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ALLMÄN MOTIVERING

Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en fjärde tilläggsbudget för 2021.

Ekonomiska utsikter

Bruttonationalprodukten beräknas öka med 3,3 % under 2021. Ekonomin har återhämtat sig
snabbt från covid-19-pandemin sedan våren innevarande år. Tillväxtspurten hänger samman med
att den uppdämda efterfrågan realiseras i en situation där vaccineringarna har framskridit snabbt,
de restriktioner som ställts på affärsverksamheten har avvecklats och hushållen och företagen har
starkt förtroende för framtiden. Den ekonomiska återhämtningen fortsätter på hösten i synnerhet
inom de branscher som ännu i början av hösten omfattades av coronarestriktionerna. Den ekono-
miska tillväxten kommer till följd av det att vara stark även i slutet av året och fortsätta 2022.
Bruttonationalprodukten förutspås växa med 2,9 % år 2022.

I prognosen antas att en eventuell försämring av sjukdomsläget inte bromsar återhämtningen
inom ekonomin, även om öppnandet av samhället skulle ske långsammare än vad som förutspåd-
des i sommarens prognos. Den osäkerhet som är förknippad med sjukdomens utveckling, virus-
varianter och vaccinationstäckning ökar osäkerheten i prognosen.

Underskottet i den offentliga sektorns finanser ökade avsevärt 2020 på grund av covid-19-pande-
min. Obalansen mellan utgifterna och inkomsterna i de offentliga finanserna minskar kraftigt
2021 och 2022, när den snabba ekonomiska tillväxten och sysselsättningstillväxten ökar skatte-
inkomsterna och minskar arbetslöshetsutgifterna. Efter den snabba konjunkturuppgången och
den kraftiga minskningen av de stödåtgärder som det beslutats om på grund av coronavirussitua-
tionen uppvisar de offentliga finanserna dock fortfarande ett underskott. Den tillfälliga ekonomis-
ka återhämtningen undanröjer inte den strukturella obalansen i de offentliga finanserna. Den of-
fentliga skulden i förhållande till bruttonationalprodukten steg snabbt 2020. Ökningen av skuld-
kvoten avtar dock i år. Den offentliga skuldkvoten förblir på en betydligt högre nivå än i slutet av
förra årtiondet.

Inkomstposter

Den ekonomiska aktiviteten har utvecklats positivare än väntat. Den ekonomiska tillväxten har
återhämtat sig jämförelsevis kraftigt efter covid-19-pandemin, vilket också syns i statens skatte-
inkomster. Det föreslås att kalkylen över skatteinkomster höjs med sammanlagt 1 511 miljoner
euro. Den mest betydande enskilda ändringen gäller skatten på förvärvs- och kapitalinkomster.
Det uppskattade inflödet höjs med 1 204 miljoner euro. Ändringen beror bland annat på en gynn-
sammare sysselsättningsutveckling än väntat samt på uppgifter om kapitalinkomster och
källskatt.

På basis av den uppdaterade makrokonomiska prognosen och de senaste uppgifterna om influtna
belopp har också intäkterna från samfundsskatten höjts med 123 miljoner euro, intäkterna från
mervärdesskatten med 536 miljoner euro och överlåtelseskatten med 105 miljoner euro.

På basis av uppgifterna om influtna belopp har intäktskalkylen för arvs- och gåvoskatten sänkts
med 90 miljoner euro och intäkterna från tobaksskatten med 106 miljoner euro. Också intäkterna
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från bilskatten förutspås bli 261 miljoner euro mindre än det tidigare budgeterade beloppet. När
det gäller bilskatten minskar inflödet på grund av Skatteförvaltningens anhopning i handlägg-
ningen av skattebeslut som överför skatteinkomster till 2022. Dessutom minskar intäkterna från
bilskatten på grund av att den genomsnittliga utsläppsnivån för personbilar sjunker snabbare än
väntat samt på grund av att efterfrågan på nya personbilar är lägre än väntat.

Det föreslås att kalkylen över inkomster av blandad natur höjs med 412,5 miljoner euro. De vik-
tigaste faktorerna bakom förslaget är inkomsterna från faciliteten för återhämtning och resiliens
på 271 miljoner euro samt inkomsterna från auktioneringen av utsläppsrätter. Uppskattningen av
inkomsterna från auktioneringen av utsläppsrätter höjs med 148 miljoner euro till följd av att pri-
set på utsläppsrätter har höjts.

Ändringar som beror på coronavirussituationen

För statsrådets kansli föreslås ett tillägg på 0,3 miljoner euro för att stärka kommunikationen om
covid-19-pandemin.

För justitiekanslersämbetet föreslås ett tillägg på 0,1 miljoner euro för att täcka nödvändiga per-
sonalutgifter till följd av coronavirussituationen.

För domstolarnas omkostnader föreslås 4,07 miljoner euro och för Åklagarmyndigheten 0,75
miljoner euro för att åtgärda anhopningen som orsakats av coronavirussituationen. Det föreslås
att 12 miljoner euro riktas till ersättningar till privata rättsbiträden. Ökningen av de uppskattade
utgifterna påverkas av det ökade antalet ärenden vid domstolarna för åtgärdandet av anhopningen
på grund av covid-19 och således av en ökning i beloppen av de ersättningar som betalas ut.

För Brottspåföljdsmyndigheten föreslås ett anslag på 5,8 miljoner euro för att vid verkställigheten
av fängelsestraff åtgärda anhopningen som orsakats av coronavirussituationen. Justitieministeriet
har på grund av covid-19-pandemin begränsat verkställigheten av korta fängelsestraff och för-
vandlingsstraff för böter.

För de kostnader som föranleds av coronavirussituationen föreslås 1,8 miljoner euro för polisen,
7,3 miljoner euro för Gränsbevakningsväsendet, 1,1 miljoner euro för räddningsverken och 0,15
miljoner euro för Nödcentralsverket.

För regionförvaltningsverkets omkostnader föreslås 0,7 miljoner euro för tilläggsuppgifter till
följd av ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar (147/2021).

För de utbildningsanordnare som får statsandel för grundläggande konstundervisning per under-
visningstimme föreslås på grund av coronavirussituationen cirka 6,8 miljoner euro för att ersätta
förluster som minskningen av inkomsterna från elevavgifter orsakar och merkostnader för hälso-
säkra undervisningsarrangemang.

För Livsmedelsverket föreslås sammanlagt 0,27 miljoner euro för tilläggskostnader för laborato-
rier och köttbesiktning på grund av coronavirussituationen.
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För stöd till last- och passagerarfartygsrederier för bedrivande av trafik föreslås 23,15 miljoner
euro, varvid stödsumman för 2021 stiger till 69,45 miljoner euro.

För tryggande av landskapens flygförbindelser föreslås 13,8 miljoner euro. Regeringen förband
sig i förhandlingarna om statsbudgeten för 2022 att trygga de upphandlade flygförbindelser som
inleddes år 2021 fram till den 14 augusti 2022.

För närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader föreslås 1,79 miljoner euro för extra kost-
nader som föranleds av coronavirussituationen, i synnerhet i fråga om sakkunnigresurserna för
behandlingen av ansökningar.

Det föreslås ett anslag på 100 miljoner euro för genomförande av en femte ansökningsomgång
för tidsbegränsat kostnadsstöd för företag. För Statskontorets omkostnader föreslås dessutom ett
tillägg på 3 miljon euro för genomförandet av stödet.

Det föreslås att lånen för forsknings- och produktutveckling minskas med 80 miljoner euro och
stödjandet av företagens utvecklingsprojekt med 30 miljoner euro på grund av att efterfrågan på
lån och understöd i anslutning till coronavirussitiationen är mindre än beräknat.

För Business Finlands omkostnader föreslås ett tillägg på 0,59 miljoner euro för extra kostnader
som föranleds av coronavirussituationen i anslutning till världsutställningen i Dubai.

Det föreslås ett avdrag på 130 miljoner euro i anslaget för ersättningar för Finnvera Abp:s förlus-
ter på grund av att utfallet av ersättningarna för förluster har varit måttfullare än väntat.

En fortsatt höjning av företagares rätt till arbetsmarknadsstöd och av det skyddade beloppet inom
utkomstskyddet för arbetslösa för tiden 1 september till 30 november 2021 ökar kostnaderna med
uppskattningsvis sammanlagt cirka 29 miljoner euro.

För anslaget för den riksomfattande informationshanteringen inom social- och hälsovården före-
slås ett tillägg på 0,58 miljoner euro på grund av den nationella användningen av EU:s digitala
covidintyg och 1 miljon euro för fortsatt användning av applikationen Coronablinkern.

Det föreslås ett tillägg på sammanlagt 3,67 miljoner euro för omkostnader för Institutet för hälsa
och välfärd. Av tillägget föranleds 0,4 miljoner euro av upprätthållandet av covid-19-testnings-
kapaciteten, 2,4 miljoner euro av uppföljningen av den genetiska variationen i covid-19-vi-
russtammar och 0,86 miljoner euro av en informationskampanj som planerats för att förbättra
vaccinationstäckningen.

För omkostnaderna för enheten för hälso- och sjukvård för fångar som är underställd Institutet för
hälsa och välfärd föreslås ett tillägg på cirka 1 miljoner euro, varav 0,45 miljoner euro föranleds
av covid-19-pandemins inverkan på kostnaderna.

Kompensation för minskningen av avkastningen av penningspelsverksamhet

Uppskattningen av Veikkaus Ab:s intäkter 2021 har sjunkit från det tidigare meddelade 740 mil-
joner euro till 700 miljoner euro, och intäktsföringen av avkastningen från penningspel till staten
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beräknas således i år bli cirka 40 miljoner euro lägre än den nivå på vilken den uppskattades vara
vid beredningen av budgeten för 2021. Av den minskade intäktsföringen riktas 21,2 miljoner euro
till undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde, 17,2 miljoner euro till social- och
hälsovårdsministeriets förvaltningsområde och 1,6 miljoner euro till jord- och skogsbruksminis-
teriets förvaltningsområde.

Eftersom det på grund av minskningen inte föreslås några ändringar i förvaltningsområdenas mo-
ment för utdelning av avkastning, kompenseras minskningen i sin helhet med budgetmedel inom
ramen.

De förslag till återhämtnings- och resiliensplan som ingår i tilläggsbudgetpropositionen

Finland lämnade den 27 maj 2021 en nationell återhämtnings- och resiliensplan till kommis-
sionen. Finlands återhämtnings- och resiliensplan (RRP) är en nationell plan för utnyttjande av
finansieringen från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF). Kommissionen gav den
14 oktober 2021 sin bedömning av Finlands plan och genomförandebeslutet godkändes i Euro-
peiska unionens råd i oktober 2021.

Enligt de riktlinjer som dragits upp av ministerarbetsgruppen för hållbar tillväxt kan man 2021—
2022 budgetera den andel av Finlands maximala tilldelning som baserar sig på redan realiserade
statistikuppgifter (1,66 miljarder euro). Investeringar som anges i återhämtnings- och resiliens-
planen ingår i omfattande grad i den tredje tilläggsbudgeten för 2021 och i budgetpropositionen
för 2022.

I den fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2021 ingår utgifter enligt återhämtnings- och resi-
liensplanen till ett belopp av sammanlagt 3,86 miljoner euro, som närmast består av administra-
tiva resurser för genomförande av investeringar samt en förskottsbetalning till landskapet Åland.

I Finlands plan för återhämtning och resiliens ingår tre investeringsåtgärder för landskapet Åland,
som gäller förnybar energi, höjning av kompetensnivån och reformen av det kontinuerliga läran-
det, digitalisering och modernisering av utbildningen samt ett personcentrerat digitalt vårdinfor-
mationssystem. För landskapet Åland föreslås 1,5 miljoner euro för finansiering av åtgärderna i
återhämtnings- och resiliensplanen.

För Statskontorets omkostnader föreslås 0,5 miljoner euro för uppföljnings- och övervaknings-
uppgifterna i anslutning till genomförandet av återhämtnings- och resiliensplanen.

För arbets- och näringsministeriets omkostnader föreslås ett tillägg på cirka 0,6 miljoner euro för
administrativa resurser i anslutning till genomförandet av återhämtnings- och resiliensplanen, för
Business Finlands omkostnader föreslås cirka 1,4 miljoner euro och för Energimyndighetens om-
kostnader föreslås 0,1 miljoner euro.

Utrikesministeriets förvaltningsområde

För det egentliga utvecklingssamarbetet föreslås ett tillägg på 12,6 miljoner euro för Finlands do-
nationer av covid-19-vaccin. Finlands deltagande i donationerna sköts med ett öronmärkt stöd till
mekanismen för samarbete kring vacciner COVAX AMC som samordnas av vaccinalliansen Ga-
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vi. Ett villkor för stödet är köp av vacciner av Finlands kvot. Tillägget riktas som ett öronmärkt
stöd som ska användas för de vacciner som Finland skaffar som en del av EU:s upphandling av
vacciner. Motsvarande belopp dras av från momentet anskaffning av vaccin under social- och
hälsovårdsministeriets huvudtitel. Eftersom finska staten har förbundit sig att i vilket fall som
helst betala de vaccin som skaffas, är arrangemangets kostnadseffekt för staten neutral eller näs-
tan neutral.

Statsrådets kansli

För statsrådets kansli föreslås 0,3 miljoner euro för byggande av statsrådets digitala beredskap för
nationella och internationella möten.

Justitieministeriets förvaltningsområde

För Rättsregistercentralen föreslås ett tillägg på sammanlagt 0,33 miljoner euro för uppdaterings-
och informationssäkerhetskostnader i anslutning till informationssystemen, för det ökade antalet
utlämnanden av straffregisterutdrag samt för nya typer av påföljdsavgifter.

För domstolarnas omkostnader föreslås 0,25 miljoner euro för byggande av de säkerhetsutrym-
men som förutsätts i underrättelselagstiftningen.

För Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader föreslås ett tillägg på 3,8 miljoner euro på grund
av beredskapsersättningar för öppna fängelser som betalas retroaktivt för åren 2016—2019.

Inrikesministeriets förvaltningsområde

Det anslag som reserverats för betalningsandelarna för Fonderna för inre säkerhet under EU:s
programperiod 2021—2027 minskas med 5,5 miljoner euro på grund av att inledandet av pro-
gramperioden har fördröjts. För ersättandet av de utgifter som skogsbranden i Kalajoki orsakat
föreslås ett understöd på 1,6 miljoner euro till Älvdalarnas räddningsverk.

För polisen föreslås 30 miljoner euro för att trygga verksamheten, 0,4 miljoner euro för att be-
kämpa brott som riktar sig mot kritiska sektorer och 0,21 miljoner euro för ett projekt för att ef-
fektivisera avslöjandet och stödja utredningen av korruptionsbrottslighet.

För anskaffning av två utsjöbevakningsfartyg föreslås ett tilläggsanslag på 65 miljoner euro för
2021. Gränsbevakningsväsendet berättigas att inom ramen för den totala finansieringen ingå ett
beställningsavtal om två nya utsjöbevakningsfartyg så att det totala värdet av anskaffningen är
högst 325 miljoner euro.

Användningsändamålen för anslagen för mottagande av flyktingar och asylsökande kompletteras
för att ersätta kostnader för förläggningar och inkvartering av lokalt anställda arbetstagare och de-
ras familjer som evakuerats i enlighet med Afghanistans evakueringsbeslut (13 augusti 2021).
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Försvarsministeriets förvaltningsområde

Det föreslås att försvarsmaktens omkostnader höjs med 2,2 miljoner euro för anställning av av-
talsbundna soldater (85 årsverken) och med 0,38 miljoner euro på grund av tilläggslönerna för
skyddsinsatsen i Afghanistan.

Finansministeriets förvaltningsområde

För Tullens omkostnader föreslås 7,66 miljoner euro, varav 0,24 miljoner euro för kostnaderna
för fortsättningen på projektet för myndigheternas gemensamma fältledningssystem (KEJO) och
7,43 miljoner euro för att säkerställa de investeringar som en säker behandling av sekretessbelag-
da uppgifter kräver och andra närmast datatekniska förutsättningar.

Till betalning av tullar som inte tagits ut, jämte räntekostnader som hänför sig till dem och som
ersätts till EU föreslås 3,5 miljoner euro för sådana under 2012—2019 outtagna tullar, och rän-
tekostnader i anslutning till dem, som hänför sig till import av kinesiska textilier och skodon.

För Statskontorets omkostnader föreslås 0,2 miljoner euro för ändringar i informationstjänsten
och rapporteringen i anslutning till välfärdsområdesreformen, likaså 0,2 miljoner euro för bered-
ningen av statsförvaltningens gemensamma visselblåsarkanal för misstänkta missbruk som inrät-
tas med stöd av ett EU-direktiv.

För styrning och utveckling av informations- och kommunikationstekniken (IKT) inom den of-
fentliga förvaltningen föreslås 3,0 miljoner euro för statsunderstöd för försöksprojekten för för-
troendenätet för självsuverän identitet. Syftet med statsunderstöden är att skapa en grund för
verksamheten för det decentraliserade förtroendenätet för självsuverän identitet i Finland.

Det föreslås att motiveringen till momentet stöd för och styrning av beredningen och genomför-
andet av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet kompletteras så att anslaget
även får användas till beredning och genomförande av produktivitetsfrämjande åtgärder enligt re-
geringsprogrammet. Genom en ombudgetering på 22,6 miljoner euro av anslaget föreslås det att
de produktivitetsåtgärder enligt regeringsprogrammet och de åtgärder i anslutning till reformen
av social- och hälsovården och räddningsväsendet som inleddes 2019 ska fortsätta.

Under momentet för understöd till kommunernas incitamentssystem föreslås 7 miljoner euro. Be-
loppet är en ombudgetering av det återtagna anslaget under moment 28.90.32.

Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde

Det föreslås ett tillägg på 14,7 miljoner euro för studiestöd. Av tillägget föranleds 7 miljoner euro
av en ökning av utgifterna för studielånskompensation, 3 miljoner euro av en ökning av utgifterna
för borgensansvar och 4,7 miljoner euro av en ökning av utgifterna för studiepenning för stude-
rande vid läroanstalter på andra stadiet.

För förvaltningsnämnden för Sveaborg föreslås ett tilläggsanslag på 7,6 miljoner euro för om-
byggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet.
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För Utbildningsstyrelsens omkostnader föreslås ett tillägg på 0,5 miljoner euro för produktion av
läromedel på samiska språket.

Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

För Livsmedelsverket föreslås det ett tillägg på 0,38 miljoner euro för det brottsbekämpande ar-
bete inom livsmedelskedjan som utförs vid verket och 0,28 miljoner euro för utvecklande av
övervakningen av distansförsäljning. Dessutom föreslås det 3,5 miljoner euro för ersättningar
som betalas med anledning av djursjukdomen IHN (infektiös hematopoietisk nekros).

För tilläggsutgifter som föranleds av en ökning av ersättningar som betalas till kommunerna med
stöd av veterinärvårdslagen föreslås det 1,4 miljoner euro.

Det föreslås ett tillägg på 2 miljoner euro för genomförandet av METSO-handlingsplanen.

Kommunikationsministeriets förvaltningsområde

Det föreslås att fullmakterna för projekt enligt tidigare beslut justeras enligt följande: Luumäki—
Imatra—ryska gränsen, förbättring av järnvägsförbindelsen, fullmakten för projektet justeras
med 15 miljoner euro (från 195 miljoner euro till 210 miljoner euro) för att de kvalitetsmål för
bankonstruktionen som uppställts för projektet ska uppnås. Fullmakten för projektet för att för-
djupa av havsfarleden i Ajos i Kemi justeras med 15,2 miljoner euro (från 26,5 miljoner euro till
41,7 miljoner euro), till följd av att den beräknade kostnadsnivån har stigit. Fullmakten för pro-
jektet för att förbättra stamväg 68 genom byggande av en ny vägbro i Kållby justeras med 1,2
miljoner euro (från 5 miljoner euro till 6,2 miljoner euro), till följd av att den beräknade kostnads-
nivån har stigit. Fullmakten för projektet för att förbättra anslutningarna vid Simo på avsnittet
Uleåborg—Kemi på riksväg 4 justeras med 5 miljoner euro (från 20 miljoner euro till 25 miljoner
euro), till följd av att den beräknade kostnadsnivån har stigit.

Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

För anslaget för de offentliga arbetskrafts- och företagstjänsterna föreslås en ombudgetering på
20 miljoner euro på grund av förseningar som gäller besluten om lönesubvention.

Det föreslås en anslagsökning på 13 miljoner euro för att täcka kostnaderna för projektet TE-digi.

Det föreslås ett tillägg på 20,4 miljoner euro av fullmakten för EU:s strukturfonder. Tillägget för-
anleds av en ombudgetering av de bevillningsfullmakter som bedöms bli upplösta i slutet av pro-
gramperioden 2014—2020 samt av poster som inte fås från kommissionen.

