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ALLMÄN MOTIVERING

Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en andra tilläggsbudget för 2015.

Ekonomiska utsikter

Samhällsekonomin i Finland har inte ökat på tre år. Utvecklingen av exporten har varit fortsatt
svag under början av innevarande år, och förlusten av marknadsandelar i den internationella han-
deln kommer att fortgå också under den närmaste framtiden. Det förutspås att Finlands BNP un-
der innevarande år kommer att öka med bara 0,3 %. I september 2014 förutspåddes totalproduk-
tionen öka med 1,2 % år 2015, så den ekonomiska utvecklingen blir svagare än vad som bedöm-
des förra hösten. Arbetslösheten har under början av året fortsatt stiga, och arbetslöshetsgraden
för innevarande år förutspås bli 9,3 %. Antalet sysselsatta förutspås också sjunka en aning. Infla-
tionen stannar på endast 0,1 procent. 

Inkomstposter

Inkomstposterna sänks med ett nettobelopp på 1 miljon euro. Bakgrunden till behovet av att ändra
uppskattningarna av skatteinkomsterna är de belopp som influtit under början av året och den nya
prognosen för ekonomin. 

Inkomstposten för skatt på förvärvsinkomst och kapitalinkomst höjs med 303 miljoner euro och
prognosen för samfundsskatten med 210 miljoner euro, huvudsakligen på grund av att de influtna
beloppen varit större än beräknat. Uppskattningen av intäkterna av skatt på arv och gåva höjs li-
kaså med anledning av uppgifterna om influtna belopp.

Inkomstposten för mervärdesskatten sänks med 274 miljoner euro, inkomstposten för energiskat-
ten med 160 miljoner euro och inkomstposten för bilskatten med 105 miljoner euro. Sänkningen
av inkomstposten för mervärdesskatten är huvudsakligen en följd av att prognosen för ekonomin
har försämrats. Sänkningen av inkomstposterna för energiskatten och bilskatten föranleds av att
prognosen uppdaterats utifrån uppgifterna om influtna belopp. Också inkomstposten för avfalls-
skatten sänks med 22 miljoner euro med anledning av uppgifterna om influtna belopp.

Intäktsföringen av Finlands Banks vinst till staten är i enlighet med riksdagens bankfullmäktiges
beslut 137,5 miljoner euro år 2015, dvs. 12,5 miljoner euro mindre än vad som beräknats i den
ordinarie budgeten.

Balans och statsskulden

Med beaktande av minskningen av de ordinarie inkomsterna med en miljon euro och ökningen
av anslagen med ca 55 miljoner euro ökar den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2015 beho-
vet av statens nettoupplåning med ca 56 miljoner euro. Statens nettoupplåning beräknas uppgå
till ca 5,2 miljarder euro år 2015. Statsskulden beräknas vid utgången av 2015 uppgå till ca
100 miljarder euro, vilket är ca 49 % i förhållande till bruttonationalprodukten.
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Ramutgifter 

I den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2015 föreslås det att de utgifter som ska hänföras till
ramen höjs med ca 172 miljoner euro. Nivån för ramutgifterna för 2015 blir därmed 42 353 mil-
joner euro.

Enligt regeringsprogrammet reserveras i tilläggsbudgetarna årligen 300 miljoner euro för ramut-
gifter.

Gruvdriften vid Talvivaara

Det föreslås att Terrafame Ab beviljas 112 miljoner euro för stärkande av sitt eget kapital. Talvi-
vaara Sotkamo Oy:s konkursbo har försökt hitta en ny företagare för gruvdriften. Konkursboet
ingick i mars 2015 ett villkorat köpeavtal, men förutsättningarna för att köpet ska slutföras har
ännu inte säkerställts. Därför är staten beredd att genom Terrafame Ab, som helt ägs av staten,
satsa mer än vad som tidigare planerats på att fortsätta med deltagandet i gruvdriften eller också
eventuellt se till att gruvan stängs. Om gruvan överförs från konkursboet på ett nytt bolags ansvar,
upphör samtidigt finansieringen via den offentliga utredningen av åtgärder för att förhindra mil-
jöskador som orsakas av gruvdriften.

Miljöersättning för jordbruket

Åtgången av stöd för miljöersättningar i samband med den första ansökan i enlighet med de nya
bestämmelserna för den nya programperioden för jordbruket våren 2015 var större än väntat.
Därför föreslås det att fullmakten för miljöersättningar höjs med 116 miljoner euro.

Budgetekonomins inkomstposter, anslag och balans, mn euro

2014
Bokslut

2015
Godkänd

 budget
(budget+

tilläggsbudget)

2015
Regeringens
proposition

2015
Sammanlagt

Anslag sammanlagt 
(exkl. minskning av statsskulden) 54 234 54 274 55 54 328
— Räntor på statsskulden (huvudtitel 36) 1 713 1 766 -173 1 593

Inkomstposter sammanlagt 
(exkl. nettoupplåning och skuldhantering) 47 671 49 107 -1 49 106
— Skatteinkomster 39 271 39 909 12 39 921
— Övriga inkomster 8 400 9 198 -13 9 185
Nettoupplåning och skuldhantering 
(mom. 15.03.01) 5 554 5 166 56 5 222
— Nettoupplåning 5 371 5 216 56 5 272
— Skuldhantering 183 -50 - -50
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Stöd till skogsbruket

Det föreslås att stödet för tryggande av virkesproduktionens uthållighet höjs med 14 miljoner eu-
ro, och det föreslås att en tilläggsfullmakt på 20 miljoner euro reserveras för stödet. Stöd som
hänför sig till tilläggsfullmakten betalas huvudsakligen av anslaget för 2015. Lagen om energi-
stöd för klenträd (101/2011) har inte satts i kraft. Därför föreslås det att det under momentet för
energistöd för klenträd dras av de anslag som reserverats för verkställigheten av lagen.

