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ALLMÄN MOTIVERING 

Svenska riksdagsgruppen tror på en alternativ budget som inte höjer totalskattegraden. I stället presenterar  gruppen 
en budget som är neutral i förhållande till nivån i statsbudgeten såväl när det gäller skatter som inkomster och utgift-
er. Genom vår skuggbudget vill vi visa att det finns alternativ i politiken. Trots att den finländska ekonomin i dag ger 
minimalt med svängrum bör den ekonomiska utvecklingen styras av klara prioriteringar. Med vår skuggbudget vill 
vi utmana regeringen och visa på att det går att föra en ansvarsfull ekonomisk politik utan omotiverat hårda ingrepp 
när det gäller utbildning och våra barns framtid, försämrande av de mest utsatta pensionärernas situation samt utan 
att pruta på Finlands trovärdighet som aktiv nordisk och internationell aktör.

VÅRA PRIORITERADE SATSNINGAR OCH NEDSKÄRNINGAR I URVAL: 

- Barn och unga är Finlands framtid. Vi vill bevara dagvård, skola och utbildning som en grundläggande rättighet och 
möjlighet för alla. Därför kan vi inte acceptera att den subjektiva rätten till dagvård inskränks eller att dagisgrupperna 
blir större. Vi vill satsa mera på såväl den grundläggande utbildningen som på högskolorna. 
- Vi tror på Finland som en stark global aktör med ett stort socialt ansvar. Därför är vårt alternativ en höjd nivå på 
biståndet med 250 miljoner euro samt en flyktingkvot som mer än tredubblas. Vi flyttar tillbaka satsningen på Finnfund 
till biståndet.
- Äldre är en resurs som vi vill ta hand om. Vi kan inte acceptera nedskärningarna i pensionärernas bostadsbidrag och 
vi vill ta hand om våra veteraner. Ensamförsörjarna får mera pengar i handen när kopplingen mellan utkomststöd och 
barnbidragets ensamförsörjartillägg äntligen slopas. 
- Endast genom företagsamhet och arbete kan Finland ta sig ur den ekonomiska krisen. Vi vill öka sysselsättningen 
genom satsningar på ungdomsgarantin samt genom rehabilitering och vidareutbildning. Företagen stöds via organisa-
tioner som Tekes och Viexpo.
- Vi föreslår en halvering av regeringens spetsprojekt. Det ger en inbesparing på 126 miljoner euro.
- Kollektivtrafik sparar tid, pengar och miljö. Därför satsar vi mera på VR:s tjänster. 

DE VIKTIGASTE REFORMERNA: 

- Vi vill nå en högre sysselsättning än idag. Det är bästa vägen att trygga vårt välfärdssamhälle. För att lyckas har vi 
kombinerat två olika mediciner. Vi vill reformera den inkomstbundna dagpenningen så att perioden för stöd blir något 
kortare, samtidigt som stödnivån höjs en aning. Samtidigt vill vi matcha utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden bät-
tre än idag. Det gör vi genom att satsa också på privat arbetsförmedling.
- Vi vill stärka ungdomarnas möjligheter till studier, arbete eller praktik. Vi vill utveckla ungdomsgarantin, men 
också skapa bättre möjligheter för unga att få jobb via exempelvis minijobs och lärlingsavtal.
- Vår vision är starka primärkommuner också i fortsättningen. Ansvaret för social- och hälsovården ska fortfarande 
finnas lokalt. Därför vill vi se en kommunreform som bygger på starka kommuner som komplement till en vårdreform. 
På det sättet kan vi trygga både närservice och lokal demokrati. Vi vill att kommunernas ska syssla med sådant som är 
viktigt för invånarna, medan onödiga uppgifter kan skäras bort. 
- Bekämpning av grå ekonomi är fortfarande något vi vill satsa på. Vi vill se till att fuskare åker fast och tror på de 
undersökningar som visar att varje satsad euro betalar sig tillbaka flerfalt.
- Bönderna ska få koncentrera sig på sitt jobb, istället för att tvingas navigera i en stel och besvärlig byråkratidjungel. Vi 
vill avskaffa en förvaltningsnivå inom landsbygdsförvaltningen och koncentrera övervakningen till en myndighet. 
- Vi vill utreda ett gemensamt tak för kostnader som hänför sig till sjukvård. I dag finns ett tak för mediciner, ett för rese-
ersättningar, ett för sjukhusvård och så vidare. När alla självriskerhöjs på det sätt som regeringen föreslår blir följderna svåra 
för många.

SKATTEPOLITIKEN: 

- Vi vill stöda sysselsättningen och motverka flitfällor genom att sänka skatten på arbete. Samtidigt genomför vi en 
skatte växling där vi betalar lite mera för konsumtion. Det sker genom att höja momsen en aning och att slopa sänkningen 
av bilskatten. 
- Sysselsättningen stöds genom ett höjt hushållsavdrag. Samtidigt ökar vi möjligheterna för egenföretagare och mot-
verkar grå ekonomi. 
- Skattefriheten för köp av första bostad slopas i och med att vi anser att staten inte behöver stöda privat ägande via 
skattelättnader. Pensionärernas extraskatt sjunker en aning. 
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INKOMSTPOSTER

AVDELNING 11

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTE
NATUR

Förklaring: Svenska riksdagsgruppens skattepolitik skiljer 
sig med 535 miljoner jämfört med regeringens alterna-
tiv. I den alternativa budgeten är skatteförändringarna till 
storleksgraden neutrala jämfört med regeringens förslag. 
Totalskattegraden i Finland hör till de högsta i Europa och 
därför säger vi nej till en skärpt beskattning. 

