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II tilläggsbudgeten för 2006

INKOMSTPOSTER

Avdelning 11

euro

11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR i 762 000 000

01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet i 642 000 000

01. Skatt på inkomst och förmögenhet, tillägg i .................................... 597 000 000

03. Skatt på arv och gåva, tillägg i ....................................................... 45 000 000

04. Skatter och avgifter på grund av omsättning i 137 000 000

01. Mervärdesskatt, tillägg i ................................................................. 107 000 000

02. Skatt på vissa försäkringspremier, tillägg i ..................................... 30 000 000

08. Acciser i 58 000 000

07. Energiskatter, tillägg i .................................................................... 48 000 000

08. Skatt som hänför sig till miljöstyrningen av dryckesförpackningar, 

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

10. Övriga skatter i —75 000 000

03. Bilskatt, minskning i ...................................................................... —75 000 000

Riksdagen har godkänt följande andra tilläggsbudget för 2006:

http://www.finlex.fi/linkit/rppdf/20060208
http://www.finlex.fi/linkit/rppdf/20060244
http://www.finlex.fi/linkit/rppdf/20060258
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Avdelning 12

12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR i —504 153 000

24. Utrikesministeriets förvaltningsområde i 7 346 000

99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde, tillägg i.... 7 346 000

25. Justitieministeriets förvaltningsområde i 4 000 000

01. Domstolarnas inkomster, tillägg i ................................................... 1 500 000

47. Utsökningsavgifter, tillägg i ........................................................... 2 500 000

27. Försvarsministeriets förvaltningsområde i 9 045 000

99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde, 

tillägg i........................................................................................... 9 045 000

28. Finansministeriets förvaltningsområde i —1 052 700 000

07. Överföring från statens pensionsfond, minskning i ......................... —1 059 000 000

90. Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna 

medel, tillägg i ............................................................................... 6 300 000

31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde i —177 000

24. Vägförvaltningens inkomster, tillägg i ............................................ 960 000

40. Inkomster av banhållningen, tillägg i .............................................. 3 450 000

99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltnings-

område, minskning i ....................................................................... —4 587 000

34. Arbetsministeriets förvaltningsområde i 2 033 000

70. Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti, tillägg i .................. 2 000 000

99. Övriga inkomster inom arbetsministeriets förvaltningsområde, 

tillägg i........................................................................................... 33 000

39. Övriga inkomster av blandad natur i 526 300 000

50. Nettoinkomster av försäljning av aktier, tillägg i ............................ 526 300 000
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Avdelning 13

13. RÄNTEINKOMSTER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST i 200 000 000

03. Dividendinkomster i 200 000 000

01. Dividendinkomster, tillägg i ........................................................... 200 000 000

Inkomstposternas totalbelopp:

457 847 000
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ANSLAG

Huvudtitel 23

euro

23. STATSRÅDET i 7 250 000

02. Statsrådets kansli i 7 250 000

19. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag), tillägg i .......................... 4 500 000

22. EU-ordförandeskapet (reservationsanslag 3 år), tillägg i ................. 2 750 000

Huvudtitel 24

24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 6 741 000

01. Utrikesförvaltningen i —44 000

21. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), 

minskning i .................................................................................... —44 000

99. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde i 6 785 000

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

anslag), tillägg i ............................................................................. 3 508 000

66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (förslagsanslag), 

tillägg i........................................................................................... 3 277 000

Huvudtitel 25

25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 3 503 000

01. Ministeriet och myndigheter i samband med det i 3 266 000

21. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 116 000

22. Vissa verks omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i ........... 150 000

51. Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten (förslagsan-

slag), tillägg i ................................................................................. 3 000 000

10. Domstolsväsendet i 120 000

23. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år), 

tillägg i........................................................................................... 120 000
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30. Juridiska tjänster och offentlig rättshjälp i 117 000

21. Rättshjälpsbyråernas och konsumentklagonämndens omkostnader 

(reservationsanslag 2 år), tillägg i................................................... 117 000

Huvudtitel 26

26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 26 748 000

01. Inrikesministeriet i 2 170 000

43. Kommunikationsnät vid undantagsförhållanden (reservationsanslag 

3 år) i ............................................................................................. 2 170 000

05. Länsstyrelserna i 32 000

21. Länsstyrelsernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i ... 32 000

75. Polisväsendet i 1 200 000

21. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i ...... 2 200 000

22. Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och 

hämtning (förslagsanslag), minskning i .......................................... —1 000 000

80. Räddningsväsendet i 5 633 000

21. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år),

tillägg i........................................................................................... 1 578 000

22. Särskilda utgifter (förslagsanslag), tillägg i .................................... 4 055 000

90. Gränsbevakningsväsendet i 1 713 000

21. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 

tillägg i........................................................................................... 1 500 000

70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 

3 år) i ............................................................................................. 213 000

97. Understöd åt kommuner i 2 000 000

32. Sammanslagningsunderstöd till kommunerna och kommunindel-

ningen samt understöd till kommunsamarbete (förslagsanslag) i ..... —

34. Finansieringsunderstöd till kommunerna enligt prövning (fast an-

slag), tillägg i ................................................................................. 2 000 000

98. Utveckling av regionerna i 14 000 000

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

turfondsprogram (förslagsanslag), tillägg i ..................................... 15 000 000

62. Statlig medfinansiering för inrikesministeriets vidkommande för 

projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag), minsk-

ning i .............................................................................................. —1 000 000
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Huvudtitel 27

27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 21 472 000

01. Försvarspolitik och förvaltning i 3 872 000

19. Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsom-

råde (förslagsanslag), tillägg i ........................................................ 3 872 000

10. Militärt försvar i 9 000 000

16. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år), tillägg i 5 000 000

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

30. Militär krishantering i 8 600 000

22. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för fredsbevarande verksam-

het (reservationsanslag 2 år), tillägg i ............................................. 8 600 000

Huvudtitel 28

28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i —44 820 000

01. Finansministeriet i 2 700 000

19. Mervärdesskatteutgifter inom finansministeriets förvaltningsområ-

de (förslagsanslag), tillägg i ........................................................... 2 000 000

