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ALLMÄN MOTIVERING

Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en fjärde
tilläggsbudget för 2013.

Ekonomiska utsikterÅr 2013 minskar Finlands bruttonationalprodukt med ½ procent.
Ekonomin förväntas långsamt börja visa tecken på uppsving först
mot slutet av året. Nästa år kommer den totala produktionen att öka
med 1,2 % med stöd av konsumtionen och exporten. Tillväxten
främjas av en gradvis återhämtning i euroområdet, ökad exportef-
terfrågan och fortsatt låg räntenivå. 

Den svaga ekonomiska utvecklingen i Finland har återspeglats i
utvecklingen av konsumentpriserna, och även pristrycket från den
internationella råvarumarknaden har varit svagt. Den genomsnittli-
ga inflationsnivån för innevarande år är 1,6 %. Skärpningen av den
indirekta beskattningen höjer priserna med 0,6 procentenheter. Ar-
betslöshetsgraden stiger i år till 8,3 procent, och under de komman-
de åren minskar arbetslösheten endast långsamt, till följd av den
svaga ekonomiska tillväxten och problemen med matchning av ar-
betskraft på arbetsmarknaden. 

En minskning av totalproduktionen två år efter varandra återspeg-
las i det finansiella läget inom den offentliga ekonomin, så att denna
under de närmaste åren fortsättningsvis uppvisar ett underskott. År
2013 uppgick underskottet i statsfinanserna till ca 2,6 % i förhållan-
de till totalproduktionen. Staten och kommunerna visar ett klart un-
derskott, arbetspensionssektorn visar ett överskott och de övriga so-
cialskyddsfonderna är ungefär i balans. Underskottet inom statsfi-
nanserna uppgår 2013 till ca 3,8 % i förhållande till totalproduk-
tionen.

InkomstposterDet föreslås att kalkylen över inkomstposterna höjs med ett netto-
belopp på 48 miljoner euro, vilket beror på höjningen av kalkylen
över inkomster av blandad natur. Av tillägget föranleds 21,5 miljo-
ner euro av auktioneringen av utsläppsrätter, vilket på motsvarande
sätt beaktas i anslaget för det egentliga utvecklingssamarbetet och
höjningen av Finnfunds kapital.

Balans och statsskuldenMed beaktande av ökningen av de ordinarie inkomsterna med 48
miljoner euro och ökningen av anslagen med 189 miljoner euro ökar
den fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2013 behovet av statens
nettoupplåning med 141 miljoner euro. Statens nettoupplåning
2013 föreslås uppgå till 9,2 miljarder euro. Statsskulden beräknas
på grund av det som budgeterats vid utgången av 2013 uppgå till cir-
ka 93 miljarder euro, vilket är cirka 48 procent i förhållande till brut-
tonationalprodukten.
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Ramen för valperioden Utgiftsramen för 2013 uppgick till 42 980 miljoner euro efter den
tredje tilläggsbudgetpropositionen. Med beaktande av de nya struk-
turella korrigeringarna på 34,3 miljoner euro i ramen uppgår ramni-
vån 2013 till 43 015 miljoner euro. 

I tilläggsbudgetpropositionen föreslås det att de utgifter som ska
hänföras till ramen höjs med 67 miljoner euro, varvid nivån för
ramutgifterna för 2013 blir 42 937 miljoner euro. Som ofördelad re-
serv kvarstår således ca 78 miljoner euro. Dessutom finns det fort-
farande till förfogande från 2012 oanvänd ofördelad reserv på 55
milj. euro.

Den ofördelade reserven på cirka 78 miljoner euro får överföras
till år 2014 för att användas till utgifter av engångsnatur, om inte den
ofördelade reserven blir använd i senare tilläggsbudgetpropositio-
ner under 2013.

Budgetekonomins inkomstposter, anslag och balans, mn euro

2012
Bokslut

2013
Godkänd

 budget
(budget+tilläggs-

budgetarna)

2013
Regeringens
proposition

2013
Sammanlagt

Anslag sammanlagt 
(exkl. minskning av statsskulden) 53 446 55 067 189 55 256
— Räntor på statsskulden (huvudtitel 36) 1 864 1 763 - 1 763

Inkomstposter sammanlagt 
(exkl. nettoupplåning och skuld-
hantering) 45 733 46 012 48 46 060
— Skatteinkomster 37 321 38 775 - 38 775
— Övriga inkomster 8 413 7 237 48 7 285
Nettoupplåning och skuldhantering 
(mom. 15.03.01) 4 703 9 055 141 9 196
— Nettoupplåning 4 767 9 105 141 9 246
— Skuldhantering -64 -50 - -50
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Försvarsmaktens utgifterFör reparation av skadad materiel inom flygvapnet föreslås en an-
slagsökning på 1,3 miljoner euro. När det gäller övriga utgifter för
försvarsmaterielanskaffningar föreslås ett tillägg på 2,2 miljoner
euro för att användas till reservdelar. Dessutom minskas utgifterna
för försvarsmaterielanskaffningar med 2 miljoner euro genom en
senareläggning av utbetalningarna. 

Statsgaranti för Eurenco 
Vihtavuori Oy

Det föreslås att en statsgaranti på högst 25 miljoner euro beviljas
för Eurenco Vihtavuori Oy för sådant offentligrättsligt miljöansvar
som baserar sig på besittning av fastigheter och som uppkommit
före 1998. Genom arrangemanget med statsgaranti säkerställs att en
ny verksamhetsutövare inte blir tvungen att ansvara för föroreningar
som orsakats av aktörer som tidigare verkat på Vihtavuori fabriks-
område. Syftet med statsgarantin är att trygga en fortsatt krutpro-
duktion i Finland, vilket är viktigt med tanke på försörjningsbered-
skapen och försvaret.

Fullmakt för överlåtelse 
av fastigheter

Det föreslås att Senatfastigheter beviljas fullmakt att till Lapis Ra-
kennus Oy, för det bolag som ska bildas, överlåta en fastighet med
byggnader i Helsingfors stad i stadsdelen Ulrikasborg för en köpe-
summa på 11 miljoner euro och till Technopolis Oyj, för det bolag
som ska bildas, ett obrutet område av en fastighet i Tammerfors stad
för en köpesumma på ca 10,7 miljoner euro.

Läkarhelikopter-
verksamheten

För statens finansiering av läkar- och ambulanshelikopterverk-
samhet föreslås ett tilläggsanslag på sammanlagt drygt 2 miljoner
euro, av vilket lite mer än hälften används till finansiering av bråd-
skande investeringar i helikopterbaser och resten till ersättning av
de driftskostnader för flygtjänsten som är större än beräknat. 

Farligt avfall från 
Oy PP-Recycling Ltd

Ett tillägg på 2 miljoner euro föreslås till betalning av kostnader i
anslutning till lagring, borttransport och förstöring samt annat
oskadliggörande av farligt avfall som lagrats i de lokaler och på den
fastighet som använts av bolaget Oy PP-Recycling Ltd, som bedri-
vit hantering av industrikemikalieavfall. Det i Padasjoki verksam-

Strukturella ändringar i ramen, mn euro

Moment Ärende 2013

24.30.66 Styrning av inkomster från auktionering av utsläppsrätter till projekt av 
engångsnatur för utvecklingssamarbete och klimatfinansiering (kan enligt 
regeringsprogrammet genomföras utanför ramen) 15,1

31.10.40 Anslaget till Finavia för investeringar för reparation av Tammerfors flyg-
plats återtas och ombudgeteras på grund av fördröjningar 1,1

31.10.77 Utgifter som motsvarar EU:s TEN-inkomster (inkomsterna har antecknats 
under moment 12.31.10) 2,0

26.30.02, 27.10.01, 
27.10.18, 28.10.01, 
28.40.03, 30.01.40, 
33.60.40, 35.10.61

Finansiering av utgifter av engångsnatur med hjälp av den oanvända 
reserven från 2012

16,0
Sammanlagt 34,3
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ma bolaget Oy PP-Recycling Ltd:s konkurs förföll i augusti 2013 på
grund av brist på medel.

Ändringar i omkostnads-
anslagen

Som avdrag under omkostnadsmomenten beaktas ca 12,4 miljo-
ner euro sammanlagt på grund av att utbildningsanslagen enligt
ramavtalet strukits 2013. Situationen har förändrats så att beslutet
träder i kraft först 2014. 

Tingsrätterna anvisas ett tillägg av engångsnatur på 0,75 miljoner
euro till följd av behovet av att förkorta behandlingstiderna. 

För Nödcentralsverket föreslås 4,4 miljoner euro i engångskostna-
der som föranleds av det förtida avslutandet av hyreskontrakten för
lokaler i Joensuu och Kouvola, som blivit lediga till följd av nöd-
centralsreformen.

För skatteförvaltningen föreslås ett tillägg på 5,94 miljoner euro
på grund av förändringar i informationssystemen samt eventuella
utgifter för skadestånd. 

För Statskontoret föreslås ett tillägg på 1,1 miljoner euro för utgif-
ter för digitaliseringsprojekt inom kreditförvaltningen och skade-
ståndsverksamheten samt för projektet för centraliserad valutahan-
del som överföring från anslagen för främjande av produktiviteten. 

Behovskalkylen över 
vissa utgifter har 
preciserats

Det föreslås ett tilläggsanslag på 15,6 miljoner euro till ersättning-
ar till privata rättsbiträden och oskyldigt åtalade bl.a. på grund av
ökningen av antalet rättshjälpsärenden samt ersättning av vissa ex-
ceptionellt stora rättegångskostnader.

Det föreslås en anslagsökning på 5,2 miljoner euro för mottagan-
de av flyktingar och asylsökande på grund av att antalet personer i
förläggningarna är fler än beräknat. 

Energiskattestödet föreslås bli minskat med 35 miljoner euro på
grund av att det uppskattade beloppet av återbäringar till energiin-
tensiva företag har preciserats.

Det föreslås ett tillägg på 2,3 miljoner euro för avräkningsbelop-
pet till Åland på grund av förändringen av de beräknade inkomster-
na för statsbudgeten för 2013 samt på grund av beloppet av den slut-
liga utjämningen för 2012. Det föreslås att återbäringen av intäkter-
na från lotteriskatten till landskapet Åland minskas med 2,6
miljoner euro på grund av att beloppet av den lotteriskatt som beta-
lats för 2012 är mindre än beräknat. 

Det föreslås ett tillägg på 90 miljoner euro till anslaget för EU-av-
gifter för att täcka avgifter som föranleds av EU:s tilläggsbudgetar.

På grund av den låga räntenivån och på grund av att investering-
arna har varit mindre än väntat föreslås det att anslaget för räntestöd
för landsbygdsnäringsverksamhet minskas med 40, 9 miljoner euro.

För ersättningar för Finnvera Abp:s försluster föreslås en anslags-
ökning på 12 miljoner euro på grund av att kredit- och borgensför-
lusterna varit större än beräknat.

På grund av förändringar i betalningstidtabellerna eller i beräk-
ningarna föreslås en höjning på 10 miljoner euro för anslagen för re-
finansieringslånen för export, en höjning på 8 miljoner euro för lö-
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negarantin samt en höjning på 8 miljoner euro för sysselsättningsre-
laterade överföringsutgifter.

Det föreslås att strukturfondernas bevillningsfullmakter på 50,52
miljoner euro som dragits in och kommer att dras in under 2013—
2015 ombudgeteras för att säkerställa att programperioden 2007—
2013 genomförs i sin helhet.

Det föreslås att anslaget för produktionsstöd för förnybar energi
ska sänkas med 30 miljoner euro på grund av att investeringarna i
vindkraft inletts långsammare än planerat.

För bostadsbidrag föreslås en anslagsökning på 20 miljoner euro.
Behovet föranleds av det försvagade sysselsättningsläget och av att
antalet hushåll som får understöd har ökat mer än beräknat.

När det gäller den inkomstrelaterade dagpenningen minskar beho-
vet av anslag för utkomstskyddet för arbetslösa med 64 miljoner
euro men ökar i motsvarande grad i fråga om grunddagpenningen
med cirka 25 miljoner euro och i fråga om arbetsmarknadsstödet
med cirka 100 miljoner euro. Ändringarna föranleds av att kalkylen
över förmånsutgifter har preciserats.

Behovet av anslag för vuxenutbildningsstöd ökar med ca 13 mil-
joner euro till följd av att kalkylen över förmånsutgifter har precise-
rats. Utgifterna för alterneringsersättning ökar också med 1,2 miljo-
ner euro.

De av riksdagen godkända anslagen för 2013 och de nu föreslagna ändringarna av anslagen 
enligt huvudtitel, euro

Huvudtitel

Godkänd
budget

(budget+tilläggs-
budgetarna)

Regeringens
proposition Sammanlagt

21. Riksdagen 168 452 000 5 100 000 173 552 000
22. Republikens president 39 901 000 -15 000 39 886 000
23. Statsrådets kansli 199 057 000 -53 000 199 004 000
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 1 339 212 000 23 346 000 1 362 558 000
25. Justitieministeriets förvaltningsområde 871 165 000 21 280 000 892 445 000
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 1 346 814 000 6 999 000 1 353 813 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 2 873 008 000 -1 134 000 2 871 874 000
28. Finansministeriets förvaltningsområde 16 993 271 000 59 664 000 17 052 935 000
29. Undervisnings- och kulturministeriets 

förvaltningsområde 6 721 138 000 -213 000 6 720 925 000
30. Jord- och skogsbruksministeriets 

förvaltningsområde 2 737 897 000 -44 027 000 2 693 870 000
31. Kommunikationsministeriets 

förvaltningsområde 3 195 258 000 2 825 000 3 198 083 000
32. Arbets- och näringsministeriets 

förvaltningsområde 3 913 976 000 4 756 000 3 918 732 000
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33. Social- och hälsovårdsministeriets 
förvaltningsområde 12 608 187 000 106 938 000 12 715 125 000

35. Miljöministeriets förvaltningsområde 296 655 000 3 558 000 300 213 000
36. Räntor på statsskulden 1 762 600 000 - 1 762 600 000
Sammanlagt 55 066 591 000 189 024 000 55 255 615 000

De av riksdagen godkända anslagen för 2013 och de nu föreslagna ändringarna av anslagen 
enligt huvudtitel, euro

De av riksdagen godkända inkomstposterna för 2013 och de nu föreslagna ändringarna av 
inkomstposterna enligt avdelning, euro

Avdelning

Godkänd
budget

(budget+tilläggs-
budgetarna)

Regeringens
proposition Sammanlagt

11. Skatter och inkomster av skattenatur 38 774 702 000 - 38 774 702 000
12. Inkomster av blandad natur 4 966 340 000 47 990 000 5 014 330 000
13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning 

av aktier och intäktsföring av vinst 2 019 400 000 - 2 019 400 000
15. Lån (exkl. nettoupplåning och skuld-

hantering) 251 500 000 - 251 500 000
Sammanlagt (exkl. nettoupplåning och skuld-
hantering) 46 011 942 000 47 990 000 46 059 932 000

15.03.01Nettoupplåning och skuldhantering 9 054 649 000 141 034 000 9 195 683 000
Sammanlagt 55 066 591 000  189 024 000 55 255 615 000



IV tilläggsbudgeten för 2013

INKOMSTPOSTER

Avdelning 12 €

12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR 47 990 000

24. Utrikesministeriets förvaltningsområde -1 853 000

99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde, avdrag .... -1 853 000

25. Justitieministeriets förvaltningsområde 6 000 000

10. Domstolarnas inkomster, tillägg ...................................................... 6 000 000

26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 10 080 000

99. Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde, till-
lägg .................................................................................................. 10 080 000

28. Finansministeriets förvaltningsområde -8 500 000

92. Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna 
medel, avdrag .................................................................................. -10 000 000

99. Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde, till-
lägg .................................................................................................. 1 500 000



Avdelning 1512

31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 2 017 000

10. Trafikverkets inkomster, tillägg ...................................................... 2 017 000

32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 29 530 000

31. Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti, tillägg .................... 8 000 000
99. Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltnings-

område, tillägg ................................................................................. 21 530 000

39. Övriga inkomster av blandad natur 10 716 000

04. Återtagande av överförda anslag, tillägg ......................................... 10 716 000

Avdelning 15

15. LÅN 141 034 000

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering 141 034 000

01. Nettoupplåning och skuldhantering, tillägg .................................... 141 034 000

Inkomstposternas totalbelopp: 

189 024 000
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ANSLAG

Huvudtitel 21 €

21. RIKSDAGEN 5 100 000

10. Riksdagens kansli 5 100 000

29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag), tillägg ............................ 5 100 000

Huvudtitel 22

22. REPUBLIKENS PRESIDENT -15 000

02. Republikens presidents kansli -15 000

01. Omkostnader för Republikens presidents kansli (reservationsanslag 
2 år), avdrag ..................................................................................... -15 000

Huvudtitel 23

23. STATSRÅDETS KANSLI -53 000

01. Förvaltning -45 000

01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år), avdrag -45 000

30. Justitiekanslersämbetet -8 000

01. Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år), av-
drag .................................................................................................. -8 000

Huvudtitel 24

24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 23 346 000

01. Utrikesförvaltningen 204 000

01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
tillägg ............................................................................................... 204 000



Huvudtitel 2514

10. Krishantering -1 000

20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsan-
slag) ................................................................................................. —

21. Civilpersonalens deltagande i krishantering (förslagsanslag), 
avdrag .............................................................................................. -1 000