Det anslag som reserverats för produktionsstödet för förnybar energi minskas med 40 miljoner
euro på grund av sänkningen av det produktionsstöd som betalas för vindkraft.

Intäktsföringen i statsbudgeten av vinstutdelningen 2019—2020 för de aktier i Fingrid Oy som
ägs av Försörjningsberedskapscentralen Fingrid Oy slopas. Förfarandet stärker Försörjningsbe-
redskapscentralens kassalikviditet och förbättrar möjligheterna att reagera på kommande hot och
kriser.
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Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

För anslaget för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak föreslås ett tillägg på sammanlagt cirka
1,5 miljoner euro. Behovet föranleds av att antalet transporter som polisen beställt i samband med
dödsfall har ökat.

Det föreslås 2,5 miljoner för anskaffning av virtualisering och kapacitet för Kanta-tjänsternas
disksystem. Det föreslås dessutom 4,3 miljoner euro för en förbättring av försörjningsberedska-
pen i fråga om Folkpensionsanstaltens kritiska infrastruktur.

För statsandelen av kostnaderna för utkomstskyddet för arbetslösa föreslås ett avdrag på samman-
lagt 188 miljoner euro. Samtidigt minskar det förbättrade sysselsättningsläget kostnaderna avse-
värt jämfört med tidigare uppskattningar.

I statens andel av de kostnader som föranleds av sjukförsäkringslagen föreslås ett avdrag på
40 miljoner euro. Behovet att minska anslaget föranleds bland annat av att antalet coronatest som
ersätts från sjukförsäkringen är lägre än beräknat.

Det föreslås att det anslag som reserverats för kostnader för familjeförmåner minskas med 14 mil-
joner euro på grund av att behovskalkylen preciserats. Det föreslås att det anslag som anvisats för
utgifter i anslutning till det grundläggande utkomststödet sänks med 30 miljoner euro till följd av
det förbättrade ekonomiska läget och den minskade arbetslösheten. För kostnaderna för det all-
männa bostadsbidraget föreslås ett tillägg på 30 miljoner euro på grund av att antalet mottagare
är större än beräknat.

Det föreslås att statens andel av de utgifter som föranleds av folkpensionslagen minskas med 65
miljoner euro, eftersom antalet mottagare är lägre än beräknat.

Miljöministeriets förvaltningsområde

Det föreslås att understödsprocenten för avträdelsestödet för oljeuppvärmning höjs i kommuner-
nas fastigheter i syfte att uppmuntra kommunerna att avstå från den fossila oljeuppvärmningen.

Det föreslås ett anslag på 2 miljoner euro för projektet för ett informationssystem för den byggda
miljön (Ryhti). Med hjälp av anslaget erbjuds kommunerna och landskapsförbunden sakkunnig-
stöd.

Det föreslås ett tillägg på 2 miljoner euro för understöd för bostadshus för att bygga infrastruktu-
ren för laddplatser för elbilar.

Det föreslås ett tillägg på 10 miljoner euro ur Statens bostadsfond till fullmakten för energiunder-
stöd för främjande av energieffektiviteten i bostadsaktiebolag.
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Balansen inom statsfinanserna och statsskulden

Ökningen av inkomsterna i den fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2021 med cirka 1,9 miljar-
der euro och minskningen av anslagen med cirka 249 miljoner euro minskar statens behov av net-
toupplåning med cirka 2,2 miljarder euro.

I poster inom skuldhanteringen antecknas som tillägg 534 miljoner euro, eftersom den låga rän-
tenivån har orsakat emissionsvinster 2021 i samband med att lånen emitterats.

Med beaktande av skillnaden mellan inkomsterna och utgifterna i den fjärde tilläggsbudgetpro-
positionen samt posterna för skuldhantering antecknas i nettoupplåningen till nominellt värde ett
avdrag på sammanlagt 2,7 miljarder euro, varvid beloppet av nettoupplåningen till nominellt vär-
de 2021 är 11,7 miljarder euro.

Statsskulden beräknas vid utgången av 2021 uppgå till cirka 136 miljarder euro, vilket är cirka 55
procent i förhållande till bruttonationalprodukten.

Ramen för valperioden

Det föreslås att de utgifter som ska hänföras till ramen höjs med 278 miljoner euro. Ramutgifterna
för 2021 blir därmed 53 149 miljoner euro.

Med beaktande av priskorrigeringarna och de strukturella korrigeringarna i ramen uppgår ramni-
vån 2021 till 53 271 miljoner euro.

Den fjärde tilläggsbudgetpropositionen innehåller 318 miljoner euro i utgifter som täcks med re-
serven för 2021 för utgiftsbehov av engångsnatur som föranleds av coronavirusläget och som är

Budgetekonomins inkomstposter, anslag och balans, mn euro

2020
Bokslut

2021
Godkänd

budget
(budget+

tilläggsbudgetar)

2021
Regeringens
proposition

2021
Sammanlagt

Anslag sammanlagt 
(exkl. minskning av statsskulden) 67 074 68 088 -249 67 839
— Räntor på statsskulden (huvudtitel 36) 903 771 - 771

Inkomstposter sammanlagt 
(exkl. nettoupplåning och skuldhantering) 49 628 53 723 1 924 55 647
— Skatteinkomster 42 443 45 042 1 511 46 553
— Övriga inkomster 7 185 8 681 413 9 094
Nettoupplåning och skuldhantering 
(mom. 15.03.01) 18 962 14 364 -2 172 1 2192
— Nettoupplåning 18 315 14 414 -2 706 11 708
— Skuldhantering 647 -50 534 484
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finanspolitiskt obligatoriska. Sammanlagt uppgår användningen av reserven, inklusive de tidiga-
re tilläggsbudgetpropositionerna, till 1 848 miljoner euro.

Den ofördelade reserven för det innevarande året blir därmed 123 miljoner euro. Av detta belopp
utgör 121 miljoner euro en så kallad sedvanlig ofördelad reserv som kan överföras till 2022 för
att användas till utgifter av engångsnatur, om inte reserven blir använd i tilläggsbudgetarna 2021.
Av den ofördelade reserven utgör 2 miljoner euro en reserv för sådana finanspolitiskt obligato-
riska utgiftsbehov av engångsnatur som föranleds av coronavirusläget. Om reserven inte har an-
vänts fullt ut i tilläggsbudgetarna 2021 faller den bort vid utgången av 2021.

Prisändringar och strukturella ändringar i ramen, mn euro

Moment Ärende 2021 2022 2023

24.01.74 Ombudgetering i anslutning till två lokalprojekt 3,0
24.30.66, 
33.70.20

Finlands donationer av covid-19-vaccin Det görs en 
justering i ramen så att donationerna inte belastar 
ramen. 12,6

26.20.70 Ombudgetering i anslutning till förenhetligande av 
två helikoptrar och deras reservdelslager 1,0

27.10.01 Ändrad tidsmässig fördelning i anslutning till 
utvecklandet av flygvapnets baser (tilläggsbudget III 
2021) -11,8 11,8

27.10.01 Ombudgetering i anslutning till en försening av 
anskaffningar av underhåll 6,4

28.70.05 Ombudgetering av tidigare budgeterad och oanvänd 
finansiering som reserverats för beredningen av och 
produktivitetsåtgärder för social- och hälsovårdsre-
formen 22,6

28.90.32 Ombudgetering i anslutning till slutförandet av 
projekt som inletts 2019 7,0

29.80.50 Ombudgetering av understöd som beviljats för 
förvaltning och skötsel av sanatoriet i Pemar 1,5

30.10.63 Ombudgetering i anslutning till finansieringen för 
utveckling av glest befolkade landsbygdsområden 3,5

31.10.77 Ombudgetering i anslutning till planeringen av ut-
vecklande av stambanan Helsingfors—Tammerfors 8,4

31.10.78 Ombudgetering i anslutning till vägförbindelsen till 
Fennovoima och Tammerfors strandled 7,6

31.20.52 Ombudgetering av anslag som beviljats för stöd för 
anskaffning och konvertering 7,1

32.20.45 Ändrad tidsmässig fördelning i utbetalningarna av 
stöd för LNG-terminalprojektet -5,5 5,5

32.30.51 Partiell ombudgetering av anslaget för 2020 till följd 
av ett dröjsmål i utbetalningarna av anslaget 20,0

32.30.64 Ändrad tidsmässig fördelning på grund av att 
inledandet av EU:s programperiod 2021—2027 
fördröjts -48,5

33.03.25 Ombudgetering i anslutning till förseningar i de na-
tionella kompetenscentrumens anläggningsprojekt 3,0
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33.20.50, 
33.20.52

Förlängning till den 30 november 2021 av de undan-
tag till följd av covid-19 som gäller utkomstskyddet 
för arbetslösa Ändring av utgiftsgrunden under mo-
ment utanför ramen -9,0

33.20.52 Företagarnas rätt till arbetsmarknadsstöd förlängs 
till den 30 november 2021 Ändring av utgiftsgrun-
den under ett moment utanför ramen -20,0
Sänkning av ramnivån motsvarande kompensering-
en av den minskade avkastningen från penningspel, 
JSM:s förvaltningsområde -1,6
Sänkning av ramnivån motsvarande kompensering-
en av den minskade avkastningen från penningspel, 
SHM:s förvaltningsområde -17,2

Sammanlagt -10,0 5,5 11,8

Prisändringar och strukturella ändringar i ramen, mn euro

Moment Ärende 2021 2022 2023

De av riksdagen godkända anslagen för 2021 och de nu föreslagna ändringarna av anslagen 
enligt huvudtitel, euro

Huvudtitel

Godkänd
budget

(budget+tilläggs-
budgetar)

Regeringens
proposition Sammanlagt

21. Riksdagen 128 552 000 - 128 552 000
22. Republikens president 18 767 000 - 18 767 000
23. Statsrådets kansli 1 000 589 000 700 000 1 001 289 000
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 1 355 693 000 15 618 000 1 371 311 000
25. Justitieministeriets förvaltningsområde 1 046 983 000 27 269 000 1 074 252 000
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 1 688 719 000 99 697 000 1 788 416 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 4 593 458 000 -2 495 000 4 590 963 000
28. Finansministeriets förvaltningsområde 19 871 873 000 49 582 000 19 921 455 000
29. Undervisnings- och kulturministeriets 

förvaltningsområde 7 492 460 000 31 190 000 7 523 650 000
30. Jord- och skogsbruksministeriets förvalt-

ningsområde 2 960 994 000 11 696 000 2 972 690 000
31. Kommunikationsministeriets förvalt-

ningsområde 3 726 230 000 61 916 000 3 788 146 000
32. Arbets- och näringsministeriets förvalt-

ningsområde 4 785 258 000 -240 056 000 4 545 202 000
33. Social- och hälsovårdsministeriets för-

valtningsområde 18 282 483 000 -308 057 000 17 974 426 000
35. Miljöministeriets förvaltningsområde 364 523 000 4 302 000 368 825 000
36. Räntor på statsskulden 770 945 000 - 770 945 000
Sammanlagt 68 087 527 000 -248 638 000 67 838 889 000
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De av riksdagen godkända inkomstposterna för 2021 och de nu föreslagna ändringarna av 
inkomstposterna enligt avdelning, euro

Avdelning

Godkänd
budget

(budget+tilläggs-
budgetar)

Regeringens
proposition Sammanlagt

11. Skatter och inkomster av skattenatur 45 041 726 000 1 511 000 000 46 552 726 000
12. Inkomster av blandad natur 5 818 672 000 412 540 000 6 231 212 000
13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning 

av aktier och intäktsföring av vinst 2 719 666 000 - 2 719 666 000
15. Lån (exkl. nettoupplåning och skuldhan-

tering) 143 146 000 - 143 146 000
Sammanlagt (exkl. nettoupplåning och skuldhan-
tering) 53 723 210 000 1 923 540 000 55 646 750 000

15.03.01Nettoupplåning och skuldhantering 14 364 317 000 -2 172 178 000 12 192 139 000
Sammanlagt 68 087 527 000 -248 638 000 67 838 889 000



IV tilläggsbudgeten för 2021

INKOMSTPOSTER

Avdelning 11 €

11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR 1 511 000 000

01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet 1 237 000 000
01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster, tillägg .............................. 1 204 000 000
02. Samfundsskatt, tillägg ..................................................................... 123 000 000
04. Skatt på arv och gåva, avdrag .......................................................... -90 000 000

04. Skatter och avgifter på grund av omsättning 536 000 000
01. Mervärdesskatt, tillägg .................................................................... 536 000 000

08. Punktskatter -106 000 000
01. Punktskatt på tobak, avdrag ............................................................. -106 000 000

10. Övriga skatter -156 000 000
03. Bilskatt, avdrag ................................................................................ -261 000 000
05. Överlåtelseskatt, tillägg ................................................................... 105 000 000
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Avdelning 12

12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR 412 540 000

24. Utrikesministeriets förvaltningsområde -9 400 000
99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde, avdrag .... -9 400 000

25. Justitieministeriets förvaltningsområde 6 000 000
20. Utsökningsavgifter, tillägg .............................................................. 6 000 000

28. Finansministeriets förvaltningsområde 19 000 000
99. Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde, 

tillägg ............................................................................................... 19 000 000

29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde -21 032 000
88. Undervisnings- och kulturministeriets andel av intäkterna av 

penningspelsverksamheten, avdrag ................................................. -21 200 000
99. Övriga inkomster inom undervisnings- och kulturministeriets 

förvaltningsområde, tillägg .............................................................. 168 000

30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde -1 600 000
20. Jord- och skogsbruksministeriets andel av intäkterna av 

penningspelsverksamheten, avdrag ................................................. -1 600 000

31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde -21 530 000
10. Inkomster för ämbetsverken inom förvaltningsområdet, avdrag .... -21 530 000

32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 148 000 000
30. Överföringar från fonder utanför statsbudgeten .............................. —
99. Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltnings-

område, tillägg ................................................................................. 148 000 000

33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 21 800 000
90. Social- och hälsovårdsministeriets andel av avkastningen av 

penningspelsverksamhet, avdrag ..................................................... -17 200 000
99. Övriga inkomster inom social- och hälsovårdsministeriets 

förvaltningsområde, tillägg .............................................................. 39 000 000

35. Miljöministeriets förvaltningsområde 302 000
99. Övriga inkomster inom miljöministeriets förvaltningsområde, 

tillägg ............................................................................................... 302 000

39. Övriga inkomster av blandad natur 271 000 000
20. Inkomster från faciliteten för återhämtning och resiliens ................ 271 000 000
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Avdelning 15

15. LÅN -2 172 178 000

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering -2 172 178 000
01. Nettoupplåning och skuldhantering, avdrag .................................... -2 172 178 000

Inkomstposternas totalbelopp:

-248 638 000
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ANSLAG

Huvudtitel 23 €

23. STATSRÅDETS KANSLI 700 000

01. Förvaltning 600 000
01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år), tillägg 600 000

30. Justitiekanslersämbetet 100 000
01. Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 

tillägg ............................................................................................... 100 000

Huvudtitel 24

24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 15 618 000

01. Utrikesförvaltningen 3 167 000
01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 

182 000
74. Husbyggen (reservationsanslag 3 år), tillägg .................................. 2 985 000

10. Krishantering -149 000
20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor 

(förslagsanslag) ................................................................................ —
21. Civilpersonalens deltagande i krishantering (fast anslag), avdrag .. -149 000

30. Internationellt utvecklingssamarbete 12 600 000
66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år), tillägg .. 12 600 000
89. Finansinvesteringar inom utvecklingssamarbetet 

(reservationsanslag 3 år) .................................................................. —
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Huvudtitel 25

25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 27 269 000

01. Ministeriet och förvaltningen 809 000
05. Rättsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), 

tillägg ............................................................................................... 34 000
21. Produktivitetsanslag för justitieministeriets förvaltningsområde 

(reservationsanslag 2 år), tillägg ...................................................... 775 000

10. Domstolar och rättshjälp 16 101 000
03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år), tillägg 4 070 000
04. Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens och konsumenttviste-

nämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ............... 31 000
50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag), tillägg ........ 12 000 000

30. Åklagare 750 000
01. Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg .. 750 000

40. Verkställighet av straff 9 609 000
01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år), 

tillägg ............................................................................................... 9 609 000

Huvudtitel 26

26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 99 697 000

01. Förvaltning -3 713 000
01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag -49 000
04. Krishanteringscentrets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 

tillägg ............................................................................................... 16 000
20. Gemensamma utgifter inom informationsförvaltningen 

(reservationsanslag 2 år), tillägg ...................................................... 240 000
26. EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen un-

der programperioden 2021—2027 (reservationsanslag 3 år), avdrag -5 540 000
50. Vissa understöd (reservationsanslag 2 år), tillägg ........................... 1 620 000

10. Polisväsendet 28 841 000
01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ....... 32 440 000
20. Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och 

hämtning (reservationsanslag 2 år), avdrag ..................................... -4 000 000
21. Gemensamma utgifter för KEJO-projektet (reservationsanslag 3 år) 401 000
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20. Gränsbevakningsväsendet 73 319 000
01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 

tillägg ............................................................................................... 7 300 000
70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 

5 år), tillägg ..................................................................................... 66 019 000

30. Räddningsväsendet och nödcentralerna 1 250 000
01. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 100 000
02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 150 000

40. Migration —
21. Mottagande av flyktingar och asylsökande (reservationsanslag 2 år) —
63. Stöd till mottagningsverksamhetens kunder (förslagsanslag) ......... —

Huvudtitel 27

27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE -2 495 000

10. Militärt försvar -2 505 000
01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag ... -2 961 000
18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 5 år), tillägg . 800 000
50. Stödjande av försvarsorganisationernas verksamhet (fast anslag), 

avdrag .............................................................................................. -344 000

30. Militär krishantering 10 000
20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering 

(reservationsanslag 2 år) .................................................................. —
95. Kursfluktuationer (förslagsanslag), tillägg ...................................... 10 000

Huvudtitel 28

28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 49 582 000

10. Beskattningen och Tullen 11 164 000
02. Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ................... 7 664 000
63. Återbetalda skatter (förslagsanslag), tillägg .................................... 3 500 000

20. Tjänster för statssamfundet 3 960 000
01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ........ 3 900 000
03. Försörjningsberedskapsbankens serviceavgift (förslagsanslag), 

tillägg ............................................................................................... 60 000
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88. Senatkoncernens affärsverk ............................................................. —

40. Statens regional- och lokalförvaltning 700 000
01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år), 

tillägg ............................................................................................... 700 000

70. Utvecklande av statsförvaltningen 25 109 000
01. Styrning och utveckling av informations- och kommunikationstek-

niken (IKT) inom den offentliga förvaltningen (reservationsanslag 
3 år), tillägg ..................................................................................... 3 000 000

05. Stöd för och styrning av beredningen och genomförandet av refor-
men av social- och hälsovården och räddningsväsendet 
(reservationsanslag 3 år), tillägg ...................................................... 22 634 000

20. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år), avdrag ..... -525 000

80. Överföringar till landskapet Åland 1 649 000
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg ................................. 3 649 000
34. Skatteavräkning för Åland (förslagsanslag), avdrag ....................... -3 500 000
35. Finansiering till landskapet Åland från faciliteten för återhämtning 

och resiliens (reservationsanslag 3 år) ............................................. 1 500 000

90. Stöd till kommunerna 7 000 000
32. Statsunderstöd till kommunernas incitamentsystem 

(reservationsanslag 3 år), tillägg ...................................................... 7 000 000

92. EU och internationella organisationer —
69. Avgifter till Europeiska unionen (reservationsanslag 3 år) ............. —

Huvudtitel 29

29. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS 
FÖRVALTNINGSOMRÅDE 31 190 000

01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verk-
samhetsområdet 505 000
01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader 

(reservationsanslag 2 år) .................................................................. —
02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år), 

tillägg ............................................................................................... 500 000
04. Omkostnader för Servicecentret för kontinuerligt lärande och syssel-

sättning (reservationsanslag 2 år), tillägg ........................................ 2 800 000
51. Understöd för kyrklig och religiös verksamhet (fast anslag), tillägg 5 000
53. Utveckling av kontinuerligt lärande och kompetens (reservationsan-

slag 2 år), avdrag ............................................................................. -2 800 000
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40. Högskoleundervisning och forskning 159 000
51. Finlands Akademis forskningsanslag (förslagsanslag), tillägg ....... 4 122 000
53. Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av veten-

skap (förslagsanslag), avdrag .......................................................... -4 122 000
66. Finansieringsandelar till internationella organisationer (förslagsan-

slag), tillägg ..................................................................................... 159 000

70. Studiestöd 14 700 000
52. Statsborgen för studielån (förslagsanslag), tillägg .......................... 10 000 000
55. Studiepenning och bostadstillägg (förslagsanslag), tillägg ............. 4 700 000

