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III tilläggsbudgeten för 2004

Riksdagen har godkänt följande tredje tilläggsbudget för 2004:

INKOMSTPOSTER

Avdelning 11

euro

11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR i —82 000 000

01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet i —100 000 000

01. Skatt på inkomst och förmögenhet, minskning i ............................. —100 000 000

04. Skatter och avgifter på grund av omsättning i 12 000 000

02. Skatt på vissa försäkringspremier, tillägg i ..................................... 12 000 000

08. Acciser i 6 000 000

05. Läskedrycksaccis, tillägg i.............................................................. 6 000 000
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10. Övriga skatter i —

03. Bilskatt, minskning i ...................................................................... —40 000 000

05. Överlåtelseskatt, tillägg i ................................................................ 33 000 000

06. Lotteriskatt, tillägg i ....................................................................... 7 000 000

19. Övriga inkomster av skattenatur i —

03. Banskatt i ....................................................................................... —

Avdelning 12

12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR i 114 504 000

24. Utrikesministeriets förvaltningsområde i 1 119 000

99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde, tillägg i.... 1 119 000

27. Försvarsministeriets förvaltningsområde i 3 401 000

20. Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter, till-

lägg i .............................................................................................. 1 000

99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde, 

tillägg i .......................................................................................... 3 400 000

28. Finansministeriets förvaltningsområde i 25 600 000

07. Överföring från statens pensionsfond, minskning i ......................... —19 400 000

51. Inkomster av metallmynt, minskning i ............................................ —10 000 000

99. Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde, till-

lägg i .............................................................................................. 55 000 000

31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde i —3 697 000

99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvalt-

ningsområde, minskning i............................................................... —3 697 000

39. Övriga inkomster av blandad natur i 88 081 000

01. Böter, tillägg i ................................................................................ 2 000 000

04. Återtagande av utgiftsrester och reserverade anslag, minskning i ... —45 000 000

50. Nettoinkomster av försäljning av aktier, tillägg i ............................ 131 081 000

Avdelning 13

13. RÄNTEINKOMSTER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST i 5 000 000

03. Dividendinkomster i 5 000 000

01. Dividendinkomster, tillägg i ........................................................... 5 000 000
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Avdelning 15

15. LÅN i —31 654 000

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering i —31 654 000

01. Nettoupplåning och skuldhantering, minskning i ............................ —31 654 000

Inkomstposternas totalbelopp:

5 850 000
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ANSLAG

Huvudtitel 21

 euro

21. RIKSDAGEN i 1 200 000

02. Riksdagens kansli i 1 200 000

74. Riksdagens tillbyggnad (reservationsanslag 3 år) i ......................... 1 200 000

Huvudtitel 22

22. REPUBLIKENS PRESIDENT i 1 295 000

02. Republikens presidents kansli i 1 295 000

75. Reparation och ombyggnad (reservationsanslag 3 år), tillägg i ....... 1 295 000

Huvudtitel 23

23. STATSRÅDET i 1 043 000

02. Statsrådets kansli i 43 000

21. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år), till-

lägg i .............................................................................................. 43 000

99. Statsrådets övriga utgifter i 1 000 000

59. Bidrag i anslutning till utbetalningen av ett internationellt teknolo-

gipris (reservationsanslag 3 år) i ..................................................... 1 000 000

Huvudtitel 24

24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 21 547 000

01. Utrikesförvaltningen i 9 650 000

74. Husbyggen (reservationsanslag 3 år), tillägg i ................................ 1 650 000

76. Anskaffning av fastigheter och lokaler (reservationsanslag 3 år), 

tillägg i .......................................................................................... 8 000 000
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30. Internationellt bistånd i —155 000

66. Egentligt bistånd (reservationsanslag 3 år), minskning i ................. —155 000

99. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde i 12 052 000

22. Utgifter för underhåll av de finska fredsbevarande styrkorna (för-

slagsanslag), tillägg i ...................................................................... 1 897 000

25. Civilpersonalens deltagande i krishantering (förslagsanslag), till-

lägg i .............................................................................................. 155 000

66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (förslagsanslag), till-

lägg i .............................................................................................. 10 000 000

Huvudtitel 25

25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 4 013 000

01. Ministeriet och myndigheter i samband med det i 1 950 000

29. Särskilda utgifter (förslagsanslag), tillägg i .................................... 600 000

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

slag), tillägg i ................................................................................. 1 350 000

10. Domstolsväsendet i 813 000

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

lägg i .............................................................................................. 813 000

40. Exekutionsväsendet i 1 250 000

21. Exekutionsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), till-

lägg i .............................................................................................. 1 250 000

50. Verkställighet av straff i —

21. Omkostnader för verkställighet av straff (reservationsanslag 2 år) i —

Huvudtitel 26

26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 3 749 000

07. Häradena i 100 000

21. Häradsämbetenas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i .. 100 000

75. Polisväsendet i 900 000

21. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i ...... 900 000
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80. Räddningsväsendet i 215 000

21. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 215 000

90. Gränsbevakningsväsendet i 834 000

70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 

3 år), tillägg i ................................................................................. 284 000

74. Husbyggen (reservationsanslag 3 år), tillägg i ................................ 550 000

98. Utveckling av regionerna i 1 700 000

43. Landskapsutvecklingspengar (reservationsanslag 3 år), tillägg i ..... 1 700 000

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

turfondsprogram (förslagsanslag) i ................................................. —

62. Statlig medfinansiering för inrikesministeriets vidkommande för 

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

Huvudtitel 27

27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 9 142 000

01. Försvarsministeriet i 1 061 000

19. Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvalt-

ningsområde (förslagsanslag), tillägg i ........................................... 1 061 000

10. Försvarsmakten i —

16. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år) i ............ —

30. Internationell fredsbevarande verksamhet i 5 321 000

22. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för fredsbevarande verksam-

het (förslagsanslag), tillägg i .......................................................... 5 321 000

99. Övriga utgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde i 2 760 000

41. Stöd för VPU Beklädnadsfabrik Ab (reservationsanslag 2 år) i ....... 2 700 000

95. Kursfluktuationer (förslagsanslag), tillägg i.................................... 60 000
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Huvudtitel 28

28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i —41 831 000

01. Finansministeriet i 400 000

22. Statsrådets dataadministrationsenhets omkostnader (reservations-

anslag 2 år), tillägg i ...................................................................... 400 000

05. Statskontoret i 2 300 000

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

07. Pensioner och ersättningar som staten betalar ut i —60 120 000

05. Ordinarie pensioner, familjepensioner och rehabiliteringsstöd (för-

slagsanslag), minskning i ............................................................... —58 120 000

06. Extra pensioner (förslagsanslag), minskning i ................................ —2 000 000

39. Vissa överföringar till landskapet Åland i 169 000

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg i ............................... 169 000