Svenska riksdagsgruppens skattepolitik och de vikti-
gaste ändringarna i skattegrunderna

Målet med vår beskattning bör vara att samla in tillräck-
ligt med pengar för att kunna upprätthålla vårt nordiska 
välfärdssamhälle. Skatter bör uppbäras effektivt och rät-
tvist och grunda sig på betalningsförmåga. Beskattningen 
ska också motivera till arbete och företagande, den bör 
främja ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Bara gen-
om en hållbar tillväxt och en hög sysselsättningsgrad kan 
välfärdssamhället garanteras, även på lång sikt.

De viktigaste förändringarna jämfört med  regeringens  alter-
nativ är: 

- Beskattningen ska sporra till arbete och företagande. Vi 
vill genomföra en skatteväxling där vi beskattar konsum-
tion istället för arbete. Därför vill vi sänka inkomstskatten 
i alla skatteklasser. Vi sänker skatten på arbete med en pro-
centenhet i de tre lägsta skatteklasserna och med en halv 
procentenhet i den högsta skatteklassen. Istället höjer vi 
momsen med 0,5 % i alla momsklasser. Vi tror på de dyna-
miska effekterna av sänkt skatt på lönearbete.

- För att sporra till företagande vill vi höja hushållsavdra-
get från 2400 euro/år till 4000 euro/år. Hushållsavdraget 
har en god effekt på sysselsättningen och motverkar grå 
ekonomi, därför vill vi satsa 31 miljoner extra på detta.

- De dynamiska effekterna av extra satsningar på grå 
ekonomi samt det höjda hushållsavdraget väntas inbringa 
extra skatteinkomster på 70 miljoner euro. 

- Den extra skatt, eller solidaritetsskatt, en del pensionärer 
tvingas betala vill vi lindra med 1,45 procentenheter, vilket 
minskar skatteintäkterna med 16 miljoner euro. 

- Vi föreslår att sänkningen av bilskatten utgår i detta ekon-
omiska läge, vilket ger 31 miljoner mera i skatteintäkter. 

- För att utöka skatteintäkterna föreslår vi också att staten 
inte ska understöda privat ägande och därför slopar vi skat-
tefriheten för köp av första fastighet och första aktielägen-
het vilket beräknas ge 95 miljoner euro i statskassan. 

Under ramperioden kommer vi också att se närmare på 
andra skatteförändringar såsom exempelvis skatten på arv 
och gåva. 

11.01. SKATTER PÅ GRUND AV INKOMST 
OCH FÖRMÖGENHET

11.01.01 Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster

Förklaring: I samband med skuggbudgetförslaget kom-
mer Svenska riksdagsgruppen att föreslå en alternativ skat-
teskala till regeringens proposition om inkomstskatteskal-
an för år 2016. Vi måste satsa på att skapa förutsättningar 
för tillväxt och export. En av grundförutsättningar är att 
det alltid ska vara lönsamt att ta emot jobb och att jobba. 
För att nå det målet krävs flera åtgärder. En av dem är att 
sänka skatten på arbete. Genom en sänkt skatt minskar 
risken för olika flitfällor och tröskeln för att ta emot jobb 
minskar. Därför vill vi genomföra en skatteväxling som 
minskar skatten på arbete och ökar skatten på konsumtion. 
Det gör vi genom att sänka skatten på arbete med en pro-
centenhet i de tre lägsta skatteklasserna och med en halv 
procentenhet i den högsta skatteklassen.  

I samband med skuggbudgetförslaget kommer Svenska 
riksdagsgruppen att lämna in en lagmotion om att höja 
hushållsavdraget från 2400 euro/år till 4000 euro/år. I dag-
släget innehåller vårt skattesystem många typer av skat-
teavdrag. En del av avdragen gynnar företagsamhet och 
sysselsättning, en del minskar på svartjobben och en del 
gynnar utsatta grupper i samhället. Alla skatteavdrag bör 
bedömas mot deras beräknade sysselsättande effekt. In-
förande av nya avdrag är motiverat om de bedöms stimul-
era sysselsättningen och därmed bidra till skatteintäkter. 
Hushållsavdraget är ett gott exempel på en avdragsform 
som bidrar till skatteintäkter, gynnar företagsamhet och 
förbättrar sysselsättningsgraden. Tidigare utvärderingar har 
visat att bortfallet av skatteintäkter av på grund av avdraget 
betalat sig tillbaka i och med att sysselsättningen och därmed 
också skatteintäkterna ökat. Ökningen av hushållsavdraget 
betyder ett bortfall på 31 miljoner i statskassan. 