80. Konst och kultur 15 826 000
01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 

2 år) .................................................................................................. —
20. Lokalkostnader för Museiverkets kultur- och sevärdhetsobjekt (re-

servationsanslag 2 år) ...................................................................... —
34. Statsandel och statsunderstöd för driftskostnader för grundläggande 

konstutbildning (förslagsanslag), tillägg ......................................... 6 758 000
50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år), tillägg ........................... 10 519 000
52. Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av konst 

(förslagsanslag), avdrag ................................................................... -9 069 000
75. Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (re-

servationsanslag 3 år), tillägg .......................................................... 7 618 000

90. Idrottsverksamhet —
50. Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av fostran 

inom motion och idrott (förslagsanslag), avdrag ............................. -5 889 000
52. Statsandelar till kommuner och idrottsutbildningscenter samt finan-

siering för kostnader för utvärdering av idrottsvetenskapliga projekt 
och vissa understöd (fast anslag), tillägg ......................................... 5 889 000

91. Ungdomsarbete —
50. Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av ung-

domsarbete (förslagsanslag), avdrag ............................................... -2 120 000
52. Statsandelar till kommunernas ungdomsväsende samt vissa under-

stöd (reservationsanslag 2 år), tillägg .............................................. 2 120 000

Huvudtitel 30

30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALT-
NINGSOMRÅDE 11 696 000

01. Förvaltning och forskning 228 000
05. Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 370 000
23. Administrativa arrangemang (reservationsanslag 2 år), avdrag ...... -240 000
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66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (förslagsanslag), 
tillägg ............................................................................................... 98 000

10. Utveckling av landsbygden 3 500 000
63. Utveckling av landsbygden (reservationsanslag 3 år), tillägg ......... 3 500 000

20. Jordbruk och livsmedelsekonomi 6 318 000
01. Livsmedelsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg . 1 418 000
20. Veterinärvård och bekämpning av växtskadegörare (förslagsanslag), 

tillägg ............................................................................................... 4 900 000

40. Naturresursekonomi 2 280 000
45. Främjande av vården av skogsnatur (reservationsanslag 3 år), tillägg 

2 000 000
51. Främjande av fiskerihushållningen (reservationsanslag 3 år), tillägg 280 000

64. Forststyrelsen 170 000
50. Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reserva-

tionsanslag 3 år), tillägg .................................................................. 170 000

70. Lantmäteri och datalager -800 000
01. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag . -800 000
40. Utgifter för understödjande av fastighetsförrättningar 

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

Huvudtitel 31

31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-
OMRÅDE 61 916 000

01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter 1 997 000
01. Kommunikationsministeriets omkostnader 

(reservationsanslag 2 år), tillägg ...................................................... 1 660 000
02. Transport- och kommunikationsverkets omkostnader 

(reservationsanslag 2 år), tillägg ...................................................... 337 000

10. Trafik- och kommunikationsnäten 15 900 000
77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år), tillägg ...... 8 350 000
78. Vissa trafikledsprojekt (reservationsanslag 3 år) ............................ 7 550 000

20. Tjänster inom trafik, transport och kommunikation 44 019 000
51. Understöd till tjänster inom trafik, transport och kommunikation 

(reservationsanslag 3 år), tillägg ...................................................... 30 219 000
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55. Köp och utvecklande av tjänster inom den offentliga persontrafiken 
(reservationsanslag 3 år), tillägg ...................................................... 13 800 000

Huvudtitel 32

32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALT-
NINGSOMRÅDE -240 056 000

01. Förvaltning 17 465 000
01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader 

(reservationsanslag 2 år), tillägg ...................................................... 566 000
02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader 

(reservationsanslag 2 år), tillägg ...................................................... 1 565 000
05. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Business Finland 

(reservationsanslag 3 år), tillägg ...................................................... 2 004 000
09. Energimyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 330 000
10. Utveckling av digitaliseringen (reservationsanslag 3 år), tillägg .... 13 000 000

20. Förnyelse och låga koldioxidutsläpp -120 532 000
40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet 

(förslagsanslag), tillägg ................................................................... 5 000 000
45. Investeringsstöd för LNG-terminaler (förslagsanslag), avdrag ....... -5 532 000
48. Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag), avdrag ........ -40 000 000
83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag), 

avdrag .............................................................................................. -80 000 000

30. Sysselsättning och företagsamhet -106 989 000
40. Stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna 

(reservationsanslag 3 år), tillägg ...................................................... 100 000
42. Stödjande av företagens utvecklingsprojekt (förslagsanslag), avdrag -30 000 000
45. Statsunderstöd för skrotning av torvproduktionsmaskiner 

(reservationsanslag 3 år) .................................................................. —
51. Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år), 

tillägg ............................................................................................... 20 000 000
64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s regional- 

och strukturpolitiska program och andra program inom sammanhåll-
ningspolitiken (förslagsanslag), avdrag ........................................... -97 089 000

40. Specialfinansiering för företag -30 000 000
43. Kostnadsstöd för företag (reservationsanslag 2 år), tillägg ............. 100 000 000
47. Ersättningar för Finnvera Abp:s förluster och räntestöd till bolaget 

(förslagsanslag), avdrag ................................................................... -130 000 000
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Huvudtitel 33

33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS 
FÖRVALTNINGSOMRÅDE -308 057 000

01. Förvaltning 5 130 000
06. Omkostnader för enheten för hälso- och sjukvård för fångar som är 

underställd Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år), 
tillägg ............................................................................................... 1 050 000

25. Den riksomfattande informationshanteringen inom social- och häl-
sovården (reservationsanslag 3 år), tillägg ...................................... 4 080 000

02. Tillsyn 1 540 000
20. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag), 

tillägg ............................................................................................... 1 540 000

03. Forskning och utveckling 6 673 000
04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 

2 år), tillägg ..................................................................................... 3 673 000
25. Nationella kompetenscenter (reservationsanslag 3 år), tillägg ........ 3 000 000

10. Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande 
utkomststöd samt vissa tjänster -16 100 000
50. Familjeförmåner (förslagsanslag), avdrag ....................................... -14 000 000
54. Bostadsbidrag (förslagsanslag), tillägg ........................................... 30 000 000
56. Tolkningstjänster för personer med funktionsnedsättning 

(förslagsanslag), avdrag ................................................................... -6 400 000
57. Grundläggande utkomststöd (förslagsanslag), avdrag .................... -30 000 000
60. Omkostnader för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder 

(reservationsanslag 2 år), tillägg ...................................................... 4 300 000

20. Utkomstskydd för arbetslösa -188 000 000
52. Statsandel till grundskyddet inom arbetslöshetsförmånerna 

(förslagsanslag), avdrag ................................................................... -188 000 000

30. Sjukförsäkring -40 000 000
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen 

(förslagsanslag), avdrag ................................................................... -40 000 000

40. Pensioner -65 000 000
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och 

vissa andra lagar (förslagsanslag), avdrag ....................................... -65 000 000

50. Stöd till veteraner 300 000
50. Fronttillägg (förslagsanslag), tillägg ............................................... 300 000
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60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård —
35. Statlig finansiering till studerandehälsovård som ordnas av Studen-

ternas hälsovårdsstiftelse (reservationsanslag 2 år) ......................... —
38. Statsunderstöd för den offentliga social- och hälsovårdens covid-19-

kostnader (reservationsanslag 2 år) ................................................. —

70. Hälsa och funktionsförmåga främjas -12 600 000
20. Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år), avdrag ................ -12 600 000

Huvudtitel 35

35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 4 302 000

01. Miljöförvaltningens omkostnader -2 000 000
01. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag ... -2 000 000

10. Miljö- och naturvård 2 302 000
20. Bekämpning av miljöskador (reservationsanslag 3 år) ................... —
21. Vissa utgifter för naturvård (reservationsanslag 3 år), avdrag ........ -698 000
22. Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år) ..................... —
52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter 

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

20. Samhällen, byggande och boende 4 000 000
04. Inrättande av ett digitalt register och en digital plattform för den 

byggda miljön (reservationsanslag 3 år), tillägg ............................. 2 000 000
34. Understöd till kommuner för slopande av oljeuppvärmning i 

kommunalt ägda fastigheter (reservationsanslag 3 år) .................... —
37. Understöd för byggande som stöder den gröna omställningen 

(reservationsanslag 3 år) .................................................................. —
52. Understöd för främjande av sådan infrastruktur i bostadshus som 

krävs för eldrivna transporter (reservationsanslag 3 år), tillägg ...... 2 000 000
60. Överföring till Statens bostadsfond ................................................. —

Anslagens totalbelopp:

-248 638 000
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I N K O M S T P O S T E R

Avdelning 11
SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet

01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 1 204 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget beror på en bättre ekonomisk utveckling än väntat, till följd av vilken
att prognosen för förvärvs- och kapitalinkomsterna för 2021 har höjts. Vid uppdateringen av kal-
kylen över inflödet har beaktats uppdateringen av prognosen för källskatten samt rättelsen av sta-
tens utdelning 2021 och förhandsuppgifterna om debiteringsredovisningen för skatteåret 2020. I
synnerhet inflödet och återbäringarna av källskatt är förenade med osäkerhet.

2021 IV tilläggsb. 1 204 000 000
2021 III tilläggsb. -107 000 000
2021 I tilläggsb. 207 000 000
2021 budget 9 712 000 000
2020 bokslut 9 317 154 368
2019 bokslut 9 897 220 113

02. Samfundsskatt
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 123 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget beror på uppgifter om ett större inflöde än beräknat och på uppdate-
ringen av prognosen för skattebasen.
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2021 IV tilläggsb. 123 000 000
2021 III tilläggsb. -5 000 000
2021 budget 3 213 000 000
2020 bokslut 2 787 601 286
2019 bokslut 4 150 481 200

04. Skatt på arv och gåva
Under momentet dras det av 90 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget beror på uppgifter om ett mindre inflöde än beräknat.

2021 IV tilläggsb. -90 000 000
2021 III tilläggsb. -84 000 000
2021 I tilläggsb. 138 000 000
2021 budget 846 000 000
2020 bokslut 797 254 567
2019 bokslut 749 116 900

04. Skatter och avgifter på grund av omsättning

01. Mervärdesskatt
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 536 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget beror på uppgifter om ett större inflöde än beräknat och på uppdate-
ringen av den makroprognos som beskriver mervärdesskattebasens utveckling.

2021 IV tilläggsb. 536 000 000
2021 III tilläggsb. -41 000 000
2021 II tilläggsb. -9 000 000
2021 budget 20 209 000 000
2020 bokslut 18 204 660 362
2019 bokslut 19 034 085 681

08. Punktskatter

01. Punktskatt på tobak
Under momentet dras det av 106 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget beror på att uppgifterna om influtna belopp uppdateras. Bakgrunden
till detta är ändringar i de skattskyldigas lager.
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2021 IV tilläggsb. -106 000 000
2021 budget 1 132 000 000
2020 bokslut 1 058 655 629
2019 bokslut 929 264 582

10. Övriga skatter

03. Bilskatt
Under momentet dras det av 261 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av uppdaterade uppskattningar av försäljningsvolymer av
bilar och av den genomsnittliga skatten samt av den anhopning i handläggningen av skattebeslut
för begagnade bilar, till följd av vilken skatteintäkter överförs till 2022. Storleken på de skattein-
täkter som överförs uppskattas till 107 miljoner euro.

2021 IV tilläggsb. -261 000 000
2021 budget 795 000 000
2020 bokslut 722 198 017
2019 bokslut 891 917 012

05. Överlåtelseskatt
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 105 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget beror på uppgifter om ett större inflöde än beräknat och på att progno-
sen för skattebasen för handeln med bostadsaktier och fastigheter uppdaterades så att den är po-
sitivare än tidigare.

2021 IV tilläggsb. 105 000 000
2021 I tilläggsb. 70 000 000
2021 budget 780 000 000
2020 bokslut 832 906 449
2019 bokslut 843 702 674
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Avdelning 12
INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

24. Utrikesministeriets förvaltningsområde

99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde
Under momentet dras det av 9 400 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av inkomstposten har som avdrag beaktats 10 000 000 euro för
en minskning i inkomsterna från avgifter för handläggning av visum vid finska beskickningar till
följd av covid-19-pandemin och som tillägg 600 000 euro för EU:s finansiella bidrag till samar-
betsprojektet Stöd för Ukrainas skolreform.

2021 IV tilläggsb. -9 400 000
2021 budget 20 814 000
2020 bokslut 28 727 512
2019 bokslut 46 698 411

25. Justitieministeriets förvaltningsområde

20. Utsökningsavgifter
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 6 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av att inkomsterna av utsökningsavgifter ökar jämfört med
tidigare uppskattningar i och med det ökade indrivningsresultatet.

2021 IV tilläggsb. 6 000 000
2021 budget 74 000 000
2020 bokslut 84 101 161
2019 bokslut 83 796 364
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28. Finansministeriets förvaltningsområde

99. Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 19 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 16 000 000 euro av en uppskattad ökning av inkomsterna
av borgensavgifter och 3 000 000 euro av en uppskattad ökning av arv som tillfallit staten. Den
uppskattade ökningen av inkomsterna av borgensavgifter beror på den fullmakt som riksdagen
har gett statsrådet att bevilja nya statliga borgensförbindelser och statsgarantier.

2021 IV tilläggsb. 19 000 000
2021 budget 14 000 000
2020 bokslut 30 487 974
2019 bokslut 30 482 093

29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde

88. Undervisnings- och kulturministeriets andel av intäkterna av penningspelsverksamheten
Under momentet dras det av 21 200 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att outdelade vinstmedel budgeteras enligt presta-
tionsprincipen.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av en förändrad uppskattning av Veikkaus Ab:s intäkter.

2021 IV tilläggsb. -21 200 000
2021 budget 414 700 000
2020 bokslut 385 900 000
2019 bokslut 563 814 000

99. Övriga inkomster inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 168 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av den försäkringsersättning som försäkringsbolaget betalar
i anslutning till tunneln till Sveaborg.

2021 IV tilläggsb. 168 000
2021 III tilläggsb. 200 000
2021 budget 4 000 000
2020 bokslut 44 149 840
2019 bokslut 12 864 443
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30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

20. Jord- och skogsbruksministeriets andel av intäkterna av penningspelsverksamheten
Under momentet dras det av 1 600 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av en förändrad uppskattning av Veikkaus Ab:s intäkter.

2021 IV tilläggsb. -1 600 000
2021 budget 29 600 000
2020 bokslut 28 640 509
2019 bokslut 40 088 330

31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde

10. Inkomster för ämbetsverken inom förvaltningsområdet
Under momentet dras det av 21 530 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av en förändring i inkomsterna från den projektegendom
som hänför sig till trafikstyrnings- och trafikledningsverksamheten och som trafikledningsbola-
get (Fintraffic) löst in av Trafikledsverket. I takt med att projekten framskrider har värdet på den
egendom som ska överlåtas preciserats nedåt, tidpunkterna för färdigställandet av projekten har
preciserats och i vissa projekt har bolaget direkt ansvarat för den andel som tillkommer det, var-
vid sådan egendom som ska lösas in inte har bildats till denna del.

2021 IV tilläggsb. -21 530 000
2021 III tilläggsb. 2 173 000
2021 budget 52 542 000
2020 bokslut 37 847 162
2019 bokslut 7 210 025

32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

30. Överföringar från fonder utanför statsbudgeten
Försörjningsberedskapscentralen kan låta bli att intäktsföra den vinstutdelning från Fingrid Oyj:s
aktier som influtit åren 2019—2020 i statsbudgeten.
F ö r k l a r i n g : Av aktieinnehavet i Fingrid Oyj har sammanlagt 44 300 000 euro influtit i
vinstutdelning till Försörjningsberedskapscentralen åren 2019—2020. Under covid-19-pandemin
har Försörjningsberedskapscentralen tryggat funktionen hos den sjötrafik som är kritisk med tan-
ke på försörjningsberedskapen genom att bevilja rederierna krisstöd och skaffat skyddsutrustning
till social- och hälsovårdsministeriet så att dessa åtgärder helt eller delvis har finansierats med
medel från Försörjningsberedskapscentralen. För att stärka Försörjningsberedskapscentralens fi-
nansiella ställning överförs utdelningsinkomsten för åren 2019—2020 av de aktier i Fingrid Oyj
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som ägs av Försörjningsberedskapscentralen inte till statsbudgeten utan den kvarstår i Försörj-
ningsberedskapsfonden.

Försörjningsberedskapscentralens skyldighet att intäktsföra utdelningsinkomsten av aktierna i
Fingrid Oyj grundar sig på det förvaltningsavtal om aktiebytesarrangemang som Försörjningsbe-
redskapscentralen och finansministeriet ingick 2015. I fortsättningen behöver utdelningsinkom-
ster inte överföras om förvaltningsavtalet ses över i enlighet med de gällande principerna för och
syftet med avtalet. Att se över förvaltningsavtalet i enlighet med de ovannämnda principerna ge-
nom att bibehålla den tidigare nivån på Försörjningsberedskapscentralens avkastning på utdel-
ning innebär att en del av de aktier i Fingrid Oyj som avtalet omfattar överlåts utan vederlag ur
Försörjningsberedskapscentralens balansräkning genom ett förfarande enligt i 4 § 1 mom. i lagen
om statens bolagsinnehav och ägarstyrning till staten (1368/2007).

Med anledning av det som anförts ovan beräknas inget tillägg inflyta under momentet.

2021 IV tilläggsb. —
2019 bokslut 58 246 185

99. Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 148 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av att inkomsterna från auktioneringen av utsläppsrätter
ökar på grund av högre priser för utsläppsrätter.

2021 IV tilläggsb. 148 000 000
2021 budget 311 900 000
2020 bokslut 350 193 937
2019 bokslut 303 558 760

33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

90. Social- och hälsovårdsministeriets andel av avkastningen av penningspelsverksamhet
Under momentet dras det av 17 200 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av en förändrad uppskattning av Veikkaus Ab:s intäkter.

2021 IV tilläggsb. -17 200 000
2021 III tilläggsb. —
2021 budget 433 000 000
2020 bokslut 331 629 858
2019 bokslut 494 650 000

99. Övriga inkomster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 39 000 000 euro.
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F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av att det år 2021 återförs sammanlagt 39 000 000 euro av
anslaget för de tjänster inom öppenvården som tillhandahålls i hemmet och som beviljats front-
veteraner.

2021 IV tilläggsb. 39 000 000
2021 budget 4 050 000
2020 bokslut 11 162 462
2019 bokslut 811 746

35. Miljöministeriets förvaltningsområde

99. Övriga inkomster inom miljöministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 302 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av de inbesparade kostnaderna för Natnet-EU-projektet som
NTM-centralen i Lappland genomförde och som överförs från NTM-centralen till miljöministe-
riet. Motsvarande anslagsökning har gjorts under moment 35.10.21.

2021 IV tilläggsb. 302 000
2021 budget 1 000 000
2020 bokslut 2 897 085
2019 bokslut 719 082

39. Övriga inkomster av blandad natur

20. Inkomster från faciliteten för återhämtning och resiliens
Under momentet beräknas inflyta 271 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : I inkomstposten ingår inkomsterna från EU:s återhämtningsinstrument av en-
gångsnatur (Next Generation EU) i fråga om faciliteten för återhämtning och resiliens. Finland
lämnade den 27 maj 2021 en nationell återhämtnings- och resiliensplan till kommissionen. Pla-
nen har utarbetats med stöd av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/241 av den
12 februari 2021 om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF-förordningen).

Finland ansöker om förskottsutbetalning från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens. För-
skottsutbetalning begärs för en andel på 13 procent av den uppskattning av Finlands maximala
tilldelning som baserar sig på kommissionens höstprognos för 2020.

2021 IV tilläggsb. 271 000 000
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Avdelning 15
LÅN

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering

01. Nettoupplåning och skuldhantering
Under momentet dras det av 2 172 178 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av inkomstposten har som ökning av posterna för skuldhantering
beaktats 534 000 000 euro, varav sammanlagt 524 000 000 euro för emissionsvinster och emis-
sionsförluster och 10 000 000 euro för kapitalförluster. Till följd av de ovannämnda ändringarna
och de ändringar i inkomstposter och anslag som föreslås i denna tilläggsbudgetproposition kan
det under nettoupplåningen till nominellt värde antecknas ett avdrag på 2 706 178 000 euro, var-
vid nettoupplåningen till nominellt värde uppgår till 11 708 139 000 euro år 2021.

I posterna för skuldhantering ingår bland annat emissionsvinster och emissionsförluster. Emis-
sionsdifferensen är skillnaden mellan summan av lånet vid emissionen och den summa som enligt
avtalet ska betalas för lånet.