22. Omkostnader för enheten för statsrådets informationsförvaltning 

(reservationsanslag 2 år), tillägg i................................................... 700 000

05. Statskontoret i —25 000

21. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år),

minskning i .................................................................................... —25 000

39. Vissa överföringar till landskapet Åland i 2 940 000

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg i ............................... 2 940 000

40. Tullverket i —

70. Anskaffning av inventarier (reservationsanslag 3 år) i .................... —

80. Förnyande av förvaltningen och vissa stödåtgärder inom personal-

förvaltningen i 2 565 000

26. EU-ordförandeskapet (reservationsanslag 2 år), tillägg i ................. 2 565 000
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81. Vissa utgifter som icke fördelas enligt förvaltningsområde i —

25. Europeiska unionens medverkan i ersättningar av resekostnader

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

90. Finlands finansiella bidrag till Europeiska unionen i —53 000 000

69. Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag), minskning i ....... —53 000 000

Huvudtitel 29

29. UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 17 609 000

01. Undervisningsministeriet i —

62. Statlig medfinansiering för undervisningsministeriets vidkomman-

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

05. Kyrkliga ärenden i 40 000

50. Vissa understöd (fast anslag), tillägg i ............................................ 40 000

10. Undervisning och forskning vid universitet i 11 404 000

21. Universitetens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i ....... 9 360 000

22. Universitetsväsendets gemensamma utgifter (reservationsanslag 

3 år), tillägg i ................................................................................. 2 020 000

24. Övningsskolornas omkostnader (reservationsanslag 2 år),

tillägg i........................................................................................... 24 000

60. Yrkesutbildning i 5 178 000

31. Statsandel för läroavtalsutbildning (förslagsanslag), tillägg i .......... 5 178 000

88. Vetenskap i —

50. Finlands Akademis forskningsanslag (reservationsanslag 3 år) i ..... —

90. Konst och kultur i 987 000

24. Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i ........ 225 000

33. Statsandelar och -understöd för kulturverksamhet i kommunerna 

(förslagsanslag), tillägg i ................................................................ 522 000

70. Anskaffning av inventarier (reservationsanslag 3 år), tillägg i ........ 180 000

72. Utökning av Statens konstmuseums samlingar (reservationsanslag 

3 år), tillägg i ................................................................................. 60 000
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Huvudtitel 30

30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE i 1 750 000

10. Utvecklande av landsbygden i —

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 (reservationsanslag 3 år) i...................................... —

30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet i 600 000

25. Veterinärvård (förslagsanslag), tillägg i.......................................... 600 000

40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning i —50 000

43. Främjande av renskötseln (reservationsanslag 2 år), tillägg i .......... 200 000

62. Främjande av marknadsföringen och strukturpolitiken inom fiskeri-

näringen (reservationsanslag 3 år), minskning i .............................. —250 000

60. Skogsbruk i 1 200 000

42. Statsbidrag till organisationer för främjande och övervakning av 

skogsbruk (reservationsanslag 2 år), tillägg i .................................. 1 200 000

Huvudtitel 31

31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE i 8 569 000

01. Kommunikationsministeriet i 128 000

22. Forskning och utveckling (reservationsanslag 3 år), tillägg i .......... 128 000

24. Vägförvaltningen i 4 860 000

21. Basväghållningen (reservationsanslag 2 år), tillägg i ...................... 3 560 000

76. Anskaffningar av jordområden samt ersättningar enligt lagen om 

allmänna vägar (förslagsanslag), tillägg i ....................................... 10 000 000

78. Vissa vägprojekt (förslagsanslag), minskning i ............................... —8 700 000

30. Sjöfartsverket i 200 000

21. Sjöfartsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i ...... 1 300 000

78. Vissa vattenvägsprojekt (förslagsanslag), minskning i .................... —1 100 000
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2  895029/153

32. Främjande av sjöfarten och annan sjötrafik i 150 000

51. Prisstöd för lotsning (reservationsanslag 2 år), tillägg i .................. 150 000

40. Banförvaltningscentralen i 3 450 000

21. Basbanhållningen (reservationsanslag 2 år), tillägg i ...................... 3 450 000

60. Köp av tjänster, ersättningar och stöd för kollektivtrafik i 661 000

63. Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 

3 år), tillägg i ................................................................................. 47 000

64. Köp och utvecklande av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i 

skärgården (reservationsanslag 3 år), tillägg i ................................. 614 000

99. Övriga utgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsom-

råde i —880 000

19. Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvalt-

ningsområde (förslagsanslag), minskning i ..................................... —1 300 000

62. Statlig medfinansiering för kommunikationsministeriets vidkom-

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

slag), tillägg i ................................................................................. 4 620 000

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

minskning i .................................................................................... —4 200 000

Huvudtitel 32

32. HANDELS- OCH INDUSTRIMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE i 33 522 000

20. Teknologi- och innovationspolitik i —14 000 000

27. Teknologisk forskningsverksamhet (förslagsanslag), minskning i ... —14 000 000

30. Företagspolitik i 38 400 000

45. Stödjande av företagens investerings- och utvecklingsprojekt (för-

slagsanslag) i .................................................................................. —

48. Räntestöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter 

(förslagsanslag), tillägg i ................................................................ 11 400 000

62. Statlig medfinansiering för handels- och industriministeriets vid-

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

anslag), tillägg i ............................................................................. 2 000 000

63. Betalningar som föranleds av skuldkonvertering (reservationsanslag 

3 år) i ............................................................................................. 25 000 000

60. Energipolitik i 9 122 000

21. Energimarknadsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 

tillägg i........................................................................................... 122 000
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44. Understöd för utvecklande av nya produktionsteknologier för bio-

bränslen (reservationsanslag 3 år) i................................................. 9 000 000

Huvudtitel 33

33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALT-

NINGSOMRÅDE i —10 980 000

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 ......................................................................................... —

10. Strålsäkerhetscentralen i 80 000

21. Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år),

tillägg i........................................................................................... 80 000