30. Internationellt utvecklingssamarbete 23 143 000

66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år), tillägg .. 15 143 000
88. Höjning av Finnfunds (Fonden för industriellt samarbete Ab) kapital 

(reservationsanslag 3 år), tillägg ...................................................... 8 000 000

90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde —

68. Samarbete med Östersjöområdet, Barentsregionen och det arktiska 
området (reservationsanslag 3 år) .................................................... —

Huvudtitel 25

25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 21 280 000

01. Ministeriet och förvaltningen 6 605 000

01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg . 124 000
03. Vissa verks omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag ............ -13 000
04. Forskning och utveckling (reservationsanslag 2 år), avdrag ........... -6 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområ-

de (förslagsanslag), tillägg ............................................................... 6 500 000

10. Domstolar och rättshjälp 15 556 000

01. Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag -20 000
02. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 

2 år), avdrag ..................................................................................... -25 000
03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år), tillägg 137 000
04. Rättshjälpsbyråernas och konsumenttvistenämndens omkostnader 

(reservationsanslag 2 år), avdrag ..................................................... -89 000
05. Omkostnader för allmänna intressebevakningstjänster (reservations-

anslag 2 år), avdrag .......................................................................... -47 000
50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag), tillägg ........ 15 600 000

20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning -273 000

01. Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader 
(reservationsanslag 2 år), avdrag ..................................................... -273 000



Huvudtitel 26 15

30. Åklagarna -118 000

01. Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag .. -118 000

40. Verkställighet av straff -490 000

01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
avdrag .............................................................................................. -490 000

Huvudtitel 26

26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 6 999 000

01. Förvaltning -50 000

01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag -50 000

10. Polisväsendet -1 814 000

01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag ....... -1 814 000

20. Gränsbevakningsväsendet -516 000

01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
avdrag .............................................................................................. -516 000

70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 
3 år) .................................................................................................. —

30. Räddningsväsendet och nödcentralerna 4 238 000

01. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag -23 000
02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 4 261 000

40. Invandring 5 141 000

01. Migrationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag . -45 000
20. Samhällsorientering för återflyttare (förslagsanslag) ...................... —
63. Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag), tillägg 5 186 000

Huvudtitel 27

27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE -1 134 000

01. Försvarspolitik och förvaltning -29 000

01. Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag -29 000



Huvudtitel 2816

10. Militärt försvar -1 105 000

01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag ... -1 330 000
18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år), tillägg . 225 000

30. Militär krishantering —

20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reser-
vationsanslag 2 år) ........................................................................... —

Huvudtitel 28

28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 59 664 000

01. Förvaltning -82 000

01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag . -82 000

10. Beskattningen och tullväsendet 4 772 000

01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 5 134 000
02. Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag .................. -362 000

20. Tjänster för statssamfundet 1 032 000

01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ........ 1 033 000
02. Kursdifferenser på centraliserade valutakonton (förslagsanslag) .... 1 000
03. Omkostnader för finanscontrollerfunktionen (reservationsanslag 

2 år), avdrag ..................................................................................... -2 000
08. Utvecklande av Servicecentret för statens ekonomi- och personalför-

valtning (reservationsanslag 3 år) .................................................... —
88. Senatfastigheter ............................................................................... —

30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvalt-
ningen -151 000

01. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag . -136 000
02. Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservations-

anslag 2 år), avdrag .......................................................................... -11 000
03. Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 

2 år), avdrag ..................................................................................... -4 000

40. Statens regional- och lokalförvaltning 319 000

01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
avdrag .............................................................................................. -144 000

02. Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag ...... -87 000
03. Stödåtgärder inom regional- och lokalförvaltningen (reservationsan-

slag 3 år), tillägg .............................................................................. 550 000
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70. Utvecklande av statsförvaltningen -1 120 000

20. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år), avdrag ..... -1 120 000

80. Överföringar till landskapet Åland -268 000

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg ................................. 2 332 000
40. Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (för-

slagsanslag), avdrag ......................................................................... -2 600 000

90. Stöd till kommunerna 162 000

20. Statens och kommunernas gemensamma datasystemprojekt (reser-
vationsanslag 3 år) ........................................................................... —

30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsan-
slag), tillägg ..................................................................................... 162 000

91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet -35 000 000

41. Energiskattestöd (förslagsanslag), avdrag ....................................... -35 000 000

92. EU och internationella organisationer 90 000 000

69. Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag), tillägg .............. 90 000 000

Huvudtitel 29

29. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖR-
VALTNINGSOMRÅDE -213 000

01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom an-
svarsområdet -118 000

01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsan-
slag 2 år), avdrag ............................................................................. -61 000

02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år), av-
drag .................................................................................................. -39 000

03. Omkostnader för centret för internationell mobilitet och internatio-
nellt samarbete CIMO (reservationsanslag 2 år), avdrag ................ -18 000

04. Utvärdering av utbildningen och högskolorna samt rättskyddsnämn-
den för studerande (reservationsanslag 2 år) ................................... —

10. Allmänbildande utbildning -121 000

01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsan-
slag 2 år), avdrag ............................................................................. -121 000

20. Yrkesutbildning -13 000

01. Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år), 
avdrag .............................................................................................. -13 000
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40. Högskoleundervisning och forskning -2 000

01. Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag -26 000
02. Arkivverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag ......... -34 000
03. Omkostnader för Institutet för de inhemska språken (reservationsan-

slag 2 år), avdrag ............................................................................. -13 000
04. Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag ... -3 000
51. Finlands Akademis forskningsanslag (reservationsanslag 3 år), av-

drag .................................................................................................. -27 000
66. Finansiella bidrag till internationella organisationer (förslagsan-

slag), tillägg ..................................................................................... 101 000

70. Studiestöd -2 000

01. Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservationsan-
slag 2 år), avdrag ............................................................................. -2 000

80. Konst och kultur 43 000

01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 
2 år), avdrag ..................................................................................... -11 000

02. Statens konstmuseums omkostnader (reservationsanslag 2 år), av-
drag .................................................................................................. -25 000

03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservations-
anslag 2 år), tillägg .......................................................................... 93 000

04. Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag ......... -45 000
05. Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 

2 år), avdrag ..................................................................................... -8 000
06. Omkostnader för Nationella audiovisuella arkivet (reservationsan-

slag 2 år), avdrag ............................................................................. -9 000
07. Omkostnader för Centralen för mediefostran och bildprogram (re-

servationsanslag 2 år), tillägg .......................................................... 48 000

Huvudtitel 30

30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALT-
NINGSOMRÅDE -44 027 000

01. Förvaltning 2 374 000

01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 
2 år), avdrag ..................................................................................... -61 000

02. Omkostnader för jord- och skogsbruksministeriets informations-
tjänstcentral (reservationsanslag 2 år), avdrag ................................ -25 000

03. Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag -38 000
04. Nämndernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag .......... -2 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom jord- och skogsbruksministeriets för-

valtningsområde (förslagsanslag), tillägg ........................................ 2 000 000
40. Understöd för bioenergiproduktion (reservationsanslag 3 år) ......... 500 000
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10. Utveckling av landsbygden —

50. Statsbidrag för utvecklande av landsbygdsnäringarna (reservations-
anslag 3 år), avdrag .......................................................................... -190 000

55. Statsbidrag för 4H-verksamhet (fast anslag), tillägg ....................... 190 000
61. EU:s deltagande i utveckling av landsbygden (förslagsanslag) ...... —
62. Statlig medfinansiering för den av EU delfinansierade utvecklingen 

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

20. Jordbruk -40 976 000

01. Omkostnader för Forskningscentralen för jordbruk och livsmedels-
ekonomi (reservationsanslag 2 år), avdrag ...................................... -76 000

45. Avträdelsestöd och avträdelsepension (reservationsanslag 2 år) .... —
49. Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag), 

avdrag .............................................................................................. -40 900 000

30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet -93 000

01. Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
avdrag .............................................................................................. -93 000

20. Veterinärvård (förslagsanslag) ........................................................ —

40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning -41 000

01. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets omkostnader (reservationsan-
slag 2 år), avdrag ............................................................................. -41 000

50. Vattenhushållning -5 000 000

48. Ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översväm-
ningar (reservationsanslag 3 år), avdrag .......................................... -5 000 000

60. Skogsbruk -122 000

01. Skogsforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
avdrag .............................................................................................. -122 000

70. Infrastruktur för fastigheter och geografisk information -169 000

01. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag . -155 000
02. Geodetiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 

avdrag .............................................................................................. -14 000
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Huvudtitel 31

31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-
OMRÅDE 2 825 000

01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter -36 000

01. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 
2 år), avdrag ..................................................................................... -36 000

10. Trafiknätet 2 969 000

01. Trafikverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag ......... -148 000
35. Statsbidrag för byggande av en metrolinje västerut (reservationsan-

slag 3 år) .......................................................................................... —
40. Bidrag till Finavia Abp (reservationsanslag 3 år) ............................ 1 100 000
50. Statsbidrag för underhåll och förbättring av enskilda vägar (reserva-

tionsanslag 3 år) ............................................................................... —
77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år), tillägg ...... 2 017 000

20. Myndighetstjänster för trafiken -29 000

01. Trafiksäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), av-
drag .................................................................................................. -29 000

30. Stöd till trafiken och köp av tjänster —

46. Miljöstöd för fartygsinvesteringar (reservationsanslag 3 år) ........... —
51. Prisstöd för lotsning (reservationsanslag 2 år) ................................ —
63. Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 

3 år) .................................................................................................. —
64. Köp och utvecklande av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i 

skärgården (reservationsanslag 3 år) ............................................... —

40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för 
kommunikation —

50. Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbands-
projektet (reservationsanslag 3 år) ................................................... —

50. Forskning -79 000

01. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
avdrag .............................................................................................. -79 000
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Huvudtitel 32

32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALT-
NINGSOMRÅDE 4 756 000

01. Förvaltning -450 000

01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 
2 år), avdrag ..................................................................................... -121 000

02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservations-
anslag 2 år), avdrag .......................................................................... -629 000

20. Civiltjänst (förslagsanslag), tillägg .................................................. 300 000

20. Närings- och innovationspolitik 19 688 000

01. Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 
2 år), avdrag ..................................................................................... -81 000

02. Teknologiska forskningscentralen VTT:s omkostnader (reserva-
tionsanslag 2 år), avdrag .................................................................. -2 147 000

05. Mätteknikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag -13 000
06. Omkostnader för Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och inn-

ovationer (reservationsanslag 3 år), avdrag ..................................... -65 000
07. Omkostnader för Centralen för turistfrämjande (reservationsanslag 

2 år), avdrag ..................................................................................... -6 000
46. Innovationsstöd för skeppsbyggnad (reservationsanslag 3 år) ........ —
47. Räntestöd till Finnvera Abp och ersättningar för Finnvera Abp:s för-

luster (förslagsanslag), tillägg ......................................................... 12 000 000
80. Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet (för-

slagsanslag), tillägg ......................................................................... 10 000 000

30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik 15 597 000

01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 
2 år), avdrag ..................................................................................... -403 000

50. Lönegaranti (förslagsanslag), tillägg ............................................... 8 000 000
51. Offentlig arbetskraftsservice (reservationsanslag 2 år) ................... —
64. Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syf-

te (förslagsanslag), tillägg ............................................................... 8 000 000

40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet -73 000

01. Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsan-
slag 2 år), avdrag ............................................................................. -27 000

04. Konsumentforskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 
2 år), avdrag ..................................................................................... -7 000

05. Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 
2 år), avdrag ..................................................................................... -39 000
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50. Regionutveckling och strukturfondspolitik —

64. EU:s strukturfonders medfinansiering och statlig medfinansiering i 
EU:s strukturfondsprogram och målprogrammet Europeiska grann-
skaps- och partnerskapsinstrumentet (ENPI CBC) under programpe-
rioden 2007—2013 (förslagsanslag) ............................................... —

60. Energipolitik -30 006 000

01. Energimarknadsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), av-
drag .................................................................................................. -6 000

44. Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag), avdrag ........ -30 000 000

Huvudtitel 33

33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖR-
VALTNINGSOMRÅDE 106 938 000

01. Förvaltning -149 000

01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 
2 år), avdrag ..................................................................................... -160 000

02. Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (re-
servationsanslag 2 år), tillägg .......................................................... 120 000

03. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservations-
anslag 2 år), avdrag .......................................................................... -10 000

21. Produktivitetsanslag för social- och hälsovårdsministeriets förvalt-
ningsområde (reservationsanslag 2 år), avdrag ............................... -99 000

02. Tillsyn 9 000

03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), av-
drag .................................................................................................. -30 000

05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälso-
vården (reservationsanslag 2 år), tillägg .......................................... 45 000

06. Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedels-
området (reservationsanslag 2 år), avdrag ....................................... -6 000

03. Forskning och utveckling -147 000

04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 
2 år), avdrag ..................................................................................... -147 000

10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster 24 534 000

54. Bostadsbidrag (förslagsanslag), tillägg ........................................... 20 000 000
55. Underhållsstöd (förslagsanslag), tillägg .......................................... 3 500 000
60. Tolktjänster för gravt handikappade (förslagsanslag), tillägg ......... 1 034 000
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20. Utkomstskydd för arbetslösa 75 080 000

50. Statsandel till inkomstrelaterad dagpenning (förslagsanslag), 
avdrag .............................................................................................. -64 000 000

51. Statsandel till grunddagpenning (förslagsanslag), tillägg ............... 24 650 000
52. Statsandel till arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag), tillägg ............ 100 000 000
55. Statsandel till vuxenutbildningsstöd (förslagsanslag), tillägg ......... 13 230 000
56. Statsandel till alterneringsersättning (förslagsanslag), tillägg ......... 1 200 000

40. Pensioner 5 600 000

51. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för 
lantbruksföretagare (förslagsanslag), tillägg ................................... 4 000 000

54. Statens andel i kostnaderna för lantbruksföretagares olycksfallsför-
säkring (förslagsanslag), tillägg ....................................................... 1 600 000

60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 2 080 000

38. Statsunderstöd till kommunerna för verkställigheten av den s.k. äld-
reomsorgslagen (reservationsanslag 2 år) ....................................... —

40. Statlig finansiering av utgifterna för läkar- och sjukvårdshelikopter-
verksamheten (reservationsanslag 3 år), tillägg .............................. 2 080 000

70. Främjande av hälsa och funktionsförmåga -69 000

01. Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde 
för arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år), avdrag ....................... -69 000

Huvudtitel 35

35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 3 558 000

01. Miljöförvaltningens omkostnader 1 570 000

01. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag ... -57 000
04. Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år), av-

drag .................................................................................................. -73 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde 

(förslagsanslag), tillägg ................................................................... 1 700 000

10. Miljö- och naturvård 2 000 000

61. Främjande av miljövården (reservationsanslag 3 år), tillägg .......... 2 000 000
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20. Samhällen, byggande och boende -12 000

01. Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boen-
det (reservationsanslag 2 år), avdrag ............................................... -12 000

Anslagens totalbelopp: 

189 024 000
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I N K O M S T P O S T E R

Avdelning 12
INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

24.  Utrikesministeriets förvaltningsområde

99. Inkomster inom utrikesministeriets för-
valtningsområde

Under momentet dras det av  1 853 000  eu-
ro.

F ö r k l a r i n g :  Storbritanniens utveck-
lingssamarbetsdepartement (DFID) har finan-
sierat utvecklingssamarbetsprojektet Propem-
ce, som förvaltas av Finland, i Nicaragua.
DFID:s andel har betalats till Finland åren
2009—2010. De medel som inte använts när

projektet avslutats återbetalas till DFID. Mot-
svarande belopp av de anslag som överförts
från 2012 under moment 24.30.66 återtas.

2013 IV tilläggsb. -1 853 000
2013 I tilläggsb. 1 000 000
2013 budget 14 710 000
2012 bokslut 29 944 459
2011 bokslut 15 531 024

25.  Justitieministeriets förvaltningsområde

10. Domstolarnas inkomster
Under momentet beräknas det inflyta ett till-

lägg på  6 000 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av att

mängden summariska ärenden beräknas öka.

2013 IV tilläggsb. 6 000 000
2013 budget 25 400 000
2012 bokslut 33 833 367
2011 bokslut 30 821 768
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26.  Inrikesministeriets förvaltningsområde

99. Övriga inkomster inom inrikesministeri-
ets förvaltningsområde

Under momentet beräknas det inflyta ett till-
lägg på  10 080 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Av tillägget föranleds
4 380 000 euro av att Gränsbevakningsväsen-
dets utsjöbevakningsfartyg Tavi, som tagits ur
bruk, sålts till utlandet och 5 700 000 euro av
Oljeskyddsfondens intäktsföringar gällande

Gränsbevakningsväsendets utsjöbevaknings-
fartyg, Dornier-övervakningsflygplanen och
ROV-robotmateriel.

2013 IV tilläggsb. 10 080 000
2013 budget 450 000
2012 bokslut 1 208 432
2011 bokslut 608 738

28.  Finansministeriets förvaltningsområde

92. Uppbördsprovision för Europeiska unio-
nens traditionella egna medel

Under momentet dras det av  10 000 000  eu-
ro.

F ö r k l a r i n g :  Enligt det beslut av Euro-
peiska unionens råd (2007/436/EG) som gäller
egna medel får medlemsstaterna, då de för EU
redovisar de tullar, jordbruksavgifter och sock-
eravgifter som de tar ut för unionens räkning,
från de inkomster som influtit dra av 25 % för
att täcka de uppbördskostnader som föranleds
dem. Minskningen föranleds av att uppskatt-
ningen gällande de totala tullinkomsterna har
preciserats.