Inberäknat posterna för skuldhantering uppgår beloppet av nettoinkomsterna till 12 192 139 000
euro år 2021.

2021 IV tilläggsb. -2 172 178 000
2021 III tilläggsb. 2 356 667 000
2021 II tilläggsb. 286 118 000
2021 I tilläggsb. -21 186 000
2021 budget 11 742 718 000
2020 bokslut 18 962 445 477
2019 bokslut 1 792 984 063

Inkomster och utgifter (mn euro)

Nettoupplåning till nominellt värde 11 708
Emissionsvinster 587
Emissionsförluster -103
Kapitalförluster -
Nettoinkomster 12 192
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Huvudtitel 23
STATSRÅDETS KANSLI

01. Förvaltning

01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 600 000 euro.
Av det tvååriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2020 under moment 23.01.04
återtas 400 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 300 000 euro av kommunikationsbehov i anslutning till
covid-19 och 300 000 euro av återtagande och partiell ombudgetering av anslaget för byggande
av statsrådets digitala beredskap för nationella och internationella möten.

Återtagandet av anslaget föranleds av minskade reseutgifter till följd av covid-19-pandemin.

Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.

2021 IV tilläggsb. 600 000
2021 III tilläggsb. 2 122 000
2021 budget 135 094 000
2020 bokslut 132 324 000
2019 bokslut 126 865 000
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30. Justitiekanslersämbetet

01. Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 100 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av nödvändiga utgifter till följd av coronavirussituationen.

2021 IV tilläggsb. 100 000
2021 budget 3 812 000
2020 bokslut 3 513 000
2019 bokslut 3 490 000
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Huvudtitel 24
UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Utrikesförvaltningen

01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 182 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget är 49 000 euro en överföring från moment 26.01.01 för löneutgifter
och andra utgifter för en specialsakkunnig inom räddningsverksamhet och krisberedskap vid Fin-
lands ständiga representation i EU från och med den 1 oktober 2021 och 133 000 euro en överfö-
ring från moment 24.10.21 för löneutgifter och andra utgifter för den finländska särskilda repre-
sentanten (Special Representative of the OSCE Chairperson-in-Office in Ukraine and in the Tri-
lateral Contact Group) för ordföranden för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa
(OSSE) från och med den 1 augusti 2021.

2021 IV tilläggsb. 182 000
2021 III tilläggsb. 237 000
2021 budget 251 236 000
2020 bokslut 239 721 000
2019 bokslut 225 276 000

74. Husbyggen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 985 000 euro.
Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2019 återtas 6 035 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Återtagandet och den partiella ombudgeteringen av anslaget föranleds av att det
projekt som gäller hyreslokalen för kansliet i Peking och projektet för grundlig renovering av Fin-
lands ambassadfastighet i Moskva har fördröjts på grund av covid-19-pandemin. Av tillägget för-
anleds 2 185 000 euro av slutförandet av det projekt som gäller hyreslokalen i Peking och
800 000 euro av projektplaneringen för projektet för grundlig renovering av ambassadfastigheten
i Moskva.

Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.
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2021 IV tilläggsb. 2 985 000
2021 budget 14 500 000
2020 bokslut 12 300 000
2019 bokslut 17 570 000

10. Krishantering

20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag)
Dispositionsplanen under momentet ändras som följer:

F ö r k l a r i n g : Till dispositionsplanen har fogats en ny punkt 25. Utgifter för utbildningsinsats-
en EUTM Moçambique, för vilken det anvisas 75 000 euro för utbildnings- och lönekostnader för
tre soldater från och med den 1 november 2021. Tillägget under punkt 05 i dispositionsplanen
föranleds av rotationsutbildning under punkterna 15 och 25 i dispositionsplanen. Tillägget under
punkt 15 i dispositionsplanen föranleds av att insatsstyrkan höjs från 12 soldater till 20 soldater
från och med den 1 november 2021 och tillägget under punkt 18 i dispositionsplanen föranleds
av de löneförhöjningar i insatsen som trädde i kraft den 1 juni 2021. I anslagen för insatserna ingår
också en reservation för de kostnader för karantän som förorsakats av covid-19-pandemin. Til-
läggen täcks med avdraget under punkt 09 i dispositionsplanen.

Avdraget under punkt 08 i dispositionsplanen föranleds av att Finlands deltagande i Resolute
Support-insatsen i Afghanistan upphört den 18 juni 2021. De anslag som frigörs från insatsen för
det innevarande året riktas till punkt 09 i dispositionsplanen.

Dispositionsplan (euro)

01. Utgifter för utbildning och beredskap för EU:s stridsgrupper 520 000
04. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen) 2 126 000
05. Gemensamma utgifter 9 109 000
08. Resolute Support-insatsen, Afghanistan 1 306 000
09. I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning 

av dem, för utgifter som föranleds av det nationella kortet för 
krishanteringsveteraner, för eventuella nya krishanteringsinsatser 
samt för andra utgifter för krishantering 8 487 000

11. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia 1 328 000
14. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon 17 232 000
15. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali 1 563 000
16. Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA) 1 295 000
18. Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak 8 135 000
23. Utgifter för Natos utbildningsinsats i Irak 531 000
24. Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen Irini 1 373 000
25. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Moçambique 75 000
Sammanlagt 53 080 000
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Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.

2021 IV tilläggsb. —
2021 III tilläggsb. —
2021 budget 53 080 000
2020 bokslut 26 543 522
2019 bokslut 51 168 000

21. Civilpersonalens deltagande i krishantering (fast anslag)
Under momentet dras det av 149 000 euro.
Dispositionsplanen under momentet ändras som följer:

F ö r k l a r i n g : Av avdraget är 16 000 euro en överföring till moment 26.01.04 för temporära
uppgiftsarrangemang vid Krishanteringscentret under tiden 1.4.—30.4.2021 och 1.7.—31.8.2021
och 133 000 euro en överföring till moment 24.01.01 för löneutgifter och andra utgifter för den
finländska särskilda representanten (Special Representative of the OSCE Chairperson-in-Office
in Ukraine and in the Trilateral Contact Group) för ordföranden för Organisationen för säkerhet
och samarbete i Europa (OSSE) från och med den 1 augusti 2021.

Avdragen riktas till punkt 01 i dispositionsplanen.

2021 IV tilläggsb. -149 000
2021 budget 17 585 000
2020 bokslut 15 000 077
2019 bokslut 15 265 214

Ändringar i dispositionsplanen (euro)

05. Gemensamma utgifter +59 000
08. Resolute Support-insatsen, Afghanistan -4 657 000
09. I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem, 

för utgifter som föranleds av det nationella kortet för krishanteringsvete-
raner, för eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för 
krishantering +3 947 000

15. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali +176 000
18. Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak +400 000
25. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Moçambique +75 000
Sammanlagt -

Dispositionsplan (euro)

01. Civil krishantering 17 136 000
02. Valobservatörer 300 000
Sammanlagt 17 436 000
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30. Internationellt utvecklingssamarbete

66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 12 600 000 euro.
Dispositionsplanen under momentet ändras som följer:

Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras så att amorteringsposterna enligt överenskommelsen
med Kuba om omstrukturering av Kubas skulder (FördrS 61/2016) omstruktureras så att Kuba
betalar de återstående skuldförvaltningsposterna under åren 2023—2033. Under åren 2021—
2022 tas inga amorterings- eller ränteposter ut. Under åren 2023—2024 betalar Kuba amorte-
ringsposterna och de ränteposter som förfaller till betalning under dessa år omstruktureras. Kuba
betalar ränta på fordran.
F ö r k l a r i n g : Anslaget under punkt 1 i dispositionsplanen höjs med 4 901 000 euro som riktas
till Anpassningsfonden som lyder under FN:s klimatkonvention och anslaget under punkt 5 i dis-
positionsplanen höjs med 11 500 000 euro som riktas bland annat till de humanitära konsekven-
serna av covid-19-pandemin och till att bemöta de humanitära behoven till följd av utdragna kon-
flikter. Från punkt 2 i dispositionsplanen dras det av 7 376 000 euro, från punkt 6 i dispositions-
planen dras det av 205 000 euro, från punkt 7 i dispositionsplanen dras det av 820 000 euro och
från punkt 9 i dispositionsplanen dras det av 8 000 000 euro.

Anslaget under punkt 4 i dispositionsplanen höjs med 12 600 000 euro för Finlands donationer
av covid-19-vaccin. Donationen av vacciner är en del av EU:s vaccinsolidaritet inom ramen för
initiativet Team Europe. Tillägget riktas till den internationella vaccinmekanismen COVAX
AMC som ska användas för de vacciner som Finland skaffar som en del av EU:s upphandling av
vacciner. Eftersom finska staten har förbundit sig att i vilket fall som helst betala de vaccin som
skaffas, är arrangemangets kostnadseffekt för staten neutral eller nästan neutral. En motsvarande
minskning har gjorts under moment 33.70.20.

Dispositionsplan (euro)

1. Multilateralt utvecklingssamarbete 245 713 000
2. Utvecklingssamarbete med enskilda länder och regioner1) 180 311 000
3. Europeiska utvecklingsfonden 62 100 000
4. Utvecklingssamarbete som inte inriktats enligt land 77 920 000
5. Humanitärt bistånd 98 500 000
6. Planering, stödfunktioner och utvecklingspolitisk 

information inom utvecklingssamarbetet 4 235 000
7. Evaluering och intern revision inom utvecklingssamarbetet 1 230 000
8. Stöd till frivilligorganisationernas utvecklingssamarbete och 

information om utvecklingssamarbetet samt den kommunala 
sektorns utvecklingssamarbete 79 850 000

9. Räntestödsinstrument 20 400 000
Sammanlagt 770 259 000

1) Omfattar sammanlagt 1 881 000 euro i utgifter för ministeriets och Europeiska kommissionens samarbetsprojekt.
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Finlands regering har en fordran hos Kubas regering som baserar sig på de utvecklingskrediter
som beviljats den 26 januari 1973 och den 10 november 1976. Krediterna har sedermera stabili-
serats och skulden har omstrukturerats genom en överenskommelse mellan Finlands och Kubas
regeringar (FördrS 61/2016). Fordran enligt överenskommelsen uppgår till sammanlagt
2 953 000,94 euro. Kuba amorterade under åren 2016—2019 sin skuld till Finland i enlighet med
överenskommelsen. Betalningsposten för 2020 sköts upp genom avtalet om ändring av överens-
kommelsen med Kuba om omstrukturering av Kubas skulder (FördrS 6/2021). De återstående
amorteringsposterna omstruktureras enligt det multilaterala samarbetsprotokoll som upprättades
i Paris så att amorterings- och ränteposterna för åren 2020—2022 struktureras så att de betalas
under åren 2024—2032. Ränteposterna för åren 2023—2024 struktureras så att de betalas under
åren 2028—2033. Kuba betalar amorteringarna för åren 2023—2033 på förfallodagarna. Resten
av ränteposterna betalas på de ursprungliga förfallodagarna. Räntebetalningsdagen är densamma
som amorteringsdagen och den årliga räntan är 1,5 % inklusive alla avgifter. Om Kuba inte iakttar
betalningstidtabellen, tillämpas på de obetalda beloppen en årlig dröjsmålsränta på 9 %. I om-
struktureringen ingår ingen nedskrivning av värdet av skulden. Omstruktureringen beror på Ku-
bas svaga ekonomiska situation, som covid-19-pandemin ytterligare förvärrat.

2021 IV tilläggsb. 12 600 000
2021 III tilläggsb. -3 400 000
2021 budget 761 059 000
2020 bokslut 735 536 000
2019 bokslut 583 759 000

89. Finansinvesteringar inom utvecklingssamarbetet (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att den årliga dröjsmålsräntan på lån som beviljas In-
ternationella fonden för jordbruksutveckling (IFAD) av anslagen för 2021 är 1,35 %.
F ö r k l a r i n g : I fråga om användningen av anslagen under momentet för 2021 har det fast-
ställts att Finland beviljar lån till Internationella fonden för jordbruksutveckling (International
Fund for Agricultural Development, IFAD) som en del av dess 12:e tilläggsfinansieringsomgång.
Finland förhandlar med IFAD om ett låneavtal under 2021. Utgångspunkten för förhandlingarna
är lagstiftningen i Finland, den av IFAD-medlemmarna, inklusive Finland, godkända besluts-
handlingen (Report of the Consultation of the twelfth Replenishment of IFAD 's Resources) för
förhandlingarna för IFAD:s 12:e tilläggsfinansieringsomgång samt den av IFAD:s styrelse god-
kända integrerade låneram för IFAD (IFAD 's Integrated borrowing Framework). IFAD:s inte-
grerade låneram och de räntenivåer som det beslutats om vid förhandlingarna om tilläggsfinan-

Ändringar i dispositionsplanen (euro)

1. Multilateralt samarbete +4 901 000
2. Utvecklingssamarbete med enskilda länder och regioner -7 376 000
4. Utvecklingssamarbete som inte inriktats enligt land +12 600 000
5. Humanitärt bistånd +11 500 000
6. Planering, stödfunktioner och utvecklingspolitisk 

information inom utvecklingssamarbetet -205 000
7. Evaluering och intern revision inom utvecklingssamarbetet -820 000
9. Räntestödsinstrument -8 000 000
Sammanlagt +12 600 000
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siering är inte till alla delar förenliga med lagstiftningen i Finland. Avtalet om lån med IFAD upp-
fyller således inte till alla delar bestämmelserna i 8 § i lagen om statens långivning samt
statsborgen och statsgaranti (449/1988) samt 4 och 12 § i räntelagen (633/1982). Avvikelsen gäl-
ler dröjsmålsränta. Enligt avtalet ska IFAD, om betalningen av skulden försenas, på det försenade
beloppet betala en årlig dröjsmålsränta som är 1,35 %.

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

2021 IV tilläggsb. —
2021 III tilläggsb. —
2021 I tilläggsb. —
2021 budget 129 730 000
2020 bokslut 129 730 000
2019 bokslut 130 000 000
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Huvudtitel 25
JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Ministeriet och förvaltningen

05. Rättsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 34 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som avdrag beaktats 300 000 euro på grund av
att informationssystemsändringarna i anslutning till förvandlingen av böter flyttas till en senare
tidpunkt och som tillägg 229 000 euro för bryggfinansiering av systemet för verkställighet (Raj-
sa), 56 000 euro för en ökning av antalet utlämnade straffregisterutdrag och för extra arbete till
följd av fel i bötesräknaren och 49 000 euro för systemarbete som föranleds av åtgärder för att
begränsa verkställigheten av förvandlingsstraff (covid-19).

2021 IV tilläggsb. 34 000
2021 III tilläggsb. 223 000
2021 budget 8 535 000
2020 bokslut 8 090 000
2019 bokslut 8 471 000

21. Produktivitetsanslag för justitieministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 775 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att det av anslaget har reserverats 250 000 euro för
temporära tilläggsresurser för domstolsväsendet för behandling av miljötillstånd (RRF pelare 1)
som en del av planen för återhämtning och resiliens. Anslaget får användas till avlönande av per-
sonal motsvarande högst tio årsverken i uppgifter för viss tid.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget är 525 000 euro en överföring från moment 28.70.20 för genomför-
ande av utvecklingsprojektet för hantering av behörigheter inom justitieförvaltningen. Tillägget
på 250 000 euro och kompletteringen av motiveringen till momentet föranleds av en överföring
av anslaget för EU:s återhämtningsfond (RRF) från moment 25.10.03.
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2021 IV tilläggsb. 775 000
2021 budget 2 620 000
2020 bokslut 2 578 000
2019 bokslut 245 000

10. Domstolar och rättshjälp

03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 4 070 000 euro.
Motiveringen under momentet ändras som följer:
Anslaget får också användas till Domstolsverkets utgifter.
Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster inte avgifter som tas ut enligt lagen om domstols-
avgifter (1455/2015), justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar
(1744/2015) och justitieministeriets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieför-
valtningsmyndigheters prestationer och som utgifter inte avskrivningar på grund av dessa.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 4 070 000 euro av åtgärdandet av anhopningen av dom-
stolsärenden i anslutning till covid-19-pandemin och 250 000 euro av en investeringsutgift i an-
slutning till underrättelselagstiftningen. Avdraget på 250 000 euro och ändringen av motivering-
en till momentet föranleds av en överföring av anslaget för EU:s återhämtningsfond (RRF) till
moment 25.01.21.

2021 IV tilläggsb. 4 070 000
2021 III tilläggsb. 214 000
2021 I tilläggsb. 7 530 000
2021 budget 284 278 000
2020 bokslut 261 254 000
2019 bokslut 251 315 000

04. Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens och konsumenttvistenämndens omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 31 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av genomförandet av självkostnadsprincipen i Senatkoncer-
nens affärsverks hyror.

2021 IV tilläggsb. 31 000
2021 III tilläggsb. -13 000
2021 I tilläggsb. 1 549 000
2021 budget 81 947 000
2020 bokslut 79 187 000
2019 bokslut 72 271 000
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50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 12 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av det ökade antalet ärenden vid domstolarna för åtgärdan-
det av anhopningen på grund av covid-19 och av en ökning i beloppen av de ersättningar som be-
talas ut till följd av detta.

2021 IV tilläggsb. 12 000 000
2021 budget 75 985 000
2020 bokslut 75 421 844
2019 bokslut 77 561 533

30. Åklagare

01. Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 750 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till betalning av
EPPO-lönebikostnader till de europeiska delegerade åklagare som avses i lagen om Finlands del-
tagande i Europeiska åklagarmyndighetens (EPPO) verksamhet (66/2021).
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av åtgärdandet av anhopningen av rättegångsärenden i an-
slutning till covid-19-pandemin.

Kompletteringen av motiveringen föranleds av att EPPO-lönebikostnaderna till de europeiska de-
legerade åklagare som avses i lagen om Finlands deltagande i Europeiska åklagarmyndighetens
(EPPO) verksamhet (66/2021) betalas av omkostnaderna.

2021 IV tilläggsb. 750 000
2021 I tilläggsb. 841 000
2021 budget 55 729 000
2020 bokslut 51 541 000
2019 bokslut 45 848 000

40. Verkställighet av straff

01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 9 609 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget baserar sig 3 780 000 euro på uppnåendet av en uppgörelse i godo
i ett rättegångsärende som hänför sig till arbetstidslagstiftningen, 5 800 000 euro föranleds av åt-
gärdandet av anhopningen av verkställigheten av fängelsestraff i samband med covid-19-pande-
min och 29 000 euro av genomförandet av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks
hyror.
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2021 IV tilläggsb. 9 609 000
2021 III tilläggsb. -204 000
2021 I tilläggsb. 4 720 000
2021 budget 233 939 000
2020 bokslut 222 418 000
2019 bokslut 216 499 000
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Huvudtitel 26
INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning

01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 49 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av en överföring av löneutgifterna för en sakkunnig inom
räddningsverksamhet och krisberedskap vid Finlands ständiga representation i EU till moment
24.01.01.

2021 IV tilläggsb. -49 000
2021 III tilläggsb. 90 000
2021 budget 16 215 000
2020 bokslut 15 072 000
2019 bokslut 14 447 000

04. Krishanteringscentrets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 16 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget är en överföring från moment 24.10.21 för löneutgifter för ett tidsbun-
det uppgiftsarrangemang.

2021 IV tilläggsb. 16 000
2021 III tilläggsb. 2 000
2021 budget 2 194 000
2020 bokslut 2 233 000
2019 bokslut 1 461 000

20. Gemensamma utgifter inom informationsförvaltningen (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 240 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas för digitalisering och för
utvecklande av system i anslutning till den.
Av det tvååriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2020 återtas 240 000 euro.
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F ö r k l a r i n g : Återtagandet och ombudgeteringen av anslaget föranleds av att projekten för-
dröjs.

Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.