40. Tullverket i 4 800 000

21. Tullverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i ........... 4 800 000

52. Statistikcentralen i 120 000

21. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i. 120 000

80. Förnyande av förvaltningen och vissa stödåtgärder inom personal-

förvaltningen i 2 000 000

20. Utvecklings- och utbildningsverksamhet (reservationsanslag 3 år), 

tillägg i........................................................................................... 2 000 000

99. Övriga utgifter inom finansministeriets förvaltningsområde i 8 500 000

63. På grund av befrielse från skatt återbetalda skatter (förslagsanslag), 

tillägg i........................................................................................... 8 500 000

Huvudtitel 29

29. UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 6 905 000

01. Undervisningsministeriet i 5 642 000

21. Undervisningsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 

tillägg i........................................................................................... 625 000

50. Vissa understöd (fast anslag), tillägg i ............................................ 17 000
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62. Statlig medfinansiering för undervisningsministeriets vidkomman-

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

tillägg i .......................................................................................... 5 000 000

08. Internationellt samarbete i 98 000

22. Omkostnader för Institutet för Ryssland och Östeuropa (reserva-

tionsanslag 2 år), tillägg i ............................................................... 98 000

10. Undervisning och forskning vid universitet i —

21. Universitetens omkostnader (reservationsanslag 3 år) i................... —

24. Övningsskolornas omkostnader (reservationsanslag 2 år) i ............. —

40. Allmänbildande utbildning i 300 000

25. Utvecklande av den allmänbildande utbildningen (reservationsan-

slag 2 år), tillägg i .......................................................................... 300 000

70. Studiestöd i 108 000

58. Understöd för ersättning av hyreskostnader (fast anslag), tillägg i .. 108 000

90. Konst och kultur i 757 000

22. Statens konstmuseums omkostnader (reservationsanslag 2 år), till-

lägg i .............................................................................................. 232 000

51. Stipendier åt konstnärer, författare och översättare (förslagsanslag), 

tillägg i........................................................................................... 474 000

53. Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag), tillägg i ................. 12 000

54. Statsunderstöd till lånekostnaderna för Suomen Kansallisteatteris 

lån för grundlig renovering (fast anslag), tillägg i ........................... 39 000

Huvudtitel 30

30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALT-

NINGSOMRÅDE i 7 236 000

01. Jord- och skogsbruksministeriet i 4 724 000

21. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 

2 år), tillägg i ................................................................................. 124 000

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

48. Ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översväm-

ningar (reservationsanslag 3 år), tillägg i ........................................ 4 000 000

03. Landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd och veterinärmedicinska

skadenämnden i 30 000

21. Nämndernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i .......... 30 000
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12. Inkomststöd för jordbruket och trädgårdsodlingen och komplette-

rande åtgärder inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik i 13 000 000

44. Ersättning för skördeskador (reservationsanslag 3 år), tillägg i ....... 13 000 000

14. Utvecklande av gårdsbrukets struktur och landsbygden i —18 000 000

49. Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag), 

minskning i .................................................................................... —8 000 000

61. Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbrukets delta-

gande i utveckling av landsbygden (förslagsanslag), minskning i ... —10 000 000

62. Statlig medfinansiering för den av EU delfinansierade utvecklingen 

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

31. Främjande och övervakning av skogsbruket i 2 000 000

44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsan-

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

41. Fiskeri-, vilt- och renhushållning i 1 882 000

42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år), till-

lägg i .............................................................................................. 1 500 000

52. Avgifter för tillstånd till fiske i Tana älv och spöfiskeavgifter (för-

slagsanslag), tillägg i ...................................................................... 382 000

62. Främjande av marknadsföringen och strukturpolitiken inom fiskeri-

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

51. Nyttjande och vård av vattentillgångarna i 2 100 000

77. Vattendrags- samt vatten- och avloppsarbeten (reservationsanslag 

3 år), tillägg i ................................................................................. 2 100 000

61. Lantmäteriverket i 1 500 000

40. Utgifter för understödjande av fastighetsförrättningar (förslagsan-

slag), tillägg i ................................................................................. 1 500 000

Huvudtitel 31

31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE i 44 223 000

01. Kommunikationsministeriet i 17 000

22. Forskning och utveckling (reservationsanslag 3 år), tillägg i .......... 17 000

24. Vägförvaltningen i —4 137 000

21. Basväghållningen (reservationsanslag 2 år), tillägg i ...................... 1 378 000
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76. Anskaffningar av jordområden samt ersättningar enligt lagen om 

allmänna vägar (förslagsanslag), tillägg i ....................................... 1 000 000

78. Vissa vägprojekt (förslagsanslag), minskning i ............................... —10 279 000

79. Efterfinansierings-, totalfinansierings- och livscykelsfinansierings-

projekt (reservationsanslag 3 år), tillägg i ....................................... 3 764 000

30. Sjöfartsverket i 700 000

21. Sjöfartsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i ...... 700 000

40. Banförvaltningscentralen i 47 160 000

76. Anskaffningar av jordområden för bannätet och ersättningar (för-

slagsanslag), tillägg i ...................................................................... 2 060 000

77. Utvecklande av bannätet (reservationsanslag 2 år), tillägg i ............ 500 000

78. Vissa banprojekt (förslagsanslag), tillägg i ..................................... 23 500 000

79. Byggande av radionät (reservationsanslag 3 år) i ............................ 21 100 000

60. Köp av tjänster, ersättningar och stöd för kollektivtrafik i 535 000

64. Köp och utvecklande av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i 

skärgården  (reservationsanslag 3 år), tillägg i ................................ 535 000

99. Övriga utgifter inom kommunikationsministeriets förvalt-

ningsområde i —52 000

19. Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvalt-

ningsområde (förslagsanslag), tillägg i ........................................... 7 783 000

62. Statlig medfinansiering för kommunikationsministeriets vidkom-

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

slag), minskning i ........................................................................... —435 000

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

minskning i .................................................................................... —7 400 000

Huvudtitel 32

32. HANDELS- OCH INDUSTRIMINISTERIETS FÖRVALT-

NINGSOMRÅDE i 42 573 000

20. Teknologipolitik i 1 000 000

29. Inrättande och startande av ett FinChi-innovationscentrum i Shang-

hai (reservationsanslag 3 år) i ......................................................... 1 000 000

30. Företagspolitik i 41 573 000

21. Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 

3 år) i ............................................................................................. —

40. Investeringsstöd till detaljhandelsaffärer i glesbygder (reservations-

anslag 3 år) i .................................................................................. 1 800 000
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45. Stödjande av företagens investerings- och utvecklingsprojekt (för-

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

46. Understöd för tryggande av varvsindustrins konkurrensförutsätt-

ningar (reservationsanslag 3 år) i .................................................... 13 660 000

