgetpropositionen för
2011.

Tillägget på 1 003 000 euro jämfört med
420 000 euro i tilläggsbudgetpropositionen
föranleds av att lagen om främjande av integra-
tion (1386/2010) trädde i kraft den 1 september

2011, då det enligt lagens 45 § till kommunen
av statens medel ska betalas en kalkylerad er-
sättning för fyra år från det att den första hem-
kommunen registrerades, i stället för tre år som
tidigare.

2011 III tilläggsb. 1 423 000
2011 budget 102 056 000
2010 bokslut 83 429 140
2009 bokslut 4 955 591
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Huvudtitel 28
FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning

01. Finansministeriets omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år)

En avdelningschefstjänst dras in fr.o.m. den
1 december 2011.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen fogas som
andra stycke till beslutsdelen under momentet
i den tredje tilläggsbudgetpropositionen för
2011.

Genomförandet av de spetsprojekt som ang-
es i regeringsprogrammet förutsätter att minis-
teriets funktionsförmåga stärks och att resur-

serna omfördelas. Ministeriet ser över sin or-
ganisation på så sätt att avdelningen för
utvecklandet av förvaltningen dras in, och att
resurserna fördelas på de andra avdelningarna
och enheterna.

2011 III tilläggsb. 3 017 000
2011 budget 32 368 000
2010 bokslut 34 697 000
2009 bokslut 33 586 000

91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet

41. Energiskattestöd (förslagsanslag)
Under momentet avdras 40 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Momentet fogas till den

tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2011.
Minskningen beror på att antalet ansökning-

ar om skatteåterbäring för energiintensiva fö-
retag är mindre än uppskattat och på att mäng-

den återbäringar på grund av skattefri använd-
ning av energi är färre än väntat.

2011 III tilläggsb. -40 000 000
2011 budget 148 000 000
2010 bokslut 105 795 604
2009 bokslut 106 389 469

92. EU och internationella organisationer

69. Avgifter till Europeiska unionen (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
62 000 000 euro.

Anslaget under momentet ombildas till ett
tvåårigt reservationsanslag.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-
slutsdelen under momentet i den tredje till-
läggsbudgetpropositionen för 2011.



28.9210

I den tredje tilläggsbudgetpropositionen av-
drogs under momentet 50 000 000 euro. I den
kompletterande tilläggsbudgetproposition som
överlämnades till riksdagen den 14 oktober
2011 föreslogs det att anslagstypen under mo-
mentet ändras och att avdraget på 50 000 000
euro slopas. 

Det föreslagna tillägget på 62 000 000 euro
jämfört med den kompletterande proposition
som tidigare överlämnats till riksdagen föran-
leds av EU:s fjärde tilläggsbudget och den jus-

tering av grunderna för moms- och BNI-avgif-
terna för 1995—2010 som kommissionen har
meddelat medlemsländerna den 19 oktober
2011. Dessa avgifter till EU förfaller till betal-
ning den 1 december 2011. 

2011 III tilläggsb. 62 000 000
2011 budget 1 760 000 000
2010 bokslut 1 528 160 681
2009 bokslut 1 647 902 623
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Huvudtitel 32
ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning

60. Överföringar till förvaltningsområdets
fonder (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
37 000 000 euro.

Dessutom kompletteras motiveringen under
momentet på så sätt att anslaget också får an-
vändas till överföringar till försörjningsbered-
skapsfonden.

F ö r k l a r i n g :  Momentet fogas till den
tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2011.

Behovet av tilläggsanslag föranleds av att
37 000 000 euro av försörjningsberedskaps-
fondens medel användes för anskaffning av
pandemivaccin år 2009. Motsvarande belopp
överförs till fonden.

2011 III tilläggsb. 37 000 000
2011 budget 20 000
2010 bokslut —
2009 bokslut —
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