11. Läkemedelsverket och Utvecklingscentralen för läkemedelsbehand-

ling i —

22. Omkostnader för Utvecklingscentralen för läkemedelsbehandling 

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

13. Arbetarskyddets distriktsförvaltning i 210 000

21. Arbetarskyddsdistriktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), 

tillägg i........................................................................................... 210 000

18. Sjukförsäkring i —5 000 000

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen 

(förslagsanslag), minskning i .......................................................... —5 000 000

19. Pensionsförsäkring i —20 000 000

52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för 

företagare (förslagsanslag), minskning i ......................................... —10 000 000

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen (för-

slagsanslag), minskning i................................................................ —10 000 000

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

rehabilitering i 10 800 000

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

tillägg i........................................................................................... 10 800 000

28. Annat utkomstskydd i 1 000 000

50. Militärunderstöd (förslagsanslag), tillägg i ..................................... 600 000
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51. Särskilt understöd till invandrare (förslagsanslag), tillägg i ............ 400 000

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård i 900 000

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

vården (reservationsanslag 3 år), tillägg i ....................................... 300 000

39. Statsunderstöd för verksamheten vid kompetenscentra inom det 

sociala området (reservationsanslag 2 år), tillägg i ......................... 600 000

33. Vissa utgifter inom social- och hälsovården i 1 030 000

23. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag), 

tillägg i........................................................................................... 1 030 000

Huvudtitel 34

34. ARBETSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 10 603 000

01. Arbetsförvaltningen i 33 000

23. Arbetslivsprogram och arbetspolitisk forskning (reservationsanslag 

3 år), tillägg i ................................................................................. 33 000

05. Fullföljandet av de europeiska strukturfondernas program i —1 000 000

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), minsk-

ning i .............................................................................................. —1 000 000

06. Arbetskraftspolitiken i 9 570 000

50. Studiesociala förmåner för dem som deltar i arbetskraftspolitisk 

vuxenutbildning (förslagsanslag), minskning i................................ —18 430 000

51. Sysselsättnings- och utbildningsåtgärder samt speciella åtgärder 

(fast anslag), minskning i ............................................................... —15 000 000

52. Arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag), tillägg i ............................... 43 000 000

99. Övriga utgifter inom arbetsministeriets förvaltningsområde i 2 000 000

50. Lönegaranti (förslagsanslag), tillägg i ............................................ 2 000 000
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Huvudtitel 35

35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 15 600 000

10. Miljövård i 4 100 000

70. Anskaffning av fartyg för bekämpning av miljöskador och utrust-

ning för luftövervakning (reservationsanslag 3 år) i ........................ 3 000 000

88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år) i .......................................... 1 100 000

20. Samhällen, användning av områden och naturvård i 6 500 000

88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år) i .......................................... 6 500 000

30. Främjande av boendet i 5 000 000

54. Bostadsbidrag (förslagsanslag), tillägg i ......................................... 5 000 000

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), minskning i .................... —50 000 000

Huvudtitel 37

37. MINSKNING AV STATSSKULDEN i 410 280 000

01. Nettoamorteringar på statsskulden och skuldhantering i 410 280 000

94. Nettoamorteringar och skuldhantering (förslagsanslag) i ................ 410 280 000

Anslagens totalbelopp:

457 847 000
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INKOMSTPOSTER

Avdelning 11

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKAT-

TENATUR

01. Skatter på grund av inkomst och förmö-

genhet

01. Skatt på inkomst och förmögenhet

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av

597 000 000 euro.

03. Skatt på arv och gåva

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av

45 000 000 euro.

04. Skatter och avgifter på grund av omsätt-

ning

01. Mervärdesskatt

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av

107 000 000 euro.

02. Skatt på vissa försäkringspremier

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av

30 000 000 euro.

08. Acciser

07. Energiskatter

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av

48 000 000 euro.

08. Skatt som hänför sig till miljöstyrningen av

dryckesförpackningar

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av

10 000 000 euro.

10. Övriga skatter

03. Bilskatt

Under momentet avdras 75 000 000 euro.

Avdelning 12

INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

24. Utrikesministeriets förvaltningsområde

99. Inkomster inom utrikesministeriets förvalt-

ningsområde

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av

7 346 000 euro.

25. Justitieministeriets förvaltningsområde

01. Domstolarnas inkomster

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av

1 500 000 euro.

47. Utsökningsavgifter

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av

2 500 000 euro.

27. Försvarsministeriets förvaltningsområde

99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets

förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av

9 045 000 euro.

28. Finansministeriets förvaltningsområde

07. Överföring från statens pensionsfond

Under momentet avdras 1 059 000 000 euro.
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90. Uppbördsprovision för Europeiska unionens

traditionella egna medel

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av

6 300 000 euro.

31. Kommunikationsministeriets förvalt-

ningsområde

24. Vägförvaltningens inkomster

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av

960 000 euro.

40. Inkomster av banhållningen

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av

3 450 000 euro.

99. Övriga inkomster inom kommunikationsmi-

nisteriets förvaltningsområde

Under momentet avdras 4 587 000 euro.

34. Arbetsministeriets förvaltningsområde

70. Återbäringar av betalningar enligt löne-

garanti

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av

2 000 000 euro.

99. Övriga inkomster inom arbetsministeriets

förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av

33 000 euro.

39. Övriga inkomster av blandad natur

50. Nettoinkomster av försäljning av aktier

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av

526 300 000 euro.

Avdelning 13

RÄNTEINKOMSTER OCH INTÄKTS-

FÖRING AV VINST

03. Dividendinkomster

01. Dividendinkomster

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av

200 000 000 euro.
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ANSLAG

Huvudtitel 23

STATSRÅDET

02. Statsrådets kansli

19. Mervärdesskatteutgifter  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 4 500 000

euro.

22. EU-ordförandeskapet  (reservationsanslag

3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 2 750 000

euro.

Huvudtitel 24

UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALT-

NINGSOMRÅDE

01. Utrikesförvaltningen

21. Utrikesförvaltningens omkostnader  (reser-

vationsanslag 2 år)

Från anslaget under momentet avdras 44 000 eu-

ro.