62. Statlig medfinansiering för handels- och industriministeriets vid-

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

anslag), tillägg i ............................................................................. 1 113 000

63. Betalningar som föranleds av skuldkonvertering (reservationsanslag 

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

Huvudtitel 33

33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALT-

NINGSOMRÅDE i 73 800 000

01. Social- och hälsovårdsministeriet i 13 000

21. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 

2 år), tillägg i ................................................................................. 13 000

62. Statlig medfinansiering för social- och hälsovårdsministeriets vid-

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

anslag) i ......................................................................................... —

07. Institutet för arbetshygien i —13 000

50. Statsbidrag för utgifterna vid Institutet för arbetshygien (reserva-

tionsanslag 2 år), minskning i ......................................................... —13 000

08. Folkhälsoinstitutet i 200 000

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

15. Utjämning av familjekostnader i —600 000

51. Moderskapsunderstöd och statens understöd vid internationell adop-

tion (förslagsanslag), tillägg i ......................................................... 200 000

53. Vissa familjeförmåner som skall ersättas av staten (förslagsanslag), 

minskning i .................................................................................... —800 000

17. Utkomstskydd för arbetslösa i 62 500 000

50. Statsandel till arbetslöshetskassor (förslagsanslag), tillägg i ........... 47 000 000

51. Grundskydd i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa 

(förslagsanslag), tillägg i ................................................................ 13 000 000

53. Statsandel till utkomstskydd för arbetslösa som idkar frivilliga stu-

dier (förslagsanslag), tillägg i ......................................................... 2 500 000



2746 Nr 1011 
11

19. Pensionsförsäkring i 7 000 000

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

lantbruksföretagare (förslagsanslag), tillägg i ................................. 3 000 000

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

retagare (förslagsanslag), minskning i ............................................ —7 000 000

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

slagsanslag), tillägg i ...................................................................... 11 000 000

28. Annat utkomstskydd i —3 100 000

50. Militärunderstöd (förslagsanslag), tillägg i ..................................... 500 000

51. Särskilt stöd till invandrare (förslagsanslag), minskning i ............... —3 600 000

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård i 2 300 000

31. Statsandel till kommunerna för social- och hälsovårdsservicens an-

läggningskostnader (förslagsanslag), tillägg i ................................. 300 000

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

vården (reservationsanslag 3 år), tillägg i ....................................... 2 000 000

53. Hälsofrämjande verksamhet och hälsoövervakning i —

24. Övervakning av smittsamma sjukdomar (förslagsanslag) i .............. —

57. Semesterverksamhet i 5 500 000

40. Statlig ersättning för kostnaderna för semesteravbytare för lant-

bruksföretagare (förslagsanslag), tillägg i ....................................... 5 500 000

Huvudtitel 34

34. ARBETSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i —9 960 000

05. Fullföljandet av de europeiska strukturfondernas program i 473 000

61. Europeiska socialfondens deltagande i EU:s strukturfondsprogram 

(förslagsanslag), tillägg i ................................................................ 4 473 000

62. Statlig medfinansiering för arbetsministeriets vidkommande för 

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

ning i .............................................................................................. —4 000 000

06. Arbetskraftspolitiken i —12 486 000

29. Sysselsättnings- och utbildningsåtgärder samt speciella åtgärder 

(förslagsanslag) i ............................................................................ —

31. Statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverk-

samhet i rehabiliteringssyfte (förslagsanslag) i ............................... —

50. Studiesociala förmåner för dem som deltar i arbetskraftspolitisk 

vuxenutbildning (förslagsanslag), tillägg i ...................................... 2 514 000

52. Arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag), minskning i ......................... —15 000 000
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64. Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande 

syfte (förslagsanslag) i ................................................................... —

07. Flykting- och migrationsärenden i 2 053 000

21. Statens åtgärder för mottagande av flyktingar och asylsökande (för-

slagsanslag), tillägg i ...................................................................... 747 000

29. Samhällsorientering för återflyttare (förslagsanslag) i .................... —

30. Statlig ersättning till kommunerna för särskilda kostnader för ut-

komststöd till personer som flyttar till Finland och för social- och 

hälsovård som ges dem (förslagsanslag), minskning i ..................... —1 000 000

63. Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag), tillägg i 2 306 000

99. Övriga utgifter inom arbetsministeriets förvaltningsområde i —

50. Lönegaranti (förslagsanslag) i ........................................................ —

51. Vissa former av sjömansservice (förslagsanslag) i .......................... —

Huvudtitel 35

35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 915 000

40. De regionala miljöcentralerna i 900 000

21. De regionala miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 

2 år), tillägg i ................................................................................. 900 000

70. Statens bostadsfond i 15 000

21. Bostadsfondens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i ..... 15 000

99. Övriga utgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde i —

62. Statlig medfinansiering för miljöministeriets vidkommande för pro-

jekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag) i ................. —

Huvudtitel 36

36. RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN i —160 000 000

01. Ränta på skulden i euro i —160 000 000

90. Ränta på skulden i euro (förslagsanslag), minskning i .................... —160 000 000

Anslagens totalbelopp:

5 850 000
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INKOMSTPOSTER

Avdelning 11

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKAT-

TENATUR

01. Skatter på grund av inkomst och förmö-

genhet

01. Skatt på inkomst och förmögenhet

Från momentet avdras 100 000 000 euro.

04. Skatter och avgifter på grund av omsätt-

ning

02. Skatt på vissa försäkringspremier

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av

12 000 000 euro.

08. Acciser

05. Läskedrycksaccis

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av

6 000 000 euro.

10. Övriga skatter

03. Bilskatt

Från momentet avdras 40 000 000 euro.

05. Överlåtelseskatt

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av

33 000 000 euro.

06. Lotteriskatt

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av

7 000 000 euro.

19. Övriga inkomster av skattenatur

03. Banskatt

Motiveringen till momentet kompletteras så, att

inkomstposten budgeteras enligt presta-

tionsprincipen.

Avdelning 12

INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

24. Utrikesministeriets förvaltningsområde

99. Inkomster inom utrikesministeriets förvalt-

ningsområde

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av

1 119 000  euro.

27. Försvarsministeriets förvaltningsområde

20. Inkomster vid föryttring av lösegendom samt

av royaltyavgifter

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av

1 000 euro.

99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets

förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av

3 400 000 euro.

28. Finansministeriets förvaltningsområde

07. Överföring från statens pensionsfond

Från momentet avdras 19 400 000 euro.

51. Inkomster av metallmynt

Från momentet avdras 10 000 000 euro.
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Dessutom kompletteras motiveringen till mo-

mentet så att inkomster som inflyter under mo-

mentet även får användas till att av Finlands

Bank lösa in metallmynt för den statliga myntre-

serv som bildas genom avtal mellan staten och

Finlands Bank.