2013 IV tilläggsb. -10 000 000
2013 budget 55 000 000
2012 bokslut 46 598 501
2011 bokslut 47 582 195

99. Övriga inkomster inom finansministeri-
ets förvaltningsområde

Under momentet beräknas det inflyta ett till-
lägg på  1 500 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av att
mängden dödsbon där tillgångar blir kvar i sta-
tens ägo varit större än beräknat. I arv som till-
faller staten beräknas inflyta inkomster på
minst 4 000 000 euro.

2013 IV tilläggsb. 1 500 000
2013 budget 18 620 000
2012 bokslut 660 159 168
2011 bokslut 23 650 480

31.  Kommunikationsministeriets förvaltningsområde

10. Trafikverkets inkomster
Under momentet beräknas det inflyta ett till-

lägg på  2 017 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Av de kostnader som har

betalats som intäktsföring av EU:s direkta
byggstöd under investeringsmoment antecknas
som inkomster en förhandsbetalning på

1 950 000 euro enligt 2008 års stödbeslut för
projektet Ilmala bangård och en förhandsbetal-
ning på 67 000 euro enligt 2007 års stödbeslut
för projektet Lahtis—Vainikkala, huvudsaklig
järnvägsförbindelse till ryska gränsen. En an-
slagsökning som motsvarar det intäktsförda
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beloppet på 2 017 000 euro har antecknats un-
der moment 31.10.77.

2013 IV tilläggsb. 2 017 000
2013 I tilläggsb. -4 414 000
2013 budget 61 983 000
2012 bokslut 64 145 863
2011 bokslut 12 819 363

32.  Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

31. Återbäringar av betalningar enligt löne-
garanti

Under momentet beräknas det inflyta ett till-
lägg på  8 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av att
användningen av anslaget för lönegaranti varit
större än beräknat. 

2013 IV tilläggsb. 8 000 000
2013 budget 29 327 000
2012 bokslut 33 624 331
2011 bokslut 34 165 222

99. Övriga inkomster inom arbets- och nä-
ringsministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas det inflyta ett till-
lägg på  21 530 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av de
inkomster från auktioneringen av utsläppsrät-
ter som influtit fram till den 22 augusti 2013.
På grund av den osäkra prisutvecklingen för
utsläppsrätter är det svårt att beräkna auktione-
ringsinkomsterna för hela året.

2013 IV tilläggsb. 21 530 000
2013 I tilläggsb. 27 790 000
2013 budget 22 900 000
2012 bokslut 119 385 241
2011 bokslut 53 962 812

39.  Övriga inkomster av blandad natur

04. Återtagande av överförda anslag
Under momentet beräknas det inflyta ett till-

lägg på  10 716 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  

2013 IV tilläggsb. 10 716 000
2013 I tilläggsb. 4 435 000
2013 budget 50 000 000
2012 bokslut 517 234 763
2011 bokslut 86 013 362

Återtagande av anslag enligt moment (euro)

Moment 28.90.20 1 500 000
Moment 30.01.40 500 000
Moment 31.10.40 1 100 000
Moment 32.20.02 4 390 000
Moment 32.20.46 3 200 000
Moment 33.01.21 26 000
Sammanlagt 10 716 000
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Avdelning 15
LÅN

03.  Statens nettoupplåning och skuldhantering

01. Nettoupplåning och skuldhantering
Under momentet beviljas ett tillägg på

141 034 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Under nettoupplåningen

till nominellt värde antecknas ett tillägg på
141 034 000 euro, varvid nettoupplåningen till
nominellt värde uppgår till 9 245 683 000 euro
år 2013. Inberäknat posterna för skuldhante-
ring uppgår beloppet av nettoinkomsterna till
9 195 683 000 euro år 2013.

2013 IV tilläggsb. 141 034 000
2013 III tilläggsb. 1 288 256 000
2013 II tilläggsb. 10 000 000
2013 I tilläggsb. 253 419 000
2013 budget 7 502 974 000
2012 bokslut 4 703 307 934
2011 bokslut 4 734 549 510

Inkomster och utgifter (mn euro)

Inkomster
Nettoupplåning till nominellt värde 9 246
Utgifter
Emissionsförluster (netto) -40
Kapitalförluster (netto) -10
Nettoinkomster 9 196
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Huvudtitel 21
RIKSDAGEN

10.  Riksdagens kansli

29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på

5 100 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av det tilläggsanslag som föreslagits
för projektet för den grundliga renoveringen
under moment 21.10.74 i tredje tilläggsbudget-
propositionen för 2013 och av att mer anslag

för den grundliga renoveringen än beräknat
överfördes från år 2012. 

2013 IV tilläggsb. 5 100 000
2013 budget 12 500 000
2012 bokslut 9 729 927
2011 bokslut 8 515 834
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Huvudtitel 22
REPUBLIKENS PRESIDENT

02.  Republikens presidents kansli

01. Omkostnader för Republikens presidents
kansli (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  15 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Minskningen föranleds av

att utbildningsanslagen enligt ramavtalet
stryks.

2013 IV tilläggsb. -15 000
2013 budget 8 918 000
2012 bokslut 10 136 000
2011 bokslut 8 654 000
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Huvudtitel 23
STATSRÅDETS KANSLI

01.  Förvaltning

01. Omkostnader för statsrådets kansli (re-
servationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  45 000  euro. 
F ö r k l a r i n g :  Minskningen föranleds av

att utbildningsanslagen enligt ramavtalet
stryks.

2013 IV tilläggsb. -45 000
2013 budget 32 205 000
2012 bokslut 32 122 000
2011 bokslut 28 483 000

30.  Justitiekanslersämbetet

01. Justitiekanslersämbetets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  8 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Minskningen föranleds av

att utbildningsanslagen enligt ramavtalet
stryks.

2013 IV tilläggsb. -8 000
2013 budget 3 718 000
2012 bokslut 3 681 000
2011 bokslut 3 325 000
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Huvudtitel 24
UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.  Utrikesförvaltningen

01. Utrikesförvaltningens omkostnader (re-
servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
204 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 500 000 euro för ut-
vecklande av informationssystem för visum-
verksamhet i enlighet med EU-förpliktelserna
och för utveckling av observationsverksamhet
i anslutning till informationssäkerheten och

som avdrag har beaktats 296 000 euro på grund
av att utbildningsanslagen enligt ramavtalet
stryks.

2013 IV tilläggsb. 204 000
2013 I tilläggsb. 45 000
2013 budget 200 302 000
2012 bokslut 204 459 000
2011 bokslut 201 966 000

10.  Krishantering

20. Utgifter för underhåll av Finlands kris-
hanteringsstyrkor (förslagsanslag)

Dispositionsplanen under momentet ändras
som följer:

Ändring av dispositionsplanen (euro)
Ursprunglig

dispositions-
plan

I tilläggs-
budgeten

IV tilläggs-
budgeten

Ändrad
dispositions-

plan

01. Utgifter för EU:s stridsgrupper under 
utbildnings- och beredskapstiden - +50 000 - 50 000

03. Utgifter för krishanteringsinsatsen i 
Liberia (UNMIL-insatsen) 239 000 - - 239 000

04. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka 
i Kosovo (KFOR-insatsen) 2 318 000 - - 2 318 000

05. Gemensamma utgifter 5 176 000 +1 015 000 - 6 191 000
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F ö r k l a r i n g :  Finland deltar med en
styrka på ca 5 personer i FN-insatsen i Mali
(MINUSMA) och därför fogas till disposi-
tionsplanen under momentet en ny punkt 16.
Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA)
och för ändamålet reserveras 220 000 euro.
Punkt 08 i dispositionsplanen höjs med
511 000 euro p.g.a. preciserade löneutgifter
och förlängning av inskolningsperioden i sam-
band med rotationsbytet. De anslag som be-
hövs, 731 000 euro, täcks med anslag under
punkt 09 i dispositionsplanen.

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

2013 IV tilläggsb. —
2013 I tilläggsb. —
2013 budget 62 802 000
2012 bokslut 36 699 363
2011 bokslut 40 246 515

21. Civilpersonalens deltagande i krishante-
ring (förslagsanslag)

Under momentet dras det av  1 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Minskningen föranleds av

att utbildningsanslagen enligt ramavtalet
stryks.

2013 IV tilläggsb. -1 000
2013 budget 17 360 000
2012 bokslut 13 308 014
2011 bokslut 18 145 173

30.  Internationellt utvecklingssamarbete

66. Egentligt utvecklingssamarbete (reserva-
tionsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på

15 143 000  euro.
Dessutom ändras dispositionsplanen under

momentet som följer:

06. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka 
i Bosnien och Hercegovina (operationen 
EUFOR/ALTHEA) 866 000 +125 000 - 991 000

08. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka 
i Afghanistan (ISAF-insatsen) 15 225 000 - +511 000 15 736 000

09. I reserv för merutgifter för pågående 
insatser eller för förlängning av dem, för 
eventuella nya krishanteringsinsatser samt 
för andra utgifter för krishantering 22 934 000 -4 814 000 -731 000 17 389 000

10. Utgifter för Atalanta-insatsen 2 576 000 - - 2 576 000
11. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM 

Somalia 600 000 - - 600 000
14. Utgifter för krishanteringsinsatsen i 

Libanon 12 868 000 +2 535 000 - 15 403 000
15. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM 

Mali - +1 089 000 - 1 089 000
16. Utgifter för FN-insatsen i Mali 

(MINUSMA) - - +220 000 220 000
Sammanlagt 62 802 000 - - 62 802 000

Ändring av dispositionsplanen (euro)
Ursprunglig

dispositions-
plan

I tilläggs-
budgeten

IV tilläggs-
budgeten

Ändrad
dispositions-

plan
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Fördelningen av fullmakter att bevilja medel
för och ingå avtal i momentet ändras dessutom
som följer:

Tillägg till dispositionsplanen (euro)
Ursprunglig

dispositions-
plan

I tilläggs-
budgeten

IV tilläggs-
budgeten

Ändrad
dispositions-

plan

1.Multilateralt utvecklingssamarbete 261 591 000 +31 655 000 +15 143 000 308 389 000
2.Utvecklingssamarbete med enskilda länder 

och regioner1) 289 280 000 +1 000 000 - 290 280 000
3.Europeiska utvecklingsfonden 57 894 000 - - 57 894 000
4.Utvecklingssamarbete som inte inriktats 

enligt land 61 203 000 - - 61 203 000
5.Humanitärt bistånd 84 000 000 - - 84 000 000
6.Planering av utvecklingssamarbetet, stöd-

funktioner och utvecklingspolitisk 
information 9 826 000 - - 9 826 000

7.Evaluering av utvecklingssamarbetet och 
intern revision 2 600 000 - - 2 600 000

8.Understöd till medborgarorganisationernas 
utvecklingssamarbete, Servicecentralen för 
utvecklingssamarbete (KePa) och 
informationen om utvecklingssamarbetet 107 800 000 - - 107 800 000

9.Räntestödsinstrumentet 18 400 000 - - 18 400 000
Sammanlagt 892 594 000 +32 655 000 +15 143 000 940 392 000

1) I anslaget ingår 810 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Norges utrikesministerium, 250 000 
euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Luxemburgs utrikesminsterium, 50 000 euro i utgifter för sam-
arbetsprojekt mellan ministeriet och den tyska utvecklingssamarbetsorganisationen (GIZ), 200 000 euro i utgifter för sam-
arbetsprojekt mellan ministeriet och Nederländernas utrikesministerium, 11 900 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt 
mellan ministeriet och Storbritanniens departement för utvecklingssamarbete (DFID) samt 1 000 000 euro i utgifter för 
samarbetsprojekt mellan ministeriet och österrikiska utvecklingssamarbetsverket (ADA).

Ändringar i fördelningen av fullmakter att bevilja medel för och ingå avtal (euro)
Ursprunglig

fördelning
I tilläggs-
budgeten

IV tilläggs-
budgeten

Ändrad
fördelning

1.Multilateralt utvecklingssamarbete 341 850 000 - +25 230 000 367 080 000
2.Utvecklingssamarbete med enskilda länder 

och regioner 199 946 000 +20 000 000 - 219 946 000
3.Europeiska utvecklingsfonden 516 470 000 -20 000 000 -25 230 000 471 240 000
4.Utvecklingssamarbete som inte inriktats 

enligt land 55 495 000 - - 55 495 000
5.Humanitärt bistånd 6 000 000 - - 6 000 000
6.Planering av utvecklingssamarbetet, stöd-

funktioner och utvecklingspolitisk 
information 1 350 000 - - 1 350 000

7.Evaluering av utvecklingssamarbetet och 
intern revision - - - -
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F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av inkomsterna från auktioneringen
av utsläppsrätter. Under 3.4—22.8.2013 inflöt
sammanlagt 23 143 000 euro. Inkomsterna
från auktioneringen av utsläppsrätter under
1.1—2.4.2013 beaktades i den första tilläggs-
budgeten för 2013. Regeringen eftersträvar en
ökning av utvecklingssamarbetsanslagens an-
del av BNI genom att styra inkomsterna från
auktioneringen av utsläppsrätter till utveck-
lingssamarbete och samtidigt, som en del av
Finlands officiella bistånd, till klimatfinansie-
ring i takt med att de inflyter. Inkomsterna från
auktioneringen av utsläppsrätter läggs i denna
tilläggsbudgetproposition till punkt 1. Multila-
teralt utvecklingssamarbete i dispositionspla-
nen.

Fullmakterna att bevilja medel och ingå avtal
2013 under punkt 3 minskas med sammanlagt
25 230 000 och detta belopp förs över till
punkt 1 för att finansiera International Deve-
lopment Association IDA:s tilläggsfinansie-
ringsrunda IDA17. Ändringen ökar inte total-
beloppet för fullmakterna att bevilja medel och
ingå avtal.

2013 IV tilläggsb. 15 143 000
2013 I tilläggsb. 32 655 000
2013 budget 892 594 000
2012 bokslut 893 520 000
2011 bokslut 845 923 000

88. Höjning av Finnfunds (Fonden för indu-
striellt samarbete Ab) kapital (reservationsan-
slag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
8 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av inkomsterna från auktioneringen
av utsläppsrätter. Sammanlagt 23 143 000
euro inflöt under 3.4—22.8.2013. Inkomsterna
från auktioneringen av utsläppsrätter under
1.1—2.4.2013 beaktades i den första tilläggs-
budgeten för 2013. Regeringen eftersträvar en
ökning av utvecklingssamarbetsanslagens an-
del av BNI genom att styra inkomsterna från
auktioneringen av utsläppsrätter till utveck-
lingssamarbete och samtidigt, som en del av
Finlands officiella bistånd, till klimatfinansie-
ring i takt med att de inflyter.

2013 IV tilläggsb. 8 000 000
2013 budget 10 000 000
2012 bokslut 14 999 780
2011 bokslut 14 999 950

8.Understöd till medborgarorganisationernas 
utvecklingssamarbete, Servicecentralen för 
utvecklingssamarbete (KePa) och 
informationen om utvecklingssamarbetet 107 800 000 - - 107 800 000

9.Räntestödsinstrumentet 20 000 000 - - 20 000 000
Sammanlagt 1 248 911 000 - - 1 248 911 000

Ändringar i fördelningen av fullmakter att bevilja medel för och ingå avtal (euro)
Ursprunglig

fördelning
I tilläggs-
budgeten

IV tilläggs-
budgeten

Ändrad
fördelning
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90.  Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde

68. Samarbete med Östersjöområdet, Ba-
rentsregionen och det arktiska området (reser-
vationsanslag 3 år)

Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras så

att Finland under 2013 kan göra ett åtagande
att delta i Nordiska miljöfinansieringsbolaget
NEFCO:s miljöutvecklingsfond (NMF) med
högst 900 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Till momentet fogas en
fullmakt att ingå avtal på 900 000 euro, med

stöd av vilken Finland kan göra ett åtagande att
delta i Nordiska miljöfinansieringsbolaget
NEFCO:s miljöutvecklingsfond (NMF) åren
2014—2016.

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

2013 IV tilläggsb. —
2013 budget 3 200 000
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Huvudtitel 25
JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.  Ministeriet och förvaltningen

01. Justitieministeriets omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
124 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid dimensioneringen av
anslaget har som avdrag beaktats 54 000 euro
på grund av att utbildningsanslagen enligt ram-
avtalet stryks och som tillägg beaktats 178 000
euro i överföring av vissa ekonomiförvalt-
ningsuppgifter från moment 25.10.03,
25.10.04, 25.10.05, 25.20.01, 25.30.01 och
25.40.01 för utgifter som föranleds av Service-
centret för statens ekonomi- och personalför-
valtning.

2013 IV tilläggsb. 124 000
2013 budget 26 718 000
2012 bokslut 26 582 000
2011 bokslut 25 962 000

03. Vissa verks omkostnader (reservations-
anslag 2 år)

Under momentet dras det av  13 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Minskningen föranleds av

att utbildningsanslagen enligt ramavtalet
stryks.

2013 IV tilläggsb. -13 000
2013 budget 6 764 000
2012 bokslut 7 160 000
2011 bokslut 7 695 000

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

Under momentet dras det av  6 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Minskningen föranleds av

att utbildningsanslagen enligt ramavtalet
stryks.