99. Övriga utgifter inom utrikesministeriets 

förvaltningsområde

22. Utgifter för underhåll av Finlands fredsbe-

varande styrkor  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 3 508 000

euro.
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Dessutom ändras dispositionsplanen under

momentet som följer:

66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bi-

drag  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 3 277 000

euro.

Ändring av dispositionsplanen (euro)

Ursprunglig

disposi-

tionsplan

I tilläggsb.,

förändring

+/-

II tilläggsb.,

förändring

+/-

Ändrad

disposi-

tionsplan

01. Utbildnings- och beredskapsutgifter 

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

02. Utgifter för EU:s militära krishante-

ringsoperation i Kongo (stöd till FN-

styrkan MONUC) - +158 000 +520 000 678 000

03. Utgifter för den fredsbevarande ope-

rationen i Liberia (UNMIL-operatio-

nen) 189 000 - +10 000 199 000

04. Utgifter för Finlands fredsbevarande 

styrka i Kosovo (KFOR-operatio-

nen) 21 405 000 +696 000 +191 000 22 292 000

05. Gemensamma utgifter 2 251 000 - +232 000 2 483 000

06. Utgifter för Finlands fredsbevarande 

styrka i Bosnien och Hercegovina 

(EUFOR/ALTHEA-operationen) 10 110 000 - +111 000 10 221 000

07. Utgifter för Finlands FN-avdelning i 

Sudan (UNMIS-operationen) 257 000 -50 000 -13 000 194 000

08. Utgifter för Finlands fredsbevarande 

styrka i Afghanistan (ISAF-opera-

tionen) 7 385 000 - -125 000 7 260 000

09. I reserv för merutgifter för pågående 

operationer eller för förlängning av 

dem, för eventuella nya fredsbeva-

rande operationer samt för andra ut-

gifter för den fredsbevarande 

verksamheten 2 039 000 -1 476 000 +62 000 625 000

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

11. Finlands utgifter för krishante-

ringsoperationen i Libanon 

(UNIFIL-operationen) - - +2 520 000 2 520 000

Sammanlagt 49 119 000 - 3 508 000 52 627 000
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Huvudtitel 25

JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALT-

NINGSOMRÅDE

01. Ministeriet och myndigheter i samband 

med det

21. Justitieministeriets omkostnader  (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 116 000

euro.

22. Vissa verks omkostnader  (reservationsan-

slag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 150 000

euro.

51. Vissa ersättningar och understöd som beta-

las av staten  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 3 000 000

euro till punkten Ersättningar för brottsskador

samt ersättningar som skall betalas till oskyldigt

häktade och dömda i dispositionsplanen.

10. Domstolsväsendet

23. Omkostnader för övriga domstolar  (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 120 000

euro.

30. Juridiska tjänster och offentlig rättshjälp

21. Rättshjälpsbyråernas och konsumentklago-

nämndens omkostnader  (reservationsanslag

2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 117 000

euro.

Huvudtitel 26

INRIKESMINISTERIETS FÖRVALT-

NINGSOMRÅDE

01. Inrikesministeriet

43. Kommunikationsnät vid undantagsförhållan-

den  (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 2 170 000 euro.

Anslaget får användas för betalning av under-

skottsunderstöd till Suomen Erillisverkot Oy i

anslutning till myndighetsradionätet.

05. Länsstyrelserna

21. Länsstyrelsernas omkostnader  (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 32 000

euro.

75. Polisväsendet

21. Polisväsendets omkostnader  (reservations-

anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 2 200 000

euro.

22. Utgifter för transporter i samband med av-

lägsnande ur landet och hämtning  (förslagsan-

slag)

Från anslaget under momentet avdras 1 000 000

euro.

80. Räddningsväsendet

21. Räddningsväsendets omkostnader  (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 1 578 000

euro.
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22. Särskilda utgifter  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 4 055 000

euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till mo-

mentet så att anslaget även får användas till be-

talning av utgifter som föranleds av läkar-

helikopterverksamheten under tiden 22.6—

31.12.2006. Av anslaget beviljas Medi-Heli ry

264 000 euro/månad för läkarhelikopterverk-

samheten, dock högst 1 700 000 euro.

90. Gränsbevakningsväsendet

21. Gränsbevakningsväsendets omkostnader

(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 1 500 000

euro.

70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkos-

ter  (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 213 000

euro.

97. Understöd åt kommuner

32. Sammanslagningsunderstöd till kommuner-

na och kommunindelningen samt understöd till

kommunsamarbete  (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet ändras så att det i

samband med de ändringar i kommunindelning-

arna som träder i kraft vid ingången av 2007 kan

ingås förbindelse om betalning av understöd för

investerings- och utvecklingsprojekt till ett be-

lopp av sammanlagt högst 11 900 000 euro. Av

understödet får 50 procent betalas när investe-

ringen i eller utvecklingen av objektet har inletts

och resterande 50 procent efter att investeringen

eller utvecklingen har genomförts.

34. Finansieringsunderstöd till kommunerna en-

ligt prövning  (fast anslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 2 000 000

euro.

98. Utveckling av regionerna

61. Europeiska regionala utvecklingsfondens

deltagande i EU:s strukturfondsprogram  (för-

slagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av

15 000 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen till momentet

så att bevillningsfullmakten ökar från

126 713 000 euro till 147 195 000 euro och så

att 6 859 000 euro av bevillningsfullmakten och

4 700 000 euro av anslaget under momentet hän-

för sig till landskapet Kajanaland i enlighet med

lagen om ett förvaltningsförsök i Kajanaland.

62. Statlig medfinansiering för inrikesministe-

riets vidkommande för projekt i vilka EU:s

strukturfonder deltar  (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras 1 000 000

euro.

Dessutom ändras motiveringen till momentet

så att bevillningsfullmakten ökar från

26 541 000 euro till 26 754 000 euro och så att

5 600 000 euro av bevillningsfullmakten och

4 100 000 euro av anslaget under momentet hän-

för sig till landskapet Kajanaland i enlighet med

lagen om ett förvaltningsförsök i Kajanaland.