Den gråa ekonomin i Finland orsakar stora förluster 
av skatteintäkter för samhället. Dessutom försvagar den 
gråa ekonomin den allmänna skattemoralen och försvårar 
konkurrensmöjligheterna för företag som bedriver laglig 
verksamhet. Enligt vissa undersökningar (riksdagens revi-
sionsutskott 2010) uppgår den gråa ekonomin till 10–14 
miljarder euro, vilket motsvarar 5,5–7,5 procent av brutto-
nationalprodukten. Detta betyder att den gråa ekonomin 
orsakar ekonomiska förluster på 4-6 miljarder euro per år 
för samhället. Satsningar på bekämpningen av den gråa 
ekonomin betalar sig snabbt mångfaldigt tillbaka i form 
av skatteintäkter, som inte annars skulle komma staten till 
godo. Svenska riksdagsgruppen föreslår 20 miljoner euro 
tilläggsanslag för bekämpningen av den gråa ekonomin i 
budgeten för 2016. Denna betydande satsning kommer att 
öka statens skatteinkomster för år 2016. Genom hushåll-
savdraget främjas hushållens möjligheter att använda 



utomstående arbetskraft för arbeten som vanligen utförs i 
hemmet, såsom städning och reparationer. Avdraget ökar 
efterfrågan på sådana tjänster och skapar därigenom nya 
arbetstillfällen inom branschen. Det bidrar även till att 
minska hushållens användning av svartarbete. Detta i sin 
tur leder till ökade skatteintäkter för staten. Den ökade 
efterfrågan på tjänster kommer att skapa nya arbetsmö-
jligheter, vilket i sin tur leder till ökade skatteintäkter. Sam-
manlagt beräknar vi att staten kommer att få 70 miljoner i 
tilläggsintäkter till följd av dessa två åtgärder. 

I samband med skuggbudgetförslaget kommer Svenska 
riksdagsgruppen att lämna in en lagmotion med förslag om 
att pensionärernas extraskatt på vissa pensioner lindras. 
Pensionärerna som arbetat under hela sitt liv har bidragit 
med stora skatteintäkter för staten. Dessa skatteintäkter 
har i sin tur bidragit till att bygga upp och upprätthålla ett 
fungerande välfärdssamhälle. Detta välfärdssamhälle har 
tillåtit nuvarande generationer att utvecklas som individer 
och ger dem idag möjlighet att ta del av välfärdstjänsterna 
vi har. En del pensionärer betalar idag en extra skatt på sin 
pension utöver den normala nivån på skatt. Vi föreslår att 
tilläggsskatten lindras med 1,45 procentenheter, vilket be-
tyder en inkomstminskning med 16 000 000 euro på intäk-
terna för skatten på förvärvs- och kapitalinkomster.

Effekterna på statens skatteintäkter av de föreslagna 
ändringarna i skattegrunden vid förvärvs- och kapital-
inkomstbeskattningen för år 2016:
Sänkning av beskattning av förvärvsinkomster           -488
Höjning av hushållsavdraget från 2400 euro till 4000 euro     
                      -31
Skatteinkomster av höjt hushållsavdrag och bekämpning 
av grå ekonomi                                       70
Lindring av pensionärernas tilläggsskatt på pension med 
1,45 procentenheter                    - 16 

2016 Budget              9 217 000 000
Svenska riksdagsgruppens skuggbudget      8 752 000 000
2015 Budget             8 866 000 000

11.04. SKATTER OCH AVGIFTER PÅ GRUND 
AV OMSÄTTNING

11.04.01. Mervärdesskatt

Förklaring: I samband med skuggbudgeten för år 2016 
kommer Svenska riksdagsgruppen att lämna in en lagmo-
tion med förslag om en justering av alla momsklasser med 
en halv procentenhet. Vi vill satsa på att skapa förutsättnin-
gar för tillväxt och export. En av grundförutsättningar är 
att det alltid ska vara lönsamt att ta emot jobb och att job-
ba. För att nå det målet krävs flera åtgärder. En av dem är 
att sänka skatten på arbete. Genom en sänkt skatt minskar 
risken för olika flitfällor och tröskeln för att ta emot jobb 
minskar. Därför vill vi genomföra en skatteväxling som 
minskar skatten på arbete och ökar skatten på konsumtion. 
Därför vill vi sänka skatten på arbeten och följaktligen höja 
momssatserna till 10,5 %, 14,5 % och 24,5 % vilket beräk-

nar öka statens inkomster med sammanlagt 409 miljoner 
euro.

2016 Budget           16 868 000 000
Svenska riksdagsgruppens skuggbudget    17 277 000 000
2015 Budget           16 932 000 000

11.10. ÖVRIGA SKATTER

11.10.03. Bilskatt

Förklaring: Regeringen föreslår en sänkning av bilbes-
kattningen med sammanlagt ca 200 miljoner euro under 
regeringsperioden. Lindringen genomförs stegvis 2016—
2019. Som en följd av regeringens förslag skulle bilskattens 
intäkter år 2016 minska med 31 000 000 euro. Även om 
en sänkning av bilskatten är ett bra steg i rätt riktning för 
miljön, anser vi inte att den är motiverad i dagens träng-
da ekonomiska läge och vi tror inte den har väntade dy-
namiska effekter. Vi anser att den bilskattesänkning på 31 
000 000 euro, som nu föreslås för år 2016, istället borde 
användas för att finansiera åtgärder som främjar sysselsät-
tningen, vilket i sin tur medför ökade skatteintäkter för att 
finansiera välfärden. Därför föreslår vi att bilskatten ska 
hållas på oförändrad nivå.