99. Övriga inkomster inom finansministeriets

förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av

55 000 000 euro.

31. Kommunikationsministeriets förvalt-

ningsområde

99. Övriga inkomster inom kommunikationsmi-

nisteriets förvaltningsområde

Från momentet avdras 3 697 000 euro.

39. Övriga inkomster av blandad natur

01. Böter

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av

2 000 000 euro.

04. Återtagande av utgiftsrester och reservera-

de anslag

Från momentet avdras 45 000 000 euro.

50. Nettoinkomster av försäljning av aktier

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av

131 081 000 euro.

Avdelning 13

RÄNTEINKOMSTER OCH INTÄKTSFÖ-

RING AV VINST

03. Dividendinkomster

01. Dividendinkomster

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av

5 000 000 euro.

Avdelning 15

LÅN

03. Statens nettoupplåning och skuldhante-

ring

01. Nettoupplåning och skuldhantering

Från momentet avdras 31 654 000 euro.
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ANSLAG

Huvudtitel 21

RIKSDAGEN

02. Riksdagens kansli

74. Riksdagens tillbyggnad  (reservationsanslag

3 år)

Under momentet beviljas 1 200 000 euro.

Anslaget får användas till byggkostnaderna

för den tillbyggnad som riksdagen behöver.

Huvudtitel 22

REPUBLIKENS PRESIDENT

02. Republikens presidents kansli

75. Reparation och ombyggnad  (reservations-

anslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 1 295 000

euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till mo-

mentet så att anslaget även får användas för för-

bättrande av säkerhetssystemen.

Huvudtitel 23

STATSRÅDET

02. Statsrådets kansli

21. Omkostnader för statsrådets kansli  (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 43 000

euro.

99. Statsrådets övriga utgifter

59. Bidrag i anslutning till utbetalningen av ett

internationellt teknologipris  (reservationsan-

slag 3 år)

Under momentet beviljas 1 000 000 euro.

Anslaget får användas som bidrag för utbetal-

ningen av det s.k. millenniumpriset, som är ett

internationellt teknologipris på hög nivå.

Av det tvååriga reservationsanslag på

2 000 000 euro som i den första tilläggsbudge-

ten för 2003 beviljats under moment 23.99.59

och överförts till år 2004 återtas resterande

1 000 000 euro.

Huvudtitel 24

UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALT-

NINGSOMRÅDE

01. Utrikesförvaltningen

74. Husbyggen  (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 1 650 000

euro.

Tilläggsanslaget får hänföras till punkt 1. Ny-

byggnadsprojekt S:t Petersburg i disposi-

tionsplanen. Det preciserade kostnadsförslaget

för projektet är 19 550 000 euro, d.v.s. 4 206 eu-

ro/m
2

.

76. Anskaffning av fastigheter och lokaler  (re-

servationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 8 000 000

euro.
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30. Internationellt bistånd

66. Egentligt bistånd  (reservationsanslag 3 år)

Från momentet avdras 155 000 euro.

Avdraget hänförs till punkt 4. Bistånd som

inte fördelats på olika länder i dispositionspla-

nen.

99. Övriga utgifter inom utrikesministeriets 

förvaltningsområde

22. Utgifter för underhåll av de finska fredsbe-

varande styrkorna  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 1 897 000

euro.

Dessutom ändras dispositionsplanen under

momentet som följer:

Ändringar i dispositionsplanen (euro)

Ursprunglig

disposi-

tionsplan

I tilläggsb.,

förändring +/-

III tilläggsb.,

förändring +/-

Ändrad

disposi-

tionsplan

01. Utgifter för Finlands FN-avdelning 

på Cypern (UNFICYP-operationen) 212 000 - +5 000 217 000

02. Utgifter för Finlands fredsbevarande 

styrka i Etiopien-Eritrea (UNMEE-

operationen) 5 200 000 +3 830 000 -340 000 8 690 000

03. Utgifter för den fredsbevarande ope-

rationen i Liberia (UNMIL-operatio-

nen) - +189 000 - 189 000

04. Utgifter för Finlands fredsbevarande 

styrka i Kosovo (KFOR-operatio-

nen) 30 249 000 +2 634 000 -200 000 32 683 000

05. Gemensamma utgifter 1 621 000 +421 000 +332 000 2 374 000

06. Utgifter för Finlands avdelning i Ma-

kedonien i det forna Jugoslavien 

(EUF-operationen) 80 000 - -60 000 20 000

07. Utgifter för Finlands fredsbevarande 

styrka i Bosnien-Hercegovina (ope-

ration ALTHEA/EUFOR) - - +2 210 000 2 210 000

08. Utgifter för Finlands avdelning i 

Afghanistan (ISAF-operationen) 3 808 000 +1 132 000 -50 000 4 890 000

09. I reserv för merutgifter för pågående 

operationer eller för förlängning av 

dem, för eventuella nya fredsbeva-

rande operationer samt för andra ut-

gifter för den fredsbevarande 

verksamheten 10 801 000 -10 601 000 - 200 000

Sammanlagt 51 971 000 -2 395 000 +1 897 000 51 473 000
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25. Civilpersonalens deltagande i krishante-

ring  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 155 000

euro.

66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bi-

drag  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av

10 000 000 euro.

Huvudtitel 25

JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALT-

NINGSOMRÅDE

01. Ministeriet och myndigheter i samband 

med det

29. Särskilda utgifter  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 600 000

euro.

51. Vissa ersättningar och understöd som beta-

las av staten  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 1 350 000

euro.

10. Domstolsväsendet

23. Omkostnader för övriga domstolar  (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 813 000

euro.

40. Exekutionsväsendet

21. Exekutionsväsendets omkostnader  (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 1 250 000

euro.

50. Verkställighet av straff

21. Omkostnader för verkställighet av straff  (re-

servationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så att

av anslaget även får användas ett belopp av

högst 30 000 euro till utgifter som föranleds av

smärre byggnadsinvesteringar i anslutning till

arbetsverksamheten.

Huvudtitel 26

INRIKESMINISTERIETS FÖRVALT-

NINGSOMRÅDE

07. Häradena

21. Häradsämbetenas omkostnader  (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av  100 000

euro.

75. Polisväsendet

21. Polisväsendets omkostnader  (reservations-

anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 900 000

euro.

80. Räddningsväsendet

21. Räddningsväsendets omkostnader  (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 215 000

euro.

90. Gränsbevakningsväsendet

70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkos-

ter  (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 284 000

euro.
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Dessutom ändras motiveringen till momentet

så att av anslaget får användas 2 957 000 euro

för betalning av utgifterna för den beställnings-

fullmakt som beviljades i budgeten för 2000 för

anskaffning av två bevakningsfartyg samt vid

behov till utgifter enligt leveransavtalet som för-

anleds av ändringar i index och valutakurser.