Huvudtitel 27

FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALT-

NINGSOMRÅDE

01. Försvarspolitik och förvaltning

19. Mervärdesskatteutgifter inom försvarsminis-

teriets förvaltningsområde  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 3 872 000

euro.
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10. Militärt försvar

16. Anskaffning av försvarsmateriel  (reserva-

tionsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 5 000 000

euro.

De tvååriga reservationsanslag som beviljats

under momentet i budgeten för 2005 och budge-

ten för 2006 ombildas till treåriga reservations-

anslag.

Av anslaget får högst 44 600 000 euro använ-

das till andra anskaffningar av försvarsmateriel.

Motiveringen till momentet ändras så att be-

villningsfullmakten för materiell utveckling av

försvarsmakten (PVKEH 2006) ökar med

21 017 000 euro till sammanlagt 589 332 000

euro. Dessutom ändras fördelningen per år av ut-

gifterna för PVKEH 2006-beställningsfullmak-

ten så att användningen av fullmakten får åsam-

ka staten utgifter om högst 110 557 000 euro

före utgången av 2006, högst 177 106 000 euro

före utgången av 2007, högst 342 605 000 euro

före utgången av 2008, högst 458 665 000 euro

före utgången av 2009, högst 522 232 000 euro

före utgången av 2010, högst 576 332 000 euro

före utgången av 2011 och högst 589 332 000

euro före utgången av 2012.

Fördelningen per år av utgifterna för beställ-

ningsfullmakten för utvecklingen av service-

och flygbasbaserade system för helikoptrar

(HTH), sammanlagt 179 961 081 euro, ändras så

att fullmakten får åsamka staten utgifter om

högst 111 763 081 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.

21. Försvarsmaktens omkostnader  (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 4 000 000

euro.

30. Militär krishantering

22. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för

fredsbevarande verksamhet   (reservationsan-

slag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 8 600 000

euro.
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Dessutom ändras dispositionsplanen under

momentet som följer:

Ändring av dispositionsplanen (euro)

Ursprunglig

disposi-

tionsplan

 I tilläggsb.,

förändring

+/-

II tilläggsb.,

förändring

+/-

Ändrad

disposi-

tionsplan

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-Hercegovina 

(EUFOR/ALTHEA-operationen)       6 900 000      -500 000 - 6 400 000

03. Utgifter för militärobservatörsverk-

samheten       2 382 000                - - 2 382 000

04. Utgifter för Finlands fredsbevarande 

styrka i Afghanistan (ISAF-operatio-

nen)       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 ope-

rationen i Liberia (UNMIL-operatio-

nen)        50 000                -                     - 50 000

07. Gemensamma utgifter för fredsbeva-

rande operationer      2 285 000     +163 000                     -    2 448 000

08. Programmet för utvecklande av styr-

kor för krishantering 16 000 000          -  +6 000 000 22 000 000

09. Utgifter för EU:s militära krishante-

ringsoperation i Kongo (stöd till FN-

styrkan MONUC) -     +141 000     +589 000       730 000

10. Utgifter för AMIS II-operationen                -       +99 000        -74 000         25 000

11. Utgifter för krishanteringsoperatio-

nen i Libanon (UNIFIL-operationen)                -                -  +7 100 000  7 100 000

20. I reserv för merutgifter för pågående 

operationer och för förlängning av 

dem samt för eventuella nya fredsbe-

varande operationer       6 199 000   -1 077 000   -5 015 000       107 000

Sammanlagt     51 746 000      -314 000 8 600 000  60 032 000
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Huvudtitel 28

FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

01. Finansministeriet

19. Mervärdesskatteutgifter inom finansministe-

riets förvaltningsområde  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 2 000 000

euro.

22. Omkostnader för enheten för statsrådets in-

formationsförvaltning  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 700 000

euro.

05. Statskontoret

21. Statskontorets omkostnader  (reservations-

anslag 2 år)

Från anslaget under momentet avdras 25 000 eu-

ro.

39. Vissa överföringar till landskapet Åland

30. Avräkning till Åland  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 2 940 000

euro.

40. Tullverket

70. Anskaffning av inventarier  (reservationsan-

slag 3 år)

Anslaget under momentet i budgeten för 2005

ombildas till ett treårigt reservationsanslag och

motiveringen till momentet kompletteras så att

anslaget även får användas för utgifterna för an-

skaffning och underhåll av fasta genomlysnings-

anordningar.

60. Senatfastigheter

2. Investeringar

Kapitelmotiveringen kompletteras så att

markanvändningsavgifter och överlåtelseskatt

inte ingår i investeringsramen för Senatfastighe-

ter.

80. Förnyande av förvaltningen och vissa 

stödåtgärder inom personalförvaltningen

26. EU-ordförandeskapet  (reservationsanslag

2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 2 565 000

euro.

81. Vissa utgifter som icke fördelas enligt för-

valtningsområde

25. Europeiska unionens medverkan i ersätt-

ningar av resekostnader  (reservationsanslag

2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så att

anslaget får användas till betalning av resekost-

nader och mervärdesskatteutgifter i anslutning

till dessa enligt ett beslut om ersättning för rese-

kostnader för EU:s medlemsstaters delegationer.

90. Finlands finansiella bidrag till Europeis-

ka unionen

69. Avgifter till Europeiska unionen  (förslags-

anslag)

Från anslaget under momentet avdras

53 000 000 euro.
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Huvudtitel 29

UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖR-

VALTNINGSOMRÅDE

01. Undervisningsministeriet

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 63 002 000 euro till

74 807 000 euro.

05. Kyrkliga ärenden

50. Vissa understöd  (fast anslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 40 000

euro till punkten Vårdande av de stupades min-

ne samt iståndsättning av begravningsplatser i

det avträdda området i dispositionsplanen.

10. Undervisning och forskning vid universi-

tet

21. Universitetens omkostnader  (reservations-

anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 9 360 000

euro.

22. Universitetsväsendets gemensamma utgif-

ter  (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 2 020 000

euro.

24. Övningsskolornas omkostnader  (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 24 000

euro.