Senatfastigheters försäljningsfullmakter

I tilläggsbudgetpropositionen föreslås det att Senatfastigheter får fullmakt att överlåta statlig fast-
ighetsförmögenhet enligt följande: 

— i Sjundeå 28 fastigheter och sju obrutna områden och byggnader och konstruktioner på dem
för en köpesumma på 11,7 miljoner euro,

— i Ulrikasborg i Helsingfors en kvotdel på 99/100 av fastigheten och byggnader och konstruk-
tioner på den för en köpesumma på 21,5 miljoner euro, och

— de sammanlagt 400 000 aktier som omfattar statens hela ägarandel i Aalto Universitetsfastig-
heter Ab för en köpesumma på 89,6 miljoner euro och de sammanlagt 400 000 aktier som omfat-
tar statens hela ägarandel i Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy—Helsingfors Universitetsfastighe-
ter Ab för en köpesumma på 127,6 miljoner euro.

Andra justeringar

Det föreslås ett tillägg på 10 miljoner euro för den grundliga renoveringen av riksdagens bygg-
nader.

För att försäkra att nödcentralsdatasystemet (Erica) blir färdigt föreslås en tilläggsfullmakt på
7 miljoner euro.

Till följd av att kalkylen över förmånsutgifter har preciserats föreslås tillägg på 12,2 miljoner
euro för utgifterna för underhållsstödet, på 50 miljoner euro för utgifterna för inkomstrelaterad
dagpenning inom utkomstskyddet för arbetslösa och på 10,6 miljoner euro för utgifterna för al-
terneringsersättning. 

Med anledning av att antalet asylsökande har ökat kraftigt föreslås ett tillägg på 19,5 miljoner
euro för utgifterna för mottagande av flyktingar och asylsökande. För Migrationsverkets asylut-
redning föreslås ett tillägg på 0,7 miljoner euro för anställande av visstidsanställda handläggare.

Kalkylen för ränteutgifterna för statsskulden sänks med 173 miljoner euro till under 1,6 miljarder
euro.
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De av riksdagen godkända anslagen för 2015 och de nu föreslagna ändringarna av anslagen 
enligt huvudtitel, euro

Huvudtitel

2015
Godkänd

 budget
(budget+tilläggs-

budget)
Regeringens
proposition Sammanlagt

21. Riksdagen 164 169 000 10 000 000 174 169 000
22. Republikens president 19 150 000 - 19 150 000
23. Statsrådets kansli 186 460 000 - 186 460 000
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 1 216 918 000 6 000 000 1 222 918 000
25. Justitieministeriets förvaltningsområde 899 862 000 - 899 862 000
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 1 227 821 000 20 203 000 1 248 024 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 2 660 271 000 - 2 660 271 000
28. Finansministeriets förvaltningsområde 16 966 217 000 -4 000 16 966 213 000
29. Undervisnings- och kulturministeriets 

förvaltningsområde 6 768 569 000 - 6 768 569 000
30. Jord- och skogsbruksministeriets 

förvaltningsområde 2 626 693 000 6 980 000 2 633 673 000
31. Kommunikationsministeriets 

förvaltningsområde 2 926 042 000 - 2 926 042 000
32. Arbets- och näringsministeriets 

förvaltningsområde 3 828 657 000 112 000 000 3 940 657 000
33. Social- och hälsovårdsministeriets 

förvaltningsområde 12 812 702 000 72 800 000 12 885 502 000
35. Miljöministeriets förvaltningsområde 203 886 000 - 203 886 000
36. Räntor på statsskulden 1 766 100 000 -173 000 000 1 593 100 000
Sammanlagt 54 273 517 000 54 979 000 54 328 496 000

De av riksdagen godkända inkomstposterna för 2015 och de nu föreslagna ändringarna av 
inkomstposterna enligt avdelning, euro

Avdelning

2015
Godkänd

 budget
(budget+tilläggs-

budget)
Regeringens
proposition Sammanlagt

11. Skatter och inkomster av skattenatur 39 908 910 000 12 000 000 39 920 910 000
12. Inkomster av blandad natur 6 016 199 000 -460 000 6 015 739 000
13. Ränteinkomster, inkomster av försälj-

ning av aktier och intäktsföring av vinst 2 767 600 000 -12 500 000 2 755 100 000
15. Lån (exkl. nettoupplåning och skuld-

hantering) 414 500 000 - 414 500 000
Sammanlagt (exkl. nettoupplåning och skuld-
hantering) 49 107 209 000 -960 000 49 106 249 000

15.03.01 Nettoupplåning och skuldhantering 5 166 308 000 55 939 000 5 222 247 000
Sammanlagt 54 273 517 000 54 979 000 54 328 496 000



II tilläggsbudgeten för 2015

INKOMSTPOSTER

Avdelning 11 €

11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR 12 000 000

01. Skatter på inkomst och förmögenhet 573 000 000

01. Inkomst- och kapitalinkomster, tillägg ............................................ 303 000 000
02. Samfundsskatt, tillägg ..................................................................... 210 000 000
04. Skatt på arv och gåva, tillägg .......................................................... 60 000 000

04. Skatter och avgifter på grund av omsättning -274 000 000

01. Mervärdesskatt, avdrag .................................................................... -274 000 000

08. Punktskatter -160 000 000

07. Energiskatter, avdrag ....................................................................... -160 000 000

10. Övriga skatter -127 000 000

03. Bilskatt, avdrag ................................................................................ -105 000 000
08. Avfallsskatt, avdrag ......................................................................... -22 000 000
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Avdelning 12

12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR -460 000

24. Utrikesministeriets förvaltningsområde -460 000

99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde, avdrag .... -460 000

Avdelning 13

13. RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING 
AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST -12 500 000