74. Husbyggen  (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 550 000

euro.

98. Utveckling av regionerna

43. Landskapsutvecklingspengar  (reservations-

anslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 1 700 000

euro.

61. Europeiska regionala utvecklingsfondens

deltagande i EU:s strukturfondsprogram  (för-

slagsanslag)

Motiveringen till momentet ändras så att bevill-

ningsfullmakten ökar från 128 631 000 euro till

128 741 000 euro. Dessutom kompletteras moti-

veringen till momentet så att anslaget budgete-

ras enligt kontantprincipen.

62. Statlig medfinansiering för inrikesministe-

riets vidkommande för projekt i vilka EU:s

strukturfonder deltar  (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet ändras så att bevill-

ningsfullmakten ökar från 28 888 000 euro till

28 964 000 euro. Dessutom kompletteras moti-

veringen till momentet så att anslaget budgete-

ras enligt kontantprincipen.

Huvudtitel 27

FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALT-

NINGSOMRÅDE

01. Försvarsministeriet

19. Mervärdesskatteutgifter inom försvarsminis-

teriets förvaltningsområde  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 1 061 000

euro.

10. Försvarsmakten

16. Anskaffning av försvarsmateriel  (reserva-

tionsanslag 3 år)

Grunderna för användningen av den beställ-

ningsfullmakt om 168 000 000 euro som i stats-

budgeten för 2003 beviljades för utvecklande av

Finlands krigsekonomiska beredskap (STAL-

VA) ändras så att beställningsfullmakten får an-

vändas för anskaffning av utlandstillverkade

bärgranater för artilleri och granatkastare, under

förutsättning att den inhemska försvarsmateriel-

industrin då detta är ändamålsenlig är kompo-

nenttillverkare i dessa anskaffningar. Maximibe-

loppet för beställningsfullmakten och den tids-

mässiga fördelningen av utgifterna förblir

oförändrade.

30. Internationell fredsbevarande verksam-

het

22. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för

fredsbevarande verksamhet  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 5 321 000

euro.
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Dessutom ändras dispositionsplanen under

momentet som följer:

99. Övriga utgifter inom försvarsministeriets 

förvaltningsområde

41. Stöd för VPU Beklädnadsfabrik Ab  (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 2 700 000 euro.

Anslaget får användas till att betala stöd till

VPU Beklädnadsfabrik Ab för säkerställandet av

en behärskad avveckling av bolagets verksam-

het genom åtgärder som underlättar bolagets fi-

nansiella ställning, såsom till att betala amorte-

ringar och räntor på bolagets lån och andra skul-

der som förfallit samt till lön för uppsägningsti-

den för arbetstagarna, till den del bolagets egna

tillgångar inte räcker till för att betala dessa ut-

gifter.

95. Kursfluktuationer  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 60 000

euro.

Ändring av dispositionsplanen (euro)

Ursprung-

lig  disposi-

tionsplan

I tilläggsb.,

förändring +/-

III tilläggsb.,

förändring +/-

Ändrad

disposi-

tionsplan

01. Utgifter för militärobservatörsverksam-

heten 2 509 000 - - 2 509 000

02. Utgifter för Finlands FN-avdelning på 

Cypern (UNFICYP-operationen) 50 000 +10 000 - 60 000

03. Utgifter för Finlands fredsbevarande styr-

ka i Etiopien-Eritrea (UNMEE-operatio-

nen) 3 476 000 +1 821 000 - 5 297 000

04. Utgifter för den fredsbevarande operatio-

nen i Liberia (UNMIL-operationen) - +37 000 - 37 000

05. Utgifter för Finlands fredsbevarande styr-

ka i Kosovo (KFOR-operationen) 14 406 000 +6 648 000 - 21 054 000

06. Gemensamma utgifter 1 152 000 - +168 000 1 320 000

07. Programmet för utvecklande av styrkor 

för krishantering 16 000 000 - - 16 000 000

08. Utgifter för Finlands fredsbevarande styr-

ka i Bosnien-Hercegovina (operation 

ALTHEA/EUFOR) - - +5 321 000 5 321 000

10. Utgifter för Finlands avdelning i Afgha-

nistan (ISAF-operationen) 3 599 000 +2 753 000 - 6 352 000

20. I reserv för merutgifter för pågående ope-

rationer och för förlängning av dem samt 

för eventuella nya fredsbevarande opera-

tioner 2 232 000 -1 888 000 -168 000 176 000

Sammanlagt 43 424 000 +9 381 000 +5 321 000 58 126 000
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Huvudtitel 28

FINANSMINISTERIETS FÖRVALT-

NINGSOMRÅDE

01. Finansministeriet

Statsrådet kan besluta om sådana ägararrange-

mang till följd av vilka staten avstår från sitt

ägande i HAUS kehittämiskeskus Oy. 

22. Statsrådets dataadministrationsenhets om-

kostnader  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av  400 000

euro.

Dessutom ändras anslaget under momentet till

nettoanslag på det sättet att såsom inkomster

som skall nettointäktsföras beaktas inkomsterna

av samfinansierade projekt.

05. Statskontoret

21. Statskontorets omkostnader  (reservations-

anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 2 300 000

euro.

07. Pensioner och ersättningar som staten be-

talar ut

05. Ordinarie pensioner, familjepensioner och

rehabiliteringsstöd  (förslagsanslag)

Från momentet avdras 58 120 000 euro.

06. Extra pensioner  (förslagsanslag)

Från momentet avdras 2 000 000 euro.

39. Vissa överföringar till landskapet Åland

30. Avräkning till Åland  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 169 000

euro.

40. Tullverket

21. Tullverkets omkostnader  (reservationsan-

slag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 4 800 000

euro.

52. Statistikcentralen

21. Statistikcentralens omkostnader  (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 120 000

euro.

80. Förnyande av förvaltningen och vissa 

stödåtgärder inom personalförvaltningen

20. Utvecklings- och utbildningsverksamhet  (re-

servationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 2 000 000

euro.

Dessutom ändras motiveringen till momentet

så att anslaget får användas till avlönande av

personal motsvarande sju årsverken i tidsbund-

na uppgifter.

Anslaget under momentet ombildas till ett

treårigt reservationsanslag.

99. Övriga utgifter inom finansministeriets 

förvaltningsområde

63. På grund av befrielse från skatt återbetalda

skatter  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 8 500 000

euro.
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Huvudtitel 29

UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖR-

VALTNINGSOMRÅDE

01. Undervisningsministeriet

21. Undervisningsministeriets omkostnader  (re-

servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 625 000

euro. 

Vidare kompletteras motiveringen till mo-

mentet så att under 2004 får ingås hyresavtal

gällande undervisningsministeriets lokaler så att

staten efter år 2006 föranleds en ökning av net-

toutgifterna motsvarande högst 500 000 euro på

årsnivå. 