2021 IV tilläggsb. 240 000
2021 III tilläggsb. -90 000
2021 budget 1 594 000
2020 bokslut 1 594 000
2019 bokslut 7 929 000

26. EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen under programperioden
2021—2027 (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 5 540 000 euro.
Dessutom ändras motiveringen under momentet som följer:
Anslaget får, under förutsättning att a) Europeiska unionen har godkänt EU:s programperiod
2021—2027 i fråga om EU:s budget för 2021, b) EU-lagstiftningen om de fonder som nämns
nedan för EU:s programperiod och om användningen av deras medel har godkänts och trätt i
kraft, c) den nationella lagstiftningen om fonderna inom området för inrikes frågor har godkänts
och är i kraft och ger inrikesministeriet behörighet att använda EU-medel som EU anvisat Finland
under den nya programperioden samt d) Europeiska kommissionen har godkänt programmen för
Finlands fonder, användas för de utgifter som avses nedan. Anslaget kan användas för kostnader
som har uppstått innan understödsbeslutet fattats, om kostnaderna har uppstått den 1 januari 2021
eller därefter och den ansökan som avser kostnaderna i fråga blir anhängig senast den 31 mars
2022. Anslaget kan användas
1) till genomförande av Asyl-, migrations- och integrationsfonden, instrumentet för ekonomiskt
stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik och Fonden för inre säkerhet (Europaparlamentets
och rådets förordningar) under Europeiska unionens programperiod 2021—2027
2) till betalning av tekniskt bistånd som behövs för genomförande av ovannämnda fonder och av
löneutgifter för personal till dessa uppgifter, motsvarande högst 8 årsverken, samt för betalning
av andra konsumtionsutgifter som är nödvändiga för genomförandet av fonderna
3) till betalning av mervärdesskatteutgiftsandelar som ingår i projekten och åtgärderna när för-
ordningarna om Europeiska unionens fonder tillåter det och i enlighet med nationella författning-
ar
4) till betalning av överföringsutgifter som projektfinansiering till aktörer utanför statsfinanserna
5) till betalning av Finlands förpliktelser enligt programmet och till betalning av åtaganden som
föranleds av andra förbindelser som gäller projekt, förutsatt att dessa inte kan hänföras till den
nationella finansieringsandelen
6) till betalning av finansiella korrigeringar enligt artiklarna 103—104 i Europeiska parlamentets
och rådets förordning (EU) 2021/1060 som gäller finansiella regler för Asyl-, migrations- och in-
tegrationsfonden, instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik och
Fonden för inre säkerhet (den allmänna förordningen) och av Finlands åtaganden som dessa för-
anleder under Europeiska unionens programperiod 2021—2027 samt för betalning av åtaganden
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som föranleds av andra förbindelser som gäller projekt, förutsatt att dessa inte kan hänföras till
den nationella finansieringen
7) till åtgärder i anslutning till beredningen av fonderna för inrikes frågor under Europeiska uni-
onens programperiod 2028—2034.
Inkomster som betalats till verket som arbetsgivare kan avräknas (nettas) under momentet.
F ö r k l a r i n g : Förklaringsdelen under momentet i budgetpropositionen ändras som följer:

De EU-rättsakter som gäller EU:s fonder inom området för inrikes frågor trädde i kraft i juli 2021.
Kommissionen har på våren informerat medlemsstaterna om de preliminära andelarna av finan-
sieringen ur fonderna. Momentets innehåll justeras vid behov när beredningen av EU:s program-
period för 2021—2027 och den nationella beredningen framskridit. Den nationella lagstiftningen
om fonderna inom området för inrikes frågor bereds för den nya programperioden. I samband
med tilläggsbudgetpropositionen överlämnade regeringen till riksdagen en proposition med för-
slag till lag om fonderna inom området för inrikes frågor under programperioden 2021—2027,
och i enlighet med propositionen bereds också en statsrådsförordning om fonderna.

Medlemsstaternas skyldigheter i anslutning till fonderna fastställs i Europeiska parlamentets och
rådets förordning om förvaltningen av fonderna (EU) 2021/1060 (den allmänna förordningen).
Avsikten är att inrikesministeriet ansvarar för den nationella beredningen och verkställigheten av
fonderna och är utsedd förvaltningsmyndighet för fonderna.

För genomförande av projekt och åtgärder som finansieras med medel ur fonderna ska det i regel
finnas nationell finansiering för att verkställa dem. Den nationella finansieringen finns under äm-
betsverkens omkostnadsmoment, om inte något annat särskilt anslag har anvisats i budgeten.

Tekniskt bistånd används i regel för löneutgifter och konsumtionsutgifter som föranleds de myn-
digheter som ansvarar för förvaltningen av fonderna. Enligt den allmänna förordningen är den
procentuella andel för ett fondprogram som ersätts som tekniskt bistånd 6 procent för varje fond
inom området för inrikes frågor.

Inkomsterna från kommissionen har budgeterats under moment 12.26.98. Inkomsterna och utgif-
terna för fonderna under programperioden 2021—2027 kommer att balansera mot slutet av pro-
grammen.

Finlands andel i fonderna inom området för inrikes frågor är enligt kommissionens preliminära
bedömning fondspecifikt följande: Asyl-, migrations- och integrationsfonden 67,9 miljoner euro,
Fonden för inre säkerhet 36,6 miljoner euro och instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsför-
valtning och viseringspolitik 75,4 miljoner euro.

Av användningen av anslaget bedöms konsumtionsutgifterna utgöra merparten och överförings-
utgifternas andel bedöms vara liten.

Anslaget står utanför ramen.

2021 IV tilläggsb. -5 540 000
2021 budget 6 840 000
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50. Vissa understöd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 620 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till betalning av understöd
till Älvdalarnas räddningsverk för extra utgifter som förorsakats av skogsbranden i Kalajoki.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 1 600 000 euro och kompletteringen av motiveringen till
momentet av ersättandet av de extra kostnader som skogsbranden i Kalajoki orsakat till Älvda-
larnas räddningsverk. Av tillägget föranleds 20 000 euro av en nivåförändring av understöden för
skyddade personer inom polisens vittnesskyddsprogram.

2021 IV tilläggsb. 1 620 000
2021 budget 331 000
2020 bokslut 260 000
2019 bokslut 235 000

10. Polisväsendet

01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 32 440 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 30 000 000 euro av tryggandet av polisens verksamhet,
1 830 000 euro av kostnaderna för covid-19-pandemin, 400 000 euro av polisens behov av til-
läggsresurser för att bekämpa brott som riktar sig mot kritiska sektorer och 210 000 euro av ut-
gifter för att effektivisera avslöjandet och stödja utredningen av korruptionsbrottslighet.

2021 IV tilläggsb. 32 440 000
2021 III tilläggsb. 6 733 000
2021 budget 799 361 000
2020 bokslut 802 366 000
2019 bokslut 759 575 000

20. Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och hämtning (reservationsan-
slag 2 år)
Under momentet dras det av 4 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av att anslaget använts i mindre utsträckning än beräknat.

2021 IV tilläggsb. -4 000 000
2021 III tilläggsb. —
2021 budget 7 608 000
2020 bokslut 1 608 000
2019 bokslut 9 168 000
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21. Gemensamma utgifter för KEJO-projektet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 401 000 euro.
Anslaget får användas för gemensamma utgifter för systeminvestering och utveckling som hänför
sig till KEJO-projektet samt för övriga utgifter som föranleds av projektet.
Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2019 återtas 401 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Anslaget är en ombudgetering av det återtagna anslaget.

Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.

2021 IV tilläggsb. 401 000
2019 bokslut 10 830 000

20. Gränsbevakningsväsendet

01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 7 300 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 3 400 000 euro av kostnaderna för återinförandet av
gränskontrollen vid de inre gränserna och 3 900 000 euro av kostnaderna för bekämpning av
covid-19-pandemin.

2021 IV tilläggsb. 7 300 000
2021 III tilläggsb. 5 845 000
2021 budget 271 888 000
2020 bokslut 268 494 000
2019 bokslut 236 780 000

70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 5 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 66 019 000 euro.
Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras så att Gränsbevakningsväsendet berättigas att ingå så-
dana avtal om anskaffning av två nya utsjöbevakningsfartyg som orsakar staten utgifter på sam-
manlagt högst 320 000 000 euro år 2021 och efter år 2021.
Av det femåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2017 återtas 1 019 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 65 000 000 euro av anskaffningen av två nya utsjöbevak-
ningsfartyg.

Under momentet har det redan för planeringen av två nya utsjöbevakningsfartyg beviljats ett til-
lägg på 5 miljoner euro i den fjärde tilläggsbudgeten för 2020, ett tillägg på 120 miljoner euro i
den sjunde tilläggsbudgeten för 2020 och ett tillägg på 120 miljoner euro i den tredje tilläggsbud-
geten för 2021. Det beviljade anslaget räcker inte till för anskaffning av nya utsjöbevakningsfar-



26.30 55

tyg i Turva-klassen, framför allt på grund av att marknadspriserna på råvaror och fartygskompo-
nenter har stigit till följd av pandemin.

Användningen av fullmakten beräknas föranleda staten utgifter på sammanlagt högst 320 miljo-
ner euro åren 2021—2026, varav högst 15 miljoner euro år 2026. De totala kostnaderna för an-
skaffningen beräknas uppgå till högst 325 miljoner euro, när också det anslag på 5 miljoner euro
som 2020 beviljats för planeringen av anskaffningen räknas med.

Av tillägget är 1 019 000 euro en ombudgetering av det återtagna anslaget på grund av att de sista
leveranserna och betalningen av de sista raterna för förenhetligande av två AB/B 412 helikoptrar
och deras reservdelslager flyttas till 2022 av orsaker som är oberoende av Gränsbevakningsvä-
sendet.

Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.

2021 IV tilläggsb. 66 019 000
2021 III tilläggsb. 120 000 000
2021 budget 5 000 000
2020 bokslut 160 010 000
2019 bokslut 9 010 000

30. Räddningsväsendet och nödcentralerna

01. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 100 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av kostnaderna för bekämpningen av och beredskapen för
coronaviruset vid räddningsverken.

2021 IV tilläggsb. 1 100 000
2021 III tilläggsb. 928 000
2021 budget 17 529 000
2020 bokslut 19 648 000
2019 bokslut 16 326 000

02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 150 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av kostnaderna för bekämpningen av och beredskapen för
coronaviruset vid Nödcentralsverket.

2021 IV tilläggsb. 150 000
2021 budget 60 048 000
2020 bokslut 59 615 000
2019 bokslut 54 601 000
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40. Migration

21. Mottagande av flyktingar och asylsökande (reservationsanslag 2 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget i enlighet med 93 § i utlänningslagen
(301/2004) får användas på särskilda humanitära grunder eller för uppfyllande av internationella
förpliktelser för ersättning för kostnaderna för ordnande av mottagningstjänster för personer som
tas till Finland samt för de extra lokaler som hyrs ut för inkvartering av dessa personer.
F ö r k l a r i n g : Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag un-
der momentet.

2021 IV tilläggsb. —
2021 III tilläggsb. -20 679 000
2021 budget 104 614 000
2020 bokslut 97 433 000
2019 bokslut 127 601 000

63. Stöd till mottagningsverksamhetens kunder (förslagsanslag)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget i enlighet med 93 § i utlänningslagen
(301/2004) får användas på särskilda humanitära grunder eller för uppfyllande av internationella
förpliktelser till betalning av mottagningspenning, kompletterande mottagningspenning, bruk-
spenning och utkomststöd till personer som tas till Finland.
F ö r k l a r i n g : Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag un-
der momentet.

2021 IV tilläggsb. —
2021 III tilläggsb. -4 081 000
2021 budget 26 843 000
2020 bokslut 19 963 529
2019 bokslut 25 341 762
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Huvudtitel 27
FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10. Militärt försvar

01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 2 961 000 euro.
Av det tvååriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2020 återtas 6 439 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som avdrag beaktats 11 750 000 euro för en änd-
ring i tidpunkten för projektet för utvecklande av flygvapnets baser och 800 000 euro för en över-
föring av anskaffningar till moment 27.10.18 samt som tillägg 6 439 000 euro för en ombudgete-
ring av det anslag som återtagits, 2 200 000 euro för anställning av avtalsbundna soldater (85 år-
sverken), 380 000 euro för tilläggslöner för skyddsinsatsen i Afghanistan, 344 000 euro i
överföring från moment 27.10.50 och 226 000 euro för byggkostnader för myndigheternas ge-
mensamma fältledningssystem.

Avdraget i anslutning till projektet för utvecklande av flygvapnets baser hänför sig till den änd-
ring av beställningsfullmakten för omkostnader 2021 som gjordes i den tredje tilläggsbudgeten
för 2021, genom vilken utbetalningarna för 2021 överfördes till 2023.

Det återtagna anslaget har ombudgeterats, eftersom betalningstidpunkterna för de anskaffningar
av underhåll av materiel som gjorts med hjälp av beställningsfullmakter för omkostnader till den-
na del flyttas till 2022, och reservationsanslaget för 2020 är inte längre disponibelt då.

Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.

2021 IV tilläggsb. -2 961 000
2021 III tilläggsb. -6 107 000
2021 budget 1 969 138 000
2020 bokslut 1 974 942 999
2019 bokslut 1 932 250 000

18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 5 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 800 000 euro.
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Motiveringen till momentet ändras så att högst 234 159 000 euro av anslaget får användas till be-
talning av utgifter för andra anskaffningar av försvarsmateriel än sådana som föranleds av beställ-
ningsfullmakter eller av ändringar i index och valutakurser i samband med beställningsfullmak-
ter.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av en överföring av anskaffningar från moment 27.10.01.

2021 IV tilläggsb. 800 000
2021 III tilläggsb. -280 480 000
2021 budget 783 991 000
2020 bokslut 779 398 000
2019 bokslut 790 472 000

50. Stödjande av försvarsorganisationernas verksamhet (fast anslag)
Under momentet dras det av 344 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till rehabilitering av och
stödåtgärder för veteraner inom militär krishantering.
F ö r k l a r i n g : Avdraget är en överföring till moment 27.10.01.

Försvarsutbildningsföreningens bedömning av utbildningsverksamheten och behovet av statsun-
derstöd 2021 är mindre än tidigare beräknat.

2021 IV tilläggsb. -344 000
2021 budget 5 052 000
2020 bokslut 3 652 000
2019 bokslut 2 152 000

30. Militär krishantering

20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år)
Dispositionsplanen under momentet ändras som följer:
Dispositionsplan (euro)

01. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen) 834 000
03. Utgifter för militärobservatörsverksamheten 1 024 000
04. Resolute Support-insatsen, Afghanistan 3 301 000
05. Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak 5 444 000
06. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Moçambique 50 000
07. Gemensamma utgifter för krishanteringsinsatser 4 898 000
08. Programmet för utvecklande av krishanteringsstyrkor 16 690 000
11. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia 356 000
12. Utgifter för EUNAVFOR MED Irini-insatsen i Medelhavet 280 000
15. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon 6 970 000
16. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali 3 446 000



27.30 59

F ö r k l a r i n g : Genom ändringarna i dispositionsplanen bereder man sig på att höja styrkan i
utbildningsinsatsen EUTM Mali till 20 soldater och på att inrätta den nya utbildningsinsatsen
EUTM Moçambique från och med den 1 november 2021. Ändringsbehoven täcks med anslag un-
der punkten ”I reserv” i dispositionsplanen.

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

2021 IV tilläggsb. —
2021 III tilläggsb. -706 000
2021 budget 58 729 000
2020 bokslut 59 386 000
2019 bokslut 58 380 000

95. Kursfluktuationer (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 10 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av de kursdifferenser som uppkommer vid fakturering av ut-
gifterna inom försvarsministeriets förvaltningsområde för de finska krishanteringsstyrkorna och
som utvecklingen av valutakurserna medför.

2021 IV tilläggsb. 10 000
2021 budget 10 000
2020 bokslut -453
2019 bokslut 4 723

17. Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA) 515 000
19. Utgifter för Natos utbildningsinsats i Irak (NMI) 475 000
20. I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem, 

för eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för 
krishantering 13 740 000

Sammanlagt 58 023 000

Dispositionsplan (euro)

Ändringar i dispositionsplanen (euro)

06. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Moçambique +50 000
16. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali +2 930 000
20. I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem, 

för eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för 
krishantering -2 980 000

Sammanlagt -
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Huvudtitel 28
FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10. Beskattningen och Tullen

02. Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 7 664 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 239 000 euro av fortsättningen på projektet för myndig-
heternas gemensamma fältledningssystem (KEJO) och 7 425 000 euro är avsett att användas för
att säkerställa de investeringar som en säker behandling av sekretessbelagda uppgifter kräver och
andra närmast datatekniska förutsättningar.

Tullen har deltagit i utvecklingen av myndigheternas gemensamma fältledningssystem (KEJO)
men Tullen har inte tagit och kan inte ta i bruk systemet åtminstone under den pågående perioden
för planen för de offentliga finanserna. När projektfinansieringen för KEJO-systemet upphör är
avsikten att kostnaderna för projektet ska styras till och täckas med myndigheternas egna omkost-
nadsanslag. Utan den föreslagna tilläggsfinansieringen har Tullen ingen möjlighet att anvisa re-
surser för utvecklingen av ett informationssystem som genomförs av andra myndigheter.

Behandlingen av Tullens säkerhetsklassificerade information uppfyller inte kraven i den informa-
tionshanteringslag som trädde i kraft vid ingången av 2020. Efter att Tullen under 2019—2020
övergick till att bli användare av statens säkerhetsnät (TUVE) framkom större brister än väntat i
Tullens egen behandlingsmiljö för säkerhetsklassificerad information. De reparations- och för-
bättringsåtgärder som krävs på grund av brister som upptäckts ska vidtas under 2021 och 2022
vid utgången av övergångsperioden för reparationsåtgärder enligt informationshanteringslagen
den 31 december 2022. Tullens nuvarande anslag räcker inte till för att genomföra de åtgärder
som krävs på grund av tvingande ändringar i lagstiftningen.

2021 IV tilläggsb. 7 664 000
2021 III tilläggsb. 1 260 000
2021 II tilläggsb. —
2021 budget 186 252 000
2020 bokslut 171 856 000
2019 bokslut 168 168 000



28.20 61

63. Återbetalda skatter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 500 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av sådana under 2012—2019 outtagna tullar, och räntekost-
nader i anslutning till dem, som hänför sig till import av kinesiska textilier- och skodon och som
ersätts till EU.

2021 IV tilläggsb. 3 500 000
2021 III tilläggsb. 3 100 000
2021 budget 3 000 000
2020 bokslut 36 048 772
2019 bokslut 25 406 659

20. Tjänster för statssamfundet

01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 900 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att 500 000 euro av anslaget har reserverats för ge-
nomförande och ibruktagande av samt för uppgifter i anslutning till användarstödet för det data-
system som används för rapportering, uppföljning och övervakning av projekt och stödmottagare
i anslutning till återhämtnings- och resiliensplanen.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 3 000 000 euro av femte fasen av kostnadsstödet för fö-
retag och av slutförandet av kostnadsstöden för företag, 200 000 euro av ändringar i informations-
tjänsten och rapporteringen i anslutning till välfärdsområdesreformen, 200 000 euro av bered-
ningen av statsförvaltningens gemensamma visselblåsarkanal för misstänkta missbruk som inrät-
tas med stöd av ett EU-direktiv och 500 000 euro av uppföljnings- och övervakningsuppgifterna
i anslutning till genomförandet av EU:s plan för återhämtning och resiliens.

2021 IV tilläggsb. 3 900 000
2021 III tilläggsb. 1 748 000
2021 II tilläggsb. 8 300 000
2021 budget 28 444 000
2020 bokslut 34 454 000
2019 bokslut 24 682 000

03. Försörjningsberedskapsbankens serviceavgift (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 60 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till revision av statens be-
talningsrörelsebankers verksamhet.
F ö r k l a r i n g : Tillägget och kompletteringen av motiveringen föranleds av utgifter för revi-
sioner av statens betalningsrörelsebanker. Det uppskattas att antalet revisioner kommer att vara
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några per år och de hänför sig i huvudsak till förändringar som gäller bankernas underleverantö-
rer.

2021 IV tilläggsb. 60 000
2021 budget 1 500 000

88. Senatkoncernens affärsverk
4. Fullmakter
Motiveringen till momentet ändras så att Senatfastigheter bemyndigas att överföra de fastigheter
som är i Senatfastigheters ägarbesittning och som används av Försvarsmakten och dess samar-
betspartner till det dotteraffärsverk Försvarsfastigheter som ska bildas. När Försvarsförvaltning-
ens byggverk läggs ned överförs dessutom statens förmögenhet i dess balansräkning till Försvars-
fastigheter till ett belopp av sammanlagt cirka 25 miljoner euro. Värdet av den egendom som
överförs till Försvarsfastigheter uppgår till sammanlagt cirka 1,25 miljarder euro. Av egendomen
antecknas högst 210 miljoner euro i Försvarsfastigheters grundkapital. Övrig egendom antecknas
i Försvarsfastigheters eget kapital så att högst 450 miljoner euro av egendomen antecknas som
kapital som tillförts på lånevillkor från Senatfastigheter. En del av Försvarsförvaltningens bygg-
verks egendom kan också överföras till Senatfastigheter. Statsrådet bemyndigas att närmare be-
sluta om vilken egendom som överförs till Försvarsfastigheter och om övriga villkor för överfö-
ringen.
F ö r k l a r i n g : Bakgrunden till överföringen av besittningsrätten till egendomen är lagen om
Senatfastigheter och Försvarsfastigheter (1018/2020). Den fullmakt att överföra egendom som
ingår i budgeten för 2021 uppgick till 1,1 miljarder euro. Värdet av den ingående balans som den
1 januari 2021 överfördes till Försvarsfastigheterna uppgick till 1 046 miljoner euro. Fullmakten
kompletteras så att beloppet av den egendom som överförs till Försvarsfastigheter uppgår till
sammanlagt cirka 1,25 miljarder euro. I samband med överföringen av besittningen i den inledan-
de fasen överfördes inga objekt med stora pågående byggprojekt på grund av de överföringsrisker
som hänför sig till entreprenadavtalen. Projektens färdighetsgrad har nu bedömts vara tillräcklig
för att också överföringen av resten av de objekt som Försvarsmakten förfogar över kan genom-
föras från Senatfastigheter till Försvarsfastigheter. Det bokföringsmässiga beloppet i euro för de
pågående projekt som ligger till grund för kompletteringen av fullmakten och som föreslås bli
överförda har uppskattats till högst cirka 200 miljoner euro. De objekt som inkluderat pågående
projekt ska överföras till Försvarsfastigheter senast från och med den 1 januari 2022 med stöd av
statsrådets preciserande beslut. Beloppet av grundkapitalet i Försvarsfastigheternas balansräk-
ning blir högst 210 miljoner euro. Övrig egendom bokförs i Försvarsfastigheternas övriga egna
kapital.