2013 IV tilläggsb. -6 000
2013 budget 2 068 000
2012 bokslut 2 042 000
2011 bokslut 1 884 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom justitiemi-
nisteriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
6 500 000  euro.

2013 IV tilläggsb. 6 500 000
2013 budget 55 000 000
2012 bokslut 57 386 287
2011 bokslut 52 934 113
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10.  Domstolar och rättshjälp

01. Högsta domstolens omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  20 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Minskningen föranleds av

att utbildningsanslagen enligt ramavtalet
stryks.

2013 IV tilläggsb. -20 000
2013 budget 8 964 000
2012 bokslut 8 846 000
2011 bokslut 8 571 000

02. Högsta förvaltningsdomstolens omkost-
nader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  25 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Minskningen föranleds av

att utbildningsanslagen enligt ramavtalet
stryks.

2013 IV tilläggsb. -25 000
2013 budget 10 932 000
2012 bokslut 10 774 000
2011 bokslut 10 460 000

03. Omkostnader för övriga domstolar (re-
servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
137 000  euro. 

F ö r k l a r i n g :  Vid dimensioneringen av
anslaget har som avdrag beaktats 545 000 euro
på grund av att utbildningsanslagen enligt ram-
avtalet stryks och 68 000 euro i överföring till
moment 25.01.01 till följd av sänkningen av
servicecentrets avgifter, och som tillägg beak-
tats 750 000 euro till följd av behovet av att
förkorta behandlingstiderna vid tingsrätterna. 

Behandlingen av tingsrätternas ärenden har
bromsats upp av en kraftig ökning av antalet

summariska ärenden, varför anslaget tillfälligt
har ökats.

2013 IV tilläggsb. 137 000
2013 I tilläggsb. 485 000
2013 budget 253 965 000
2012 bokslut 245 587 000
2011 bokslut 239 098 000

04. Rättshjälpsbyråernas och konsument-
tvistenämndens omkostnader (reservationsan-
slag 2 år)

Under momentet dras det av  89 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Av minskningen föranleds

79 000 euro av att utbildningsanslagen enligt
ramavtalet stryks och 10 000 euro av överfö-
ringen till moment 25.01.01 till följd av sänk-
ningen av servicecentrets avgifter.

2013 IV tilläggsb. -89 000
2013 budget 29 398 000
2012 bokslut 28 597 000
2011 bokslut 28 082 000

05. Omkostnader för allmänna intressebe-
vakningstjänster (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  47 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Av minskningen föranleds

37 000 euro av att utbildningsanslagen enligt
ramavtalet stryks och 10 000 euro av överfö-
ringen till moment 25.01.01 till följd av sänk-
ningen av servicecentrets avgifter.

2013 IV tilläggsb. -47 000
2013 I tilläggsb. -485 000
2013 budget 13 586 000
2012 bokslut 13 461 000
2011 bokslut 14 372 000
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50. Ersättningar till privata rättsbiträden
(förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
15 600 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av ökningen av antalet ärenden samt
ersättningen av vissa exceptionellt stora rätte-
gångskostnader.

2013 IV tilläggsb. 15 600 000
2013 I tilläggsb. 900 000
2013 budget 43 900 000
2012 bokslut 47 028 656
2011 bokslut 41 604 049

20.  Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning

01. Utsökningsväsendets och konkursbevak-
ningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  273 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Av minskningen föranleds

250 000 euro av att utbildningsanslagen enligt
ramavtalet stryks och 23 000 euro av överfö-

ringen till moment 25.01.01 till följd av sänk-
ningen av servicecentrets avgifter.

2013 IV tilläggsb. -273 000
2013 budget 106 487 000
2012 bokslut 103 940 000
2011 bokslut 99 920 000

30.  Åklagarna

01. Åklagarväsendets omkostnader (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  118 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Av minskningen föranleds

107 000 euro av att utbildningsanslagen enligt
ramavtalet stryks och 11 000 euro av överfö-

ringen till moment 25.01.01 till följd av sänk-
ningen av servicecentrets avgifter.

2013 IV tilläggsb. -118 000
2013 budget 45 947 000
2012 bokslut 45 312 000
2011 bokslut 44 376 000

40.  Verkställighet av straff

01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostna-
der (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  490 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Av minskningen föranleds

434 000 euro av att utbildningsanslagen enligt
ramavtalet stryks och 56 000 euro av överfö-

ringen till moment 25.01.01 till följd av sänk-
ningen av servicecentrets avgifter.

2013 IV tilläggsb. -490 000
2013 budget 226 453 000
2012 bokslut 224 558 000
2011 bokslut 221 504 000
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Huvudtitel 26
INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.  Förvaltning

01. Inrikesministeriets omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  50 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Minskningen föranleds av

att utbildningsanslagen enligt ramavtalet
stryks.

2013 IV tilläggsb. -50 000
2013 budget 21 510 000
2012 bokslut 21 169 000
2011 bokslut 19 916 000

10.  Polisväsendet

01. Polisväsendets omkostnader (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  1 814 000  eu-
ro.

F ö r k l a r i n g :  Minskningen föranleds av
att utbildningsanslagen enligt ramavtalet
stryks.

2013 IV tilläggsb. -1 814 000
2013 I tilläggsb. 2 800 000
2013 budget 723 627 000
2012 bokslut 726 367 000
2011 bokslut 696 913 000

20.  Gränsbevakningsväsendet

01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  516 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Minskningen föranleds av

att utbildningsanslagen enligt ramavtalet
stryks.

2013 IV tilläggsb. -516 000
2013 III tilläggsb. 2 000 000
2013 budget 227 386 000
2012 bokslut 225 594 000
2011 bokslut 223 985 000
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70. Anskaffning av luft- och bevakningsfar-
koster (reservationsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så
att högst 4 600 000 euro av anslaget får använ-
das för förenhetligandet av två AB/B 412-heli-
koptrar och deras lager av reservdelar.

F ö r k l a r i n g :  I budgeten för 2011 fick
Gränsbevakningsväsendet en beställningsfull-
makt för ersättande av AB/B 412-helikopter-
flottan. Fullmakten förnyades i budgeten för
2012. Totalkostnadsförslaget för anskaffning-
en är 62 000 000 euro. I samband med konkur-
rensutsättningen av projektet konstaterades det
att det mest ekonomiska alternativet är att skaf-
fa två nya Super Puma-helikoptrar och att för-
enhetliga de två nyaste AB/B 412-helikoptrar-
na. Ett avtal om anskaffning av två nya Super

Puma-helikoptrar ingicks i slutet av 2012. Av
det planerade anslaget i beställningsfullmakten
blir 4 600 000 euro oanvända och de anvisas
till förenhetligandet av de två AB/B 412-heli-
koptrarna som blir över och deras lager av re-
servdelar antingen genom byteshandel eller
genom att förnya helikoptrarnas utrustning och
system samt reservdelar.

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

2013 IV tilläggsb. —
2013 III tilläggsb. 20 500 000
2013 budget 76 000 000
2012 bokslut 44 421 000
2011 bokslut 24 910 000

30.  Räddningsväsendet och nödcentralerna

01. Räddningsväsendets omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  23 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Minskningen föranleds av

att utbildningsanslagen enligt ramavtalet
stryks.

2013 IV tilläggsb. -23 000
2013 budget 13 682 000
2012 bokslut 14 127 000
2011 bokslut 14 155 000

02. Nödcentralsverkets omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
4 261 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid dimensioneringen av
anslaget har som tillägg beaktats 4 400 000
euro för engångskostnader som föranleds av
det förtida avslutandet av hyreskontrakten för
Nödcentralsverkets lokaler i Joensuu och Kou-
vola som blivit lediga till följd av nödcentrals-
reformen, och som avdrag har beaktats
139 000 euro på grund av att utbildningsansla-
gen enligt ramavtalet stryks.

2013 IV tilläggsb. 4 261 000
2013 I tilläggsb. 525 000
2013 budget 64 071 000
2012 bokslut 59 483 000
2011 bokslut 59 372 000
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40.  Invandring

01. Migrationsverkets omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  45 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Minskningen föranleds av

att utbildningsanslagen enligt ramavtalet
stryks.

2013 IV tilläggsb. -45 000
2013 budget 18 066 000
2012 bokslut 18 744 000
2011 bokslut 18 967 000

20. Samhällsorientering för återflyttare (för-
slagsanslag)

Beslutsdelen i momentet kompletteras så att
anslaget får användas även till betalning av lö-
neutgifter för visstidsanställd personal motsva-
rande högst 4 årsverken.

F ö r k l a r i n g :  Enligt momentets använd-
ningsändamål får anslaget inte användas till
anställning av tjänstemän utan att detta regist-
reras i momentets beslutsdel. Samordningen av
samhällsorienteringen för återflyttare samt de
praktiska arrangemangen vid språkexamina
genomförs som tjänsteuppdrag, och därför
kompletteras beslutsdelen i momentet så att
anslaget får användas till betalning av löneut-
gifter för visstidsanställd personal motsvaran-
de högst 4 årsverken. 

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

2013 IV tilläggsb. —
2013 budget 876 000
2012 bokslut 630 033
2011 bokslut 592 360

63. Mottagande av flyktingar och asylsökan-
de (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
5 186 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid dimensioneringen av
anslaget har som tillägg beaktats 5 200 000
euro på grund av att antalet personer i förlägg-
ningarna är fler än beräknat. Placeringen i
kommuner av asylsökande som beviljats uppe-
hållstillstånd har inte försnabbats och antalet
personer som i förläggningarna väntar på pla-
cering i kommuner har varje månad varit i ge-
nomsnitt cirka 400. I och med att beslutsfattan-
det i fråga om beslut om asyl effektiveras har
antalet personer som beviljats uppehållstill-
stånd ökat mer än vad det finns platser i kom-
munerna. Minskningen på 14 000 euro föran-
leds av att utbildningsanslagen enligt ramavta-
let stryks.

2013 IV tilläggsb. 5 186 000
2013 budget 55 289 000
2012 bokslut 69 500 559
2011 bokslut 77 907 555
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Huvudtitel 27
FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.  Försvarspolitik och förvaltning

01. Försvarsministeriets omkostnader (re-
servationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  29 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Minskningen föranleds av

att utbildningsanslagen enligt ramavtalet
stryks.

2013 IV tilläggsb. -29 000
2013 I tilläggsb. 450 000
2013 budget 19 724 000
2012 bokslut 18 873 000
2011 bokslut 18 906 000

10.  Militärt försvar

01. Försvarsmaktens omkostnader (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  1 330 000  eu-
ro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget
har som avdrag beaktats 2 612 000 euro på
grund av att utbildningsanslagen enligt ramav-
talet stryks och som tillägg 1 282 000 euro till
följd av behovet av att reparera skadad materi-
el inom flygvapnet. Reparationsbehovet föran-
leds av de omfattande skador som ett blixtned-
slag förorsakade ett Pilatus PC-12-plan samt
av de skador på huven och cockpitkonstruktio-
nerna i ett Hornet HN-405-plan som uppstod
vid provanvändning efter service.

2013 IV tilläggsb. -1 330 000
2013 III tilläggsb. 3 300 000
2013 I tilläggsb. 11 674 000
2013 budget 1 770 549 000
2012 bokslut 1 740 494 000
2011 bokslut 1 725 835 000

18. Anskaffning av försvarsmateriel (reser-
vationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
225 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget
har som avdrag beaktats 2 000 000 euro för en
senareläggning av utbetalningarna av utgifter-
na för beställningsfullmakten PVKEH 2013
till senare år samt som tillägg 2 225 000 euro
motsvarande återtagandet av anslag från andra
försvarsmaterielanskaffningar. Av beställ-
ningsfullmakten PVKEH 2010 återtas
2 225 000 euro av anslaget för 2012, som om-
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budgeteras till andra försvarsmaterielanskaff-
ningar för att användas till reservdelar.

En senareläggning av utgifterna för beställ-
ningsfullmakten PVKEH 2013 leder till att an-
slagen bättre stämmer överens med de beräk-
nade nya leveranstidtabellerna för projektet för
modernisering av pansarfordon.

Efter de ändringar som gjorts beräknas att
553 175 000 euro av anslaget kommer att an-
vändas till betalning av utgifter för de beställ-

ningsfullmakter som beviljats, 44 857 000
euro att användas till betalning av utgifter för
förändringar i index och valutakurser i sam-
band med beställningsfullmakterna samt
58 839 000 euro till andra försvarsmaterielan-
skaffningar.

På grund av ändringen i tidsplanen för betal-
ning av utgifter för beställningsfullmakten 
PVKEH 2013 ändras fullmaktstablån enligt
följande:

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av
fullmakten (1 000 euro)

2013 2014 2015 2016 2017—

Sammanlagt
fr.o.m.

2013

Gamla beställningsfullmakter
Beställningsfullmakt för utrustande av 
beredskapsförband (VYV 1) 7 436 11 080 9 800 28 900 57 216
Beställningsfullmakten för utvecklande 
av service- och flygbasbaserade system 
för helikoptrar (HTH) 3 227 1 560 580 5 367
Beställningsfullmakten för 
kompletterande av beredskapsförbandens 
utrustning (VYV 2) 26 950 2 190 29 140
Beställningsfullmakten för materiell 
utveckling av försvarsmakten (PVKEH 
2006) 69 300 69 300
Beställningsfullmakten för materiell 
utveckling av försvarsmakten (PVKEH 
2007) 96 14 496 15 128 24 107 53 827
Beställningsfullmakten för materiell 
utveckling av försvarsmakten (PVKEH 
2008) 7 610 8 827 16 437
Beställningsfullmakten för 
effektivisering av kapaciteten för huvud-
stadsregionens luftförsvar (PKILPU 
2008) 3 370 1 200 4 570
Beställningsfullmakten för materiell 
utveckling av försvarsmakten (PVKEH 
2009) 175 833 123 468 55 294 28 942 383 537
Beställningsfullmakten för materiell 
utveckling av försvarsmakten (PVKEH 
2010) 92 049 15 050 4 280 111 379
Beställningsfullmakten för teknisk 
forskning, produktutveckling och 
projektberedning 2010 (TTK-PROTO 
2010) 1 650 1 650
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2013 IV tilläggsb. 225 000
2013 III tilläggsb. 25 000 000
2013 I tilläggsb. -53 626 000
2013 budget 685 272 000
2012 bokslut 641 996 025
2011 bokslut 585 343 000

Beställningsfullmakten för materiell 
utveckling av försvarsmakten (PVKEH 
2011) 28 178 2 860 31 038
Beställningsfullmakten för materiell 
utveckling av försvarsmakten (PVKEH 
2012) 58 892 101 600 53 000 40 984 254 476
Gamla beställningsfullmakter 
sammanlagt 467 155 278 687 139 362 103 833 28 900 1 017 937

Nya beställningsfullmakter
Beställningsfullmakten för materiell 
utveckling av försvarsmakten (PVKEH 
2013) 78 570 124 212 127 508 137 150 29 000 496 440
Beställningsfullmakten för teknisk 
forskning, produktutveckling och 
projektberedning 2013 (TTK-PROTO 
2013) 7 450 10 540 9 980 8 160 36 130
Nya beställningsfullmakter 
sammanlagt 86 020 134 752 137 488 145 310 29 000 532 570

Utgifter sammanlagt 553 175 413 439 276 850 249 143 57 900 1 550 507

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av
fullmakten (1 000 euro)

2013 2014 2015 2016 2017—

Sammanlagt
fr.o.m.

2013
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30.  Militär krishantering

20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för
militär krishantering (reservationsanslag 2 år)

Dispositionsplanen under momentet ändras
som följer:

F ö r k l a r i n g :  Finland deltar med en
styrka på ca 5 personer i FN-insatsen i Mali
(MINUSMA) och därför fogas till disposi-
tionsplanen under momentet en ny punkt 17.

Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA)
Det anslag som behövs, 77 000 euro, täcks
med anslag under punkt 20 i dispositionspla-
nen.

Ändring av dispositionsplanen (euro)
Ursprunglig

 dispositions-
plan

I tilläggs-
budgeten

IV tilläggs-
budgeten

Ändrad
 dispositions-

plan

01. Utgifter för Finlands krishanterings-
styrka i Kosovo (KFOR-insatsen) 1 527 000 - - 1 527 000

02. Utgifter för Finlands krishanterings-
styrka i Bosnien och Hercegovina 
(operationen EUFOR/ALTHEA) 264 000 - - 264 000

03. Utgifter för militärobservatörs-
verksamheten 3 685 000 - - 3 685 000

04. Utgifter för Finlands krishanterings-
styrka i Afghanistan (ISAF-insatsen) 13 192 000 - - 13 192 000

06. Utgifter för krishanteringsinsatsen i 
Liberia (UNMIL-insatsen) 46 000 - - 46 000

07. Gemensamma utgifter för kris-
hanteringsinsatser 4 963 000 - - 4 963 000

08. Programmet för utvecklande av 
krishanteringstrupperna 13 421 000 - - 13 421 000

11. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM 
Somalia 195 000 - - 195 000

13. Utgifter för Atalanta-insatsen 3 668 000 - - 3 668 000
15. Utgifter för krishanteringsinsatsen i 

Libanon 7 520 000 - - 7 520 000
16. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM 

Mali - +585 000 - 585 000
17. Utgifter för FN-insatsen i Mali 

(MINUSMA) - - +77 000 77 000
20. I reserv för merutgifter för pågående 

insatser eller för förlängning av dem, 
för eventuella nya krishanterings-
insatser, för bidrag till den 
internationella helikopterfonden samt 
för andra utgifter för krishantering 12 143 000 +269 000 -77 000 12 335 000

Sammanlagt 60 624 000 +854 000 - 61 478 000
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Med anledning av det som anförts ovan före-
slås det inte något tilläggsanslag under mo-
mentet.