60. Yrkesutbildning

31. Statsandel för läroavtalsutbildning  (för-

slagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 5 178 000

euro. 

Ändring av dispositionsplanen (euro)

Ursprunglig dispo-

sitionsplan Tillägg

Ändrad dispo-

sitionsplan

1. Forsknings-, utvecklings- och publi-

kationsverksamhet 7 949 000 20 000 7 969 000

2. Universitetens gemensamma ADB-

verksamhet och datakommunikationer 9 000 000 - 9 000 000

3. Utveckling av universitetens vuxen-

utbildning 2 650 000 - 2 650 000

4. Utveckling av regionerna 3 000 000 - 3 000 000

5. Molekylärmedicinsk forsknings-

central - 2 000 000 2 000 000

Sammanlagt 22 599 000 2 020 000 24 619 000
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Motiveringen till momentet ändras dessutom

så att maximiantalet läroavtalsstuderande inom

den yrkesinriktade tilläggsutbildningen är

23 000.

88. Vetenskap

50. Finlands Akademis forskningsanslag  (reser-

vationsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet ändras så att högst

800 000 euro av anslaget får användas till kost-

nader för internationella vetenskapliga konfe-

renser i Finland och nationella vetenskapliga se-

minarier som ordnas som avgiftsbelagd verk-

samhet.

90. Konst och kultur

24. Museiverkets omkostnader  (reservationsan-

slag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 225 000

euro under punkten Museiverkets övriga om-

kostnader i dispositionsplanen.

Dessutom ändras motiveringen till momentet

så att eventuella inkomster av försäljning av vir-

ke från markområden som Museiverket har i sin

besittning får nettobudgeteras under momentet.

33. Statsandelar och -understöd för kulturverk-

samhet i kommunerna  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 522 000

euro.

70. Anskaffning av inventarier  (reservationsan-

slag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 180 000

euro som har antecknats under punkt 2. Musei-

verket, i dispositionsplanen.

72. Utökning av Statens konstmuseums samling-

ar  (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 60 000

euro. 

Huvudtitel 30

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTE-

RIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10. Utvecklande av landsbygden

61. Europeiska utvecklings- och garantifonden

för jordbrukets deltagande i utveckling av lands-

bygden  (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet ändras så att år 2006

får nya beslut om beviljande av medel fattas till

ett belopp av sammanlagt 37 119 000 euro samt

så att 2 776 000 euro av bevillningsfullmakten

under momentet i enlighet med lagen om ett för-

valtningsförsök i Kajanaland hänför sig till land-

skapet Kajanaland. 

62. Statlig medfinansiering för den av EU del-

finansierade utvecklingen av landsbygden

(reservationsanslag 3 år)

Anslaget under momentet ombildas till ett tre-

årigt reservationsanslag.

Motiveringen till momentet ändras dessutom

så att nya beslut om beviljande av medel får fat-

tas till ett belopp av sammanlagt 24 425 000

euro år 2006.

30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvali-

tet

25. Veterinärvård  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 600 000

euro.

40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning

43. Främjande av renskötseln  (reservationsan-

slag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 200 000

euro.
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62. Främjande av marknadsföringen och struk-

turpolitiken inom fiskerinäringen  (reservations-

anslag 3 år)

Från anslaget under momentet avdras 250 000

euro.

60. Skogsbruk

42. Statsbidrag till organisationer för främjan-

de och övervakning av skogsbruk  (reservations-

anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 1 200 000

euro.

Dessutom ombildas anslaget under momentet

till ett tvåårigt reservationsanslag.

Tilläggsanslaget om 1 200 000 euro går i sin

helhet till Sydöstra Finlands skogscentral.

63. Forststyrelsen

7. Höjning av grundkapitalet

Värdet på Forststyrelsens grundkapital kan

höjas med 0,226 miljoner euro, dvs. till 2 462,5

miljoner euro. Statsrådet bemyndigas att besluta

närmare om de egendomsöverföringar som in-

verkar på Forststyrelsens grundkapital.

Huvudtitel 31

KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Kommunikationsministeriet

22. Forskning och utveckling  (reservationsan-

slag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 128 000

euro.

24. Vägförvaltningen

21. Basväghållningen  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 3 560 000

euro.

76. Anskaffningar av jordområden samt ersätt-

ningar enligt lagen om allmänna vägar   (för-

slagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av

10 000 000 euro. 

78. Vissa vägprojekt  (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras 8 700 000

euro.

Dessutom ändras motiveringen till momentet

så att Vägförvaltningen berättigas att ingå avtal

för högst 14,7 miljoner euro i stället för den i den

andra tilläggsbudgeten för 2005 beviljade full-

makten att ingå avtal för högst 15,7 miljoner

euro i fråga om projektet rv 4 Jyväskylä—Kirri

och att ingå avtal för högst 55,0 miljoner euro i

stället för den år 2006 beviljade fullmakten att

ingå avtal för högst 45,0 miljoner euro i fråga om

projektet rv 2 Vichtis—Björneborg.

30. Sjöfartsverket

21. Sjöfartsverkets omkostnader  (reservations-

anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 1 300 000

euro.

78. Vissa vattenvägsprojekt   (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras 1 100 000

euro.

32. Främjande av sjöfarten och annan sjö-

trafik

51. Prisstöd för lotsning  (reservationsanslag

2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 150 000

euro.
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40. Banförvaltningscentralen

21. Basbanhållningen  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 3 450 000

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 47 000

euro.

64. Köp och utvecklande av tjänster inom förbin-

delsefartygstrafiken i skärgården  (reservations-

anslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 614 000

euro.

99. Övriga utgifter inom kommunikationsmi-

nisteriets förvaltningsområde

19. Mervärdesskatteutgifter inom kommunika-

tionsministeriets förvaltningsområde  (förslags-

anslag)

Från anslaget under momentet avdras 1 300 000

euro.

62. Statlig medfinansiering för kommunikations-

ministeriets vidkommande för projekt i vilka

EU:s strukturfonder deltar  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 4 620 000

euro.

Dessutom ändras motiveringen till momentet

så att bevillningsfullmakten ökar från

17 141 000 euro till 21 083 000 euro.