04. Andel i statens penninginstituts vinst -12 500 000

01. Andel i Finlands Banks vinst, avdrag .............................................. -12 500 000

Avdelning 15

15. LÅN 55 939 000

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering 55 939 000

01. Nettoupplåning och skuldhantering, tillägg .................................... 55 939 000

Inkomstposternas totalbelopp: 

54 979 000



11

ANSLAG

Huvudtitel 21 €

21. RIKSDAGEN 10 000 000

10. Riksdagens kansli 10 000 000

74. Grundlig renovering av riksdagens byggnader (reservationsanslag 
3 år), tillägg ..................................................................................... 10 000 000

Huvudtitel 24

24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 6 000 000

01. Utrikesförvaltningen 6 000 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom utrikesministeriets förvaltnings-
område (förslagsanslag), tillägg ...................................................... 6 000 000

10. Krishantering —

20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslags-
anslag) .............................................................................................. —

Huvudtitel 26

26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 20 203 000

20. Gränsbevakningsväsendet —

01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) —

30. Räddningsväsendet och nödcentralerna —

02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) ............ —

40. Invandring 20 203 000

01. Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år), tillägg ............................................................... 703 000

21. Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag), tillägg 19 500 000
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Huvudtitel 28

28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE -4 000

20. Tjänster för statssamfundet —

88. Senatfastigheter ............................................................................... —

80. Överföringar till landskapet Åland -4 000

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), avdrag ................................ -4 000

Huvudtitel 30

30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALT-
NINGSOMRÅDE 6 980 000

01. Förvaltning och forskning —

21. Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år) ......................... —

10. Utveckling av landsbygden —

61. EU:s deltagande i utveckling av landsbygden (förslagsanslag) ...... —

20. Jordbruk och livsmedelsekonomi —

43. Miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-pro-
duktiva investeringar (reservationsanslag 3 år) ............................... —

40. Naturresursekonomi 6 980 000

44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslags-
anslag), tillägg ................................................................................. 13 980 000

47. Energistöd för klenträd (reservationsanslag 2 år), avdrag ............... -7 000 000

Huvudtitel 32

32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALT-
NINGSOMRÅDE 112 000 000

01. Förvaltning 112 000 000

89. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år), tillägg ................................ 112 000 000
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Huvudtitel 33

33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS 
FÖRVALTNINGSOMRÅDE 72 800 000

10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster 12 200 000

55. Underhållsstöd (förslagsanslag), tillägg .......................................... 12 200 000

20. Utkomstskydd för arbetslösa 60 600 000

50. Statsandel till inkomstrelaterad dagpenning (förslagsanslag), tillägg 50 000 000
56. Statsandel till alterneringsersättning (förslagsanslag), tillägg ......... 10 600 000

Huvudtitel 36

36. RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN -173 000 000

01. Ränta på statsskulden -173 000 000

90. Ränta på statsskulden (förslagsanslag), avdrag ............................... -173 000 000

Anslagens totalbelopp: 

54 979 000



14

I N K O M S T P O S T E R

Avdelning 11
SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

01.  Skatter på inkomst och förmögenhet

01. Inkomst- och kapitalinkomster
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på  303 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Ökningen föranleds av uppgifterna om skatteutfallet 2015, i synnerhet i fråga
om influten källskatt, samt av den höjda prognosen för kapitalinkomsterna och kapitalinkomst-
skatten som innebär att det belopp för statens utdelning som tillämpas år 2015 vid skatteredovis-
ningen blir högre än vad man antog när den ordinarie budgeten gjordes upp. 

2015 II tilläggsb. 303 000 000
2015 budget 8 866 000 000
2014 bokslut 9 117 056 165
2013 bokslut 7 847 885 671

02. Samfundsskatt
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på  210 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Ökningen föranleds av den sammanlagda effekten av det faktiska utfallet av
förskottskompletteringarna avseende skatteåret 2014, som stod klart under senvåren 2015, och
den sänkta prognosen för 2015 års rörelseöverskott enligt nationalräkenskaperna. Att inflödet av
förskottskompletteringar är större än beräknat bedöms öka intäktskalkylen under momentet med



11.04 15

302 miljoner euro, medan den sänkta prognosen för rörelseöverskottet bedöms minska kalkylen
med 92 miljoner euro. 

2015 II tilläggsb. 210 000 000
2015 budget 2 467 000 000
2014 bokslut 2 432 758 665
2013 bokslut 3 227 197 688

04. Skatt på arv och gåva
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på  60 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Ökningen föranleds av uppgifter om ett större skatteutfall under perioden ja-
nuari—maj än beräknat samt av Skatteförvaltningens debiteringsuppgifter som gäller perioden
juni—september. Uppgifterna visar att den uppskattade intäkten av skatt på arv och gåva för hela
året är betydligt större än vad som beräknades i innevarande års budget.

2015 II tilläggsb. 60 000 000
2015 budget 540 000 000
2014 bokslut 499 060 109
2013 bokslut 646 211 639

04.  Skatter och avgifter på grund av omsättning

01. Mervärdesskatt
Under momentet dras det av  274 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av att utvecklingen när det gäller det ekonomiska läget och
i synnerhet den privata konsumtionen varit svagare än vad man tidigare beräknat. Därför är också
mervärdesskatteutfallet under det första halvåret 2015 mindre än beräknat. Den viktigaste skatte-
basposten i mervärdesskatten, nämligen värdet av hushållens konsumtionsutgifter, väntas öka
med 1,2 %. I den ordinarie budgeten förväntades ökningen vara 1,4 %.

2015 II tilläggsb. -274 000 000
2015 budget 16 932 000 000
2014 bokslut 16 552 721 016
2013 bokslut 16 433 747 647

08.  Punktskatter

07. Energiskatter
Under momentet dras det av  160 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av en uppdatering av inkomstposten utifrån uppgifterna om
influtna belopp i början av året. Utvecklingen i energiskatteutfallet var redan år 2014 något sva-
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gare än väntat. Den viktigaste enskilda faktor som minskar skatteintäktskalkylen är att biodriv-
medel som beskattas lindrigare per liter utgör en större andel av konsumtionen än väntat.