2013 IV tilläggsb. —
2013 I tilläggsb. 854 000
2013 budget 60 624 000
2012 bokslut 52 692 000
2011 bokslut 59 474 000
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Huvudtitel 28
FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.  Förvaltning

Statsrådet kan utan att kräva motsäkerhet och på de villkor som statsrådet, eller inom de gränser
som statsrådet fastställer, finansministeriet i övrigt bestämmer, bevilja Eurenco Vihtavuori Oy en
statsgaranti på högst 25 miljoner euro för sådant offentligrättsligt miljöansvar som baserar sig på
besittning av fastigheter och som uppkommit före 1998, och 

1. som uttryckligen hänför sig till Eurenco Vihtavuori Oy och 
2. som baserar sig på de av Eurenco Vihtavuori Oy ägda fastigheter som bildar en industriell

övergripande verksamhet som finns i Vihtavuori i Laukas kommun, och där det före 1998 har
producerats sprängämnen, krut och motsvarande produkter, och 

3. som baserar sig på den övervakande miljömyndighetens eller en domstols lagakraftvunna be-
slut om fastighetsinnehavares skyldighet att iståndsätta miljön. 

Garantin gäller så länge som Eurenco Vihtavuori Oy producerar krut eller upprätthåller verk-
samhetsbetingelserna för militär krutproduktion som är viktig med tanke på försörjningsbered-
skapen, dock högst 20 år från garantibeslutet. 

Finansministeriet bemyndigas att utfärda närmare bestämmelser om tillämpningen av statsga-
rantin och att ingå nödvändiga avtal med Eurenco Vihtavuori Oy.

F ö r k l a r i n g :   Syftet med statsgarantin är att trygga försörjningsberedskapen och att pro-
duktionen av krut, som är viktigt med tanke på försvaret, fortsätter i Finland. I den lagstiftning
som gäller gamla föroreningar och som fortfarande kan tillämpas trots att lagstiftningen i övrigt
är upphävd, den viktigaste är lagen om avfallshantering från 1978, finns inga bestämmelser, så-
som i den nuvarande lagstiftningen, om förorenarens primära ansvar utan förorenaren och fastig-
hetsinnehavaren har parallellt ansvar. Garantin förtydligar ansvarsförhållandena på krutfabrikens
område i Vihtavuori; genom den säkerställs att den nya verksamhetsutövaren inte behöver svara
för den historiska förorening som tidigare aktörer har gjort sig skyldiga till på fabriksområdet i
Vihtavuori. Man har kartlagt miljöriskerna i området. Enligt förhandsbedömningar kan de istånd-
sättningsåtgärder som hanteringen av miljörisker eventuellt förutsätter fördelas långt framåt i ti-
den, t.o.m. på tiotals år. Behovet av iståndsättning bedöms följande gång år 2016 i samband med
att anläggningens miljötillstånd granskas. Genom statsgarantin skapar man möjligheter för Eu-
renco Vihtavuori Oy att övergå i ny ägo, vilket tryggar att den industriella krutproduktion som
bolaget drivit fortsätter i Finland. Avsikten är att inte ta ut någon avgift för statsgarantin. 
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01. Finansministeriets omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  82 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Minskningen föranleds av

att utbildningsanslagen enligt ramavtalet
stryks. 

2013 IV tilläggsb. -82 000
2013 I tilläggsb. 85 000
2013 budget 38 820 000
2012 bokslut 39 493 000
2011 bokslut 35 385 000

10.  Beskattningen och tullväsendet

01. Skatteförvaltningens omkostnader (re-
servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
5 134 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändring av anslaget
har som tillägg beaktats 3 954 000 euro för ut-
gifter av engångsnatur som föranleds av änd-
ringar som ska göras i informationssystemen
och 1 990 000 euro för betalning av skadestånd
som eventuellt föranleds av anhängiga rätte-
gångar inklusive rättegångskostnader och som
avdrag 810 000 euro på grund av att utbild-
ningsanslagen enligt ramavtalet stryks.

2013 IV tilläggsb. 5 134 000
2013 budget 426 244 000
2012 bokslut 410 620 000
2011 bokslut 398 683 000

02. Tullens omkostnader (reservationsanslag
2 år)

Under momentet dras det av  362 000  euro. 
F ö r k l a r i n g :  Minskningen föranleds av

att utbildningsanslagen enligt ramavtalet
stryks.

2013 IV tilläggsb. -362 000
2013 I tilläggsb. 2 800 000
2013 budget 165 037 000
2012 bokslut 163 328 000
2011 bokslut 159 545 000

20.  Tjänster för statssamfundet

01. Statskontorets omkostnader (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
1 033 000  euro. 

F ö r k l a r i n g :  Vid ändring av anslaget
har som avdrag beaktats 87 000 euro som för-
anleds av att utbildningsanslagen enligt ramav-
talet stryks samt som tillägg i överföring från
moment 28.70.20 350 000 euro för utgifter för
det digitaliseringsprojekt som gäller förvalt-
ning av krediter, 580 000 euro för det digitali-
seringsprojekt som gäller skadeståndsverk-
samheten och 190 000 euro för det projekt som
gäller centraliserad valutahandel.

2013 IV tilläggsb. 1 033 000
2013 I tilläggsb. 2 900 000
2013 budget 27 923 000
2012 bokslut 26 155 000
2011 bokslut 12 847 000

02. Kursdifferenser på centraliserade valu-
takonton (förslagsanslag)

Under momentet beviljas  1 000  euro. 
Anslaget får användas till betalning av de

kursdifferenser som föranleds av användning-
en av valutakonton som Statskontoret sköter
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centraliserat på ämbetsverkens och inrättning-
arnas vägnar.

F ö r k l a r i n g :  Under momentet anteck-
nas kursdifferenserna i saldona på valutakon-
ton som sköts centralt. Kursdifferenser uppstår
t.ex. när anskaffningsutgiften i valuta för en
tillgång bokförs i enlighet med prestationsprin-
cipen med tillämpande av den centralkurs som
Europeiska centralbanken noterat föregående
dag och utgiften betalas i valuta, som har bok-
förts enligt det värde som intäkten i valuta har
den dag den influtit eller anskaffningen har
bokförts i euro som betalats från valutaposten.
Den kumulativa kursdifferens som uppstått un-
der budgetåret kan i bokslutet vara antingen
positiv, då den hämtar inkomster till staten, el-
ler negativ, då den förorsakar utgifter för sta-
ten, för vilka man måste anvisa anslag i budge-
ten.

2013 IV tilläggsb. 1 000

03. Omkostnader för finanscontrollerfunk-
tionen (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  2 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Minskningen föranleds av

att utbildningsanslagen enligt ramavtalet
stryks. 

2013 IV tilläggsb. -2 000
2013 budget 1 091 000
2012 bokslut 1 079 000
2011 bokslut 1 062 000

08. Utvecklande av Servicecentret för statens
ekonomi- och personalförvaltning (reserva-
tionsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så
att anslaget även får användas till finansiering
av utgifterna för det extra arbete som föranleds
av att det gemensamma systemet för statens
personal- och ekonomiförvaltning inte är fär-
digt. Motiveringen till moment 28.20.08 i bud-
geten för 2011 och för 2012 kompletteras på
motsvarande sätt.

F ö r k l a r i n g :  När man inte har kunnat ta
i bruk det gemensamma systemet för statens

personal- och ekonomiförvaltning och data-
systemet inte är färdigt har det lett till en avse-
värd ökning av arbetsvolymen särskilt i löne-
räkningen och bokföringen. Av den anledning-
en har också de priser som ska tas ut av
kunderna stigit. Genom komplettering av mo-
tiveringen till momentet minskar man den ex-
tra utgiftsbelastning som föranleds kundäm-
betsverken.

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

2013 IV tilläggsb. —
2013 budget 800 000
2012 bokslut 1 000 000
2011 bokslut 1 680 000

88. Senatfastigheter
4. Fullmakter
Motiveringen till momentet kompletteras så

att Senatfastigheter får rätt att överlåta
— fastighet nr 91-7-130-9 jämte byggnader i

Helsingfors stad till Lapis Rakennus Oy, för ett
bolag som ska bildas, för en köpesumma på 11
miljoner euro och i övrigt på de villkor som Se-
natfastigheter bestämmer och

— ca 0,5 hektar obrutet område av fastighet
nr 837-599-2-1 i Tammerfors stad till Techno-
polis Oyj, för ett bolag som ska bildas, för  en
köpesumma på ca 10,7 miljoner euro och i öv-
rigt på de villkor som Senatfastigheter bestäm-
mer.

F ö r k l a r i n g :  Den fastighet som överlåts
till Lapis Rakennus Oy, för det bolag som ska
bildas, finns på Skeppsredaregatan 6 i stadsde-
len Ulrikasborg i Helsingfors stad. Fastighe-
tens areal är ca 1 449 m2 och byggnadens ca
6 500 brutto-m2. I det öppna anbudsförfaran-
det och i de förhandlingar som förts på grund-
val av det var det bästa anbudet som helhet för
fastighetsförmögenheten sammanlagt 11 mil-
joner euro, vilket motsvarar objektets verkliga
värde. Statens användning av fastigheten och
byggnaderna har upphört, vilket innebär att det
är motiverat att sälja fastigheten. 

Det obrutna område som ska överlåtas till
Technopolis Oyj, för det bolag som ska bildas,
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ligger i hörnet av gatorna Erkkilänkatu och
Peltokatu i Tammerfors stad. Det obrutna om-
rådets areal är ca 0,5 hektar, som kommer att
preciseras när detaljplanen träder i kraft. De-
taljplaneringen av området pågår och för det
kvarter nr 442 som ska bildas av det obrutna
området i förslaget till detaljplan har anvisats
en byggrätt på ca 22 800 kvadratmeter vå-
ningsyta. I det öppna anbudsförfarandet och i
de förhandlingar som förts på grundval av det
var det bästa anbudet som helhet för fastighets-
förmögenheten 470 euro per kvadratmeter vå-
ningsyta (enligt förslaget till detaljplan sam-
manlagt ca 10,7 miljoner euro), vilket motsva-
rar objektets verkliga värde. Den slutliga

köpesumman för det objekt som är till salu be-
stäms enligt den byggnadsrätt som fastställs i
detaljplanen när den träder i kraft. Statens an-
vändning av fastigheten har upphört, vilket
innebär att det är motiverat att sälja fastighe-
ten. 

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

2013 IV tilläggsb. —
2013 I tilläggsb. —
2013 budget —
2012 bokslut —
2011 bokslut —

30.  Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen

01. Statistikcentralens omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  136 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Minskningen föranleds av

att utbildningsanslagen enligt ramavtalet
stryks. 

2013 IV tilläggsb. -136 000
2013 budget 50 587 000
2012 bokslut 49 200 000
2011 bokslut 45 430 000

02. Statens ekonomiska forskningscentrals
omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  11 000  euro. 
F ö r k l a r i n g :  Minskningen föranleds av

att utbildningsanslagen enligt ramavtalet
stryks.

2013 IV tilläggsb. -11 000
2013 budget 4 233 000
2012 bokslut 4 207 000
2011 bokslut 4 199 000

03. Befolkningsregistercentralens omkostna-
der (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  4 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Minskningen föranleds av

att utbildningsanslagen enligt ramavtalet
stryks.

2013 IV tilläggsb. -4 000
2013 I tilläggsb. 2 740 000
2013 budget 7 083 000
2012 bokslut 7 477 000
2011 bokslut 2 664 208

40.  Statens regional- och lokalförvaltning

01. Regionförvaltningsverkens omkostnader
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  144 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Minskningen föranleds av
att utbildningsanslagen enligt ramavtalet
stryks.
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2013 IV tilläggsb. -144 000
2013 I tilläggsb. 1 589 000
2013 budget 54 481 000
2012 bokslut 54 257 000
2011 bokslut 54 750 000

02. Magistraternas omkostnader (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  87 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Minskningen föranleds av

att utbildningsanslagen enligt ramavtalet
stryks.

2013 IV tilläggsb. -87 000
2013 budget 32 836 000
2012 bokslut 33 636 000
2011 bokslut 30 652 000

03. Stödåtgärder inom regional- och lokal-
förvaltningen (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
550 000  euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till
momentet så att anslaget får även användas till
ersättning av kostnader som föranleds kommu-
nerna för ordnande av gemensam kundbetjä-
ning inom den offentliga förvaltningen.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av kostnader för inledande av verk-
ställandet av Kundservice 2014-projektet.

2013 IV tilläggsb. 550 000
2013 I tilläggsb. —
2013 budget 224 000
2012 bokslut 224 000
2011 bokslut 1 666 000

70.  Utvecklande av statsförvaltningen

20. Främjande av produktiviteten (reserva-
tionsanslag 3 år)

Under momentet dras det av  1 120 000  eu-
ro.

F ö r k l a r i n g :  Minskningen är en överfö-
ring till moment 28.20.01, varav 350 000 euro
för utgifter för det digitaliseringsprojekt som
gäller förvaltningen av Statskontorets krediter,
580 000 euro för utgifter för det digitalise-

ringsprojekt som gäller skadeståndsverksam-
heten och 190 000 euro för utgifter för det pro-
jekt som gäller centraliserad valutahandel.

2013 IV tilläggsb. -1 120 000
2013 budget 41 825 000
2012 bokslut 69 420 000
2011 bokslut 13 200 000

80.  Överföringar till landskapet Åland

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på

2 332 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-

slag föranleds 216 000 euro av en förändring
av de beräknade inkomster som i statsbudgeten
för 2013 ligger till grund för det belopp som
avses i självstyrelselagen för Åland (1144/
1991), och 2 116 000 euro av den slutliga ut-

jämning för 2012 som fastställts av Ålandsde-
legationen.

2013 IV tilläggsb. 2 332 000
2013 III tilläggsb. -4 046 000
2013 I tilläggsb. -547 000
2013 budget 211 646 000
2012 bokslut 204 345 615
2011 bokslut 193 509 728
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40. Återbäring av intäkterna av lotteriskat-
ten till landskapet Åland (förslagsanslag)

Under momentet dras det av  2 600 000  eu-
ro.

F ö r k l a r i n g :  Minskningen föranleds av
att beloppet av den lotteriskatt som betalats för

år 2012 och som ska återbäras till landskapet
Åland är mindre än beräknat.

2013 IV tilläggsb. -2 600 000
2013 budget 13 000 000
2012 bokslut 8 650 751
2011 bokslut 6 554 206

90.  Stöd till kommunerna

20. Statens och kommunernas gemensamma
datasystemprojekt (reservationsanslag 3 år)

Av det treåriga reservationsanslag på
16 681 000 euro som beviljats i budgeten för
2011 återtas 1 500 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Återtagandet av anslaget
föranleds av att vissa projekt som planerats un-
der momentet har framskridit långsammare än
planerat. Återtagandet av anslaget har beaktats
i inkomstposten under moment 12.39.40 och
hälften av det återtagna beloppet returneras till
moment 28.90.30.

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

2013 IV tilläggsb. —
2013 I tilläggsb. -1 000 000
2013 budget 17 995 000
2012 bokslut 18 000 000
2011 bokslut 23 560 000

30. Statsandel till kommunerna för ordnande
av basservicen (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
162 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget
har som avdrag beaktats 699 000 euro som gäl-
ler finansiering för inledande av grundläggan-
de utbildning enligt 32 § i lagen om statsandel
för kommunal basservice (1704/2009) och
som tillägg 111 000 euro som gäller Juankoski
kommuns rättelse av statsandelarna för åren
2012 och 2013 och 750 000 euro i återbäring
från moment 28.90.20. Återbäringen gäller
återtagandet av det anslag som beviljats för
2011.

2013 IV tilläggsb. 162 000
2013 I tilläggsb. 500 000
2013 budget 8 677 405 000
2012 bokslut 8 470 927 096
2011 bokslut 8 133 691 195

91.  Stöd för sysselsättningen och näringslivet

41. Energiskattestöd (förslagsanslag)
Under momentet dras det av  35 000 000  eu-

ro.
F ö r k l a r i n g :  Minskningen föranleds av

att det uppskattade beloppet av återbäringar till
energiintensiva företag som ska betalas huvud-
sakligen år 2013 har preciserats.

2013 IV tilläggsb. -35 000 000
2013 budget 304 050 000
2012 bokslut 144 577 008
2011 bokslut 83 644 219
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92.  EU och internationella organisationer

69. Avgifter till Europeiska unionen (för-
slagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
90 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tilläggsanslaget behövs
för att täcka avgifter som föranleds av EU:s
tilläggbudgeter.

2013 IV tilläggsb. 90 000 000
2013 budget 1 930 000 000
2012 bokslut 1 789 958 053
2011 bokslut 1 822 000 000
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Huvudtitel 29
UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.  Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet

01. Undervisnings- och kulturministeriets
omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  61 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Minskningen föranleds av

att utbildningsanslagen enligt ramavtalet
stryks.

2013 IV tilläggsb. -61 000
2013 I tilläggsb. 76 000
2013 budget 27 609 000
2012 bokslut 26 894 000
2011 bokslut 25 528 000

02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (re-
servationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  39 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Minskningen föranleds av

att utbildningsanslagen enligt ramavtalet
stryks.