2016 Budget              839 000 000
Svenska riksdagsgruppens skuggbudget    870 000 000
2015 Budget              993 000 000

11.10.05. Överlåtelseskatt

Förklaring: En av de största skatteutgifterna på momentet 
är befrielse från överlåtelseskatt vid köp av första bostad. 
I ekonomiskt utmanande tider finns det behov av att se 
över de offentliga utgifterna och se till att alla på ett rättvist 
sätt deltar i att förbättra den ekonomiska situationen. Vi 
anser att det är rättvist att de som har arbete och de som 
äger egendom är de som ska bära det största lasset då vi 
balanserar vår statsekonomi. Det ska inte vara arbetslösa, 
studerande, ensamförsörjare, våra barn eller pensionärer 
som står för de största inbesparingarna.  Det är inte statens 
primära uppgift att via skattelättnader uppmana till privat 
ägande, därför anser vi att köp av första fastighet och för-
sta aktielägenhet är en förmån vi finländare kunde avstå 
från i detta läge. Det kan ha vissa mindre effekter på bost-
adsmarknaden, men sannolikt påverkar inte förändringen 
marknaden i någon större mån. Därmed anser vi att man 
kan göra en inbesparing på 95 000 000 euro genom att 
slopa överlåtelseskatten vid köp av första bostad. 

2016 Budget              698 000 000
Svenska riksdagsgruppens skuggbudget    793 000 000
2015 Budget              614 000 000



ANSLAG

HUVUDTITEL 23 
STATSRÅDETS KANSLI

Förklaring: Svenska riksdagsgruppens politik skiljer sig 
genom att vara 133 miljoner mindre än regeringens al-
ternativ gällande Statsrådets kansli. Forskning ska vara en 
resurs som gynnar landets utveckling och välfärd. Varken 
forskning eller spetsprojekt gynnas av en politisk urval-
sprocess.

Svenska riksdagsgruppens politik vid 
Statsrådets kansli
Svenska riksdagsgruppen anser att forskning ska vara en 
resurs som gynnar landets utveckling och välfärd. Målsät-
tningen ska vara att Finland har en högklassig och relevant 
forskning som föder nya tankar och innovationer. Ober-
oende instanser, inte politiska beslutsfattare, ska välja ut de 
projekt som ska åtnjuta satsningar. Detsamma gäller spet-
sprojekten där många borde skötas inom ramen för den 
ordinarie verksamheten.

REGERINGENS SPETSPROJEKT

Förklaring: Regeringen Sipilä har beslutat inleda ett förän-
dringsprogram för att nå sina strategiska mål för regerings-
perioden. Regeringen gör en engångssatsning på spetspro-
jekten för 1 miljard euro, fördelat över tre år fram till 2018. 
Regeringens strategiska mål konkretiseras i 26 spetspro-
jekt. År 2016 används ca 252 miljoner euro i spetsprojekt-
finansiering.

Svenska riksdagsgruppen anser att det bland regerin-
gens spetsprojekt finns en hel del bra åtgärdsförslag. Vissa 
spetsprojekt verkar dock dessvärre mer handla om att trixa 
med pengar än verkliga satsningar på något nytt. Till exem-
pel kan inte spetsprojekten för utbildning anses kompens-
era de massiva utbildningsnedskärningar som regeringen 
nu föreslår. Samtidigt är vissa av spetsprojekten helt enkelt 
sådana, att de borde skötas inom ramen för den ordinarie 
verksamheten, utan att de skulle behöva kallas spetspro-
jekt. Därför är det inte heller motiverat att allokera tillägg-
sanslag för dessa i den utsträckning som regeringen nu gör. 
Vi föreslår därför att anslagen för regeringens spetsprojekt 
i budgeten för år 2016 halveras, d.v.s. minskas med 126 
miljoner euro. Vi föreslår att pengarna istället används till 
att kompensera de nedskärningar som regeringen föreslår i 
exempelvis utbildning och bistånd.

23.01. FÖRVALTNING

23.01.22. Statsrådets utrednings- och forsknings-
verksamhet

Förklaring: Finland ska ha högklassig och relevant forsk-

ning som föder nya tankar och innovationer. För att for-
skningsanslagen ska riktas rätt så är det därför viktigt att 
anslagen för utveckling och forskning ska bedömas och 
beslutas av de instanser som har den bästa insikten och 
de bästa förutsättningarna att göra välgrundade och vet-
enskapliga bedömningar. Till dessa oberoende instanser 
kan exempelvis Finlands Akademi eller Tekes räknas. I 
förslaget till statsbudget för år 2016 föreslår regeringen att 
statsrådets utvecklings- och forskningsverksamhet ska få 
fem miljoner euro till. Regeringen vill alltså själva politiskt 
dela ut forskningsanslag. Statsrådet är inte den instans som 
har de bästa förutsättningarna att bedöma hur forskning-
sanslag ska riktas och det är inte politikernas uppgift att 
välja nästa vinnare. Av den orsaken föreslår vi att anslaget 
för statsrådet sänks med 7 000 000 euro.