2015 II tilläggsb. -160 000 000
2015 I tilläggsb. -2 000 000
2015 budget 4 581 000 000
2014 bokslut 4 112 704 123
2013 bokslut 4 170 712 814

10.  Övriga skatter

03. Bilskatt
Under momentet dras det av  105 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av att man övergått till en ny prognosmetod där nivån på
koldioxidutsläppen från nya bilar förutses mer exakt än tidigare. Den minskning av nivån på kol-
dioxidutsläpp som skett under de senaste åren väntas fortsätta. Därför sjunker också den genom-
sittliga skattesatsen. Uppgifterna om influtna skatter från januari—maj 2015 överensstämmer
med resultaten av den förnyade prognosmodellen. Det beräknas att ca 104 000 nya personbilar
ska beskattas 2015.

2015 II tilläggsb. -105 000 000
2015 budget 993 000 000
2014 bokslut 917 993 352
2013 bokslut 932 471 558

08. Avfallsskatt
Under momentet dras det av  22 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av en uppdatering av inkomstposten utifrån uppgifterna om
influtna belopp från januari—maj 2015.

2015 II tilläggsb. -22 000 000
2015 budget 64 000 000
2014 bokslut 43 953 564
2013 bokslut 55 887 185
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Avdelning 12
INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

24.  Utrikesministeriets förvaltningsområde

99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde
Under momentet dras det av  460 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Av förändringen i inkomstposten föranleds 5 110 000 euro av en minskning av
intäkterna från de avgifter för behandling av visum som fås från finska beskickningar i Ryssland,
och 4 650 000 euro av en ökning av de ersättningar som FN betalar för de trupper som deltar i
krishanteringsinsatsen i Libanon.

2015 II tilläggsb. -460 000
2015 I tilläggsb. -14 630 000
2015 budget 59 620 000
2014 bokslut 9 379 100
2013 bokslut 13 027 321
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Avdelning 13
RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV 
AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST

04.  Andel i statens penninginstituts vinst

01. Andel i Finlands Banks vinst
Under momentet dras det av  12 500 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av riksdagens bankfullmäktiges beslut att på basis av re-
sultatet 2014 intäktsföra 137,5 miljoner euro av Finlands Banks vinst till staten. Resultatet för
räkenskapsperioden  2014 är 150 miljoner euro varvid den andel som ska intäktsföras utgör un-
gefär 92 % av hela vinsten. Enligt lagen om Finlands Bank (214/1998) ska hälften av Finlands
Banks vinst ska överföras till reservfonden och återstoden av vinsten reserveras för statens behov.
Bankfullmäktige kan dock besluta att vinsten ska användas på något annat sätt, om detta är mo-
tiverat med hänsyn till bankens ekonomiska ställning eller reservfondens storlek.

2015 II tilläggsb. -12 500 000
2015 budget 150 000 000
2014 bokslut 180 000 000
2013 bokslut 227 000 000
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Avdelning 15
LÅN

03.  Statens nettoupplåning och skuldhantering

01. Nettoupplåning och skuldhantering
Under momentet beviljas ett tillägg på 55 939 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Under nettoupplåningen till nominellt värde antecknas ett avdrag på
55 939 000 euro, varvid nettoupplåningen till nominellt värde uppgår till 5 272 247 000 euro år
2015. Inberäknat posterna för skuldhantering uppgår beloppet av nettoinkomsterna till
5 222 247 000 euro år 2015.

2015 II tilläggsb. 55 939 000
2015 I tilläggsb. 445 469 000
2015 budget 4 720 839 000
2014 bokslut 5 554 308 684
2013 bokslut 6 419 515 623

Inkomster och utgifter (mn euro)

Inkomster 5 272
Nettoupplåning till nominellt värde
Utgifter
Emissionsförluster (netto) -40
Kapitalförluster (netto) -10
Nettoinkomster 5 222
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A N S L A G

Huvudtitel 21
RIKSDAGEN

10.  Riksdagens kansli

74. Grundlig renovering av riksdagens byggnader (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  10 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag föranleds av att investeringsanslaget på 32 miljoner
euro för grundlig renovering i budgeten för detta år inte kommer att räcka till för den pågående
grundliga renoveringen av riksdagshuset. Det entreprenadanbud för projektledningsentreprena-
den som kanslikommissionen antog sommaren 2014 överskred de uppskattade kostnaderna. Se-
dan byggarbetena inleddes har entreprenören gjort upp en exaktare tidtabell och lämnat in en upp-
skattning av kostnaderna för entreprenaden. Enligt den redogörelsen behövs det ett tilläggsanslag
på 10 miljoner euro 2015.

2015 II tilläggsb. 10 000 000
2015 budget 32 000 000
2014 bokslut 26 500 000
2013 bokslut 44 000 000
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Huvudtitel 24
UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.  Utrikesförvaltningen

29. Mervärdesskatteutgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på  6 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av att uppskattningen av mervärdesskatteutgifterna för
2015 har preciserats.