50. Vissa understöd  (fast anslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 17 000

euro under punkten Svenska Finlands folkting i

dispositionsplanen.

62. Statlig medfinansiering för undervisningsmi-

nisteriets vidkommande för projekt i vilka EU:s

strukturfonder deltar  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 5 000 000

euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så

att anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Dessutom ändras motiveringen till momentet

så att bevillningsfullmakten ökar från

71 052 000 euro till 71 060 000 euro.

08. Internationellt samarbete

22. Omkostnader för Institutet för Ryssland och

Östeuropa  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 98 000

euro.

10. Undervisning och forskning vid universi-

tet

21. Universitetens omkostnader  (reservations-

anslag 3 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så att

Tammerfors tekniska universitet får överlåta

150 aktier som det förvaltar i Tampereen Tekno-

logiakeskus Oy till Finn-Medi Invest Oy. Uni-

versitetet får som fusionsvederlag ta emot 1 371

aktier i Finn-Medi Invest Oy. 

24. Övningsskolornas omkostnader  (reserva-

tionsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så att

under 2004 får ingås sådana hyresavtal som ökar

andelen lokaler för övningsskolorna och som

föranleder utgifter först efter 2004 så att ökning-

en av nettoutgifterna är högst 340 000 euro på

årsnivå.

40. Allmänbildande utbildning

25. Utvecklande av den allmänbildande utbild-

ningen  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 300 000

euro.

70. Studiestöd

58. Understöd för ersättning av hyreskostna-

der   (fast anslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 108 000

euro.
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Dessutom ändras dispositionsplanen under

momentet som följer:

90. Konst och kultur

22. Statens konstmuseums omkostnader  (reser-

vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 232 000

euro.

51. Stipendier åt konstnärer, författare och

översättare  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 474 000

euro.

53. Statsunderstöd för lokalkostnader  (fast an-

slag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 12 000

euro. 

Dessutom kompletteras motiveringen till mo-

mentet så att under 2004 får ingås sådana förbin-

delser om hyresförhöjningar gällande Finlands

Nationaloperas lokaler som föranleder utgifter

först efter 2007 så att ökningen av nettoutgifter-

na är högst 550 000 euro på årsnivå. 

54. Statsunderstöd till lånekostnaderna för Suo-

men Kansallisteatteris lån för grundlig renove-

ring  (fast anslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 39 000

euro.

Huvudtitel 30

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTE-

RIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Jord- och skogsbruksministeriet

21. Jord- och skogsbruksministeriets omkostna-

der  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 124 000

euro.

25. Veterinärvård  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 600 000

euro.

48. Ersättande av skador som förorsakats av

exceptionella översvämningar  (reservationsan-

slag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 4 000 000

euro.

Anslaget under momentet ombildas till ett

treårigt reservationsanslag.

03. Landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd 

och veterinärmedicinska skadenämnden

21. Nämndernas omkostnader  (reservationsan-

slag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 30 000

euro.

Tillägg till dispositionsplanen, euro

Ursprung-

lig disposi-

tionsplan Tillägg

Ändrad

disposi-

tionsplan

Studenter-

nas hälso-

vårds-

stiftelse 1 460 000 +86 000 1 546 000

Bostads-

organisa-

tionerna 

för stude-

rande 1 178 000 +22 000 1 200 000

Samman-

lagt 2 638 000 +108 000 2 746 000
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12. Inkomststöd för jordbruket och träd-

gårdsodlingen och kompletterande åtgärder 

inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik

44. Ersättning för skördeskador  (reservations-

anslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av

13 000 000 euro.

14. Utvecklande av gårdsbrukets struktur och 

landsbygden

49. Räntestöd för näringsverksamhet på

landsbygden  (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras 8 000 000

euro.

61. Europeiska utvecklings- och garantifonden

för jordbrukets deltagande i utveckling av

landsbygden  (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras

10 000 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så

att anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Dessutom ändras motiveringen till momentet

så att nya beslut om beviljande av medel får fat-

tas till ett belopp av sammanlagt 47 899 000

euro år 2004.

62. Statlig medfinansiering för den av EU delfi-

nansierade utvecklingen av landsbygden  (reser-

vationsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så att

anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Dessutom ändras motiveringen till momentet

så att nya beslut om beviljande av medel får fat-

tas till ett belopp av sammanlagt 66 952 000

euro år 2004.

Anslaget under momentet ombildas till ett

treårigt reservationsanslag. 

31. Främjande och övervakning av skogsbru-

ket 

44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens

uthållighet  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 2 000 000

euro.

Dessutom ändras motiveringen till momentet

så att beslut om stöd enligt lagen om finansie-

ring av hållbart skogsbruk (1094/1996) under

2004 får fattas för högst 68 500 000 euro, varav

staten får orsakas utgifter också under senare år. 

41. Fiskeri-, vilt- och renhushållning

42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse  (reser-

vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av

1 500 000 euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till mo-

mentet så att anslaget får användas till att betala

ersättning utöver tidigare beviljade ersättningar

för skador som havslevande sälar orsakat fiske-

rinäringen under åren 2000—2001, under förut-

sättning att kommissionen beviljar tillstånd att

betala ersättning.

52. Avgifter för tillstånd till fiske i Tana älv och

spöfiskeavgifter  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 382 000

euro.

62. Främjande av marknadsföringen och struk-

turpolitiken inom fiskerinäringen  (reservations-

anslag 3 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så, att

anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

51. Nyttjande och vård av vattentillgångarna

77. Vattendrags- samt vatten- och avloppsarbe-

ten  (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av

2 100 000 euro.
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Dessutom kompletteras motiveringen till mo-

mentet så att av anslaget anvisas 300 000 euro

för inledande av översvämningsskydds- och res-

taureringsprojektet för Vörå å.

61. Lantmäteriverket

40. Utgifter för understödjande av fastighetsför-

rättningar  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 1 500 000

euro.

Huvudtitel 31

KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Kommunikationsministeriet

22. Forskning och utveckling  (reservationsan-

slag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 17 000

euro.

24. Vägförvaltningen

21. Basväghållningen  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 1 378 000

euro. 

Den del om 378 000 euro som är oanvänd av

det tvååriga reservationsanslag om 606 264 000

euro som i budgeten för 2003 budgeterats under

momentet återtas. 

76. Anskaffningar av jordområden samt ersätt-

ningar enligt lagen om allmänna vägar

(förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 1 000 000

euro. 

78. Vissa vägprojekt  (förslagsanslag)

Från momentet avdras 10 279 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen till momentet

så att Vägförvaltningen berättigas att ingå en av-

talsfullmakt för 28,0 miljoner euro i stället för

den under tidigare år beviljade fullmakten att

sluta avtal för 27,0 miljoner euro i fråga om pro-

jektet rv 5 Jorois—Varkaus. 