2016 Budget                   11 400 000
Svenska riksdagsgruppens skuggbudget         4 400 000
2015 Budget                     6 400 000

HUVUDTITEL 24
UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGS
OMRÅDE

Förklaring: Svenska riksdagsgruppens politik skiljer sig 
med 250 miljoner från regeringens alternativ när det gäller 
biståndet. Gruppen vill att regeringens tilläggsfinansiering 
på 130 000 000 till Finnfund i stället allokeras till egentligt 
utvecklingssamarbete.

Svenska riksdagsgruppens politik vid Utrikes ministeriet
Svenska riksdagsgruppen anser att målet med bi ståndet 
bör vara att på lång sikt komma upp till FN:s mål på 0,7 
procent av bruttonationalinkomsten. Finland har redan 
länge förbundit sig till detta. Vi vill att Finland ska vara 
en pålitlig aktör i internationellt utvecklingsarbete och en 
nation som tar ett ansvar i biståndspolitiken. En slaktning 
av biståndet med en tredjedel såsom regeringen föreslår är 
inte acceptabel. 

24.30. INTERNATIONELLT UTVECKLINGS
SAMARBETE

24.30.66. Egentligt utvecklingssamarbete

Förklaring: Regeringen föreslår i budgeten för 2016 att 
anslaget för internationellt utvecklings-samarbete är 498 
093 000 euro. Efter en teknisk nivåjustering är det en in-
besparing på 330 000 000 euro jämfört med 2015. Re-
geringens förslag gör att nivån på anslagen för utveck-
lingssamarbete beräknas ligga på ungefär 0,35 procent av 
bruttonationalinkomsten år 2016. Finlands utveckling-
spolitik vill lägga större vikt vid att stärka utvecklingslän-
dernas egna företagsverksamhet och egna skattebaser samt 
att förbättra utvecklingssamarbetets resultat, effekter och 



mätbarhet. Dessa målsättningar kommer att vara svåra att 
uppnå med tydliga resultat då regeringens inbesparingar 
drabbar speciellt multilateralt utvecklingssamarbete och 
utvecklings-samarbete med enskilda länder och region-
er. De föreslagna inbesparingar kommer även att negativt 
påverka sysselsättningen bland finländare som arbetar 
med utvecklingsfrågor då inbesparingarna drabbar ett fler-
tal medborgarorganisationer. 

Nu vill regeringen skära 56 % av finansieringen inom 
multilateralt utvecklingssamarbete, 43 % av stödet till friv-
illigorganisationernas utvecklingssamarbete, Servicecen-
tralen för utvecklingssamarbete (KePa) och informationen 
om utvecklingssamarbete samt 39 % av utvecklingssamar-
betet med enskilda länder och regioner.  Detta stöder inte 
bilden av Finland som en globalt ansvarstagande aktör.

Vi tycker att målsättningen med biståndspolitiken ska 
vara att rädda människoliv, lindra mänskligt lidande och 
hjälpa de mest utsatta i världen. Vi vill inte att Finland drar 
undan sitt stöd för FN-organisationer eller att bistånds-
budgeten slaktas. Vi kan inte acceptera att Finland inte tar 
sitt globala ansvar och att inbesparingar görs så att världens 
fattigaste och mest nödställda blir bortglömda. Därför vill 
vi satsa 250 miljoner till på biståndet. 

2016 Budget             498 093 000
Svenska riksdagsgruppens skuggbudget   748 093 000
2015 Budget             798 422 000

24.30.89. FINANSINVESTERINGAR INOM 
UTVECKLINGSSAMARBETET

Förklaring: Regeringen föreslår i budgeten för 2016 att 
anslaget för internationellt utvecklingssamarbete minskar 
med 330 000 000 euro och att finansinvesteringar inom 
utvecklingssamarbetet beviljas ett anslag på 140 000 000 
euro. Det innebär i praktiken att man väljer att flytta verk-
samheten inom utvecklingssektorn från FN-organisation-
er och finländska medborgarorganisationer inom utveck-
lingssektorn till Finnfund, som erbjuder finansiering för 
privata företag. Finnfund erbjuder riskfinansiering i form 
av eget kapital, långfristiga investeringslån och kunskaper 
inom investeringar i utvecklingsländer. En verksamhet 
som har goda målsättningar och behöver stöd, men inte på 
bekostnad av det långsiktiga biståndsarbete finska organ-
isationer har byggt upp. En plötslig och stor höjning från 
tio till 140 miljoner euro skulle knappast ge den effekt man 
är ute efter. Därför vill vi att tilläggsfinansieringen på 130 
000 000 till Finnfund istället allokeras till egentligt utveck-
lingssamarbete.

2016 Budget             140 000 000
Svenska riksdagsgruppens skuggbudget   10 000 000
2015 Budget               10 000 000

HUVUDTITEL 25
JUSTITIEMINISTERIET FÖRVALTNINGS
OMRÅDE

Förklaring: Svenska riksdagsgruppens politik skiljer sig 
med 10,85 miljoner från regeringens alternativ när det 
gäller Justitieministeriets förvaltningsområde. Gruppen 
anser att rättsvården bör tryggas och att satsningarna på 
att motverka grå ekonomi bör fortsätta.