2015 II tilläggsb. 6 000 000
2015 budget 12 318 000
2014 bokslut 22 171 222
2013 bokslut 21 295 039

10.  Krishantering

20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag)

Dispositionsplanen under momentet ändras som följer:

Ändringar i dispositionsplanen (euro)

Ursprunglig
dispositionsplan I tilläggsbudgeten II tilläggsbudgeten

Ändrad
 dispositionsplan

01. Utgifter för utbildnings- och bered-
skapstiden för EU:s stridsgrupper 1 020 000 - - 1 020 000

03. Utgifter för krishanteringsinsatsen i 
Liberia (UNMIL-insatsen) 260 000 +18 000 - 278 000

04. Utgifter för Finlands kris-
hanteringsstyrka i Kosovo 
(KFOR-insatsen) 2 177 000 -17 000 - 2 160 000

05. Gemensamma utgifter 5 226 000 - +250 000 5 476 000
06. Utgifter för Finlands krishante-

ringsstyrka i Bosnien och Hercego-
vina (EUFOR/ALTHEA-insatsen) 987 000 -6 000 - 981 000
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F ö r k l a r i n g :  Till dispositionsplanen fogas en punkt 18. Utgifter för utbildningsinsatsen i
Irak, som anvisas ett anslag på 3 100 000 euro. Som planeringsgrund har använts en insats över
en period på cirka åtta månader omfattande 50 soldater. I dispositionsplanen höjs anslaget under
punkt 05 med 250 000 euro på grund av utbildningsinsatsen i Irak. De anslag som behövs täcks
med anslag under punkt 09 i dispositionsplanen.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.

2015 II tilläggsb. —
2015 I tilläggsb. 5 847 000
2015 budget 52 780 000
2014 bokslut 54 215 220
2013 bokslut 43 502 995

08. Resolute Support-insatsen, 
Afghanistan 10 249 000 - - 10 249 000

09. I reserv för merutgifter för pågåen-
de insatser eller för förlängning av 
dem, för eventuella nya krishante-
ringsinsatser samt för andra utgifter 
för krishantering 400 000 +5 852 000 -3 350 000 2 902 000

10. Utgifter för Atalanta-insatsen 711 000 - - 711 000
11. Utgifter för utbildningsinsatsen 

EUTM Somalia 1 149 000 - - 1 149 000
14. Utgifter för krishanteringsinsatsen i 

Libanon 27 318 000 - - 27 318 000
15. Utgifter för utbildningsinsatsen 

EUTM Mali 1 145 000 - - 1 145 000
16. Utgifter för FN-insatsen i Mali 

(MINUSMA) 790 000 - - 790 000
17. Utgifter för insatsen i Centralafri-

kanska republiken (EUFOR RCA) 1 348 000 - - 1 348 000
18. Utgifter för utbildningsinsatsen i 

Irak - - +3 100 000 3 100 000
Sammanlagt 52 780 000 +5 847 000 - 58 627 000

Ändringar i dispositionsplanen (euro)

Ursprunglig
dispositionsplan I tilläggsbudgeten II tilläggsbudgeten

Ändrad
 dispositionsplan
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Huvudtitel 26
INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

20.  Gränsbevakningsväsendet

01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

 Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till anskaffningsutgif-
ter för en konceptbåt som är lämpad att användas som myndighetsbåt. Vid nettobudgeteringen be-
aktas projektfinansieringen från Oljeskyddsfonden som inkomster. 

F ö r k l a r i n g :  Konceptbåten som är lämpad att användas som myndighetsbåt förvärvas
främst med anslag under moment 26.20.70. Oljeskyddsfonden delfinansierar projektet när båten
är färdig. Under byggnadstiden ska projektet i fråga om fondens finansieringsandel finansieras av
omkostnadsanslagen. 

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.

2015 II tilläggsb. —
2015 I tilläggsb. 1 900 000
2015 budget 229 813 000
2014 bokslut 229 939 000
2013 bokslut 228 870 000

30.  Räddningsväsendet och nödcentralerna

02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras så att Nödcentralsverket får fullmakt att ingå ett avtal
som krävs för drifttagningen av nödcentralsdatasystemet (Erica) när det gäller fortsättningen av
leveransprojektet och senareläggningen av drifttagningen. Fullmakten inbegriper leverantörens
kostnader för att drifttagningen av systemet fördröjs och licensavgifterna för systemet under
dröjsmålstiden. Avtalet gäller åren 2016—2018 och det får medföra utgifter till ett belopp av
högst 7 000 000 euro åren 2016—2018.

F ö r k l a r i n g :  I den första tilläggsbudgeten för 2011 fick Nödcentralsverket fullmakt att ingå
avtal om anskaffningen av ett nytt nödcentralsdatasystem. 
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Syftet med reformen av datasystemet är att skapa ett nationellt nödcentralsdatasystem som an-
vänds av myndigheterna gemensamt (räddningsväsendet, polisväsendet, social- och hälsovårds-
väsendet samt Gränsbevakningsväsendet). 

Upphandlingen av det nya nödcentralssystemet inleddes 2010 och pågick fram till juni 2011, då
upphandlingskontraktet undertecknades. Enligt det ursprungliga leveransavtalet skulle det nya
nödcentralsdatasystemet (Erica) ha tagits i bruk 2015. Till följd av att programutvecklingen och
fullgörandet av beställarens skyldigheter fördröjts har Nödcentralsverket och systemets leveran-
tör avtalat om en ny tidtabell för systemet samt om versioner av systemet. Under 2013—2014
upptäckte leverantören av TUVE-datakommunikationsförbindelserna och TUVE-infrastrukturen
att tidtabellen inte håller.

För att projektet ska kunna slutföras behöver ett ändringsavtal upprättas, och för att ingå avtalet
krävs en fullmakt. Enligt den nya tidtabellen ska Erica ha tagits i bruk vid alla nödcentraler senast
våren 2017. 

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.

2015 II tilläggsb. —
2015 I tilläggsb. -436 000
2015 budget 55 590 000
2014 bokslut 70 157 000
2013 bokslut 68 857 000

40.  Invandring

01. Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  703 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag föranleds av att antalet personer som söker asyl i
Finland har ökat. Den resurs som Migrationsverket har reserverat för asylutredning ökas genom
att visstidsanställda handläggare (25 årsverken) anställs för slutet av 2015 (augusti—december).