2013 IV tilläggsb. -39 000
2013 budget 22 695 000
2012 bokslut 22 077 000
2011 bokslut 21 904 871

03. Omkostnader för centret för internatio-
nell mobilitet och internationellt samarbete
CIMO (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  18 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Minskningen föranleds av
att utbildningsanslagen enligt ramavtalet
stryks.

2013 IV tilläggsb. -18 000
2013 budget 8 807 000
2012 bokslut 8 836 000
2011 bokslut 8 824 000

04. Utvärdering av utbildningen och högsko-
lorna samt rättskyddsnämnden för studerande
(reservationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så
att anslaget även får användas till utgifter som
föranleds av inledandet av verksamheten och
verksamheten vid Nationella centret för utbild-
ningsutvärdering.

F ö r k l a r i n g :  Ändringen beror på grun-
dandet av Nationella centret för utbildningsut-
värdering den 1 januari 2014 och inledandet av
verksamheten den 1 maj 2014. Vid centret
sammanslås den nuvarande verksamheten för
utvärdering av inlärningsresultat som Utbild-
ningsstyrelsen ansvarar för samt den verksam-
het för utvärdering av utbildning och högsko-
lor som rådet för utvärdering av utbildningen
och rådet för utvärdering av högskolorna utö-
var.
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Med anledning av det som anförts ovan före-
slås inte något tilläggsanslag under momentet.

2013 IV tilläggsb. —
2013 I tilläggsb. —
2013 budget 2 539 000
2012 bokslut 2 539 000
2011 bokslut 2 489 000

10.  Allmänbildande utbildning

01. Omkostnader för statlig allmänbildande
utbildning (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  121 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Minskningen föranleds av

att utbildningsanslagen enligt ramavtalet
stryks.

2013 IV tilläggsb. -121 000
2013 budget 49 564 000
2012 bokslut 48 959 000
2011 bokslut 46 276 000

20.  Yrkesutbildning

01. Omkostnader för statlig yrkesutbildning
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  13 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Minskningen föranleds av

att utbildningsanslagen enligt ramavtalet
stryks.

2013 IV tilläggsb. -13 000
2013 budget 8 566 000
2012 bokslut 8 585 000
2011 bokslut 8 342 000

40.  Högskoleundervisning och forskning

Fullmakt
Motiveringen till kapitlet ändras så att förbindelser till ett värde av 302 569 000 euro får ingås

år 2013 för Finlands Akademis forskningsprojekt som ska finansieras under moment 29.40.51
och 29.40.53.

F ö r k l a r i n g :  Minskningen av bevillningsfullmakten med 27 000 euro motsvarar anslags-
minskningen under moment 29.40.51.

01. Finlands Akademis omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  26 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Minskningen föranleds av

att utbildningsanslagen enligt ramavtalet
stryks.

2013 IV tilläggsb. -26 000
2013 budget 12 455 000
2012 bokslut 12 958 000
2011 bokslut 13 038 000
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02. Arkivverkets omkostnader (reservations-
anslag 2 år)

Under momentet dras det av  34 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Minskningen föranleds av

att utbildningsanslagen enligt ramavtalet
stryks.

2013 IV tilläggsb. -34 000
2013 budget 19 588 000
2012 bokslut 19 406 000
2011 bokslut 19 440 000

03. Omkostnader för Institutet för de inhem-
ska språken (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  13 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Minskningen föranleds av

att utbildningsanslagen enligt ramavtalet
stryks.

2013 IV tilläggsb. -13 000
2013 budget 2 055 000
2012 bokslut 2 049 000
2011 bokslut 2 505 000

04. Depåbibliotekets omkostnader (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  3 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Minskningen föranleds av

att utbildningsanslagen enligt ramavtalet
stryks.

2013 IV tilläggsb. -3 000
2013 budget 1 621 000
2012 bokslut 1 609 000
2011 bokslut 1 609 000

51. Finlands Akademis forskningsanslag (re-
servationsanslag 3 år)

Under momentet dras det av  27 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Minskningen föranleds av

att utbildningsanslagen enligt ramavtalet
stryks.

2013 IV tilläggsb. -27 000
2013 budget 238 592 000
2012 bokslut 251 695 000
2011 bokslut 236 211 000

66. Finansiella bidrag till internationella or-
ganisationer (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
101 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av oförutsedda ändringar i medlems-
avgifterna.

2013 IV tilläggsb. 101 000
2013 budget 17 334 000
2012 bokslut 16 987 916
2011 bokslut 15 236 100

70.  Studiestöd

01. Omkostnader för besvärsnämnden för
studiestöd (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  2 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Minskningen föranleds av

att utbildningsanslagen enligt ramavtalet
stryks.

2013 IV tilläggsb. -2 000
2013 budget 703 000
2012 bokslut 696 000
2011 bokslut 693 000
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80.  Konst och kultur

01. Omkostnader för Centret för konstfräm-
jande (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  11 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Minskningen föranleds av

att utbildningsanslagen enligt ramavtalet
stryks.

2013 IV tilläggsb. -11 000
2013 budget 4 919 000
2012 bokslut 4 893 000
2011 bokslut 5 113 000

02. Statens konstmuseums omkostnader (re-
servationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  25 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Minskningen föranleds av

att utbildningsanslagen enligt ramavtalet
stryks.

2013 IV tilläggsb. -25 000
2013 budget 19 469 000
2012 bokslut 19 441 987
2011 bokslut 19 075 000

03. Omkostnader för förvaltningsnämnden
för Sveaborg (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
93 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 100 000 euro för till-
läggskostnaderna för sanering av förorenad
mark på Sveaborg och avlägsnande av skadliga
ämnen samt iståndsättning av ett separat områ-
de för behandling av förorenad mark, och som
avdrag har beaktats 7 000 euro på grund av att
utbildningsanslagen enligt ramavtalet stryks.

2013 IV tilläggsb. 93 000
2013 I tilläggsb. 200 000
2013 budget 2 644 000
2012 bokslut 2 905 000
2011 bokslut 2 683 000

04. Museiverkets omkostnader (reservations-
anslag 2 år)

Under momentet dras det av  45 000  euro. 

Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras så

att Museiverket får ingå ett avtal med Senat-
fastigheter om uthyrning av Nationalmuseets
underjordiska lokaler så att ökningen av hyres-
utgifterna från och med den 1 januari 2014 är
högst 300 000 euro och den totala hyran
1 700 000 euro per år.

F ö r k l a r i n g :  Minskningen föranleds av
att utbildningsanslagen enligt ramavtalet
stryks.

2013 IV tilläggsb. -45 000
2013 III tilläggsb. 1 510 000
2013 I tilläggsb. 320 000
2013 budget 22 728 000
2012 bokslut 21 459 000
2011 bokslut 20 074 000

05. Omkostnader för biblioteket för synska-
dade (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  8 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Minskningen föranleds av

att utbildningsanslagen enligt ramavtalet
stryks.

2013 IV tilläggsb. -8 000
2013 budget 6 385 000
2012 bokslut 6 464 000
2011 bokslut 6 724 000

06. Omkostnader för Nationella audiovisuel-
la arkivet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  9 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Minskningen föranleds av

att utbildningsanslagen enligt ramavtalet
stryks.
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2013 IV tilläggsb. -9 000
2013 budget 6 844 000
2012 bokslut 6 925 000
2011 bokslut 6 846 000

07. Omkostnader för Centralen för medie-
fostran och bildprogram (reservationsanslag
2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
48 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 50 000 euro för an-
skaffning av nödvändiga informationssystem
som ska förnyas och som avdrag 2 000 euro på
grund av att utbildningsanslagen enligt ramav-
talet stryks.

2013 IV tilläggsb. 48 000
2013 budget 767 000
2012 bokslut 739 000
2011 bokslut 621 000
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Huvudtitel 30
JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

01.  Förvaltning

01. Jord- och skogsbruksministeriets om-
kostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  61 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Minskningen föranleds av

att utbildningsanslagen enligt ramavtalet
stryks.

2013 IV tilläggsb. -61 000
2013 budget 31 012 000
2012 bokslut 28 899 000
2011 bokslut 26 006 000

02. Omkostnader för jord- och skogsbruks-
ministeriets informationstjänstcentral (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  25 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Minskningen föranleds av

att utbildningsanslagen enligt ramavtalet
stryks.

2013 IV tilläggsb. -25 000
2013 budget 6 089 000
2012 bokslut 6 593 000
2011 bokslut 5 970 000

03. Landsbygdsverkets omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  38 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Minskningen föranleds av

att utbildningsanslagen enligt ramavtalet
stryks.

2013 IV tilläggsb. -38 000
2013 budget 27 487 000
2012 bokslut 26 382 000
2011 bokslut 24 461 000

04. Nämndernas omkostnader (reservations-
anslag 2 år)

Under momentet dras det av  2 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Minskningen föranleds av

att utbildningsanslagen enligt ramavtalet
stryks.

2013 IV tilläggsb. -2 000
2013 budget 895 000
2012 bokslut 886 000
2011 bokslut 871 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom jord- och
skogsbruksministeriets förvaltningsområde
(förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
2 000 000  euro.
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F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av höjningen av mervärdesskattesat-
serna.

2013 IV tilläggsb. 2 000 000
2013 budget 28 000 000
2012 bokslut 27 215 943
2011 bokslut 26 338 207

40. Understöd för bioenergiproduktion (re-
servationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas  500 000  euro.
Anslaget får användas
1) till investerings- och utredningsprojekt

som främjar användningen av biomassa på
grunder som närmare fastställs genom förord-
ning av statsrådet (607/2008)

2) till utrednings- och utvecklingsprojekt
som gäller bioekonomi

3) till genomförande av EU:s direktiv om en-
ergieffektivitet (2012/27/EU) och direktivet
om främjande av användningen av energi från
förnybara energikällor (2009/28/EG) inom
gårdsbrukssektorn 

4) till ordnande av riksomfattande samord-
ning och rådgivning när det gäller bioenergi
och till utbildnings- och informationsprojekt

5) till andra utbildnings- och informations-
projekt som gäller bioenergi samt andra utred-
ningsprojekt än de som nämns i punkterna 1
och 2.

Anslaget får även användas till avlönande av
personal motsvarande högst 15 årsverken för
viss tid för ovannämnda projekt utan att det to-
tala antalet anställda inom jord- och skogs-
bruksministeriets förvaltningsområde ökar och
till andra konsumtionsutgifter.

Anslag kan beviljas företag, statens inrätt-
ningar, kommuner och andra sammanslutning-
ar.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras
anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Av det treåriga reservationsanslag som be-
viljats i den ordinarie budgeten och i den tredje
tilläggsbudgeten för 2011 återtas 500 000 eu-
ro.

F ö r k l a r i n g :  Anslaget används till inle-
dandet och genomförandet av den nationella
strategin för bioekonomin som är under bered-
ning. 

Anslaget behövs för fullföljandet av energi-
programmet för jordbruket i anslutning till ge-
nomförandet av EU:s direktiv om energieffek-
tivitet (2012/27/EU) samt olika utrednings-,
utvecklings-, utbildnings- och informations-
projekt.

Enligt direktivet om energieffektivitet (EU:s
direktiv om energitjänster (2006/32/EG) ersat-
tes år 2012 av direktivet om energieffektivitet)
ska medlemsländerna från och med juni 2014
erbjuda gårdsbruken möjlighet till energipla-
ner eller energibesiktningar samt att ingå
gårdsspecifika energieffektivitetsavtal. Det har
planerats att finansieringen av dessa tjänster
ska överföras från detta moment så att den ut-
gör en del av programmet för utveckling av
landsbygden i Fastlandsfinland 2014—2020.
Eftersom inledandet av nya åtgärder enligt pro-
grammet har flyttats till början av 2015, möj-
liggörs genom anslaget kontinuiteten i fråga
om åtgärderna i anslutning till direktivet om
energieffektivitet innan åtgärderna enligt den
nya programperioden inleds.

Återtagandet av anslaget har beaktats i in-
komstposten under moment 12.39.04.

2013 IV tilläggsb. 500 000
2012 bokslut 5 500 000
2011 bokslut 10 855 000
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10.  Utveckling av landsbygden

50. Statsbidrag för utvecklande av lands-
bygdsnäringarna (reservationsanslag 3 år)

Under momentet dras det av  190 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Minskningen är en överfö-

ring till moment 30.10.55.

2013 IV tilläggsb. -190 000
2013 budget 7 168 000
2012 bokslut 7 668 000
2011 bokslut 10 668 000

55. Statsbidrag för 4H-verksamhet (fast an-
slag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
190 000  euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till
momentet så att vid särskild ansökan får ansla-
get även beviljas i form av specialunderstöd.

F ö r k l a r i n g :  Tilläggsanslaget är en
överföring från moment 30.10.50 och föran-
leds av tilläggskostnaderna år 2013 för organi-
sationsreformen inom den finskspråkiga 4H-
organisationen.

Genom kompletteringen av motiveringen till
momentet möjliggörs ansökan om specialun-
derstöd.

2013 IV tilläggsb. 190 000
2013 budget 4 420 000
2012 bokslut 4 520 000
2011 bokslut 5 020 000

61. EU:s deltagande i utveckling av lands-
bygden (förslagsanslag)

Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att det

år 2013 får fattas beslut om beviljande som
hänför sig till programperioden 2007—2013
för 55 742 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  I budgeten för 2013 och i
den första tilläggsbudgeten för 2013 har full-
makten dimensionerats till 50 967 000 euro.
Beloppet av fullmakten ökas med 4 775 000
euro, vilket motsvarar den fullmakt som dra-
gits in i fråga om projekt som avslutats, avbru-
tits eller inte genomförts inom ramen för pro-
grammet för utveckling av landsbygden i Fast-
landsfinland. Den indragna fullmakten
återbudgeteras i syfte att främja att program-
met genomförs i sin helhet.

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

2013 IV tilläggsb. —
2013 I tilläggsb. —
2013 budget 80 500 000
2012 bokslut 63 947 731
2011 bokslut 51 123 282

Ökning av fullmakt (mn euro)

Program
Budgeten och

I tilläggsbudgeten
IV tilläggsbudget-

propositionen Sammanlagt

Programmet för utveckling av landsbygden i 
Fastlandsfinland (programperioden 2007—
2013)1)  50,967 4,775 55,742
— varav bredbandsprojekt 5,070 0,190 5,260
— varav tekniskt bistånd 4,608 - 4,608
Alla sammanlagt 50,967 4,775 55,742

1) Innehåller en del av axel 1, axel 3, en del av axel 4 och tekniskt bistånd.
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62. Statlig medfinansiering för den av EU
delfinansierade utvecklingen av landsbygden
(förslagsanslag)

Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att det

år 2013 får fattas beslut om beviljande som
hänför sig till programperioden 2007—2013
för 42 396 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  I budgeten för 2013 och i
den första tilläggsbudgeten för 2013 har full-

makten dimensionerats till 39 196 000 euro.
Beloppet av fullmakten ökas med 3 200 000
euro, vilket motsvarar behovet av att, i syfte att
främja att programmet för utveckling av lands-
bygden i Fastlandsfinland genomförs i sin hel-
het, återbudgetera den fullmakt som dragits in
i fråga om projekt som avslutats, avbrutits eller
inte genomförts inom ramen för programmet.

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

2013 IV tilläggsb. —
2013 I tilläggsb. —
2013 budget 78 200 000
2012 bokslut 65 504 826
2011 bokslut 52 554 334

20.  Jordbruk

01. Omkostnader för Forskningscentralen
för jordbruk och livsmedelsekonomi (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  76 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Minskningen föranleds av

att utbildningsanslagen enligt ramavtalet
stryks.

2013 IV tilläggsb. -76 000
2013 I tilläggsb. —
2013 budget 31 830 000
2012 bokslut 34 315 000
2011 bokslut 33 288 000

Ökning av fullmakt (mn euro)

Program
Budgeten och

I tilläggsbudgeten
IV tilläggsbudget-

propositionen Sammanlagt

Programmet för utveckling av landsbygden i 
Fastlandsfinland (programperioden 2007—
2013)1)  39,196 3,200 42,396
— varav tekniskt bistånd 5,632 - 5,632
Alla sammanlagt 39,196 3,200 42,396

1) Innehåller en del av axel 1, axel 3, en del av axel 4 och tekniskt bistånd.
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45. Avträdelsestöd och avträdelsepension
(reservationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så
att anslaget även får användas till betalning av
Finlands åtaganden i enlighet med artikel 31
(kontroll av överensstämmelse) och artikel 33
(särskilda bestämmelser för EJFLU) i rådets
förordning (EG) nr 1290/2005, artikel 30 (rätt
till bidrag) och artikel 39 (finansiella korrige-
ringar) i rådets förordning (EG) nr 1260/1999
samt artikel 24 (reduktion, suspension och
upphävande av stöd) i rådets förordning (EEG)
nr 2082/1993, vilka i sin helhet finansieras na-
tionellt inom ramen för 1995—1999 års sys-
tem med avträdelsestöd och program för skog-
liga åtgärder inom jordbruket.

F ö r k l a r i n g :  Genom kompletteringen
av motiveringen till beslutsdelen i momentet
berättigas att anslaget används till de betal-
ningar av åtaganden enligt gemenskapslag-
stiftningen som föranleds av 1995—1999 års
system med avträdelsestöd och program för
skogliga åtgärder inom jordbruket och som i
sin helhet finansieras nationellt.