Svenska riksdagsgruppens politik vid Justitieministeriet
Svenska riksdagsgruppen anser att: 

- Rättsvården är en av grundpelarana för vår demokratiska 
rättsstat och nivån bör höjas med 5 miljoner euro årligen 
för att förkorta rättsprocesserna.
- Satsningar på att bekämpa grå ekonomi betalar sig mång-
falt tillbaka och att man därför bör satsa 20 miljoner årli-
gen på detta, varav 5 miljoner inom Justitieministeriets 
förvaltningsområde. 
- En människorättsrapportör bör anställas till vid Diskrim-
ineringsombudsmannens byrå för 85 000 euro årligen.

25.01. MINISTERIET OCH FÖRVALTNINGEN

25.01.03. Omkostnader för myndigheter som verkar i 
anslutning till justitieministeriet

Förklaring: Diskrimineringsombudsmannen ska överva-
ka att diskrimineringslagen följs samt även i övrigt främja 
likabehandling och förhindra diskriminering. Dessutom 
är diskrimineringsombudsmannen nationell rapportör om 
människohandel. Människohandelsrapportören har inrät-
tats 2009 och sen dess har verksamhetsbilden väsentligt 
utökats. I och med den ökade mängden asylsökande, nya 
uppgifter både via lagstiftning samt via avslutad finansier-
ing för en jurist med inriktning på människohandel vid en 
medborgarorganisation finns ett behov av att anställa en 
person till som arbetar med de här frågorna på diskrimin-
eringsombudsmannens byrå. Därför föreslår vi ett tillägg-
sanslag på 85 000 euro årligen. 

2016 Budget                 7 457 000
Svenska riksdagsgruppens skuggbudget   7 542 000
2015 Budget                 7 361 000

25.10. DOMSTOLAR OCH RÄTTSHJÄLP

25.10.03. Omkostnader för övriga domstolar

Förklaring: Rättsvården är en av grundpelarana för vår 
demokratiska rättsstat. En fungerande rättsvård förutsätter 
också att alla delar i kedjan, d.v.s. polis, åklagare, domstol, 
fångvård och utsökning fungerar. En fungerande rättsvård 
är också avgörande för vårt lands konkurrenskraft. Företa-
gen måste kunna lita på att deras ärenden blir behandlade 
smidigt och effektivt inom domstolarna.  Vårt land har inte 



råd att äventyra ett fungerande rättsväsende och männi-
skors grundläggande rätt till rättskydd. Därför är det ytterst 
viktigt att trygga en tillräcklig resursnivå för rättsvården. 
Innan riksdagsvalet 2015 rådde det en stor enighet mel-
lan de politiska partierna om att rättsvården behöver en 
nivåhöjning. Detta har inte beaktats tillräckligt av regering 
Sipilä. Därför vill vi höja anslagen för domstolarna med 3 
miljoner euro och förkorta processerna. 

Bekämpningen av den gråa ekonomin förutsätter med-
vetna åtgärder av staten. Det centrala för att nå program-
mets mål är att minska möjligheterna att begå brott, öka 
risken att åka fast samt förbättra myndigheternas förmåga 
att reagera när det gäller avslöjande och bekämpning av 
grå ekonomi. Polisen, åklagarväsendet, domstolsväsend-
et, tullen och skatteförvaltningen behöver därför tillräck-
liga resurser för att effektivt kunna bekämpa den gråa 
ekonomin. Sipiläs regering har valt att inte satsa alls på 
bekämpning av grå ekonomi. Det vill vi ändra och satsar 
20 miljoner, varav 3,5 miljoner euro på de allmänna dom-
stolarna. 

2016 Budget             254 823 000
Svenska riksdagsgruppens skuggbudget   261 323 000
2015 Budget             247 710 000

25.20. BETALNINGSSTÖRNINGAR, 
UTSÖKNING OCH KONKURSBEVAKNING

25.20.01. Utsökningsväsendets och konkursbevaknin-
gens omkostnader 

Förklaring: Rättsvården är en av grundpelarana för vår 
demokratiska rättsstat. En fungerande rättsvård förutsätter 
också att alla delar i kedjan, d.v.s. polis, åklagare, domstol, 
fångvård och utsökning fungerar. En fungerande rättsvård 
är också avgörande för vårt lands konkurrenskraft. Innan 
riksdagsvalet 2015 rådde det en stor enighet mellan de 
politiska partierna om att rättsvårdens behöver en nivåhö-
jning. Detta har inte beaktats tillräckligt av regering Sipilä. 
Därför vill vi höja anslagen för utsökningsväsendet och 
konkursbevakningen med 0,5 miljoner euro. 

Bekämpningen av den gråa ekonomin förutsätter med-
vetna åtgärder av staten. Det centrala för att nå program-
mets mål är att minska möjligheterna att begå brott, öka 
risken att åka fast samt förbättra myndigheternas förmåga 
att reagera när det gäller avslöjande och bekämpning av 
grå ekonomi. Polisen, åklagarväsendet, domstolsväsend-
et, tullen och skatteförvaltningen behöver därför tillräck-
liga resurser för att effektivt kunna bekämpa den gråa 
ekonomin. Sipiläs regering har valt att inte satsa alls på 
bekämpning av grå ekonomi. Det vill vi ändra och satsar 
20 miljoner, varav 0,5 miljoner euro på utsökningsväsend-
et och konkursbevakningens omkostnader.