2015 II tilläggsb. 703 000
2015 I tilläggsb. 1 200 000
2015 budget 26 355 000
2014 bokslut 26 809 000
2013 bokslut 26 707 000

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

2016 2017 2018
Sammanlagt
 fr.o.m. 2016

Ändringsavtal nr 5 5 000 1 750 250 7 000
Utgifter sammanlagt 5 000 1 750 250 7 000
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21. Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på  19 500 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag föranleds av att antalet asylsökande har ökat.

2015 II tilläggsb. 19 500 000
2015 I tilläggsb. 146 000
2015 budget 25 852 000
2014 bokslut 43 984 404
2013 bokslut 35 601 000
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Huvudtitel 28
FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

20.  Tjänster för statssamfundet

88. Senatfastigheter
4. Fullmakter
Motiveringen till momentet kompletteras så att Senatfastigheter får rätt att överlåta

— fastigheterna och de outbrutna områdena (O) 755-412-0001-0010 (O) ca 4,1 ha, 755-412-
0001-0011, 755-466-0001-0131, 755-417-0001-0015, 755-417-0001-0015 (Skifte), 755-417-
0001-0016, 755-417-0001-0018, 755-422-0001-0021, 755-417-0001-0021 (O) ca 14,0 ha, 755-
417-0001-0023, 755-417-0001-0024, 755-417-0001-0024 (Skiften), 755-449-0001-0026, 755-
449-0001-0027, 755-449-0001-0028, 755-449-0001-0029 stamlägenhet med en yta på ca 40,1
ha, 755-458-0001-0003, 755-466-0001-0004, 755-466-0001-0045, 755-466-0001-0047, 755-
466-0001-0053, 755-466-0001-0054 (O) ca 4,6 ha, 755-466-0001-0058, 755-466-0001-0058
(Skifte), 755-466-0001-0059, 755-466-0001-0060, 755-466-0001-0061 (O) ca 23,4 ha, 755-466-
0001-0061 (O) ca 3,0 ha, 755-466-0001-0061 (O) ca 148,0 ha, 755-466-0001-0094, 755-466-
0001-0094 (Skifte), 755-466-0001-0095 (O) ca 0,3 ha, 755-458-0002-0004, 755-458-0002-0006,
755-458-0002-0006 (Skiften) i Sjundeå och byggnader och konstruktioner på dem till Antti Her-
lin, Gustav Rehnberg, Henrik Rehnberg, lantbrukssammanslutningen Gustav och Henrik Rehn-
berg, Gustav och Henrik Rehnberg för ett bolag under bildning och Security Forest Oy för ett bo-
lag under bildning, för en köpesumma på 11,7 miljoner euro och i övrigt på de villkor som Senat-
fastigheter bestämmer,

— en kvotdel på 99/100 av fastigheten 91-7-104-19 i Helsingfors och byggnader och konstruk-
tioner på den till Roomy Oy för ett bolag under bildning, för en köpesumma på 21,5 miljoner euro
och i övrigt på de villkor som Senatfastigheter bestämmer, och

— de sammanlagt 400 000 aktier som omfattar statens hela ägarandel i Aalto Universitetsfastig-
heter Ab till Stiftelsen för Aalto-högskolan och Aalto Universitetsfastigheter Ab för en köpesum-
ma på 89,6 miljoner euro och de sammanlagt 400 000 aktier som omfattar statens hela ägarandel
i Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy—Helsingfors Universitetsfastigheter Ab till Helsingin Ylio-
pistokiinteistöt Oy—Helsingfors Universitetsfastigheter Ab eller Helsingfors universitet för en
köpesumma på 127,6 miljoner euro. Vardera försäljningen av fastighetsförmögenhet sker i övrigt
på de villkor som Senatfastigheter bestämmer.

F ö r k l a r i n g :  Den fastighetsförmögenhet som den första fullmakten gäller finns i Sjundeå.
Genom affären säljs sammanlagt 28 fastigheter och sju outbrutna områden, med en sammanlagd
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areal på ca 727 hektar. Det säljs sammanlagt 64 byggnader, med en bruttoarea på ca 21 000 brm2.
Under försäljningsprocessen, som baserade sig på öppet anbudsförfarande, var det högsta budet
på fastighetsförmögenheten 11,7 miljoner euro, vilket motsvarar fastighetens verkliga värde. Kö-
parna förbinder sig att ansvara för köpet solidariskt.

Den fastighetsförmögenhet som den andra fullmakten gäller finns i stadsdelen Ulrikasborg i Hel-
singfors stad och har en landareal på ca 1 705 m2. Byggnaderna och konstruktionerna på fastig-
heten har en sammanlagd area på ca 8 600 brm2. Under försäljningsprocessen, som baserade sig
på öppet anbudsförfarande, var det högsta budet på fastighetsförmögenheten 21,5 miljoner euro,
vilket motsvarar fastighetens verkliga värde.

I fråga om den tredje fullmakten har staten ett innehav och Senatfastigheter en ägarbesittning som
motsvarar en ägarandel på 1/3 av aktiestocken i Aalto Universitetsfastigheter Ab och Helsingin
Yliopistokiinteistöt Oy—Helsingfors Universitetsfastigheter Ab. Staten har sedan den 1 januari
2010 ägt aktier i bolagen i en omfattning som motsvarar den andel som nu ska säljas. Vid den
nämnda tidpunkten överlät staten 2/3 av sitt aktieinnehav till universiteten, som frigjorde sig från
staten och blev självständiga. Det är ekonomiskt sett ändamålsenligt att avstå från egendomen,
och det sker till ett pris som motsvarar egendomens verkliga värde. Det huvudsakliga syftet med
bolagen är att tillhandahålla universiteten lokalservice. Huvudägare för Aalto Universitetsfastig-
heter Ab är för närvarande Stiftelsen för Aalto-högskolan, och huvudägare för Helsingin Yliopis-
tokiinteistöt Oy—Helsingfors Universitetsfastigheter Ab är Helsingfors universitet. Det har an-
setts att statens ägande i bolagen kan likställas med statlig fastighetsförmögenhet. Enligt lagen
om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet (973/2002) krävs riksdagens samtycke för över-
låtelse av den aktuella fastighetsegendomen.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.

