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ALLMÄNT
A 5

ALLMÄN MOTIVERING

Till riksdagen lämnas regeringens proposition om en komplette-
ring 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 finansut-
skottet har ännu inte avgett sitt betänkande om den.

Föreslagna ändringarUnder momentet Pensioner inom finansministeriets förvaltnings-
område föreslås ett avdrag på 81 miljoner euro på grund av en
minskning av förskottsutgifterna till följd av principen om sista pen-
sionsanstalt och på grund av andra tekniska ändringar. Till följd av
anslagsminskningen föreslås också överföringen från statens pen-
sionsfond minska med 33 miljoner euro, vilket gör att de uppskatta-
de inkomsterna av blandad natur minskar i motsvarande grad.

Under moment Avgifter till Europeiska unionen inom finansmi-
nisteriets förvaltningsområde föreslås att förslaget om ett avdrag på
50 miljoner euro från anslaget stryks och att anslaget under momen-
tet ombildas till ett reservationsanslag. Det är svårt att på förhand
bedöma beloppet av EU-avgifterna, vilket beror på många osäker-
hetsfaktorer. Ofta har anslaget visat sig vara för stort. I syfte att göra
förfarandet smidigare vore det motiverat att ändra typen av anslag
till reservationsanslag, varvid det inbesparade beloppet, som t.o.m.
kan vara stort, kan stå till förfogande för betalning av EU-avgifter
följande år.

Även från 2011 års anslag kan det bli inbesparingar, vilkas belopp
preciseras senare. I det här skedet är det inte nödvändigt att sträva
efter att exakt kunna förutse det belopp som kommer att inbesparas
år 2011 och därför stryks förslaget om en anslagsminskning under
momentet. Om anslaget skulle minskas och minskningen skulle visa
sig vara för stor, uppstår det ett problem eftersom ett reservations-
anslag inte får överskridas och det inte ännu har influtit några över-
föringsposter från tidigare år.

Kompletteringspropositionen till den tredje tilläggsbudgetpropo-
sitionen minskar utgifterna som hör till ramen för 2011 med 32 mil-
joner euro så att nivån på utgifterna i ramen uppgår till 37 738 mil-
joner euro efter förslaget och som en ofördelad reserv kvarstår 343
miljoner euro. Vidare förblev en del av utgiftsramens ofördelade re-
serv för 2010 oanvänd. Av denna reserv får enligt rambestämmelsen
för 2008—2011 högst 100 miljoner euro användas för utgifter av
engångsnatur 2011.

BalansUnderskottet i statens budgetekonomi är 6,4 miljarder euro år
2011 med beaktande av den tredje tilläggsbudgetpropositionen för
2011 och dess kompletteringsproposition.



ALLMÄNT
A 6

Inkomstposter och anslag som riksdagen godkänt för 2011, tredje tilläggsbudgetpropositionen som 
är under behandling i riksdagen samt den nu föreslagen kompletterande propositionen, 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
Sammanlagt 44 858 992 000 6 434 495 000 51 293 487 000
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I N K O M S T P O S T E R

Avdelning 12
INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

28. Finansministeriets förvaltningsområde

50. Överföring från statens pensionsfond
Under momentet avdras 32 555 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Momentet fogas till den

tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2011.
Minskningen av inkomstposten beror på en

anslagsminskning under moment 28.50.15.

2011 III tilläggsb. -32 555 000
2011 budget 1 553 315 000
2010 bokslut 1 472 690 959
2009 bokslut 1 426 560 489
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Avdelning 15
LÅN

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering

01. Nettoupplåning och skuldhantering
Under momentet avdras 1 762 895 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-

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

Att avdraget minskar med 1 020 000 euro
jämfört med det avdrag på 1 763 915 000 euro
som föreslås i den tredje tilläggsbudgetspropo-
sitionen föranleds av de ändringarna som före-
slås i denna kompletterande proposition.

Beloppet av nettoupplåningen till nominellt
värde är 6 534 495 000 euro år 2011. Inberäk-
nat posterna för skuldhantering uppgår belop-
pet av nettoinkomsterna  till 6 434 495 000
euro år 2011.

2011 III tilläggsb. -1 762 895 000
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) 6 534
Utgifter
Emissionsförluster (netto) -90
Kapitalförluster (netto) -10
Nettoinkomster 6 434
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A N S L A G

Huvudtitel 28
FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

50. Pensioner och ersättningar

15. Pensioner (förslagsanslag)
Under momentet avdras 81 389 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Momentet fogas till den

tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2011.
Som en minskning av anslaget har beaktats

en minskning på 38 171 000 euro av förskotts-
utgifterna till följd av principen om sista pen-
sionsanstalt och en minskning på 43 218 000
euro i fråga om pensioner, familjepensioner,
rehabiliteringsstöd, andra rehabiliteringsför-
måner och tillägg till dessa. Avdraget orsakas
av en precisering åren 2010 och 2011 av den
kostnadsfördelning mellan statens pensions-

system och andra pensionssystem   som görs på
grund av principen om sista pensionsanstalt
samt av att den pågående utbetalningen av
Kommunernas pensionsförsäkrings pensioner
enligt lagen om statens pensioner (StaPL)  har
ökat långsammare än väntat. Motsvarande av-
drag har beaktats under moment 12.28.50.

2011 III tilläggsb. -81 389 000
2011 budget 3 868 145 000
2010 bokslut 3 684 540 011
2009 bokslut 3 569 417 288



28.8010

80. Överföringar till Åland

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag)
Under momentet avdras 62 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-

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

Avdraget på 146 000 euro jämfört med det
tillägg på 84 000 euro som föreslås i den tredje
tilläggsbudgetspropositionen föranleds av den

ändringen av inkomsposten som föreslås i den-
na kompletterande proposition.

2011 III tilläggsb. -62 000
2011 II tilläggsb. 3 809 000
2011 I tilläggsb. -1 019 000
2011 budget 191 053 000
2010 bokslut 175 028 505
2009 bokslut 164 486 434

92. EU och internationella organisationer

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

Anslaget under momentet ombildas till ett
tvåårigt reservationanslag.

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

Ändringen av anslagstyp under momentet
och bortfallet av det avdrag på 50 000 000 euro
som föreslås i den tredje tilläggsbudgetpropo-
sitionen föranleds av behovet att göra använd-

ningen av anslaget under olika finansår smidi-
gare.

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

2011 III tilläggsb. —
2011 budget 1 760 000 000
2010 bokslut 1 528 160 681
2009 bokslut 1 647 902 623