 2016 Budget             104 238 000
Svenska riksdagsgruppens skuggbudget   105 238 000
2015 Budget             103 723 000

25.30. ÅKLAGARNA

25.30.01. Åklagarväsendets omkostnader

Förklaring: Rättsvården är en av grundpelarana för vår 
demokratiska rättsstat. En fungerande rättsvård förutsätter 
också att alla delar i kedjan, d.v.s. polis, åklagare, domstol, 
fångvård och utsökning fungerar. Detta betyder att resur-
sproblem t.ex. hos åklagarväsendet i ett senare skede syns i 
domstolarna, då ärendena blir och väntar d.v.s. det uppstår 
en slags propp inom kedjan.  Detta i sin tur leder till förläng-
da behandlingstider, vilket försämrar medborgarnas rättss-
kydd. En fungerande rättsvård är också avgörande för vårt 
lands konkurrenskraft. Innan riksdagsvalet 2015 rådde 
det en stor enighet mellan de politiska partierna om att 
rättsvårdens behöver en nivåhöjning. Detta har inte beak-
tats tillräckligt av regering Sipilä. Därför vill vi höja ansla-
gen för åklagarväsendet med 1,5 miljoner euro. 

Bekämpningen av den gråa ekonomin förutsätter med-
vetna åtgärder av staten. Det centrala för att nå program-
mets mål är att minska möjligheterna att begå brott, öka 
risken att åka fast samt förbättra myndigheternas förmåga 
att reagera när det gäller avslöjande och bekämpning av 
grå ekonomi. Polisen, åklagarväsendet, domstolsväsend-
et, tullen och skatteförvaltningen behöver därför tillräck-
liga resurser för att effektivt kunna bekämpa den gråa 
ekonomin. Sipiläs regering har valt att inte satsa alls på 
bekämpning av grå ekonomi. Det vill vi ändra och satsar 
20 miljoner, varav 1 miljon euro för åklagarna.

2016 Budget              46 992 000
Svenska riksdagsgruppens skuggbudget   49 492 000
2015 Budget               46 223 000

HUVUDTITEL 26
INRIKESMINISTERIETS  
FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Förklaring: Svenska riksdagsgruppens politik skiljer sig 
med 5,85 miljoner från regeringens alternativ när det gäller 
Inrikesministeriets förvaltningsområde. Gruppen anser att 
flyktingkvoten bör höjas och att satsningarna på att mot-
verka grå ekonomi bör fortsätta.

Svenska riksdagsgruppens politik vid Inrikesministeriet
Svenska riksdagsgruppen anser att: 

- Flyktingkvoten bör höjas från 750 till 2500 flyktingar årli-
gen, vilket medför kostnader på 85 000 vid Inrikesminis-
teriet.
- Satsningar på att bekämpa grå ekonomi betalar sig mång-
falt tillbaka och att man därför bör satsa 20 miljoner årli-
gen på detta, varav 5 miljoner på polisen 



26.10. POLISVÄSENDET

26.10.01. Polisväsendets omkostnader

Förklaring: Den gråa ekonomin i Finland orsakar stora 
förluster av skatteintäkter för samhället. Dessutom försva-
gar den gråa ekonomin den allmänna skattemoralen och 
försvårar konkurrensmöjligheterna för företag som bedriv-
er laglig verksamhet. Bekämpningen av den gråa ekonomin 
förutsätter medvetna åtgärder av staten. Det centrala för att 
nå programmets mål är att minska möjligheterna att begå 
brott, öka risken att åka fast samt förbättra myndigheter-
nas förmåga att reagera när det gäller avslöjande och 
bekämpning av grå ekonomi. Polisen, åklagarväsendet, 
domstolsväsendet, tullen och skatteförvaltningen behöver 
därför tillräckliga resurser för att effektivt kunna bekäm-
pa den gråa ekonomin. Satsningarna på bekämpningen av 
den gråa ekonomin betalar sig mångfaldigt tillbaka i form 
av skatteintäkter som inte annars skulle komma staten till 
godo. Sipiläs regering har valt att inte satsa alls på bekämp-
ning av grå ekonomi. Det vill vi ändra och satsar 20 miljon-
er, varav 5 miljoner euro på polisen.

2016 Budget             717 972 000
Svenska riksdagsgruppens skuggbudget   722 972 000
2015 Budget             734 180 000

26.40. INVANDRING

26.40.21 Mottagande av flyktingar och asylsökande

Förklaring: Finlands flyktingkvot har de två senaste åren 
legat på 1050 flyktingar per år. För nästa år föreslår regerin-
gen en sänkning till endast 750 flyktingar. Detta samtidigt 
som flyktingströmmarna inte varit lika stora sedan andra 
världskrigets slut. Idag tvingas en människa fly från sitt 
hem var fjärde sekund och antalet flyktingar uppgår till 
59 miljoner. De största mottagarländerna av flyktingar vid 
slutet av 2014 var Turkiet (1,59 miljoner), Pakistan (1,51 
miljoner), Libanon (1,15 miljoner), Iran (982 000), Eti-
opien (659 500) och Jordanien (654 100). Europa tar emot 
mindre än 10 procent av världens flyktingar.