2015 II tilläggsb. —
2015 budget —
2014 bokslut —
2013 bokslut —

80.  Överföringar till landskapet Åland

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag)

Under momentet dras det av  4 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av att beloppet av de uppskattade inkomster i statsbudgeten
för 2015 som hänför sig till självstyrelselagen för Åland (1144/1991) har ändrats.

2015 II tilläggsb. -4 000
2015 I tilläggsb. -162 000
2015 budget 221 145 000
2014 bokslut 215 807 393
2013 bokslut 209 391 832
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Huvudtitel 30
JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-
OMRÅDE

01.  Förvaltning och forskning

21. Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas till betalning av löneutgifter för
visstidsanställd personal motsvarande högst 15 årsverken.

F ö r k l a r i n g :  I den första tilläggsbudgeten för 2015 ändrades motiveringen till momentet så
att av anslaget får användas högst 800 000 euro även till utveckling av ett elektroniskt system som
förmedlar utförselintyg mellan Finland och Kina och högst 800 000 euro till främjande av annan
livsmedelsexport samt så att anslaget får användas till betalning av löneutgifter för visstidsan-
ställd personal motsvarande högst tre årsverken. På grundval av anslagstillägget på  1 600 000
euro lades till löneutgifterna ytterligare ett årsverke. När verkställighetsplanerna är färdiga kräver
en effektiv användning av anslaget en större en större arbetsinsats än beräknat av statens myndig-
heter, närmast av Livsmedelssäkerhetsverket. Inledande av export av animaliska livsmedel krä-
ver ofta förhandlingar, utredningar och insamling av uppgifter mellan Finland och mållandets
myndigheter. Mållandet kan kräva landsspecifik revision och granskning av exportanläggningar.

Antalet årsverken ökas med 12 årsverken och av detta antal beräknas för utveckling av ett elek-
troniskt system som förmedlar utförselintyg mellan Finland och Kina behövas 2,5 årsverken och
för främjande av annan livsmedelsexport 9,5 årsverken. 

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.

2015 II tilläggsb. —
2015 I tilläggsb. 1 600 000
2015 budget 669 000
2014 bokslut 669 000
2013 bokslut 669 000
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10.  Utveckling av landsbygden

61. EU:s deltagande i utveckling av landsbygden (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas tillsammans med anslagen under
medfinansieringsmoment 30.10.62 och som medfinansiering för EJFLU-projekt under program-
perioden 2007—2013 till avlönande av personal motsvarande högst 80 årsverken, varav den per-
sonal som avlönas med tekniskt bistånd motsvarar högst 70 årsverken.

F ö r k l a r i n g :   Den personal som avlönas med tekniskt bistånd inom programmet för utveck-
ling av landsbygden i Fastlandsfinland ökas med 15 årsverken för att säkerställa personalresurser
för avslutande av programperioden 2007—2013 senast den 31 december 2015.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.

2015 II tilläggsb. —
2015 I tilläggsb. 12 000 000
2015 budget 70 500 000
2014 bokslut 84 595 057
2013 bokslut 69 216 978

20.  Jordbruk och livsmedelsekonomi

43. Miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar
(reservationsanslag 3 år)

Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att år 2015 får förbindelser och avtal som gäller miljöer-
sättningar och som hänför sig till EU:s programperiod 2014—2020 ingås så att de föranleder ut-
gifter för miljöersättningar som betalas av anslaget för år 2016 och senare år till ett belopp av
högst 960 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  I statsbudgeten för 2015 har beviljats en fullmakt att ingå förbindelser så att de
föranleder utgifter för miljöersättningar på sammanlagt högst 844 000 000 euro som betalas av
anslaget för 2016 och senare år. Fullmakten under momentet höjs med 116 000 000 euro, efter-
som den första beräkningen av stödåtgången för åren 2015—2019 enligt de nya bestämmelserna
om ansökan av stöd för programperioden 2014—2020 överstiger den åtgång av stöd för miljöer-
sättningar som beräknats vid beredningen av programmet. Ökningen av fullmakten genomförs
inom budgetramen för programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014—
2020.
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Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.

2015 II tilläggsb. —
2015 budget 338 334 000
2014 bokslut 310 236 360
2013 bokslut 322 323 000

40.  Naturresursekonomi

44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på  13 980 000  euro.

Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att år 2015 får fattas stödbeslut som gäller arbetsslag enligt
lagstiftningen om stöd för hållbart skogsbruk till ett belopp av högst 65 000 000 euro. 

F ö r k l a r i n g :  Europeiska kommissionen har den 27 april 2015 godkänt det stödsystem som
ingår i den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015). Det nya stödsyste-
met trädde i kraft den 1 juni 2015. Finansiering enligt lagen om finansiering av hållbart skogsbruk
(1094/1996), som upphävts från ingången av februari 2015, kan beviljas till och med den 30 juni
2015. 

Med den fullmakt på 45 000 000 euro som beviljats under momentet får fattas stödbeslut som gäl-
ler arbetsslag som krävs i de planer som ska göras upp enligt lagarna om finansiering av hållbart
skogsbruk. Enligt den upphävda lagen (1094/1996) får stödbesluten fattas till och med den 30 juni
2015. Alla arbeten som utförs enligt den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk
(34/2015) kräver stödbeslut inom ramen för fullmakten. Den justerade fullmakten under momen-
tet är 65 000 000 euro, varav 20 000 000 euro utgör ett tillägg. Behovet av tilläggsanslag beräk-
nas uppgå till 13 980 000 euro.