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

2021 IV tilläggsb. —
2021 budget —
2020 bokslut —
2019 bokslut —
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40. Statens regional- och lokalförvaltning

01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 700 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av tilläggsuppgifter till följd av ändringen av lagen om
smittsamma sjukdomar. På grund av ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar har region-
förvaltningsverken riktat resurser från andra uppgifter till att i första hand sköta uppgifter enligt
lagändringen.

2021 IV tilläggsb. 700 000
2021 III tilläggsb. -155 000
2021 budget 64 552 000
2020 bokslut 59 585 000
2019 bokslut 54 604 000

70. Utvecklande av statsförvaltningen

01. Styrning och utveckling av informations- och kommunikationstekniken (IKT) inom den offent-
liga förvaltningen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av statsunderstöd för försöksprojekten för förtroendenätet
för självsuverän identitet.

2021 IV tilläggsb. 3 000 000
2021 III tilläggsb. 4 000 000
2021 budget 8 700 000
2020 bokslut 40 200 000
2019 bokslut 4 700 000

05. Stöd för och styrning av beredningen och genomförandet av reformen av social- och hälso-
vården och räddningsväsendet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 22 634 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till beredning och genom-
förande av produktivitetsfrämjande åtgärder enligt regeringsprogrammet.
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget får användas till avlönande av
personal.
Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2019 återtas 22 634 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget är en ombudgetering av det återtagna anslaget. Genom ombudgete-
ringen fortsätter de produktivitetsåtgärder enligt regeringsprogrammet och de åtgärder i anslut-
ning till reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet som inleddes 2019. Anslaget
används också till planering och genomförande av moderniseringen av informationsförvaltning-
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en och informationssystemen inom reformen av räddningsväsendet. Av anslaget används
4 000 000 euro för integrationsforskning inom social- och hälsovården.

Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.

2021 IV tilläggsb. 22 634 000
2021 III tilläggsb. 50 000 000
2021 budget 1 900 000
2019 bokslut 222 215 000

20. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 525 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget är en överföring till moment 25.01.21 för genomförande av utveck-
lingsprojektet för hantering av behörigheter inom justitieförvaltningen.

2021 IV tilläggsb. -525 000
2021 III tilläggsb. -1 206 000
2021 budget 27 662 000
2020 bokslut 10 172 000
2019 bokslut 4 745 000

80. Överföringar till landskapet Åland

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 649 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 2 804 000 euro av en förändring av de beräknade inkom-
ster som i statsbudgeten för 2021 ligger till grund för det belopp som avses i självstyrelselagen
för Åland (1144/1991), och 845 000 euro av den slutliga utjämning för 2020 som fastställts av
Ålandsdelegationen.

2021 IV tilläggsb. 3 649 000
2021 III tilläggsb. -345 000
2021 II tilläggsb. -42 000
2021 I tilläggsb. 978 000
2021 budget 190 288 000
2020 bokslut 219 780 717
2019 bokslut 244 310 990

34. Skatteavräkning för Åland (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 3 500 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av en preciserad uppskattning av den skatteavräkning som
ska återföras till landskapet Åland enligt 49 § 1 mom. i självstyrelselagen för Åland.
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2021 IV tilläggsb. -3 500 000
2021 budget 83 100 000

35. Finansiering till landskapet Åland från faciliteten för återhämtning och resiliens (reserva-
tionsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 1 500 000 euro.
Anslaget får användas till landskapet Ålands andelar i fråga om Finlands plan för återhämtning
och resiliens.
F ö r k l a r i n g : Anslaget används till betalning av de avgifter för återhämtnings- och resiliens-
planen som hör till landskapet Åland. Det råder samförstånd med landskapsregeringen om hur
landskapets andel av finansieringen bestäms. Landskapets andel är densamma som dess andel av
invånarantalet är av hela Finlands invånarantal, det vill säga 0,54 %.

I Finlands plan för återhämtning och resiliens ingår tre investeringsåtgärder för landskapet Åland,
som gäller förnybar energi (RRF pelare 1), höjning av kompetensnivån och reformen av det kon-
tinuerliga lärandet, digitalisering och modernisering av utbildningen (RRF pelare 3) samt ett per-
soncentrerat digitalt vårdinformationssystem (RRF pelare 4).

Anslaget är en förskottsbetalning till landskapet Åland för finansiering av åtgärderna i landska-
pets återhämtnings- och resiliensplan. Om Åland inte uppnår de mål och delmål som uppställts
för Ålands åtgärder i återhämtnings- och resiliensplanen ska landskapet Åland återbetala för-
skottsbetalningen till finska staten.

Anslaget står utanför ramen.

2021 IV tilläggsb. 1 500 000

90. Stöd till kommunerna

32. Statsunderstöd till kommunernas incitamentsystem (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 7 000 000 euro.
Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2019 återtas 7 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget är en ombudgetering av det återtagna anslaget. På detta sätt säkerställs
ett ändamålsenligt slutförande av att de projekt som på basis av utlysningarna av statsunderstöd
2019 fått ett positivt stödbeslut och inletts, en omsorgsfull slutrapportering och en tillräcklig ge-
nomgång av rapporteringen vid ministeriet innan de sista besluten om utbetalning för projekten
fattas.

Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.
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2021 IV tilläggsb. 7 000 000
2021 budget 10 000 000
2020 bokslut 10 000 000
2019 bokslut 30 000 000

92. EU och internationella organisationer

69. Avgifter till Europeiska unionen (reservationsanslag 3 år)
Anslaget under momentet ändras till ett reservationsanslag på tre år.
F ö r k l a r i n g : Momentet ändras till ett reservationsanslag så att man kan förbereda sig på att
avgifterna koncentrerar sig till de första åren av den nuvarande finansieringsperioden (2021—
2027) bland annat på grund av de finansieringsbehov som covid-19-pandemin och eventuella an-
dra faktorer föranleder.

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

2021 IV tilläggsb. —
2021 III tilläggsb. 8 400 000
2021 budget 2 417 000 000
2020 bokslut 2 087 000 000
2019 bokslut 2 069 000 000
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Huvudtitel 29
UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALT-
NINGSOMRÅDE

01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsom-
rådet

01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till ett belopp av högst
25 000 euro till betalning av grundkapitalet för stiftelsen för det nya arkitektur- och designmuse-
et.
F ö r k l a r i n g : Kompletteringen av motiveringen till momentet föranleds av att staten och Hel-
singfors stad bildar en stiftelse för att genomföra det nya arkitektur- och designmuseet. Bildandet
av en stiftelse förutsätter ett grundkapital på minst 50 000 euro, varav staten och staden vardera
betalar 25 000 euro i samband med att stiftelsen bildas.

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

2021 IV tilläggsb. —
2021 III tilläggsb. 388 000
2021 budget 17 726 000
2020 bokslut 17 797 000
2019 bokslut 17 755 000

02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 500 000 euro.
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget även får användas till ett understöd på
1 000 000 euro till sametinget för produktion av läromedel på samiska språket.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av en ökning av anslaget för produktion av läromedel på sa-
miska.
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2021 IV tilläggsb. 500 000
2021 III tilläggsb. 242 000
2021 budget 64 729 000
2020 bokslut 67 956 000
2019 bokslut 64 833 000

04. Omkostnader för Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning (reservationsan-
slag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 800 000 euro.
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget även får användas till ett belopp av högst
42 800 000 euro till utbildning och kompetenstjänster, till att nå målgrupper, till stödåtgärder un-
der utbildningen, till prognostisering och kompetenskartläggningar samt till betalning av utgifter
och understöd för utveckling och försök.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av en överföring från moment 29.01.53 som en sysselsätt-
ningsåtgärd med snabb verkan för kompletterande utbildning av utländska experter, för kvalifi-
cering på arbetsmarknaden.

2021 IV tilläggsb. 2 800 000
2021 III tilläggsb. 46 300 000

51. Understöd för kyrklig och religiös verksamhet (fast anslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 000 euro.
Dispositionsplanen under momentet ändras som följer:

F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av ett fel som skett vid beviljandet av understöd till regist-
rerade religionssamfund och det riktas till punkt 4 i dispositionsplanen.

Dispositionsplan (euro)

1. Understöd till ortodoxa kyrkan (L 985/2006, 119 §) 2 610 000
2. Understöd till Finlands Sjömanskyrka 134 000

— varav i byggnadsunderstöd och understöd för skötsel av 
byggnadslån till sjömanskyrkor (högst) 52 000

3. Understöd för skötseln av vissa av den förflyttade befolkningens 
hjältegravar och iståndsättning av begravningsplatser i det avträdda 
området 32 000

4. Understöd till registrerade religionssamfund 829 000
5. Understöd för främjande av dialogen mellan religioner 80 000
6. Understöd till arrangörer av religiösa sommarevenemang för att minska 

konsekvenserna av covid-19-epidemin 1 500 000
Sammanlagt 5 185 000
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2021 IV tilläggsb. 5 000
2021 II tilläggsb. 1 500 000
2021 budget 3 680 000
2020 bokslut 8 179 000
2019 bokslut 3 613 000

53. Utveckling av kontinuerligt lärande och kompetens (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 2 800 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av en överföring till moment 29.01.04 som en sysselsätt-
ningsåtgärd med snabb verkan för kompletterande utbildning av utländska experter, för kvalifi-
cering på arbetsmarknaden.

2021 IV tilläggsb. -2 800 000
2021 III tilläggsb. -38 500 000
2021 budget 47 510 000
2020 bokslut 46 510 000
2019 bokslut 3 010 000

40. Högskoleundervisning och forskning

51. Finlands Akademis forskningsanslag (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 4 122 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av en kompensation med anledning av lägre intäktsföring av
avkastningen av penningspelsverksamhet.

2021 IV tilläggsb. 4 122 000
2021 budget 353 744 000
2020 bokslut 331 081 915
2019 bokslut 251 783 030

53. Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av vetenskap (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 4 122 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av en förändrad uppskattning av Veikkaus Ab:s intäkter.

2021 IV tilläggsb. -4 122 000
2021 budget 76 261 000
2020 bokslut 71 301 520
2019 bokslut 107 303 942

66. Finansieringsandelar till internationella organisationer (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 159 000 euro.
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F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av en valutakursförändring.

2021 IV tilläggsb. 159 000
2021 budget 20 079 000
2020 bokslut 19 837 350
2019 bokslut 19 036 732

70. Studiestöd

52. Statsborgen för studielån (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 10 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 7 000 000 euro av en ökning av utgifterna för studielåns-
kompensation och 3 000 000 euro av en ökning av utgifterna för borgensansvar.

2021 IV tilläggsb. 10 000 000
2021 III tilläggsb. 10 000 000
2021 budget 99 200 000
2020 bokslut 102 952 280
2019 bokslut 68 268 783

55. Studiepenning och bostadstillägg (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 4 700 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av en ökning av utgifterna för studiepenning för studerande
vid läroanstalter på andra stadiet.

2021 IV tilläggsb. 4 700 000
2021 budget 458 600 000
2020 bokslut 449 220 499
2019 bokslut 422 666 077

80. Konst och kultur

01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år)
Motiveringen till momentet ändras så att av anslaget får användas också högst 79 590 000 euro
till betalning av understöd som på grund av covid-19-pandemin anvisas som stipendier och andra
understöd till personer, firmor, ensamföretagare och sammanslutningar inom konst- och kultur-
sektorn.
F ö r k l a r i n g : Ändringen av motiveringen föranleds av behovet att anvisa stöd också för att
minska konsekvenserna av covid-19-pandemin för sammanslutningar inom konst- och kultursek-
torn samt av behovet att rikta 100 000 euro av det tidigare beviljade anslaget till sådana utgifter
för avlönande av visstidsanställd personal som beviljandet av coronaunderstöd medför.
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Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.

2021 IV tilläggsb. —
2021 III tilläggsb. -4 000
2021 II tilläggsb. 64 910 000
2021 I tilläggsb. 15 000 000
2021 budget 4 268 000
2020 bokslut 12 125 000
2019 bokslut 4 115 000

20. Lokalkostnader för Museiverkets kultur- och sevärdhetsobjekt (reservationsanslag 2 år)
Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att Museiverket bemyndigas att ingå hyresavtal om Natio-
nalmuseets tilläggsbyggnad (Helsingfors stad, stadsdel 13) så att de totala utgifterna för uthyrning
av Nationalmuseet åren 2025—2039 uppgår till sammanlagt högst 133 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Den fullmakt som beviljats Museiverket justeras så att det åtagande för en peri-
od på 15 år som hyresavtalet om Nationalmuseets tillbyggnad föranleder beräknas uppgå till 133
miljoner euro. Den totala hyran för Nationalmuseet är 7,74 miljoner euro per år och det behov av
tilläggsanslag som avtalet föranleder är 4,15 miljoner euro per år.

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

2021 IV tilläggsb. —
2021 III tilläggsb. 15 000
2021 budget 16 886 000
2020 bokslut 14 924 000
2019 bokslut 15 804 000

34. Statsandel och statsunderstöd för driftskostnader för grundläggande konstutbildning (för-
slagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 6 758 000 euro.
Motiveringen till momentet ändras så att högst 7 988 000 euro av anslaget får användas till att på
de grunder som undervisnings- och kulturministeriet bestämmer betala statsunderstöd enligt 44 §
i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet till utbildningsanordnare som får
statsandel för grundläggande konstundervisning per undervisningstimme.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av inkomstbortfall på grund av avbrott i inkomsterna från
elevavgifter och i medelsanskaffningen till följd av covid-19-pandemin samt av merkostnader för
hälsosäkra undervisningsarrangemang.

2021 IV tilläggsb. 6 758 000
2021 II tilläggsb. 4 000 000
2021 budget 88 583 000
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50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 10 519 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till betalning av understöd
för kostnader som föranleds av ordnandet av förvaltningen och skötseln av sanatoriet i Pemar.
Av det treåriga reservationsanslag som beviljades i den andra tilläggsbudgeten för 2019 återtas
1 450 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 9 069 000 euro av en kompensation med anledning av
lägre intäktsföring av avkastningen av penningspelsverksamhet och 1 450 000 euro av ombudge-
teringen av anslaget för skötseln och förvaltningen av sanatoriet i Pemar. Ordnandet av förvalt-
ningen och skötseln av sanatoriet i Pemar har fördröjts och det är därför behövligt att förlänga
användningstiden för det understöd som beviljats för det.

Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.

2021 IV tilläggsb. 10 519 000
2021 III tilläggsb. 4 300 000
2021 II tilläggsb. 55 500 000
2021 I tilläggsb. 5 000 000
2021 budget 14 689 000
2020 bokslut 107 784 000
2019 bokslut 4 370 000

52. Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av konst (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 9 069 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av en förändrad uppskattning av Veikkaus Ab:s intäkter.

2021 IV tilläggsb. -9 069 000
2021 budget 190 275 000
2020 bokslut 182 294 556
2019 bokslut 247 042 783

75. Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 7 618 000 euro.
Dispositionsplanen under momentet ändras som följer:

F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 5 500 000 euro av  Projektet för renovering av Garnison-
skvarteret på Sveaborg,  1 950 000 euro av ombyggnad och underhåll av andra lokaler och fast-

Dispositionsplan (euro)

1. Museiverket 799 000
2. Förvaltningsnämnden för Sveaborg 11 548 000
Sammanlagt 12 347 000
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ighetsförmögenhet på Sveaborg och 168 000 euro av den försäkringsersättning som försäkrings-
bolaget betalat i anslutning till tunneln till Sveaborg. Tilläggen riktas till punkt 2 i dispositions-
planen.

Inkomsterna av försäkringsersättningen har budgeterats under moment 12.29.99.

2021 IV tilläggsb. 7 618 000
2021 III tilläggsb. 830 000
2021 budget 3 899 000
2020 bokslut 5 504 000
2019 bokslut 6 046 000

90. Idrottsverksamhet

50. Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av fostran inom motion och idrott
(förslagsanslag)
Under momentet dras det av 5 889 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av en förändrad uppskattning av Veikkaus Ab:s intäkter.

2021 IV tilläggsb. -5 889 000
2021 III tilläggsb. —
2021 budget 108 944 000
2020 bokslut 100 210 894
2019 bokslut 154 028 306

52. Statsandelar till kommuner och idrottsutbildningscenter samt finansiering för kostnader för
utvärdering av idrottsvetenskapliga projekt och vissa understöd (fast anslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 889 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av en kompensation med anledning av lägre intäktsföring av
avkastningen av penningspelsverksamhet.

2021 IV tilläggsb. 5 889 000
2021 I tilläggsb. 1 000 000
2021 budget 40 676 000
2020 bokslut 50 802 698
2019 bokslut 1 474 000

91. Ungdomsarbete

50. Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av ungdomsarbete (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 2 120 000 euro.
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F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av en förändrad uppskattning av Veikkaus Ab:s intäkter.

2021 IV tilläggsb. -2 120 000
2021 budget 39 220 000
2020 bokslut 36 273 490
2019 bokslut 54 968 032

52. Statsandelar till kommunernas ungdomsväsende samt vissa understöd (reservationsanslag
2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 120 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av en kompensation med anledning av lägre intäktsföring av
avkastningen av penningspelsverksamhet.

2021 IV tilläggsb. 2 120 000
2021 I tilläggsb. 1 500 000
2021 budget 9 771 000
2020 bokslut 21 970 000
2019 bokslut 1 750 000
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Huvudtitel 30
JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-
OMRÅDE

01. Förvaltning och forskning

05. Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 370 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget är en överföring från moment 30.01.23 till Naturresursinstitutets in-
formationssystemprojekt.

2021 IV tilläggsb. 370 000
2021 III tilläggsb. 17 000
2021 budget 79 178 000
2020 bokslut 76 733 000
2019 bokslut 74 126 000

23. Administrativa arrangemang (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 240 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att det av anslaget har reserverats 1 000 000 euro för
programmet för att stödja en snabbare utveckling av den digitala infrastrukturen, dataekonomin
och digitaliseringen (RRF pelare 2) som en del av återhämtnings- och resiliensplanen.
F ö r k l a r i n g : Av avdraget utgörs 370 000 euro av en överföring till moment 31.01.05,
500 000 euro av en överföring till moment 30.20.01, 170 000 euro av en överföring till moment
30.64.50 och 200 000 euro av en överföring till moment 30.70.01 för genomförande av informa-
tionssystemsprojekt. Tillägget på 1 000 000 euro och kompletteringen av motiveringen till mo-
mentet föranleds av en överföring av anslaget för EU:s återhämtningsfond (RRF) från moment
30.70.01.

2021 IV tilläggsb. -240 000
2021 budget 1 240 000

66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 98 000 euro.
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F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av höjningen av Europeiska skogsinstitutets statsunderstöd.

2021 IV tilläggsb. 98 000
2021 budget 4 439 000
2020 bokslut 4 325 614
2019 bokslut 4 309 010

10. Utveckling av landsbygden

63. Utveckling av landsbygden (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 500 000 euro.
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget i anslutning till genomförandet av offentlig-
rättsliga samfunds projekt får användas till betalning av utgifter för avlönande av personal mot-
svarande högst 28 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter.
Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2020 återtas 3 500 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget är en ombudgetering av det återtagna anslaget för utveckling av livs-
kraften och välfärden i glesbygden.

Det maximala antalet årsverken under momentet ökas med 20 årsverken. Ökningen hänför sig till
genomförandet av de projekt som finansierats med det anslag på 8 miljoner euro som anvisats för
utvecklingen av glesbygden i budgeten för 2021.

Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.