78. Byggande av trafikförbindelser till Nordsjö

hamn  (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras 4 200 000

euro.

Huvudtitel 32

HANDELS- OCH INDUSTRIMINISTE-

RIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

20. Teknologi- och innovationspolitik

27. Teknologisk forskningsverksamhet  (för-

slagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras

14 000 000 euro.

30. Företagspolitik

45. Stödjande av företagens investerings- och

utvecklingsprojekt  (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet ändras så att inves-

teringsstöd, utvecklingsstöd för små och medel-

stora företag och verksamhetsmiljöstöd för före-

tag enligt lagen om stödjande av företagsverk-

samhet (1068/2000) samt investerings- och ut-

vecklingsstöd för förädling och marknadsföring

av jordbruksprodukter 2006 får beviljas till ett

belopp av totalt 16 519 000 euro.

48. Räntestöd till offentligt understödda export-

och fartygskrediter  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av

11 400 000 euro.

62. Statlig medfinansiering för handels- och in-

dustriministeriets vidkommande för projekt i vil-

ka EU:s strukturfonder deltar  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 2 000 000

euro.

Dessutom ändras motiveringen till momentet

så att bevillningsfullmakten ökar från

84 280 000 euro till 102 413 000 euro. 

63. Betalningar som föranleds av skuldkonverte-

ring  (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 25 000 000 euro.

Anslaget får användas till att erlägga betal-

ningar till statsgarantifonden, vilka hänför sig

till det skuldkonverteringsavtal på 30 miljoner
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US-dollar som trädde i kraft den 15 augusti 2006

mellan Finland och Ryssland samt till att täcka

valutakursdifferenser. Handels- och industrimi-

nisteriet eller inrättningar som ministeriet be-

myndigat får 2006 ingå avtal om varu- eller

tjänsteleveranser som betalas med detta reserva-

tionsanslag till ett värde av högst 30 000 000

US-dollar.

Det treåriga reservationsanslag om

25 000 000 euro som beviljades i den tredje till-

läggsbudgeten för 2004 under moment 32.30.63

och som är oanvänt återtas.

60. Energipolitik

21. Energimarknadsverkets omkostnader  (reser-

vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 122 000

euro.

44. Understöd för utvecklande av nya produk-

tionsteknologier för biobränslen  (reservations-

anslag 3 år)

Under momentet beviljas 9 000 000 euro.

Anslaget får användas för beviljande av un-

derstöd till företag och andra samfund, utgifter

för köpta tjänster, utgifter för universitets, forsk-

ningsinstituts, yrkeshögskolors och kommunala

organisationers forsknings-, utrednings- och ut-

vecklingsprojekt. Dessutom får anslaget använ-

das till betalning av forskningsprojekt som EU

har godkänt.

Anslaget används till teknologisk, affärsmäs-

sig och övrig innovativ forskning och utveck-

ling som gäller utvecklande av produkter, pro-

duktionsmetoder och tjänster med hjälp av vilka

man utvecklar produktionsteknologier och -ked-

jor för andra generationens biobränslen för tra-

fik.

70. Ägarpolitik

Staten kan helt avstå från sin ägande- och röst-

rättsandel, dvs. sin kvalificerade minoritet i Art

and Design City Helsinki Oy.

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 minskar från 5 111 000 euro till

5 023 000 euro.

Dessutom kompletteras motiveringen så att

anslaget under momentet även får användas till

betalning av Finlands skyldigheter enligt artikel

30 (rätt till bidrag) och artikel 39 (finansiella

korrigeringar) i rådets förordning (EG) nr

1260/1999.

10. Strålsäkerhetscentralen

21. Strålsäkerhetscentralens omkostnader  (re-

servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 80 000

euro.

11. Läkemedelsverket och Utvecklingscentra-

len för läkemedelsbehandling

22. Omkostnader för Utvecklingscentralen för

läkemedelsbehandling  (reservationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så att

anslaget även får användas till finansiering av

utbildnings- och utvecklingsprojekt som är god-

kända av Utvecklingscentralen för läkemedels-

behandling och som genomförs utanför den.
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13. Arbetarskyddets distriktsförvaltning

21. Arbetarskyddsdistriktens omkostnader  (re-

servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 210 000

euro. 

18. Sjukförsäkring

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av

sjukförsäkringslagen  (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras 5 000 000

euro.

19. Pensionsförsäkring

52. Statens andel i de utgifter som föranleds av

lagen om pension för företagare  (förslagsan-

slag)

Från anslaget under momentet avdras

10 000 000 euro.

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av

folkpensionslagen  (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras

10 000 000 euro.

22. Ersättning för skada, ådragen i militär-

tjänst och vissa utgifter för rehabilitering

50. Ersättning för skada, ådragen i militär-

tjänst  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av

10 800 000 euro.

28. Annat utkomstskydd

50. Militärunderstöd  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 600 000

euro.

51. Särskilt understöd till invandrare  (förslags-

anslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 400 000

euro.

32. Av kommunerna anordnad social- och 

hälsovård

36. Statsunderstöd till kommunerna för projekt

inom social- och hälsovården  (reservationsan-

slag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 300 000

euro.

39. Statsunderstöd för verksamheten vid kompe-

tenscentra inom det sociala området  (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 600 000

euro.

Dessutom anslaget under momentet ombildas

till ett tvåårigt reservationsanslag.

33. Vissa utgifter inom social- och hälsovår-

den

23. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av

dödsorsak  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 1 030 000

euro.

Huvudtitel 34

ARBETSMINISTERIETS FÖRVALT-

NINGSOMRÅDE

01. Arbetsförvaltningen

23. Arbetslivsprogram och arbetspolitisk forsk-

ning  (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 33 000

euro.
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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 137 410 000 euro till

157 912 000 euro.

62. Statlig medfinansiering för arbetsministe-

riets vidkommande för projekt i vilka EU:s

strukturfonder deltar  (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras 1 000 000

euro. 