79. Efterfinansierings-, totalfinansierings- och

livscykelsfinansieringsprojekt  (reservationsan-

slag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 3 764 000

euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så

att ur anslaget under momemtet får betalas de ut-

gifter som föranleds av att den avtalsfullmakt

om 43 728 861 euro för projektet för ett utbygg-

nad av vägavsnittet Orivesi—Muurame, vilket

första gången togs in i budgeten för 2001, över-

skridits med 3 763 942 euro.

30. Sjöfartsverket

21. Sjöfartsverkets omkostnader   (reservations-

anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 700 000

euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till mo-

mentet så att anslaget även får användas till höj-

ning av aktiekapitalet i Saimaan kanavamuseon

tuki Oy.

40. Banförvaltningscentralen

76. Anskaffningar av jordområden för bannätet

och ersättningar  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 2 060 000

euro.

77. Utvecklande av bannätet  (reservationsan-

slag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 500 000

euro.

Dessutom ändras motiveringen till momentet

så att Banförvaltningscentralen berättigas att

ingå en avtalsfullmakt för 46,9 miljoner euro i
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stället för den under tidigare år beviljade full-

makten att sluta avtal för 46,4 miljoner euro för

projektet Uleåborg—Rovaniemi, elektrifiering.

78. Vissa banprojekt  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av

23 500 000 euro.

79. Byggande av radionät  (reservationsanslag

3 år)

Under momentet beviljas 21 100 000 euro.

Den del om 21 100 000 euro som är oanvänd

av det treåriga reservationsanslag om

32 900 000 euro som i budgeten för 2002 budge-

terats under momentet återtas.

60. Köp av tjänster, ersättningar och stöd för 

kollektivtrafik

64. Köp och utvecklande av tjänster inom förbin-

delsefartygstrafiken i skärgården  (reservations-

anslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 535 000

euro.

99. Övriga utgifter inom kommunikations-

ministeriets förvaltningsområde

19. Mervärdesskatteutgifter inom kommunika-

tionsministeriets förvaltningsområde  (förslags-

anslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 7 783 000

euro.

62. Statlig medfinansiering för kommunikations-

ministeriets vidkommande för projekt i vilka

EU:s strukturfonder deltar  (förslagsanslag)

Från momentet avdras 435 000 euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till mo-

mentet så att anslaget budgeteras enligt kon-

tantprincipen.

78. Byggande av trafikförbindelser till Nordsjö

hamn  (förslagsanslag)

Under momentet avdras 7 400 000 euro.

Huvudtitel 32

HANDELS- OCH INDUSTRIMINISTE-

RIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

20. Teknologipolitik

Statens tekniska forskningscentral (VTT) har

rätt att teckna aktier i ett aktiebolag som skall

bildas gemensamt av VTT och Flanders Inter-

university Institute for Biotechnology (VIB) och

att såsom betalning av aktiekapitalet placera av

VTT ägda patent som apport. Avsikten är att bo-

laget skall vara verksamt i Finland och dess

verksamhetsområde skall omfatta bioteknisk

produktion av växtbaserade läkemedelsmole-

kyler.

29. Inrättande och startande av ett FinChi-inno-

vationscentrum i Shanghai  (reservationsanslag

3 år)

Under momentet beviljas 1 000 000 euro.

Anslaget får användas dels till utgifter som

föranleds av startande av pilotprojektet FinChi-

innovationscentrum, som skall inrättas i Shang-

hai för samarbete mellan Finland och Kina, dels

till utgifter för verksamheten och projektet. 

30. Företagspolitik

21. Patent- och registerstyrelsens omkostnader

(reservationsanslag 3 år)

Anslaget under momentet ombildas till ett tre-

årigt reservationsanslag. 

40. Investeringsstöd till detaljhandelsaffärer i

glesbygder   (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 1 800 000 euro.
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Anslaget får på grunder som anges närmare i

en förordning av statsrådet användas till investe-

ringsprojekt för detaljhandelsaffärer i glesbyg-

der.

45. Stödjande av företagens investerings- och

utvecklingsprojekt  (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet ändras så att inves-

teringsstöd, utvecklingsstöd för små och medel-

stora företag, stöd för förbättrande av företags

verksamhetsmiljö samt investerings- och ut-

vecklingsstöd för förädling och marknadsföring

av jordbruksprodukter enligt lagen om stödjan-

de av företagsverksamhet får beviljas till ett be-

lopp av sammanlagt 21 419 000 euro år 2004.

46. Understöd för tryggande av varvsindustrins

konkurrensförutsättningar  (reservationsanslag

3 år)

Under momentet beviljas 13 660 000 euro.

Anslaget får på grunder som fastställs närma-

re i en förordning av statsrådet användas till be-

talning av bidrag till finländska varvsbolag för

ny- eller ombyggnad av fartyg.

62. Statlig medfinansiering för handels- och in-

dustriministeriets vidkommande för projekt i vil-

ka EU:s strukturfonder deltar  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 1 113 000

euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så

att anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Dessutom ändras motiveringen till momentet

så, att bevillningsfullmakten ökar från

82 324 000 euro till 83 437 000 euro.

63. Betalningar som föranleds av skuldkonverte-

ring   (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 25 000 000 euro.

Anslaget får användas till utbetalning till

statsgarantifonden av de betalningar som hänför

sig till en överenskommelse om skuldkonverte-

ring på ca 30 miljoner US-dollar som skall ingås

mellan Finland och Ryska federationen. Avtal

om varu- eller tjänsteleveranser som betalas med

detta reservationsanslag eller med andra medel

får ingås till ett värde av högst 30 miljoner US-

dollar.

Huvudtitel 33

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTE-

RIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Social- och hälsovårdsministeriet

21. Social- och hälsovårdsministeriets omkost-

nader  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 13 000

euro.

62. Statlig medfinansiering för social- och häl-

sovårdsministeriets vidkommande för projekt i

vilka EU:s strukturfonder deltar  (förslagsan-

slag)

Motiveringen till momentet kompletteras så att

anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

07. Institutet för arbetshygien

50. Statsbidrag för utgifterna vid Institutet för

arbetshygien  (reservationsanslag 2 år)

Från momentet avdras 13 000 euro.

08. Folkhälsoinstitutet

21. Folkhälsoinstitutets omkostnader  (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 200 000

euro.

15. Utjämning av familjekostnader

51. Moderskapsunderstöd och statens understöd

vid internationell adoption  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 200 000

euro.
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53. Vissa familjeförmåner som skall ersättas av

staten  (förslagsanslag)

Från momentet avdras 800 000 euro.

17. Utkomstskydd för arbetslösa

50. Statsandel till arbetslöshetskassor

(förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av

47 000 000 euro.

