BILAGA 1: PLOCK UR BUDGETPROPOSITIONEN FÖR 2018
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I fråga om frontunderstödet till vissa utländska frivilliga frontmän föreslås att höjningen av
frontunderstödet till estniska frivilliga frontmän från 590 euro till 2 000 euro ska beaktas,
vilket ökar anslagsbehovet med 50 000 euro.
Som stöd för den positiva strukturomvandlingen i Sydvästra Finland anvisas 3 miljoner euro
för samarbete mellan universiteten inom det tekniska området i regionen i fråga.
För att stödja lönsamheten inom jordbruket halverar regeringen sänkningen av
kompensationsersättningen för 2018. Denna lindring genomförs med ett obundet anslag på
10 miljoner euro för krispaketet för jordbruket. I och med lindringen är
kompensationsersättningen för 2018 fem euro mindre per hektar än under 2017. Av
anslagen för krispaketet avsätts dessutom 3,5 miljoner euro för främjande av efterfrågan
på och exporten av livsmedel.
I budgeten för 2018 anvisas ytterligare en miljon euro till jordbrukarnas ork i arbetet via
projektet Ta hand om bonden. Dessutom avsätts en miljon euro i stöd för att sänka
avgifterna för avbytarhjälp.
Tilläggsfinansiering på 1,7 miljoner euro anvisas för återetablering av vandrande och
hotade fiskbestånd och iståndsättande av vattendrag.
Studerande börjar omfattas av allmänt bostadsbidrag, vilket innebär att anslaget för
studiestöd minskar med 193 miljoner euro. Till studiestödet fogas ett försörjartillägg för
studerande som försörjer barn under 18 år. Detta ökar anslagsbehovet med 10 miljoner
euro.
I bostadsbidraget har man i enlighet med planen för de offentliga finanserna beaktat att
boendeutgifterna binds till levnadskostnadsindex i stället för till hyresindex. Gränser för
kvadratmeterhyran tas inte in i bostadsbidragssystemet, i stället fryses de maximala
boendeutgifterna på 2017 års nivå. Dessutom återinförs principen om bostadsbidrag för en
del av en bostad. Det beräknas att reformerna minskar utgifterna för bostadsbidrag med
sammanlagt 28 miljoner euro nästa år.
Småbarnspedagogikens personalstruktur utvecklas. Syftet är att stärka kvaliteten och
pedagogiken inom den småbarnspedagogiska verksamheten och öka det multidisciplinära
stödet till familjer. För detta ändamål anvisas 5 miljoner euro.
För verksamheten vid kompetenscentrum inom det sociala området anvisas
tilläggsfinansiering på en miljon euro. Finansieringen tryggar en utveckling av det sociala
området när servicestrukturen läggs om.
För säkerställande av effektiv verksamhet vid stiftelsen Hoitotyön tutkimussäätiö anvisas
200 000 euro till Institutet för hälsa och välfärd.
Regeringen stöder exportfrämjandet genom ett tilläggsanslag på 2 miljoner euro till
företagspartnerskapsprogrammet FinnPartnership och innovationsprogrammet Beam.
Programmen stöder inledande av affärsverksamhet i utvecklingsländerna på ett sätt som
stärker såväl exporten av finländskt kunnande som affärsmiljön i partnerländerna.
Utrikesministeriets exporttjänster stärks med målinriktade försäljnings- och
marknadsföringsåtgärder, och för dessa anvisas 1,5 miljoner euro.
För genomförandet av spetsprojektet Turism 4.0 föreslås tilläggsfinansiering på
sammanlagt 8 miljoner euro. Tilläggsfinansieringen ska riktas till turismmarknadsföring,
förbättring av resebolagens digikompetens och utvecklandet av tjänster som kan
tillhandahållas året runt.
För insatser i avsikt att upprätthålla informationssäkerheten och funktionssäkerheten i det
digitala samhället anvisas 2,3 miljoner euro.
Omkostnaderna för Meteorologiska institutet får ett tillägg på 1 miljon euro för att
radarnätet ska kunna byggas ut. Utöver detta anvisas 0,75 miljoner euro för finansieringen
av anläggningsprojektet för forskningsinfrastruktur för aerosoler, moln och spårgaser
(ACTRIS).
I budgeten har 2 miljoner euro reserverats för att stödja mångfalden inom
nyhetsverksamheten. Anslaget betalas som statsunderstöd till aktörer som innehar en
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programkoncession för en tv-kanal som betjänar allmänintresset och som producerar
nyhets- och aktualitetsprogram 2018.
Tilläggsfinansiering på 650 000 euro föreslås för Forststyrelsens iståndsättningsprojekt som
stöder naturturismen och användningen av naturen för rekreation. Redan vid vårens
ramförhandlingar beslutades det om finansiering på sammanlagt 3,97 miljoner euro för
främjande av naturturism 2018 och 2019 som en del av spetsprojektet Turism 4.0.
Regeringen beslutade att främja ägarskiften i företag genom att anvisa 400 000 euro för
projektverksamhet 2018. Åtgärderna ska riktas till säljare, avträdare, köpare, efterträdare,
sakkunniga, finansiärer samt offentliga aktörer. Lyckade ägarskiften intar en central roll när
det gäller att säkerställa arbetsplatser och skatteinkomster.
I anslutning till att Finland och Estland firar 100-årsjubileum föreslås att det beviljas ett
anslag för höjning av Finsk-estniska kulturstiftelsens kapital med 6 miljoner euro. Finskestniska kulturstiftelsen ska främja nätverkande och samarbete inom kultur och konst i
Finland och Estland, ömsesidiga språkkunskaper och ekonomiska aktiviteter med direkt
anknytning till kulturverksamhet.
För ordnande av minnesåret för inbördeskriget 1918 och för förberedelser inför Finlands
flaggas hundraårsjubileum anvisas 0,6 miljoner euro.
En anslagsökning på 4 miljoner euro föreslås för att trygga tillgången på platser i
skyddshem.
Reseersättningarna och förmedlingen av resor reformeras till följd av att taxitrafiken
öppnas för konkurrens från och med den 1 juli 2018. Ett tilläggsanslag på 2 miljoner euro
har reserverats för detta.
Regeringen anvisar sammanlagt 7,5 miljoner euro i riktade tilläggssatsningar på
utvecklingssamarbete. Finansiering avsätts för byggande av hållbara samhällen i
migrationens ursprungsområden i Afrika och Mellanöstern, med betoning på kvinnors och
flickors ställning och sexuell och reproduktiv hälsa. Regeringen strävar dessutom aktivt
efter att FN:s innovationscampus ska grundas i Finland och förbereder sig på att stödja
dess verksamhet. Målet med det nya centret är att man i FN:s arbete snabbare ska ta i
bruk innovationer som utnyttjar ny teknik. I Finland kunde centret ha följande prioriterade
områden: utbildning, hälsa, cirkulär ekonomi och cleantech samt fred och säkerhet.