Dessutom ändras motiveringen till momentet

så att bevillningsfullmakten ökar från

85 149 000 euro till 93 736 000 euro och så att

2 746 000 euro av bevillningsfullmakten hänför

sig till landskapet Kajanaland i enlighet med la-

gen om ett förvaltningsförsök i Kajanaland.

Dessutom ändras det fjärde stycket i motive-

ringen till momentet så att anslaget även får an-

vändas till betalning av Finlands förpliktelser

enligt artikel 30 (rätt till bidrag) och artikel 39

(finansiella korrigeringar) i rådets förordning

(EG) nr 1260/1999.

06. Arbetskraftspolitiken

50. Studiesociala förmåner för dem som deltar i

arbetskraftspolitisk vuxenutbildning  (förslags-

anslag)

Från anslaget under momentet avdras

18 430 000 euro.

51. Sysselsättnings- och utbildningsåtgärder

samt speciella åtgärder  (fast anslag)

Från anslaget under momentet avdras

15 000 000 euro.

Dessutom ändras den första meningen i andra

stycket i motiveringen till momentet så att ansla-

get får användas för kostnader som föranleds av

offentlig arbetskraftsservice enligt lagen om of-

fentlig arbetskraftsservice (1295/2002) och

tjänster som kompletterar denna service, dock

inte för kostnader som finansieras under omkost-

nadsmomentet för arbetskraftsärendenas lokal-

förvaltning 34.06.21, samt de kostnader för

grunddelen av den lönesubvention som betalas

för stödperioder som börjar år 2006 och de kost-

nader för en andel som motsvarar startpengens

grunddel vilka finansieras under arbetsmark-

nadsstödsmomentet 34.06.52, kostnader enligt

4 kap. 6 § i lagen, kostnader för försäkrings-

skydd som gäller arbetslivsträning och arbets-

praktik enligt 6 kap. 14 § i lagen eller kostnader

enligt 7 kap. 13 § 1 mom. 1 och 2 punkten, 9 kap.

eller 10 kap. 3—5 § och 6 § 1 mom. 2 punkten i

lagen.

52. Arbetsmarknadsstöd  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av

43 000 000 euro.

99. Övriga utgifter inom arbetsministeriets 

förvaltningsområde

50. Lönegaranti  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 2 000 000

euro. 

Huvudtitel 35

MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

10. Miljövård

70. Anskaffning av fartyg för bekämpning av

miljöskador och utrustning för luftövervakning

(reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 3 000 000

euro.

Tilläggsanslaget får användas för utgifter för

förnyande av övervakningsutrustningen i gräns-

bevakningsväsendets båda flygplan för luftöver-

vakning.
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88. Aktieförvärv  (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 1 100 000 euro.

Anslaget får användas för betalning av de ut-

gifter som förberedelserna inför grundandet av

ett aktiebolag i samband med inrättandet av ett

centrum för oljebekämpning föranleder samt till

statens finansieringsandel av aktiekapitalet.

20. Samhällen, användning av områden och 

naturvård

88. Aktieförvärv  (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 6 500 000 euro.

Anslaget får användas för betalning av sta-

tens andel av finansieringen av det fastighetsbo-

lag som skall grundas för byggandet av ett natur-

center i Noux.

30. Främjande av boendet

54. Bostadsbidrag  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 5 000 000

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 7 425 000 euro till

7 831 000 euro.

Huvudtitel 36

RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN

01. Ränta på skulden i euro

90. Ränta på skulden i euro  (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras

50 000 000 euro.

Huvudtitel 37

MINSKNING AV STATSSKULDEN

01. Nettoamorteringar på statsskulden och 

skuldhantering

94. Nettoamorteringar och skuldhantering  (för-

slagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av

410 280 000 euro.

Riksdagen har beslutat att den nu godkända andra tilläggsbudgeten för 2006 tillämpas från och 

med den 1 december 2006.
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Helsingfors den 24 november 2006

På riksdagens vägnar

Ilkka Kanerva

talman

Jarmo Vuorinen

generalsekreterare



Statsrådets förordning

Nr 1029

om ändring av förordningen om arbetsdomstolen

Given i Helsingfors den 23 november 2006

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet,
ändras i förordningen av den 25 februari 1983 om arbetsdomstolen (201/1983) 3 och 8 §,

av dem 8 § sådan den lyder i förordning 1223/1997, som följer:

3 §
Utöver vad som är stadgat i lagen om

arbetsdomstolen skall arbetsdomstolsrådet att
för egen del se till att arbetsdomstolens
lagskipning är snabb och att tolkningen av lag
är enhetlig.

8 §
Har presidenten förhinder under högst tre

månader, skall hans uppgifter skötas av

arbetsdomstolsrådet. Om även arbetsdom-
stolsrådet har förhinder eller om presidenten
är tjänstledig längre tid än tre månader eller
tjänsten som president är vakant, förordnar
republikens president den som skall handha
tjänsten.

Denna förordning träder i kraft den 1
januari 2007.

Helsingfors den 23 november 2006

Justitieminister Leena Luhtanen

Regeringsråd Sami Sarvilinna
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Utrikesministeriets meddelande

Nr 1030

om de straffbestämmelser som gäller vid överträdelser av rådets förordning om vissa
restriktiva åtgärder mot Libanon

Givet i Helsingfors den 24 november 2006

Utrikesministeriet meddelar med stöd av
2 a § 2 mom. i lagen om uppfyllande av vissa
förpliktelser som grundar sig på Finlands
medlamskap i Förenta Nationerna och Euro-
peiska unionen (659/1967) att straff för
överträdelser av följande förordning om Li-
banon bestäms i 46 kap. 1—3 § i strafflagen:

rådets förordning (EG) nr 1412/2006 om
vissa restriktiva åtgärder mot Libanon; EUT
nr L 267, 27.9.2006, s. 2. Om förverkande-
påföljder bestäms i 10 kap. i strafflagen.

Rådets förordning trädde i kraft samma dag
som den offentliggjordes i Europeiska unio-
nens officiella tidning.

Helsingfors den 24 november 2006

Utrikesminister Erkki Tuomioja

Tf. lagstiftningssekreterare Juha Rainne
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