51. Grundskydd i enlighet med lagen om ut-

komstskydd för arbetslösa  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av

13 000 000 euro.

53. Statsandel till utkomstskydd för arbetslösa

som idkar frivilliga studier  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 2 500 000

euro.

19. Pensionsförsäkring

51. Statens andel i de utgifter som föranleds av

lagen om pension för lantbruksföretagare  (för-

slagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 3 000 000

euro.

52. Statens andel i de utgifter som föranleds av

lagen om pension för företagare  (förslagsan-

slag)

Från momentet avdras 7 000 000 euro.

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av

folkpensionslagen  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av

11 000 000 euro.

28. Annat utkomstskydd

50. Militärunderstöd  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 500 000

euro.

51. Särskilt stöd till invandrare   (förslagsan-

slag)

Från momentet avdras 3 600 000 euro.

32. Av kommunerna anordnad social- och 

hälsovård

31. Statsandel till kommunerna för social- och

hälsovårdsservicens anläggningskostnader

(förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 300 000

euro.

36. Statsunderstöd till kommunerna för projekt

inom social- och hälsovården  (reservationsan-

slag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 2 000 000

euro. 

Dessutom kompletteras motiveringen till mo-

mentet så att anslaget även får användas till be-

talning av ett statsunderstöd till sjukvårdsdi-

strikten på högst 2 000 000 euro för kostnader

som föranleds av ökandet av beredskapen för be-

handling av smittsamma sjukdomar (583/1986). 

53. Hälsofrämjande verksamhet och hälso-

övervakning

24. Övervakning av smittsamma sjukdomar

(förslagsanslag)

Motiveringen till momentet kompletteras så att

anslaget även får användas till avlönande av per-

sonal motsvarande högst ett årsverke och till be-

talning av andra utgifter som föranleds därav.
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57. Semesterverksamhet

40. Statlig ersättning för kostnaderna för semes-

teravbytare för lantbruksföretagare  (förslags-

anslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 5 500 000

euro.

Huvudtitel 34

ARBETSMINISTERIETS FÖRVALT-

NINGSOMRÅDE

05. Fullföljandet av de europeiska struktur-

fondernas program

61. Europeiska socialfondens deltagande i EU:s

strukturfondsprogram  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 4 473 000

euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så

att anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Dessutom ändras det femte stycket i motive-

ringen till momentet som följer:

Anslaget får tillsammans med anslagen under

förvaltningsområdenas medfinansieringsmo-

ment användas för anställande av personal mot-

svarande högst 136 årsverken som behövs för

genomförande av de program som Europeiska

socialfonden medfinansierar med medel för den

tekniska hjälpen.

62. Statlig medfinansiering för arbetsministe-

riets vidkommande för projekt i vilka EU:s

strukturfonder deltar  (förslagsanslag)

Från momentet avdras 4 000 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så

att anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Dessutom ändras motiveringen till momentet

så, att bevillningsfullmakten ökar från

82 934 000 euro till 82 939 000 euro.

06. Arbetskraftspolitiken

29. Sysselsättnings- och utbildningsåtgärder

samt speciella åtgärder  (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet kompletteras så att

av överföringsutgifterna budgeteras utgifterna

för anskaffning av arbetskraftspolitisk vuxenut-

bildning, utgifterna för utbildning och inkvarte-

ring som anskaffas vid Stiftelsen Utbildning

Nordkalotten, anskaffningsutgifterna gällande

yrkesinriktad utveckling av arbetskraft från de

ryska närområdena och de baltiska länderna, ut-

gifterna för sysselsättningsstöd till kommuner

och samkommuner och utgifterna för sysselsätt-

ning inom den privata sektorn enligt presta-

tionsprincipen.

31. Statlig ersättning till kommunerna för

anordnande av arbetsverksamhet i rehabilite-

ringssyfte  (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet kompletteras så att

anslaget budgeteras enligt prestationsprincipen.

50. Studiesociala förmåner för dem som deltar i

arbetskraftspolitisk vuxenutbildning  (förslags-

anslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 2 514 000

euro.

52. Arbetsmarknadsstöd  (förslagsanslag)

Från momentet avdras 15 000 000 euro.

64. Överföringsutgifter för investeringar i sys-

selsättningsfrämjande syfte  (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet kompletteras så att

av anslaget under momentet, för tryggande av

sysselsättningen, får betalas även investerings-

utgifter, som budgeteras enligt principen om be-

talningsbeslut.
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07. Flykting- och migrationsärenden

21. Statens åtgärder för mottagande av flykting-

ar och asylsökande  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 747 000

euro.

29. Samhällsorientering för återflyttare  (för-

slagsanslag)

Motiveringen till momentet kompletteras så att

anslaget budgeteras enligt prestationsprincipen.

30. Statlig ersättning till kommunerna för sär-

skilda kostnader för utkomststöd till personer

som flyttar till Finland och för social- och häl-

sovård som ges dem  (förslagsanslag)

Från momentet avdras 1 000 000 euro.

63. Mottagande av flyktingar och asylsökande

(förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 2 306 000

euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till mo-

mentet så att anslaget även får användas till kon-

sumtionsutgifter som föranleds av mottagandet

av flyktingar och asylsökande.

99. Övriga utgifter inom arbetsministeriets 

förvaltningsområde

50. Lönegaranti  (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet kompletteras så att

anslaget får användas även till rättegångskostna-

der och andra konsumtionsutgifter.

51. Vissa former av sjömansservice  (förslags-

anslag)

Motiveringen till momentet kompletteras så att

anslaget får användas även till konsumtionsut-

gifter som föranleds av blankettservice.

Huvudtitel 35

MILJÖMINISTERIETS FÖRVALT-

NINGSOMRÅDE

40. De regionala miljöcentralerna

21. De regionala miljöcentralernas omkostna-

der  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 900 000

euro.

70. Statens bostadsfond

21. Bostadsfondens omkostnader  (reservations-

anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 15 000

euro.

99. Övriga utgifter inom miljöministeriets 

förvaltningsområde

62. Statlig medfinansiering för miljöministeriets

vidkommande för projekt i vilka EU:s struktur-

fonder deltar  (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet kompletteras så att

anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Dessutom ändras motiveringen till momentet

så att bevillningsfullmakten ökar från 9 683 000

euro till 9 750 000 euro.

Huvudtitel 36

RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN

01. Ränta på skulden i euro

90. Ränta på skulden i euro  (förslagsanslag)

 Från momentet avdras 160 000 000 euro.
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Riksdagen har beslutat att den nu godkända tredje tilläggsbudgeten för 2004 tillämpas från och 

med den 1 december 2004.

Helsingfors den 26 november 2004

På riksdagens vägnar

Paavo Lipponen

talman

Seppo Tiitinen

generalsekreterare



UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET
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