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

2013 IV tilläggsb. —
2013 I tilläggsb. -286 000
2013 budget 97 370 000
2012 bokslut 101 040 000
2011 bokslut 129 500 000

49. Räntestöd för näringsverksamhet på
landsbygden (förslagsanslag)

Under momentet dras det av  40 900 000  eu-
ro.

F ö r k l a r i n g :  Fram till slutet av juli
2013 har det betalats räntestöd till ett belopp av
ca 5 938 000 euro. År 2013 behövs det upp-
skattningsvis ett anslag på högst 18 000 000
euro, och därför minskas anslaget under mo-
mentet med 40 900 000 euro. Avdraget föran-
leds av den låga räntenivån och av att antalet
investeringar varit mindre än väntat.

2013 IV tilläggsb. -40 900 000
2013 budget 58 900 000
2012 bokslut 18 563 669
2011 bokslut 16 712 579

30.  Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet

01. Livsmedelssäkerhetsverkets omkostna-
der (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  93 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Minskningen föranleds av

att utbildningsanslagen enligt ramavtalet
stryks.

2013 IV tilläggsb. -93 000
2013 budget 41 783 000
2012 bokslut 41 676 000
2011 bokslut 40 039 000

20. Veterinärvård (förslagsanslag)
Motiveringen till momentet ändras som föl-

jer:
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter som föranleds av

bekämpning och förebyggande av djursjukdo-
mar, djurskydd och annan veterinärvård, er-
sättningar, vissa statsbidrag, utbildning och
specialisering för veterinärer vid Helsingfors
universitet

2) för statsbidrag till riksomfattande djur-
skyddsorganisationer, högst 100 000 euro

3) till utgifter som föranleds av tjänster som
köps hos kommunerna

4) till utvecklande av alternativa forsknings-
metoder som ersätter djurförsök och som ska
användas vid Tammerfors universitet.
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F ö r k l a r i n g :  Genom ändringen av mo-
tiveringen till momentet blir det möjligt att be-
vilja ett anslag på 100 000 euro till Tammer-
fors universitet (FICAM, dvs. centret för alter-
nativa metoder till djurförsök) för främjande
av metoder utan djurförsök och forskning i an-
slutning till detta, och stödja målet enligt reger-
ingsprogrammet att främja utvecklingen av al-
ternativa metoder till djurförsök. På motsva-
rande sätt frångås beviljandet av

forskningsstipendier för vilket det har reserve-
rats 100 000 euro.

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

2013 IV tilläggsb. —
2013 budget 4 730 000
2012 bokslut 4 492 450
2011 bokslut 3 521 727

40.  Fiskeri-, vilt- och renhushållning

01. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets om-
kostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  41 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Minskningen föranleds av

att utbildningsanslagen enligt ramavtalet
stryks.

2013 IV tilläggsb. -41 000
2013 I tilläggsb. —
2013 budget 17 478 000
2012 bokslut 17 478 000
2011 bokslut 17 303 000

50.  Vattenhushållning

48. Ersättande av skador som förorsakats av
exceptionella översvämningar (reservations-
anslag 3 år)

Under momentet dras det av  5 000 000  eu-
ro.

F ö r k l a r i n g :  Minskningen föranleds av
att beloppet av de skador som ska ersättas är
mindre än beräknat.

2013 IV tilläggsb. -5 000 000
2013 budget 10 379 000
2012 bokslut 1 621 000
2011 bokslut 841 000

60.  Skogsbruk

01. Skogsforskningsinstitutets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  122 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Minskningen föranleds av

att utbildningsanslagen enligt ramavtalet
stryks.

2013 IV tilläggsb. -122 000
2013 I tilläggsb. —
2013 budget 44 302 000
2012 bokslut 44 268 000
2011 bokslut 43 032 000
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70.  Infrastruktur för fastigheter och geografisk information

01. Lantmäteriverkets omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  155 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Minskningen föranleds av

att utbildningsanslagen enligt ramavtalet
stryks.

2013 IV tilläggsb. -155 000
2013 budget 51 052 000
2012 bokslut 53 934 000
2011 bokslut 54 586 000

02. Geodetiska institutets omkostnader (re-
servationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  14 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Minskningen föranleds av

att utbildningsanslagen enligt ramavtalet
stryks.

2013 IV tilläggsb. -14 000
2013 budget 5 628 000
2012 bokslut 5 524 000
2011 bokslut 3 785 000



67

Huvudtitel 31
KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.  Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter

01. Kommunikationsministeriets omkostna-
der (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  36 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Minskningen föranleds av

att utbildningsanslagen enligt ramavtalet
stryks.

2013 IV tilläggsb. -36 000
2013 budget 20 767 000
2012 bokslut 21 168 000
2011 bokslut 23 827 000

10.  Trafiknätet

01. Trafikverkets omkostnader (reservations-
anslag 2 år)

Under momentet dras det av  148 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Minskningen föranleds av

att utbildningsanslagen enligt ramavtalet
stryks.

2013 IV tilläggsb. -148 000
2013 I tilläggsb. —
2013 budget 86 503 000
2012 bokslut 87 919 000
2011 bokslut 83 740 000

35. Statsbidrag för byggande av en metrolin-
je västerut (reservationsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så
att anslaget budgeteras enligt principen om be-
talningsbeslut.

F ö r k l a r i n g :  Kompletteringen av moti-
veringen till momentet föranleds av behovet av
att förenhetliga bevillnings- och registrerings-

praxis i fråga om momentet samt grunderna för
användning av anslaget.

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

2013 IV tilläggsb. —
2013 budget 24 000 000
2012 bokslut 34 974 000
2011 bokslut 13 000 000

40. Bidrag till Finavia Abp (reservationsan-
slag 3 år)

Under momentet beviljas  1 100 000  euro.
Anslaget får användas till betalning av bi-

drag till Finavia Abp för reparationsinveste-
ringar i terminal 2 på Tammerfors-Birkala
flygplats.

Det treåriga reservationsanslag på 1 100 000
euro som beviljades i budgeten för 2011 åter-
tas.
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F ö r k l a r i n g :  I budgeten för 2011 har
Finavia Abp beviljats ett anslag på 1 100 000
euro för betalning av bidrag för reparationsin-
vesteringar i terminal 2 på Tammerfors-Birka-
la flygplats. 

För att projektet ska kunna inledas förutsätts
godkännande av Europeiska kommissionen,
där behandlingen av ärendet inte ännu är avslu-
tad. Beviljandet av bidrag har fördröjts med
anledning av det ovan anförda. 

Anslaget utgörs i sin helhet av återbudgete-
ring av det anslag som återtas. Återtagandet av
anslaget har beaktats i inkomstposten under
moment 12.39.04.

2013 IV tilläggsb. 1 100 000

50. Statsbidrag för underhåll och förbättring
av enskilda vägar (reservationsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så
att anslaget under momentet budgeteras enligt
principen om betalningsbeslut beträffande
överföringsutgifterna.

F ö r k l a r i n g :  Kompletteringen av moti-
veringen till momentet föranleds av behovet av
att förenhetliga bevillnings- och registrerings-
praxis i fråga om momentet samt grunderna för
användning av anslaget.

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

2013 IV tilläggsb. —
2013 budget 9 000 000
2012 bokslut 13 000 000
2011 bokslut 23 000 000

77. Utveckling av trafikledsnätet (reserva-
tionsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
2 017 000  euro.

Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras så

att Trafikverket får fullmakt att ingå nya avtal
i anslutning till projektet Förbättrande av servi-
cenivån i Mellersta Böle för högst 0,456 miljo-
ner euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av att ett anslag motsvarande EU:s
TEN-stöd som intäktsförts under moment
12.31.10 har anvisats för utvecklande av trafik-
ledsnätet. Avsikten är att använda anslaget för
planering av nya utvecklingsprojekt. 

För projektet Förbättrande av servicenivån i
Mellersta Böle har i budgeten för 2007 bevil-
jats en fullmakt på 39,2 miljoner euro under
moment 31.40.78. Fullmakten har i den tredje
tilläggsbudgeten för 2011 justerats till en full-
makt på 50,0 miljoner euro under moment
31.10.78. Projektet har i budgeten för 2012
överförts från moment 31.10.78 till moment
31.10.77. I den tredje tilläggsbudgeten för
2012 har fullmakten att ingå avtal för projektet
förnyats med 5,6 miljoner euro under moment
31.10.77. 

De utgifter som föranleds av användningen
av fullmakterna inom projektet blir lägre än de
avtalspriser som antecknats i bokföringen av
fullmakterna till följd av entreprenadavtal om
löpande räkning med kostnadstak. Genom att
fullmakten att ingå avtal förnyas beträffande
456 000 euro garanteras att det påbörjade pro-
jektet kan slutföras. Kostnaderna för projektet
hålls inom ramen för den fullmakt på samman-
lagt 50,0 miljoner euro som beviljats tidigare.
Med anledning av det som anförts ovan före-
slås det inte någon ökning av anslaget för pro-
jektet.

2013 IV tilläggsb. 2 017 000
2013 I tilläggsb. 5 586 000
2013 budget 361 700 000
2012 bokslut 454 525 000
2011 bokslut 66 700 000
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20.  Myndighetstjänster för trafiken

01. Trafiksäkerhetsverkets omkostnader (re-
servationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  29 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Minskningen föranleds av

att utbildningsanslagen enligt ramavtalet
stryks.

2013 IV tilläggsb. -29 000
2013 budget 42 591 000
2012 bokslut 40 502 000
2011 bokslut 35 420 000

30.  Stöd till trafiken och köp av tjänster

46. Miljöstöd för fartygsinvesteringar (reser-
vationsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så
att anslaget budgeteras enligt principen om be-
talningsbeslut.

F ö r k l a r i n g :  Kompletteringen av moti-
veringen till momentet föranleds av behovet av
att förenhetliga bevillnings- och registrerings-
praxis i fråga om momentet samt grunderna för
användning av anslaget.

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

2013 IV tilläggsb. —
2013 budget 38 000 000
2012 bokslut 2 000 000
2011 bokslut —

51. Prisstöd för lotsning (reservationsanslag
2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så
att anslaget budgeteras enligt principen om be-
talningsbeslut.

F ö r k l a r i n g :  Kompletteringen av moti-
veringen till momentet föranleds av behovet av
att förenhetliga bevillnings- och registrerings-
praxis i fråga om momentet samt grunderna för
användning av anslaget.

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

2013 IV tilläggsb. —
2013 budget 4 200 000
2012 bokslut 4 200 000
2011 bokslut 4 200 000

63. Köp och utvecklande av kollektivtrafik-
tjänster (reservationsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet ändras så att an-
slaget budgeteras enligt principen om betal-
ningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

F ö r k l a r i n g :  Ändringen av motivering-
en till momentet föranleds av behovet av att
förenhetliga bevillnings- och registrerings-
praxis i fråga om momentet samt grunderna för
användning av anslaget.

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

2013 IV tilläggsb. —
2013 budget 100 243 000
2012 bokslut 99 262 000
2011 bokslut 98 024 902

64. Köp och utvecklande av tjänster inom
förbindelsefartygstrafiken i skärgården (reser-
vationsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet ändras så att an-
slaget budgeteras enligt principen om betal-
ningsbeslut beträffande bidragen.

F ö r k l a r i n g :  Ändringen av motivering-
en till momentet föranleds av behovet av att
förenhetliga bevillnings- och registrerings-
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praxis i fråga om momentet samt grunderna för
användning av anslaget.

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

2013 IV tilläggsb. —
2013 I tilläggsb. —
2013 budget 12 724 000
2012 bokslut 11 007 000
2011 bokslut 9 367 000

40.  Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunika-
tion

50. Statsunderstöd för genomförande av det
riksomfattande bredbandsprojektet (reserva-
tionsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så
att anslaget budgeteras enligt principen om be-
talningsbeslut.

F ö r k l a r i n g :  Kompletteringen av moti-
veringen till momentet föranleds av behovet av
att förenhetliga bevillnings- och registrerings-

praxis i fråga om momentet samt grunderna för
användning av anslaget.

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

2013 IV tilläggsb. —
2013 I tilläggsb. 9 370 000
2013 budget 9 500 000
2012 bokslut 10 500 000
2011 bokslut 9 800 000

50.  Forskning

01. Meteorologiska institutets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  79 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Minskningen föranleds av

att utbildningsanslagen enligt ramavtalet
stryks.

2013 IV tilläggsb. -79 000
2013 III tilläggsb. 1 500 000
2013 I tilläggsb. —
2013 budget 45 776 000
2012 bokslut 43 142 000
2011 bokslut 40 712 000
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Huvudtitel 32
ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

01.  Förvaltning

01. Arbets- och näringsministeriets omkost-
nader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  121 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Minskningen föranleds av

att utbildningsanslagen enligt ramavtalet
stryks.

2013 IV tilläggsb. -121 000
2013 I tilläggsb. 6 305 000
2013 budget 54 632 000
2012 bokslut 54 675 000
2011 bokslut 52 201 000

02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas
omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  629 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Minskningen föranleds av

att utbildningsanslagen enligt ramavtalet
stryks.

2013 IV tilläggsb. -629 000
2013 I tilläggsb. 6 677 000
2013 budget 209 156 000
2012 bokslut 212 670 000
2011 bokslut 210 563 000

20. Civiltjänst (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på

300 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds bl.a. av ersättningar för kostnader för
inkvartering av civiltjänstgörare, av kostnader
för civiltjänstgörare som inte har en civiltjänst-
göringsplats och av de ändringar i systemet
som förutsätts till följd av det förstatligande
som genomförs den 1 januari 2014. 

2013 IV tilläggsb. 300 000
2013 budget 5 568 000
2012 bokslut 5 235 984
2011 bokslut 4 753 116
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20.  Närings- och innovationspolitik

01. Geologiska forskningscentralens om-
kostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  81 000  euro. 
F ö r k l a r i n g :  Minskningen föranleds av

att utbildningsanslagen enligt ramavtalet
stryks.

2013 IV tilläggsb. -81 000
2013 budget 39 395 000
2012 bokslut 40 623 000
2011 bokslut 41 256 000

02. Teknologiska forskningscentralen VTT:s
omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  2 147 000  eu-
ro.

Dessutom ändras motiveringen till momen-
tet så att av anslaget får användas högst
1 500 000 euro till investeringar i och ibrukta-
gande av anordningar för försöksverksamhet
med förnybara energikällor.

Av det anslag på 4 500 000 euro som bevil-
jats i budgeten för 2012 för investeringar i och
ibruktagande av anordningar för försöksverk-
samhet med förnybara energikällor återtas
4 390 000 euro. 

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget
har som avdrag beaktats 2 000 000 euro för in-
vesteringar i och ibruktagande av anordningar
för försöksverksamhet med förnybara energi-
källor på grund av att planlösningen för VTT
har fördröjts. Anslaget återbudgeteras för
2014. Dessutom återtas 4 390 000 euro av det
anslag som beviljats i budgeten för 2012 och
återbudgeteras för 2014 på grund av den för-
dröjda planlösningen för VTT. Vid ändringen
av anslaget har dessutom som avdrag beaktats
147 000 euro på grund av att utbildningsansla-
gen enligt ramavtalet stryks.

Återtagandet av anslaget har beaktats i in-
komstposten under moment 12.39.04. 

2013 IV tilläggsb. -2 147 000
2013 budget 91 334 000
2012 bokslut 93 983 000
2011 bokslut 87 428 000

05. Mätteknikcentralens omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  13 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Minskningen föranleds av

att utbildningsanslagen enligt ramavtalet
stryks.

2013 IV tilläggsb. -13 000
2013 budget 5 978 000
2012 bokslut 5 953 000
2011 bokslut 6 562 000

06. Omkostnader för Tekes - utvecklingscen-
tralen för teknologi och innovationer (reserva-
tionsanslag 3 år)

Under momentet dras det av  65 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Minskningen föranleds av

att utbildningsanslagen enligt ramavtalet
stryks.

2013 IV tilläggsb. -65 000
2013 I tilläggsb. —
2013 budget 40 704 000
2012 bokslut 42 680 000
2011 bokslut 47 967 000

07. Omkostnader för Centralen för turist-
främjande (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  6 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Minskningen föranleds av

att utbildningsanslagen enligt ramavtalet
stryks.

2013 IV tilläggsb. -6 000
2013 budget 11 097 000
2012 bokslut 10 361 000
2011 bokslut 10 307 000
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46. Innovationsstöd för skeppsbyggnad (re-
servationsanslag 3 år)

Av det treåriga reservationsanslaget på
16 000 000 euro som beviljats i den tredje till-
läggsbudgeten för 2011 återtas 3 200 000 euro. 

F ö r k l a r i n g :  I den tredje tilläggsbudge-
ten för 2011 beviljades under momentet ett tre-
årigt reservationsanslag på 16 000 000 euro.
Det fartygsprojekt för vilket stödet beviljades
slutförs våren 2014, då reservationsanslaget
för 2011 inte längre är disponibelt. Den sista
posten av innovationsstödet betalas efter det att
fartygsprojektet har slutförts.

Återtagandet av anslaget har beaktats i in-
komstposten under moment 12.39.04. 

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

2013 IV tilläggsb. —
2013 I tilläggsb. 23 200 000
2013 budget 2 900 000
2012 bokslut 17 100 000
2011 bokslut 16 000 000

47. Räntestöd till Finnvera Abp och ersätt-
ningar för Finnvera Abp:s förluster (förslags-
anslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
12 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av att
kredit- och borgensförlusterna varit större än
beräknat. 