Utgifter på grund av fullmakten för miljöersättningar och ekologisk produktion, statens
och EU:s andelar sammanlagt (mn euro)

2015 2016 2017 2018 2019—

Samman-
lagt fr.o.m.

2015

Fullmakt
fr.o.m.

2016

Åtgärder som gäller åren 2014—2020, 
varav 253,001 288,683 288,683 288,683 288,951 1 408,001 1 155,000
— miljöersättningar 204,318 240,000 240,000 240,000 240,000 1 164,318 960,000
— ekologisk produktion 48,683 48,683 48,683 48,683 48,951 243,683 195,000
Åtgärder som gäller åren 2007—2013 
och övergångsåret 2014 71,100 71,100
Åtgärder som gäller åren 2000—2006 2,200 2,000 0,500 4,700
Åtgärder som gäller åren 1995—1999 0,700 0,600 0,500 0,400 0,300 2,500
Utgifter sammanlagt 327,001 291,283 289,683 289,083 289,251 1 486,301
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2015 II tilläggsb. 13 980 000
2015 I tilläggsb. —
2015 budget 51 230 000
2014 bokslut 59 109 217
2013 bokslut 64 100 224

47. Energistöd för klenträd (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  7 000 000  euro.

Av det tvååriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2014 återtas 6 980 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  I enlighet med motiveringen till momentet får anslaget användas i enlighet med
lagstiftningen om stöd för hållbart skogsbruk för stöd för tillvaratagande av energivirke, genom
vilket energiutvinningen från klenträd främjas. Detta stöd kan beviljas enligt den upphävda lagen
om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996) till och med den 30 juni 2015. Enligt den tem-
porära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015) beviljas inte längre något stöd för
tillvaratagande av energivirke. 

I den ordinarie budgeten för 2015 har under moment 30.40.47 beviljats 7 000 000 euro. När dess-
utom den andel på 15 700 000 euro, som överförts till 2015 av det anslag  som beviljades i bud-
geten för 2014, står till förfogande finns sammanlagt 22 700 000 euro till förfogande.  Av denna
summa används 8 720 000 euro för tillvaratagande av energivirke i enlighet med den upphävda
lagen om finansiering av hållbart skogsbruk. Den oanvända delen på 4 000 000 euro fogas till an-
slaget under moment 30.40.44. 

Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.

2015 II tilläggsb. -7 000 000
2015 budget 7 000 000
2014 bokslut 20 000 000
2013 bokslut 18 000 000
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Huvudtitel 32
ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-
OMRÅDE

01.  Förvaltning

89. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  112 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Talvivaara Sotkamo Oy försattes i konkurs den 6 november 2014 och övergick
därefter till offentlig utredning den 1 december 2014. Talvivaara Sotkamo Oy:s konkursbo har
försökt hitta en ny företagare för gruvdriften. Konkursboet ingick utifrån försäljningsprocessen i
mars 2015 ett villkorat köpeavtal, men förutsättningarna för att köpet ska slutföras har dock ännu
inte säkerställts. 

I denna nya situation måste staten vara beredd på att fortsätta med deltagandet i gruvdriften ge-
nom att satsa mer än vad som planerats tidigare eller också eventuellt se till att gruvan stängs.
Staten kan agera via bolaget Terrafame Ab, som sköter statliga specialuppgifter. Det tillägg som
föreslås under momentet möjliggör Terrafame Ab:s verksamhet i båda de alternativa fall som
nämns ovan. I tillägget har även beredskapen för tilläggsinvesteringar för en effektivare vatten-
rening beaktats.

Om gruvan överförs från konkursboet på ett nytt bolags ansvar, upphör samtidigt finansieringen
via den offentliga utredningen av åtgärder för att förhindra miljöskador som orsakas av gruvdrif-
ten. Då förblir en del av det anslag som reserverats under moment 32.01.22 i den första tilläggs-
budgeten för 2015 oanvända.

2015 II tilläggsb. 112 000 000
2015 I tilläggsb. 97 000 000
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Huvudtitel 33
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-
OMRÅDE

10.  Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster

55. Underhållsstöd (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på  12 200 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag föranleds av att mottagarna av underhållsstöd är fler
än beräknat.

2015 II tilläggsb. 12 200 000
2015 budget 195 600 000
2014 bokslut 192 673 967
2013 bokslut 184 384 490

20.  Utkomstskydd för arbetslösa

50. Statsandel till inkomstrelaterad dagpenning (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på  50 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag föranleds av att antalet mottagare av inkomstrelate-
rad dagpenning har ökat.

2015 II tilläggsb. 50 000 000
2015 I tilläggsb. 43 000 000
2015 budget 1 007 000 000
2014 bokslut 990 316 718
2013 bokslut 981 000 000
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56. Statsandel till alterneringsersättning (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på  10 600 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag föranleds av att de ändringar i lagen om alternerings-
ledighet som trädde i kraft den 1 september 2014 har minskat användningen av alterneringsledig-
het mindre än beräknat. 

2015 II tilläggsb. 10 600 000
2015 budget 41 400 000
2014 bokslut 52 150 000
2013 bokslut 51 742 000
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Huvudtitel 36
RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN

01.  Ränta på statsskulden

90. Ränta på statsskulden (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet dras det av  173 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Kalkylen för ränteutgifterna har justerats i enlighet med utfallet av ränteutgif-
terna, upplåningen och utvecklingen av räntenivåerna. Nedgången i räntenivåerna inom euroom-
rådet har inverkat på sänkningen. Vid uppskattningen av ränteutgifterna har som beräkningsan-
tagande använts marknadsräntenivåerna vid kalkyleringstidpunkten: 0,2 procent kort ränta för
ränteperioder på tre år och 0,9 procent lång ränta för ränteperioder på tio år.

2015 II tilläggsb. -173 000 000
2015 budget 1 729 000 000
2014 bokslut 1 696 226 643
2013 bokslut 1 721 864 843