2021 IV tilläggsb. 3 500 000
2021 budget 12 300 000
2020 bokslut 6 100 000
2019 bokslut 3 100 000

20. Jordbruk och livsmedelsekonomi

01. Livsmedelsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 418 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 168 000 euro av tilläggskostnader för testning av pälsdjur
på grund av coronavirussituationen, 100 000 euro av tilläggskostnader för köttbesiktning på
grund av coronavirussituationen, 375 000 euro av stärkandet av arbetet för att bekämpa brottslig-
het inom livsmedelskedjan, 275 000 euro av utvecklandet av övervakningen av distansförsäljning
och 500 000 euro av en överföring från moment 30.01.23 för Livsmedelsverkets informations-
systemsprojekt.
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2021 IV tilläggsb. 1 418 000
2021 III tilläggsb. 1 144 000
2021 budget 83 642 000
2020 bokslut 77 161 000
2019 bokslut 73 362 000

20. Veterinärvård och bekämpning av växtskadegörare (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 4 900 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 3 500 000 euro av ersättningar som betalas på grund av
djursjukdomen IHN (infektiös hematopoietisk nekros) och 1 400 000 euro av att de ersättningar
som betalas till kommunerna med stöd av veterinärvårdslagen (765/2009) har ökat.

2021 IV tilläggsb. 4 900 000
2021 budget 5 948 000
2020 bokslut 6 128 717
2019 bokslut 6 487 623

40. Naturresursekonomi

45. Främjande av vården av skogsnatur (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av genomförandet av handlingsplanen för den biologiska
mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO). Skogsägarnas intresse för programmets avtal
om miljöstöd och naturvårdsprojekt har under innevarande år varit större än väntat och ett stort
antal nya ansökningar är anhängiga vid Finlands skogscentral. Tilläggsanslaget anvisas för ingå-
endet av nya miljöstödsavtal och det främjar uppnåendet av arealmålen enligt principbeslutet om
METSO-handlingsplanen.

2021 IV tilläggsb. 2 000 000
2021 budget 8 027 000
2020 bokslut 9 527 000
2019 bokslut 5 027 000

51. Främjande av fiskerihushållningen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 280 000 euro.
Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2019 återtas 280 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget är en ombudgetering av det återtagna anslaget för projektet Oma kala.
Den andel som ska ombudgeteras är i sin helhet bunden till projektet vars genomförande fortsätter
ännu 2022.

Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.
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2021 IV tilläggsb. 280 000
2021 budget 9 700 000
2020 bokslut 9 511 000
2019 bokslut 12 194 000

64. Forststyrelsen

50. Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 170 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget är en överföring från moment 30.01.23 för projekt för informations-
system för Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter.

2021 IV tilläggsb. 170 000
2021 III tilläggsb. 9 000
2021 budget 8 265 000
2020 bokslut 14 218 000
2019 bokslut 7 507 000

70. Lantmäteri och datalager

01. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 800 000 euro.
Motiveringen under momentet ändras som följer:
Anslaget får även användas
1) till Lantmäteriverkets självfinansieringsandel i samfinansierade forskningsprojekt
2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras
med stöd ur EU:s fonder
3) till betalning av medlemsavgifter som hänför sig till ämbetsverkets verksamhet.
F ö r k l a r i n g : Tillägget på 200 000 euro är en överföring från moment 30.01.23 till Lantmä-
teriverkets informationssystemprojekt. Avdraget på 1 000 000 euro och ändringen av motivering-
en till momentet föranleds av överföringen av det anslag som reserverats för genomförandet av
den andra fasen av bostadsdatasystemet för EU:s återhämtningsfond (RRF) till moment 30.01.23.

2021 IV tilläggsb. -800 000
2021 III tilläggsb. 999 000
2021 budget 45 063 000
2020 bokslut 45 796 000
2019 bokslut 43 280 000
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40. Utgifter för understödjande av fastighetsförrättningar (reservationsanslag 2 år)
Anslaget under momentet ändras till ett reservationsanslag på två år.
F ö r k l a r i n g : Motsvarande ändring har gjorts i budgetpropositionen för 2022.

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

2021 IV tilläggsb. —
2021 budget 3 000 000
2020 bokslut 1 389 405
2019 bokslut 3 156 462
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Huvudtitel 31
KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter

01. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 660 000 euro.
Av det tvååriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2020 återtas 1 660 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget är en ombudgetering av det återtagna anslaget och föranleds av ut-
vecklandet av samordningen av cybersäkerheten i statsrådet.

Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.

2021 IV tilläggsb. 1 660 000
2021 III tilläggsb. 3 000 000
2021 budget 14 602 000
2020 bokslut 16 525 000
2019 bokslut 14 724 000

02. Transport- och kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 337 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 130 000 euro av det resursbehov som behövs för skötseln
av tillägget till stödet för sjötrafiken och 207 000 euro av skötseln av de hälsosäkerhetsuppgifter
som ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar medfört. Genom ändringen och den tempo-
rära ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar (147/2021) koncentrerades det nationella be-
slutsfattandet om hälsosäkerheten i trafiken som riktar sig till tjänsteproducenter till Transport-
och kommunikationsverket.

2021 IV tilläggsb. 337 000
2021 III tilläggsb. 10 315 000
2021 I tilläggsb. 170 000
2021 budget 80 683 000
2020 bokslut 80 186 000
2019 bokslut 79 224 000
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10. Trafik- och kommunikationsnäten

77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 8 350 000 euro.
Av det treåriga reservationsanslag som beviljades i den andra tilläggsbudgeten för 2019 återtas
8 350 000 euro.
Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att Trafikledsverket bemyndigas att ingå avtal i anslutning
till
1) projektet för att förbättra järnvägsförbindelsen Luumäki—Imatra—ryska gränsen så att pro-
jektet inklusive de tidigare ingångna avtalen får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst
210 000 000 euro
2) projektet för att fördjupa havsfarleden i Ajos i Kemi så att projektet inklusive de tidigare in-
gångna avtalen får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 41 700 000 euro
3) projektet för att förbättra stamväg 68 genom byggande av en ny vägbro i Kållby så att projektet
inklusive de tidigare ingångna avtalen får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst
6 200 000 euro
4) projektet för att förbättra anslutningarna vid Simo på avsnittet Uleåborg—Kemi på riksväg 4
så att projektet inklusive de tidigare ingångna avtalen får medföra utgifter för staten till ett belopp
av högst 25 000 000 euro
F ö r k l a r i n g : Tillägget är en ombudgetering av det återtagna anslaget för planeringen av ut-
vecklande av huvudbanan Helsingfors—Tammerfors.

Justering av fullmakterna för projekt enligt tidigare beslut:

Luumäki—Imatra—ryska gränsen, förbättring av järnvägsförbindelsen
Fullmakten för projektet justeras med 15 000 000 euro från 195 000 000 euro till 210 000 000
euro för att uppnå de kvalitetsmål för bankonstruktionen som uppställts för projektet.

Fördjupande av havsfarleden i Ajos i Kemi
Fullmakten för projektet justeras med 15 200 000 euro från 26 500 000 euro till 41 700 000 euro
på grund av att kostnadskalkylen har ökat.

Förbättring av stamväg 68 genom byggande av en ny vägbro i Kållby
Fullmakten för projektet justeras med 1 200 000 euro från 5 000 000 euro till 6 200 000 euro på
grund av att kostnadskalkylen har ökat.

Riksväg 4, förbättring av anslutningarna vid Simo på avsnittet Uleåborg—Kemi
Fullmakten för projektet justeras med 5 000 000 euro från 20 000 000 euro till 25 000 000 euro
på grund av att kostnadskalkylen har ökat.

Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.
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2021 IV tilläggsb. 8 350 000
2021 III tilläggsb. 11 173 000
2021 budget 431 725 000
2020 bokslut 391 686 000
2019 bokslut 369 085 000

78. Vissa trafikledsprojekt (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 7 550 000 euro.
Anslaget får användas för att täcka kostnaderna under garantitiden för projektet rv 12 Tammer-
fors strandled och för projektet vägförbindelse till Fennovoima.
Av det treåriga reservationsanslag som beviljades i den fjärde tilläggsbudgeten för 2019 återtas
7 550 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget är en ombudgetering av det återtagna anslaget, varav 150 000 euro
föranleds av kostnaderna under garantitiden för projektet rv 12 Tammerfors strandled och
7 400 000 euro föranleds av att anslaget för projektet vägförbindelse till Fennovoima förnyas.

Ansvarstiden (garantin) för projektet Tammerfors strandled som hör till genomförandefasen av
entreprenaden pågår fortfarande och den upphör stegvis under 2021—2022. Under garantitiden
uppstår det ännu kostnader som Trafikledsverket betalar Tammerfors stad i efterskott enligt de
influtna beloppen.

Avtalsfullmakten för projektet vägförbindelse till Fennovoima har använts 2015 i samband med
att ett genomförandeavtal upprättades. Staten betalar utgifterna för byggandet till projektfinansi-
ären när två år har förflutit från det att byggentreprenaden för vägen togs emot, förutsatt att byg-
gandet av kärnkraftverket pågår. Tills vidare har byggnadsarbetena inte inletts och enligt den nu-
varande bedömningen får kärnkraftverket inte bygglov 2021.

Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.

2021 IV tilläggsb. 7 550 000
2019 bokslut 8 620 000
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20. Tjänster inom trafik, transport och kommunikation

51. Understöd till tjänster inom trafik, transport och kommunikation (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 30 219 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att Transport- och kommunikationsverket i den situ-
ation som orsakats av covid-19-pandemin kan använda 69 450 000 euro för stöd till last- och pas-
sagerarfartygsrederier för bedrivande av trafik och för verkställigheten av stödet. Av understödet
får högst 450 000 euro användas för de kostnader för juridiskt stöd, konsultering och utredningar
som föranleds av verkställigheten och beredningen av understödet.
Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgetarna för 2019 och 2020 återtas 7 069 000
euro.
Dispositionsplanen under momentet ändras som följer:

F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 23 150 000 euro av stöd till last- och passagerarfartygs-
rederier på grund av covid-19-pandemin och 7 069 000 euro av en ombudgetering av det anslag
som beviljats för stöd för anskaffning och konvertering av personbilar.

Med stödet till last- och passagerarfartygsrederier tryggas Finlands nödvändiga trafikförbindel-
ser, försörjningsberedskapen och Finlands utrikeshandelstransporter under den fortsatta covid-
19-pandemin samt säkerställs regelbunden frakttrafik och passagerartrafik mellan Egentliga Fin-
land, Åland och Sverige, mellan Helsingfors och Estland samt mellan Vasa och Umeå.

I samband med tilläggsbudgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition
med förslag till lag om ändring av 14 § i lagen om stöd för anskaffning av eldrivna personbilar,
stöd för anskaffning av gasdrivna lastbilar och stöd för konvertering av personbilar till gas- och
etanoldrift.

Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.

Dispositionsplan (euro)

Säkerhetsverksamhet för vägtrafik 8 100 000
Konverteringsstöd för personbilar 13 069 000
Yrkesutbildning i samband med järnvägstrafiken 841 000
Prisstöd för lotsning inom Saimenområdet 3 800 000
Stöd till last- och passagerarfartygsrederier 69 450 000
— varav juridiskt stöd, konsultering och utredningar som föranleds av verkställigheten 
och beredningen (högst) 450 000
Utvecklande av ett ekosystem för elektrifierad tung trafik 3 500 000
Sammanlagt 98 760 000
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2021 IV tilläggsb. 30 219 000
2021 III tilläggsb. 26 650 000
2021 I tilläggsb. 23 150 000
2021 budget 18 741 000
2020 bokslut 61 041 000
2019 bokslut 20 141 000

55. Köp och utvecklande av tjänster inom den offentliga persontrafiken (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 13 800 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av ett stöd för att trygga landskapens flygförbindelser. Re-
geringen har i förhandlingarna om statsbudgeten för 2022 förbundit sig att trygga de upphandlade
flygförbindelser som inleddes år 2021 fram till den 14 augusti 2022. På grund av användningen
av den pågående avtalsoptionen för trafik ska beslutet om finansiering fattas redan under 2021.

2021 IV tilläggsb. 13 800 000
2021 III tilläggsb. 33 800 000
2021 budget 119 724 000
2020 bokslut 319 474 000
2019 bokslut 93 774 000
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Huvudtitel 32
ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOM-
RÅDE

01. Förvaltning

01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 566 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att av anslaget har reserverats
1) 100 000 euro för investeringar i energiinfrastruktur (RRF pelare 1)
2) 100 000 euro för investeringar i ny energiteknik (RRF pelare 1)
3) 106 000 euro för koldioxidsnålt väte och avskiljning och återvinning av koldioxid (RRF pelare
1)
4) 20 000 euro för direkt elektrifiering och koldioxidsnålhet i industrins processer (RRF pelare 1)
5) 20 000 euro för koldioxidsnålhet, cirkulär ekonomi och digitalisering inom industrin och för
export av industriella tjänster (RRF pelare 3)
6) 220 000 euro för reformen av det kontinuerliga lärandet (RRF pelare 3)
som en del av planen för återhämtning och resiliens.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 100 000 euro av investeringar i energiinfrastruktur,
100 000 euro av investeringar i ny energiteknik, 20 000 euro av direkt elektrifiering och koldiox-
idsnålhet i industrins processer, 20 000 euro av koldioxidsnålhet, cirkulär ekonomi och digitali-
sering inom industrin och av export av industriella tjänster, 106 000 euro av avskiljning och åter-
vinning av koldioxidsnålt väte och koldioxid och 220 000 euro i överföring från moment
32.01.02 för reformen av det kontinuerliga lärandet i enlighet med planen för återhämtning och
resiliens.

Kompletteringen av motiveringen till momentet föranleds av de administrativa resurser som fi-
nansieras med inkomster från EU:s återhämtningsinstrument med vars hjälp det säkerställs att åt-
gärderna genomförs effektivt.
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2021 IV tilläggsb. 566 000
2021 III tilläggsb. -833 000
2021 budget 38 668 000
2020 bokslut 37 137 000
2019 bokslut 33 700 000

02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 565 000 euro.
Motiveringen till momentet ändras så att det av anslaget har reserverats 60 000 euro för stärkan-
det av Navigatorernas sektorsövergripande karaktär (RRF pelare 3) som en del av återhämtnings-
och resiliensplanen.
F ö r k l a r i n g : Tillägget på 1 785 000 euro föranleds av ökade sakkunnigresurser till följd av
covid-19-pandemin. Avdraget på 220 000 euro och ändringen av motiveringen till momentet för-
anleds av en överföring av anslaget för EU:s återhämtningsfond (RRF) till moment 32.01.01.

2021 IV tilläggsb. 1 565 000
2021 III tilläggsb. 1 304 000
2021 budget 185 801 000
2020 bokslut 187 350 000
2019 bokslut 173 223 000

05. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Business Finland (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 004 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att av anslaget har reserverats
1) 134 000 euro för avskiljning och återvinning av koldioxidsnålt väte och koldioxid (RRF pelare
1)
2) 400 000 euro för återanvändning och återvinning av centrala material och restprodukter från
industrin (RRF pelare 1)
3) 100 000 euro för utvecklingsmiljöer för 6G, artificiell intelligens och kvantberäkning (RRF pe-
lare 2)
4) 100 000 euro för en innovations- och forskningsinfrastruktur (RRF pelare 3)
5) 400 000 euro för lokomotivprojekt (RRF pelare 3)
6) 100 000 euro för främjande av nyckelsektorer och stärkande av kompetensen (RRF pelare 3)
7) 100 000 euro för innovativa tillväxtföretag (RRF pelare 3)
8) 40 000 euro för ökad förnyelse och export av tjänster inom industrin (RRF pelare 3)
9) 40 000 euro för strukturstöd till de kreativa branscherna (RRF pelare 3) och
som en del av planen för återhämtning och resiliens.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 40 000 euro av programmet som stöder låga koldioxidut-
släpp, cirkulär ekonomi och digital förnyelse inom industrin samt ökad export av industriella
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tjänster, 40 000 euro av strukturstöd till kreativa branscher, 100 000 euro av främjande av inno-
vations- och forskningsinfrastrukturen, 100 000 euro av stöd till utvecklingsmiljöer för 6G, arti-
ficiell intelligens och kvantberäkning, 400 000 euro av stöd till återanvändning och återvinning
av centrala material och restprodukter från industrin, 134 000 euro av stöd till avskiljning och
återvinning av koldioxidsnålt väte och koldioxid, 400 000 euro av lokomotivföretagsprojekt,
100 000 euro av främjande av nyckelsektorer och stärkande av kompetensen och 100 000 euro av
stöd till innovativa tillväxtföretag i enlighet med planen för återhämtning och resiliens.

Av tillägget föranleds 590 000 euro av att världsutställningen i Dubai har skjutits upp.

Kompletteringen av motiveringen till momentet föranleds av de helheter som finansieras med
EU:s återhämtningsinstrument och av dessa riktas 1 280 000 euro till branscher som drabbats av
coronakrisen och till toppområden inom internationell tillväxt samt 134 000 euro till avskiljning
och återvinning av koldioxidsnålt väte och koldioxid för att minska klimat- och miljökonsekven-
ser. Reformerna främjar en grön omställning och digitalisering av näringslivet samt utnyttjandet
av de därmed anslutna globala marknadsmöjligheterna.

2021 IV tilläggsb. 2 004 000
2021 III tilläggsb. 3 760 000
2021 budget 101 504 000
2020 bokslut 112 280 000
2019 bokslut 97 474 000

09. Energimyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 330 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att det av anslaget har reserverats 100 000 euro för
en offentlig laddningsinfrastruktur och ett offentligt nätverk av tankstationer för gas (RRF pelare
1) som en del av planen för återhämtning och resiliens.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 100 000 euro av den offentliga laddningsinfrastrukturen
och det offentliga nätverket av tankstationer för gas i enlighet med planen för återhämtning och
resiliens, 80 000 euro av att myndighetens uppgifter utvidgas till att omfatta genomförandet av
EU-lagstiftningen och 150 000 euro av utvecklandet av ett ursprungsgarantiregister.

I samband med tilläggsbudgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition
med förslag till lag om ursprungsgarantier för energi.

Kompletteringen av motiveringen till momentet föranleds av de administrativa resurser för stöd-
jande av en offentlig laddningsinfrastruktur och ett offentligt nätverk av tankstationer för gas som
finansieras med inkomster från EU:s återhämtningsinstrument.

2021 IV tilläggsb. 330 000
2021 III tilläggsb. -12 000
2021 budget 7 758 000
2020 bokslut 7 029 000
2019 bokslut 6 839 000
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10. Utveckling av digitaliseringen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 13 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av kostnaderna för den reform av projektet för digitalisering
av arbets- och näringstjänster som görs 2021.

2021 IV tilläggsb. 13 000 000
2021 III tilläggsb. 8 200 000

20. Förnyelse och låga koldioxidutsläpp

40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av en precisering av de beräknade utbetalningarna.

2021 IV tilläggsb. 5 000 000
2021 III tilläggsb. 21 376 000
2021 budget 516 318 000
2020 bokslut 979 578 106
2019 bokslut 245 020 942

45. Investeringsstöd för LNG-terminaler (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 5 532 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av att genomförandet av terminalprojektet har fördröjts. Ut-
betalningarna av stöd till projektet överförs till 2022.

2021 IV tilläggsb. -5 532 000
2021 budget 5 532 000
2020 bokslut —
2019 bokslut 14 929 080

48. Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 40 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av en höjning av marknadspriset på el.

2021 IV tilläggsb. -40 000 000
2021 budget 282 803 000
2020 bokslut 324 389 666
2019 bokslut 228 620 804

83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 80 000 000 euro.
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F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av att efterfrågan på lån i störningssituationer i anslutning
till covid-19-pandemin är mindre än beräknat.

2021 IV tilläggsb. -80 000 000
2021 budget 282 800 000
2020 bokslut 174 205 319
2019 bokslut 154 999 132

30. Sysselsättning och företagsamhet

40. Stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 100 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget i enlighet med lagen om finansiering av
projekt inom regionutveckling och Europeiska unionens regional- och strukturpolitik (757/2021)
får användas
1) för projekt som främjar utveckling, hållbar tillväxt och livskraft i regionerna och för investe-
ringar som ingår i dem
2) för kommunala och samkommunala infrastrukturella investeringsprojekt som stöder företa-
gens verksamhetsförutsättningar
3) för regionutvecklingsprojekt som gäller fler än en region eller som är nationellt viktiga samt
för avtalsbaserat samarbete.
4) till ett belopp av högst 21 000 000 euro för stödjande av områden med akut strukturomvand-
ling.
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget får användas till upprustning
av Kimola kanal.
Av det treåriga reservationsanslag som beviljades under moment 32.50.40 i den andra tilläggs-
budgeten för 2019 återtas 100 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av att utbetalningarna för projektet Kimola kanal har dragit
ut på tiden. Av det treåriga reservationsanslag som beviljades för projektet i den andra tilläggs-
budgeten för 2019 återtas 100 000 euro.

Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.

Kompletteringen av motiveringen till momentet föranleds av att lagen om finansiering av projekt
inom regionutveckling och Europeiska unionens regional- och strukturpolitik (757/2021), som
upphäver lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt (8/2014), träder i
kraft den 1 september 2021.
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2021 IV tilläggsb. 100 000
2021 budget 52 000 000
2020 bokslut 50 000 000
2019 bokslut 4 114 000

42. Stödjande av företagens utvecklingsprojekt (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 30 000 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till betalning av ersättningar
enligt lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet 2021—2028.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av att understöd som beviljas för hantering och förebyggan-
de av konsekvenserna av covid-19-pandemin för små och medelstora företag har beviljats i min-
dre omfattning än beräknat, av att de projekt som varit föremål för understöd har genomförts i
mindre omfattning än beräknat samt av att utbetalningarna delvis har genomförts tidigare än be-
räknat redan i slutet av 2020.

Kompletteringen av motiveringen till momentet föranleds av att lagen om statsunderstöd för ut-
vecklande av företagsverksamhet åren 2021—2028 (758/2021), som upphäver lagen om statsun-
derstöd för utvecklande av företagsverksamhet (9/2014), träder i kraft. Bestämmelser om
ikraftträdandet av den nya lagen utfärdas genom förordning av statsrådet och lagen avses träda i
kraft den 1 november 2021.

2021 IV tilläggsb. -30 000 000
2021 III tilläggsb. 100 000
2021 budget 92 378 000
2020 bokslut 281 088 513
2019 bokslut 4 944 751

45. Statsunderstöd för skrotning av torvproduktionsmaskiner (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas till understöd enligt statsrådets
förordning som utfärdas med stöd av statsunderstödslagen (688/2001) för företag för tagande ur
bruk av maskiner och anordningar som tillverkats för torvproduktion.
F ö r k l a r i n g : Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag un-
der momentet.

2021 IV tilläggsb. —
2021 III tilläggsb. 20 000 000

51. Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 20 000 000 euro.
Av det tvååriga reservationsanslag som beviljades i budgeten för 2020 och i den fjärde tilläggs-
budgeten för 2020 återtas sammanlagt 22 690 000 euro.
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F ö r k l a r i n g : Återtagandet och den partiella ombudgeteringen av anslaget föranleds av att an-
slaget använts i mindre utsträckning än beräknat och av ett dröjsmål vid utbetalningarna av an-
slaget.

Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.

2021 IV tilläggsb. 20 000 000
2021 III tilläggsb. -12 735 000
2021 budget 276 306 000
2020 bokslut 332 914 000
2019 bokslut 256 693 000

64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s regional- och strukturpolitiska pro-
gram och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 97 089 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget och bevillningsfullmakten får användas
till återbetalning av förskott enligt artikel 139 i rådets förordning (EU) nr 1303/2013 under EU:s
programperiod 2014—2020.
Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att år 2021 får nya beslut om beviljande fattas till ett belopp
av sammanlagt 666 989 000 euro, varav 351 789 000 euro riktas till programperioden 2021—
2027.
F ö r k l a r i n g : Ökningen av bevillningsfullmakten med på 20 240 000 euro föranleds av en
ombudgetering av de bevillningsfullmakter som bedöms bli upplösta i slutet av programperioden
2014—2020 samt av poster som inte fås från kommissionen. Av tillägget till bevillningsfullmak-
ten är 11 000 000 euro EU:s strukturfonders medfinansiering och 9 240 000 euro statlig medfi-
nansiering.

Tillägget till bevillningsfullmakten beräknas föranleda staten utgifter till ett belopp av 9 240 000
euro år 2022, 8 000 000 euro år 2023 och 3 000 000 euro år 2024.

Anslagsminskningen på 97 089 000 euro är den andel som reserverats för InvestEU:s åtgärder
och föranleds av att inledandet av EU:s programperiod 2021—2027 har fördröjts. Av avdraget är
48 545 000 euro EU:s strukturfonders medfinansiering och 48 544 000 euro statlig medfinansie-
ring.

2021 IV tilläggsb. -97 089 000
2021 I tilläggsb. 129 938 000
2021 budget 378 638 000
2020 bokslut 341 299 206
2019 bokslut 297 283 022
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40. Specialfinansiering för företag

43. Kostnadsstöd för företag (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 100 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av den femte ansökningsomgången för kostnadsstöd.

2021 IV tilläggsb. 100 000 000
2021 III tilläggsb. 200 000 000
2021 II tilläggsb. 40 000 000
2021 I tilläggsb. —
2020 bokslut 680 000 000

47. Ersättningar för Finnvera Abp:s förluster och räntestöd till bolaget (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 130 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av att utfallet av ersättningarna för förluster har varit mindre
än väntat.

2021 IV tilläggsb. -130 000 000
2021 budget 189 928 000
2020 bokslut 21 939 882
2019 bokslut 18 133 336
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Huvudtitel 33
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-
OMRÅDE

01. Förvaltning

06. Omkostnader för enheten för hälso- och sjukvård för fångar som är underställd Institutet för
hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 050 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 450 000 euro av extra utgifter till följd av covid-19-pan-
demin och 600 000 euro av kostnader för krävande tjänster inom den specialiserade sjukvården
som köps av den offentliga hälso- och sjukvården.

2021 IV tilläggsb. 1 050 000
2021 III tilläggsb. 520 000
2021 budget 20 155 000
2020 bokslut 20 291 000
2019 bokslut 19 105 000

25. Den riksomfattande informationshanteringen inom social- och hälsovården (reservationsan-
slag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 4 080 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 2 500 000 euro av anskaffning av virtualisering och ka-
pacitet för Kanta-tjänsternas disksystem, 1 000 000 euro av underhåll av applikationen Corona-
blinkern som redan används och av eventuella ändringar som epidemiläget medför samt 580 000
euro av ändringsarbeten till följd av covidintyget.

I samband med tilläggsbudgetpropositionen har regeringen till riksdagen överlämnat en proposi-
tion med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar,
som innehåller bestämmelser om den nationella användningen av EU:s digitala covidintyg.
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2021 IV tilläggsb. 4 080 000
2021 III tilläggsb. 5 700 000
2021 budget 30 400 000
2020 bokslut 22 400 000
2019 bokslut 7 000 000

02. Tillsyn

20. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 540 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av att de transporter som polisen beställt har ökat med cirka
16 % jämfört med motsvarande tidpunkt 2020.

2021 IV tilläggsb. 1 540 000
2021 III tilläggsb. 992 000
2021 budget 11 841 000
2020 bokslut 12 189 991
2019 bokslut 10 118 220

03. Forskning och utveckling

04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 673 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 400 000 euro av upprätthållandet av testningskapaciteten
för covid-19-pandemin, 2 415 000 euro av uppföljningen av den genetiska variationen i covid-
19-virusstammar och 858 000 euro av informationskampanjer bland annat i syfte att öka vacci-
nationstäckningen.

2021 IV tilläggsb. 3 673 000
2021 III tilläggsb. 10 956 000
2021 budget 62 072 000
2020 bokslut 74 098 000
2019 bokslut 54 083 000

25. Nationella kompetenscenter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 000 000 euro.
Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2019 återtas 3 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget är en ombudgetering av det återtagna anslaget.

Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.
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2021 IV tilläggsb. 3 000 000
2021 budget 6 500 000
2020 bokslut 7 000 000
2019 bokslut 5 075 000

10. Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt 
vissa tjänster

50. Familjeförmåner (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 14 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av att antalet mottagare av barnbidrag, underhållsstöd och
barnavårdsstöd som betalas utomlands har minskat jämfört med vad som beräknats tidigare.

2021 IV tilläggsb. -14 000 000
2021 budget 1 596 500 000
2020 bokslut 1 595 351 472
2019 bokslut 9 954 000

54. Bostadsbidrag (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 30 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av att antalet mottagare av bostadsbidrag har ökat, i synner-
het i fråga om studerande.

2021 IV tilläggsb. 30 000 000
2021 budget 1 580 400 000
2020 bokslut 1 582 400 000
2019 bokslut 1 477 300 000

56. Tolkningstjänster för personer med funktionsnedsättning (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 6 400 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av den ringa användningen av tolktjänster till följd av covid-
19-pandemin.

2021 IV tilläggsb. -6 400 000
2021 budget 56 500 000
2020 bokslut 40 221 849
2019 bokslut 47 634 096

57. Grundläggande utkomststöd (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 30 000 000 euro.
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F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av att det ekonomiska läget har förbättrats och arbetslöshe-
ten har minskat.

2021 IV tilläggsb. -30 000 000
2021 budget 768 800 000
2020 bokslut 750 000 000
2019 bokslut 693 000 000

60. Omkostnader för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 4 300 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av förbättring av försörjningsberedskapen i fråga om Folk-
pensionsanstaltens kritiska infrastruktur.

2021 IV tilläggsb. 4 300 000
2021 budget 481 357 000
2020 bokslut 495 300 000
2019 bokslut 392 760 000

20. Utkomstskydd för arbetslösa

52. Statsandel till grundskyddet inom arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 188 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 5 000 000 euro för förläng-
ningen av giltighetstiden för de undantag till följd av covid-19 som gäller utkomstskyddet för ar-
betslösa och 20 000 000 euro för förlängningen av företagares rätt till arbetsmarknadsstöd till den
30 november 2021 samt som avdrag 213 000 000 euro på grund av höjningen av sysselsättnings-
graden.

Förlängningen av giltighetstiden för de undantag till följd av covid-19 som gäller utkomstskyddet
för arbetslösa föranleder också ett tillägg på uppskattningsvis 4 000 000 euro till statsandelen till
förtjänstskyddet och alterneringsersättningen inom arbetslöshetsförmånerna under moment
33.20.50. Eftersom höjningen av sysselsättningsgraden uppskattningsvis medför ett lika stort av-
drag syns ändringen inte i anslaget under momentet.

2021 IV tilläggsb. -188 000 000
2021 III tilläggsb. 55 000 000
2021 I tilläggsb. 55 000 000
2021 budget 1 802 990 000
2020 bokslut 1 747 175 798
2019 bokslut 1 417 585 672
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30. Sjukförsäkring

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 40 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av avdraget föranleds 25 000 000 euro av att antalet coronatest är lägre än be-
räknat, 10 000 000 euro av att ersättningarna som ska betalas till EU minskat och 5 000 000 euro
av att beloppet av minimidagpenningarna är lägre än beräknat.

2021 IV tilläggsb. -40 000 000
2021 budget 2 185 300 000
2020 bokslut 1 981 208 187
2019 bokslut 2 408 602 831

40. Pensioner

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar (för-
slagsanslag)
Under momentet dras det av 65 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av att antalet personer som får folkpension, handikappför-
måner och bostadsbidrag för pensionstagare har minskat.

2021 IV tilläggsb. -65 000 000
2021 budget 3 803 000 000
2020 bokslut 3 735 222 539
2019 bokslut 3 509 910 579

50. Stöd till veteraner

50. Fronttillägg (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 300 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av de nivåhöjningar av fronttillägget och extra fronttillägget
som gjorts tidigare.

2021 IV tilläggsb. 300 000
2021 budget 9 900 000
2020 bokslut 11 605 399
2019 bokslut 9 104 408
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60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

35. Statlig finansiering till studerandehälsovård som ordnas av Studenternas hälsovårdsstiftelse
(reservationsanslag 2 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att den godtagbara kostnaden per studerande år 2021
är 310,90 euro och de godtagbara totala kostnaderna för studerandehälsovården uppskattningsvis
81 600 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag un-
der momentet.

2021 IV tilläggsb. —
2021 budget 65 800 000
2020 bokslut 6 400 000
2019 bokslut 3 000 000

38. Statsunderstöd för den offentliga social- och hälsovårdens covid-19-kostnader (reservations-
anslag 2 år)
Motiveringen till momentet ändras så att av anslaget får användas högst 1 155 000 euro till att i
form av statsunderstöd ersätta kommuner och samkommuner samt landskapet Åland för kostna-
der som föranleds av covid-19-testning och covid-19-spårning och högst 400 000 000 euro till att
i form av statsunderstöd ersätta kommuner, samkommuner och landskapet Åland för andra direk-
ta covid-19-kostnader.
F ö r k l a r i n g : Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag un-
der momentet.

2021 IV tilläggsb. —
2021 budget 1 615 000 000
2020 bokslut 206 000 000

70. Hälsa och funktionsförmåga främjas

20. Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 12 600 000 euro.
Motiveringen till momentet ändras så att arvodet får användas till betalning av utgifter och ersätt-
ningar för anskaffning och vidarebefordran av vaccin som med stöd av 44 och 45 § i lagen om
smittsamma sjukdomar (1227/2016) tillhandahålls gratis och används vid vaccineringstillfällen
samt för användningsföreskrifter på finska och svenska, för utredning av epidemiologiska och
immunologiska effekter, täckning och säkerhet hos vaccinationer som omfattas av det nationella
vaccineringsprogrammet, för utveckling av systemet för uppföljning av vaccinationers verkning-
ar, för obligatorisk upplagring, för systemet för vaccindistribution och till betalning av andra ut-
gifter och ersättningar för genomförandet av det allmänna vaccineringsprogrammet
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F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av Finlands deltagande i mekanismen COVAX AMC. En
motsvarande ökning har gjorts under moment 24.30.66.

2021 IV tilläggsb. -12 600 000
2021 III tilläggsb. 223 500 000
2021 I tilläggsb. 70 000 000
2021 budget 30 940 000
2020 bokslut 243 740 000
2019 bokslut 28 990 000
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Huvudtitel 35
MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Miljöförvaltningens omkostnader

01. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 2 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : I samband med tilläggsbudgetpropositionen har regeringen till riksdagen över-
lämnat en proposition med förslag till lag om Salla nationalpark (RP 104/2021 rd).

Avdraget föranleds av en överföring till moment 35.10.52 för byggande av Salla nationalpark.

2021 IV tilläggsb. -2 000 000
2021 III tilläggsb. 39 000
2021 budget 35 163 000
2020 bokslut 35 701 000
2019 bokslut 26 128 000

10. Miljö- och naturvård

20. Bekämpning av miljöskador (reservationsanslag 3 år)
Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2019 återtas 6 100 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Återtagandet av anslaget föranleds av en kostnadsbesparing för åtgärderna un-
der den andra fasen av stängningen av gruvan i Hitura.

Av anslaget ombudgeteras sammanlagt uppskattningsvis 2 900 000 euro för projektet i den kom-
pletterande budgetpropositionen för 2022 och i planen för de offentliga finanserna 2023—2026
för åtgärder för att stänga gruvan.

Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
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2021 IV tilläggsb. —
2021 budget 1 900 000
2020 bokslut 4 400 000
2019 bokslut 18 200 000

21. Vissa utgifter för naturvård (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 698 000 euro.
F ö r k l a r i n g : I samband med tilläggsbudgetpropositionen har regeringen till riksdagen över-
lämnat en proposition med förslag till lag om Salla nationalpark (RP 104/2021 rd).

Vid ändringen av anslaget har som avdrag beaktats 1 000 000 euro i överföring till moment
35.10.52 för byggande av Salla nationalpark och som tillägg 302 000 euro av den inbesparing
som uppkommit i EU-projektet och som intäktsförts under moment 12.35.99 och som är avsedd
att användas för genomförande av de åtgärder som antecknats i Natnet-projektets After Life Con-
servation plan och för naturskydd.

2021 IV tilläggsb. -698 000
2021 budget 38 340 000
2020 bokslut 35 390 000
2019 bokslut 2 690 000

22. Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år)
Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras så att det för genomförandet av upphandlingen av in-
formationshanteringssystemet för vatten- och havsvård får ingås avtal och andra förbindelser som
för åren efter 2021 föranleder utgifter till ett belopp av högst 4 300 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag un-
der momentet.

2021 IV tilläggsb. —
2021 III tilläggsb. 1 750 000
2021 budget 24 435 000
2020 bokslut 24 335 000
2019 bokslut 18 175 000

52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : I samband med tilläggsbudgetpropositionen har regeringen till riksdagen över-
lämnat en proposition med förslag till lag om Salla nationalpark (RP 104/2021 rd).

Av tillägget föranleds 2 000 000 euro av en överföring från moment 35.01.01 och 1 000 000 euro
av en överföring från moment 35.10.21 för byggande av Salla nationalpark.



35.20102

2021 IV tilläggsb. 3 000 000
2021 budget 67 942 000
2020 bokslut 71 462 000
2019 bokslut 36 347 000

20. Samhällen, byggande och boende

04. Inrättande av ett digitalt register och en digital plattform för den byggda miljön (reservations-
anslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av främjandet av den stödmodul som hänför sig till informa-
tionssystemsprojektet för den byggda miljön (Ryhti).

2021 IV tilläggsb. 2 000 000
2021 III tilläggsb. —
2021 budget 7 300 000
2020 bokslut 7 300 000

34. Understöd till kommuner för slopande av oljeuppvärmning i kommunalt ägda fastigheter (re-
servationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet ändras så att av det anslag som överförts från 2020 beviljas understö-
det till ett belopp av 30 % av de kostnader som godkänts i och realiserats till följd av understöds-
beslutet.
F ö r k l a r i n g : Ändringen av motiveringen till momentet föranleds av behovet att höja under-
stödsprocenten för avträdelsestödet för slopande av oljeuppvärmning i kommuner genom vilken
kommunerna uppmuntras att avstå från fossil oljeuppvärmning i sina fastigheter före 2024.

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

2021 IV tilläggsb. —
2020 bokslut 14 895 000

37. Understöd för byggande som stöder den gröna omställningen (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget i enlighet med målen för EU:s återhämtningsin-
strument får användas för myndighetsbehandlingar av planläggning av, tillstånd för och ankny-
tande utredningar till investeringsprojekt för grön övergång som i första hand stöds med medel
ur återhämtningsinstrumentet.
Miljöministeriet beviljar understöd med stöd av statsunderstödslagen (688/2001). Understöd kan
beviljas landskapsförbund och kommuner till högst 70 % av kostnaderna för planläggning, till-
stånd och utarbetande av utredningar i anslutning till dem. När det gäller kommunernas understöd
hör miljöministeriet närings-, trafik- och miljöcentralerna. Av anslaget under momentet kan 2 %
användas till avlönande av personal vid miljöministeriet.
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Om man vid planläggningen och tillståndsprocessen behandlar andra investeringsprojekt än så-
dana som är förenliga med målen för EU:s återhämtningsinstrument kan understöd inte beviljas
för kostnader i anslutning till de andra investeringsprojekten.
F ö r k l a r i n g : Användningsändamålet för momentet utvidgas till att gälla genomförandet av
investeringsprojekt för grön omställning. Anslaget baserar sig på genomförandet av Finlands pro-
gram för hållbar tillväxt och dess syfte är att öka resurserna för planläggning och tillståndsförfa-
randet för investeringsprojekt som stöder en grön omställning och på så sätt påskynda genomför-
andet av dem.

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

Momentets rubrik har ändrats.

2021 IV tilläggsb. —
2021 III tilläggsb. 250 000
2020 bokslut 2 000 000

52. Understöd för främjande av sådan infrastruktur i bostadshus som krävs för eldrivna trans-
porter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av det stora antalet ansökningar om understöd för främjande
av sådan infrastruktur som krävs för eldriven transport.

2021 IV tilläggsb. 2 000 000
2021 III tilläggsb. 7 500 000
2021 budget 5 500 000
2020 bokslut 7 000 000
2019 bokslut 1 500 000

60. Överföring till Statens bostadsfond
Understöd
Motiveringen till momentet ändras så att det 2021 ur Statens bostadsfond med stöd av statsunder-
stödslagen (688/2001) får beviljas understöd för bostadshus för åtgärder som syftar till förbättrad
energieffektivitet samt smart och flexibel energiförbrukning till ett belopp av sammanlagt högst
50 000 000 euro på det sätt som föreskrivs genom förordningen om energiunderstöd för bostads-
hus åren 2020—2022.
F ö r k l a r i n g : Genom ett tillägg på 10 000 000 euro för understödet för energieffektivitet
stöds minskningen av bostadsbeståndets förbrukning av uppvärmningsenergi och de klimatut-
släpp som förbrukningen orsakar betydligt mer än vad den kravnivå som fastställts genom för-
fattningarna förutsätter. Fram till mitten av augusti har man redan hunnit bevilja 38,9 miljoner
euro i understöd, det vill säga nästan hela fullmakten på 40 miljoner euro. Genom anslagsökning-
en tryggas att bidragssystemet fortsätter utan avbrott, vilket förhindrar att renoveringar av bygg-
nader senareläggs.
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Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.

2021 IV tilläggsb. —
2021 budget —
2020 bokslut —
2019 bokslut —
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