2013 IV tilläggsb. 12 000 000
2013 III tilläggsb. 200 000
2013 budget 55 287 000
2012 bokslut 58 233 314
2011 bokslut 35 464 006

80. Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refi-
nansieringsverksamhet (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
10 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Ökningen av anslaget för-
anleds av förändringar i tidtabellerna för att
lyfta refinansieringslån för export. 

2013 IV tilläggsb. 10 000 000
2013 budget 755 000 000
2012 bokslut 943 652 525
2011 bokslut 294 820 298

30.  Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik

01. Arbets- och näringsbyråernas omkostna-
der (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  403 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Minskningen föranleds av

att utbildningsanslagen enligt ramavtalet
stryks.

2013 IV tilläggsb. -403 000
2013 I tilläggsb. -6 677 000
2013 budget 168 055 000
2012 bokslut 158 692 000
2011 bokslut 164 102 000

50. Lönegaranti (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på

8 000 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

beror på att lönegaranti betalas ut till ett större
belopp än beräknat.

2013 IV tilläggsb. 8 000 000
2013 budget 30 000 000
2012 bokslut 36 130 778
2011 bokslut 33 340 870
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51. Offentlig arbetskraftsservice (reserva-
tionsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet ändras så att an-
slaget i enlighet med lagen om offentlig arbets-
krafts- och företagsservice får användas till er-
sättning av andra lönekostnader än semester-
premie för avlöning av personal motsvarande
1 000 årsverken vid statens ämbetsverk och in-
rättningar med en månadslön på högst 3 100
euro per person samt till kostnader som föran-
leds av motsvarande semesterpremie och orga-
nisering av arbetet.

F ö r k l a r i n g :  Ändringen gör det möjligt
att betala semesterpremie åt en arbetstagare i
en situation där lönekostnaderna för en månad
på grund av semesterpremien överstiger 3 100
euro.

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

2013 IV tilläggsb. —
2013 III tilläggsb. 25 000 000
2013 I tilläggsb. 7 790 000
2013 budget 546 464 000
2012 bokslut 513 863 000
2011 bokslut 563 338 000

64. Överföringsutgifter för investeringar i
sysselsättningsfrämjande syfte (förslagsan-
slag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
8 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
beror på att bidrag i sysselsättningsfrämjande
syfte betalas ut till ett större belopp än beräk-
nat. 

2013 IV tilläggsb. 8 000 000
2013 I tilläggsb. —
2013 budget 10 486 000
2012 bokslut 18 529 169
2011 bokslut 12 803 117

40.  Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet

01. Konkurrens- och konsumentverkets om-
kostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  27 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Minskningen föranleds av

att utbildningsanslagen enligt ramavtalet
stryks.

2013 IV tilläggsb. -27 000
2013 I tilläggsb. 100 000
2013 budget 10 959 000
2012 bokslut 11 190 000
2011 bokslut 10 404 000

04. Konsumentforskningscentralens omkost-
nader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  7 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Minskningen föranleds av

att utbildningsanslagen enligt ramavtalet
stryks.

2013 IV tilläggsb. -7 000
2013 budget 2 213 000
2012 bokslut 2 177 000
2011 bokslut 2 113 000

05. Säkerhets- och kemikalieverkets omkost-
nader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  39 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Minskningen föranleds av

att utbildningsanslagen enligt ramavtalet
stryks.

2013 IV tilläggsb. -39 000
2013 budget 18 269 000
2012 bokslut 18 585 000
2011 bokslut 17 385 000
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50.  Regionutveckling och strukturfondspolitik

64. EU:s strukturfonders medfinansiering
och statlig medfinansiering i EU:s struktur-
fondsprogram och målprogrammet Europeis-
ka grannskaps- och partnerskapsinstrumentet
(ENPI CBC) under programperioden 2007—
2013 (förslagsanslag)

Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att

2013 får nya beslut om beviljande av medel
fattas till ett belopp av sammanlagt
277 454 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av ökningen av bevill-
ningsfullmakten med 50 520 000 euro föran-
leds 47 300 000 euro av en ombudgetering av
bevillningsfullmakter som har upplösts i sam-
band med slutförda projekt inom programperi-
oden 2007—2013 och av bevillningsfullmak-
ter som ännu väntas bli upplösta under slutet av
programperioden.

Genom ombudgeteringen av upplösta bevill-
ningsfullmakter tas de fullmakter i bruk som
blivit oanvända i samband med strukturfonds-
projekt som återgått eller som underskridit ut-

giftstaket enligt förbindelserna. Genom åtgär-
den säkerställs det att programperioden 2007
—2013 genomförs till fullt belopp.

Dessutom ombudgeteras Finnvera Abp:s
förvaltningskostnader som konstaterats vara
icke bidragsberättigande och ESF:s arbets-
kraftspolitiska åtgärder till ett belopp av
3 220 000 euro.

Av ökningen av bevillningsfullmakten är
sammanlagt 26 270 000 euro EU:s struktur-
fonders medfinansiering och 24 250 000 euro
statlig medfinansiering.

Ökningen av bevillningsfullmakten beräknas
föranleda staten utgifter på 35 360 000 euro år
2014 och 15 160 000 euro år 2015.

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

2013 IV tilläggsb. —
2013 budget 466 937 000
2012 bokslut 495 138 213
2011 bokslut 474 660 446

60.  Energipolitik

01. Energimarknadsverkets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  6 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Minskningen föranleds av

att utbildningsanslagen enligt ramavtalet
stryks.

2013 IV tilläggsb. -6 000
2013 budget 5 175 000
2012 bokslut 2 325 000
2011 bokslut 1 998 000

44. Produktionsstöd för förnybar energi (för-
slagsanslag)

Under momentet dras det av  30 000 000  eu-
ro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds när-
mast av att investeringarna i vindkraft inletts
långsammare än planerat.

2013 IV tilläggsb. -30 000 000
2013 budget 125 000 000
2012 bokslut 41 768 005
2011 bokslut 58 241
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Huvudtitel 33
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

01.  Förvaltning

01. Social- och hälsovårdsministeriets om-
kostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  160 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Av minskningen föranleds

90 000 euro av att utbildningsanslagen enligt
ramavtalet stryks och 70 000 euro av överfö-
ringen till moment 33.02.05 för att täcka adop-
tionsnämndens utvidgade uppgifter.

2013 IV tilläggsb. -160 000
2013 budget 41 190 000
2012 bokslut 40 262 000
2011 bokslut 39 730 000

02. Omkostnader för besvärsnämnden för ut-
komstskyddsärenden (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
120 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 125 000 euro för att
förkorta köerna vid behandlingen av ärenden,
varav 99 000 euro i överföring från moment
33.01.21 och 26 000 euro som ombudgetering
i anslutning till återtagandet av det anslag som
beviljades under moment 33.01.21 år 2012,
och som avdrag beaktats 5 000 euro på grund
av att utbildningsanslagen enligt ramavtalet
stryks.

2013 IV tilläggsb. 120 000
2013 budget 2 243 000
2012 bokslut 2 365 000
2011 bokslut 2 171 000

03. Omkostnader för besvärsnämnden för
social trygghet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  10 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Minskningen föranleds av

att utbildningsanslagen enligt ramavtalet
stryks.

2013 IV tilläggsb. -10 000
2013 budget 4 534 000
2012 bokslut 5 237 000
2011 bokslut 4 528 000

21. Produktivitetsanslag för social- och häl-
sovårdsministeriets förvaltningsområde (re-
servationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  99 000  euro.
Av det tvååriga reservationsanslag som be-

viljats i den ordinarie budgeten för 2012 återtas
26 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget är en överföring
till moment 33.01.02 och återtagandet av an-
slaget för 2012 återbudgeteras för 2013 under
moment 33.01.02.
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Återtagandet av anslaget har beaktats i in-
komstposten under moment 12.39.04.

2013 IV tilläggsb. -99 000
2013 budget 100 000
2012 bokslut 26 000

02.  Tillsyn

03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  30 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Minskningen föranleds av

att utbildningsanslagen enligt ramavtalet
stryks.

2013 IV tilläggsb. -30 000
2013 budget 13 872 000
2012 bokslut 13 960 000
2011 bokslut 14 339 000

05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsyns-
verket för social- och hälsovården (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
45 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 70 000 euro i form av
överföringen från moment 33.01.01 till följd
av adoptionsnämndens utvidgade uppgifter
och som avdrag har beaktats 25 000 euro på

grund av att utbildningsanslagen enligt ramav-
talet stryks.

2013 IV tilläggsb. 45 000
2013 budget 12 120 000
2012 bokslut 14 743 000
2011 bokslut 14 884 000

06. Omkostnader för Säkerhets- och utveck-
lingscentret för läkemedelsområdet (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  6 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Minskningen föranleds av

att utbildningsanslagen enligt ramavtalet
stryks.

2013 IV tilläggsb. -6 000
2013 budget 3 584 000
2012 bokslut 4 147 000
2011 bokslut 4 100 000

03.  Forskning och utveckling

04. Omkostnader för Institutet för hälsa och
välfärd (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  147 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Minskningen föranleds av

att utbildningsanslagen enligt ramavtalet
stryks.

2013 IV tilläggsb. -147 000
2013 I tilläggsb. —
2013 budget 70 198 000
2012 bokslut 69 796 000
2011 bokslut 68 613 000
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10.  Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster

54. Bostadsbidrag (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på

20 000 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av preciseringen av utgiftsposten.

2013 IV tilläggsb. 20 000 000
2013 budget 655 800 000
2012 bokslut 603 900 000
2011 bokslut 549 500 000

55. Underhållsstöd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på

3 500 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av att antalet barn som får under-
hållsstöd har ökat med cirka 400 jämfört med
budgeten för 2013 och att de underhållsstöd
som ska betalas till fullt belopp har blivit fler.

2013 IV tilläggsb. 3 500 000
2013 budget 180 900 000
2012 bokslut 172 380 221
2011 bokslut 165 943 536

60. Tolktjänster för gravt handikappade (för-
slagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
1 034 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av att tolktjänster har använts i större
utsträckning än beräknat under början av 2013.

2013 IV tilläggsb. 1 034 000
2013 budget 34 966 000
2012 bokslut 30 395 734
2011 bokslut 28 789 009

20.  Utkomstskydd för arbetslösa

50. Statsandel till inkomstrelaterad dagpen-
ning (förslagsanslag)

Under momentet dras det av  64 000 000  eu-
ro.

F ö r k l a r i n g :  Minskningen föranleds av
preciseringen av kalkylen över förmånsutgif-
ter.

2013 IV tilläggsb. -64 000 000
2013 budget 1 104 600 000
2012 bokslut 850 000 000
2011 bokslut 701 500 000

51. Statsandel till grunddagpenning (för-
slagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
24 650 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av preciseringen av kalkylen över
förmånsutgifter.

2013 IV tilläggsb. 24 650 000
2013 budget 175 350 000
2012 bokslut 167 000 000
2011 bokslut 129 926 000

52. Statsandel till arbetsmarknadsstöd (för-
slagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
100 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av preciseringen av kalkylen över
förmånsutgifter.

2013 IV tilläggsb. 100 000 000
2013 budget 1 253 000 000
2012 bokslut 1 143 679 941
2011 bokslut 909 777 680



33.40 79

55. Statsandel till vuxenutbildningsstöd (för-
slagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
13 230 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av preciseringen av kalkylen över
förmånsutgifter.

2013 IV tilläggsb. 13 230 000
2013 I tilläggsb. 170 000
2013 budget 43 000 000
2012 bokslut 43 000 000
2011 bokslut 27 000 000

56. Statsandel till alterneringsersättning
(förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
1 200 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av täckningen av underskottet för
2012.

2013 IV tilläggsb. 1 200 000
2013 budget 50 800 000
2012 bokslut 48 231 799
2011 bokslut 35 421 000

40.  Pensioner

51. Statens andel i de utgifter som föranleds
av lagen om pension för lantbruksföretagare
(förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
4 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av sänkningen av intäkterna av för-
säkringspremierna.

2013 IV tilläggsb. 4 000 000
2013 budget 580 000 000
2012 bokslut 564 900 000
2011 bokslut 532 200 000

54. Statens andel i kostnaderna för lant-
bruksföretagares olycksfallsförsäkring (för-
slagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
1 600 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av att förlängningen av lantbruksfö-
retagares livslängd beaktas i kostnaderna för
olycksfallsförsäkring.

2013 IV tilläggsb. 1 600 000
2013 budget 15 761 000
2012 bokslut 15 020 000
2011 bokslut 15 215 168

60.  Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

38. Statsunderstöd till kommunerna för verk-
ställigheten av den s.k. äldreomsorgslagen (re-
servationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så
att anslaget även får användas till avlönande av
personal motsvarande högst 10 årsverken och
till betalning av andra utgifter på grund av det-
ta för utvecklandet av uppföljningen och utvär-

deringen samt genomförandet av äldre-
omsorgslagen.

F ö r k l a r i n g :  Med anledning av det som
anförts ovan föreslås inte något tilläggsanslag
under momentet.

2013 IV tilläggsb. —
2013 budget 5 757 000
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40. Statlig finansiering av utgifterna för lä-
kar- och sjukvårdshelikopterverksamheten (re-
servationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
2 080 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Avsikten är att använda
1 080 000 euro av tilläggsanslaget till bråd-
skande investeringar i baser och 1 000 000

euro till ersättning av de driftskostnader för
flygtjänsten som är större än beräknat.

2013 IV tilläggsb. 2 080 000
2013 I tilläggsb. 150 000
2013 budget 23 740 000
2012 bokslut 22 460 000
2011 bokslut 11 800 000

70.  Främjande av hälsa och funktionsförmåga

01. Omkostnader för regionförvaltnings-
myndigheternas ansvarsområde för arbetar-
skyddet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  69 000  euro. 
F ö r k l a r i n g :  Minskningen föranleds av

att utbildningsanslagen enligt ramavtalet
stryks.

2013 IV tilläggsb. -69 000
2013 budget 27 675 000
2012 bokslut 27 720 000
2011 bokslut 26 007 000



81

Huvudtitel 35
MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.  Miljöförvaltningens omkostnader

01. Miljöministeriets omkostnader (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  57 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Minskningen föranleds av

att utbildningsanslagen enligt ramavtalet
stryks.

2013 IV tilläggsb. -57 000
2013 budget 34 350 000
2012 bokslut 34 654 000
2011 bokslut 35 828 000

04. Finlands miljöcentrals omkostnader (re-
servationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  73 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Minskningen föranleds av

att utbildningsanslagen enligt ramavtalet
stryks.

2013 IV tilläggsb. -73 000
2013 budget 31 215 000
2012 bokslut 31 106 000
2011 bokslut 31 035 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom miljömi-
nisteriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
1 700 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av den ökade användningen av köpta
tjänster samt av de mervärdesskatteutgifter
som förutsätts av de anslag under det slopade
momentet 35.10.77 som överförts från tidigare
år. 

2013 IV tilläggsb. 1 700 000
2013 budget 6 700 000
2012 bokslut 8 318 467
2011 bokslut 7 748 003

10.  Miljö- och naturvård

61. Främjande av miljövården (reservations-
anslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
2 000 000  euro. 

Dessutom kompletteras motiveringen till
momentet så att anslaget även får användas till
betalning av kostnaderna i anslutning till lag-

ring, borttransport och förstöring samt annat
oskadliggörande av avfall som lagrats i de lo-
kaler och på den fastighet som använts av bo-
laget Oy PP-Recycling Ltd, som bedrivit han-
tering av industrikemikalieavfall. 

F ö r k l a r i n g :  Oy PP-Recycling Ltd är
ett bolag som specialiserat sig på hantering och
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återvinning av farliga avfallsvätskor och som
verkat i lokaler som hyrts av fastighetsbolaget
Green Tech Oy i Padasjoki. Oy PP-Recycling
Ltd har försatts i konkurs och konkursen har i
augusti 2013 förfallit på grund av brist på med-
el. På fastigheten lagras sammanlagt ca 1 550
ton farligt avfall av olika slag. Lagerutrymme-
na uppfyller inte kraven på lagring och säker-
hetsarrangemang, varför avfallet utgör en bety-
dande miljörisk. Ansvaret för avlägsnande av
avfallet och avhjälpande av säkerhetsproble-
met ligger efter det att företagets konkurs har
förfallit på fastighetsinnehavaren, som är

skuldsatt och vars fastighet är föremål för ut-
mätning. Av denna orsak är staten i sista hand
tvungen att ta ansvar för de kostnader som av-
hjälpandet av säkerhetsrisken föranleder lik-
som för skyldigheterna att vidta åtgärder. Av
anslaget reserveras 2 000 000 euro för ovan-
nämnda ändamål.

2013 IV tilläggsb. 2 000 000
2013 budget 12 942 000
2012 bokslut 11 750 000
2011 bokslut 2 000 000

20.  Samhällen, byggande och boende

01. Omkostnader för Finansierings- och ut-
vecklingscentralen för boendet (reservations-
anslag 2 år)

Under momentet dras det av  12 000  euro. 
F ö r k l a r i n g :  Minskningen föranleds av

att utbildningsanslagen enligt ramavtalet
stryks.

2013 IV tilläggsb. -12 000
2013 budget 4 854 000
2012 bokslut 4 600 000
2011 bokslut 4 693 000
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