Finland är ett av världens rikaste och jämlikaste länder 
och vi behöver visa solidaritet med de som har det sämre. 
Flyktingpolitiken ska bygga på humanitet och på skydd av 
mänskliga rättigheter. Ingen ska tvingas leva i otrygghet 
och misär. En ordentlig höjning av flyktingkvoten är ett bra 
sätt att långsiktigt hjälpa människor som har det svårt. Vi 
vill se en ordentlig och stegvis höjning av flyktingkvoten. 
Just nu tar Finland emot många asylsökande och det mo-
tiverar en något lägre flyktingkvot än vad vi vill ha på lång 
sikt. Därför föreslår Svenska riksdagsgruppen en höjning 
av flyktingkvoten från 750 till 2500 flyktingar årligen. Stör-
sta delen av kostnaderna uppstår hos Arbets- och Näring-
sministeriet för vidareallokering till kommunerna, men 
för resekostnader uppstår en kostnad på 850 000 euro vid 
Inrikesministeriet. 

2016 Budget               87 652 000
Svenska riksdagsgruppens skuggbudget   88 502 000
2015 Budget               25 852 000

HUVUDTITEL 27
FÖRSVARSMINISTERIETS  
FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Förklaring: Svenska riksdagsgruppens politik skiljer sig 
med 10 miljoner från regeringens alternativ när det gäller 
Försvarsministeriets förvaltningsområde. Gruppen anser 
att en nivåhöjning behövs för att trygga ett trovärdigt förs-
var på lång sikt. 

Svenska riksdagsgruppens politik vid Försvarsministeriet

Svenska riksdagsgruppen anser att en schematisk ned-
skärning av omkostnaderna för försvarsministeriet är emot 
den princip som den parlamentariska arbetsgruppen om 
försvarets framtid kom överens om. Vi vill nu satsa på åt-
gärder som upprätthåller trovärdigheten i vårt reformerade 
försvar, inklusive tillräckliga personalresurser, därför vill vi 
höja anslagen till försvarsmakten med tio miljoner euro.

27.10. MILITÄRT FÖRSVAR

27.10.01. Försvarsmaktens omkostnader

Förklaring: Den moderna försvarsmakten upprätthåller 
ett regionalt försvarssystem som täcker hela landet, och 
där försvarsförmågan grundar sig på försvarssystemets 
kapaciteter samt på det stöd som kan erhållas genom både 
nationellt och internationellt samarbete. I förslaget till 
statsbudget för år 2016 föreslår regeringen ett tillägg på 50 
miljoner euro för anskaffning av försvarsmateriel, vilket 
nämns i regeringsprogrammet och stämmer överens med 
den parlamentariska utredningsgruppens rapport. Det är 
bra. Samtidigt görs en schematisk nedskärning av omkost-
naderna på förvaltningsområdet. Det är i enlighet med den 
osthyvelmetod regeringen använt för att skära ner minis-
teriernas budget, men tvärt emot den princip som den par-
lamentariska arbetsgruppen kom överens om. Det vill säga 
principen om att man nu genomfört en försvarsreform och 
därmed har sparat tillräckligt på försvaret. Nya inbespa-
ringar är inte möjliga, utan istället behöver nivån höjas. 
Regeringen har tagit med ena handen och gett med den 
andra. Vi vill istället satsa tio miljoner mera på att upprät-
thålla den försvarsnivå vi vill ha. 

2016 Budget             593 735 000
Svenska riksdagsgruppens skuggbudget   603 735 000
2015 Budget             416 810 000



HUVUDTITEL 28
FINANSMINISTERIETS  
FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Förklaring: Svenska riksdagsgruppens förslag till alterna-
tiv budget är 63,5 miljoner mindre än regeringens alterna-
tiv när det gäller Finansministeriets förvaltningsområde. 
Gruppen anser att via en kommunreform och minskade 
uppgifter för kommunerna är det möjligt att göra kloka 
inbesparingar. Samtidigt vill vi satsa på dagvård och att 
bekämpa grå ekonomi.

Svenska riksdagsgruppens politik vid Finansministeriet
Svenska riksdagsgruppen anser att: 

- Den största delen av ansvaret för social- och hälsovården 
ska fortfarande finnas lokalt. Därför vill vi ha en kommun-
reform som bygger på starka primärkommuner istället 
för den vårdreform som nu planeras.  Vår vision är starka 
primärkommuner också i fortsättningen. På det sättet kan 
man trygga närservice och lokal demokrati. Vi vill öka stö-
det för kommunsammanslagningar för att uppmuntra till 
en kommunreform. Dessutom vill vi gå in för att väsentligt 
minska kommunernas uppgifter. Vi räknar med en inbe-
sparing på 150 miljoner euro och ökat stöd för kommun-
sammanslagningar med 45 miljoner euro.
- Vi ska inte utsätta barnen för nedskärningar. Alla barn 
bör ha rätt att gå i dagis och dagvårdens gruppstorlekar ska 
bibehållas på nuvarande nivå. Vi vill öka kommunernas 
statsandelar med 51 miljoner euro för att trygga detta.
- Satsningar på att bekämpa grå ekonomi betalar sig mång-
falt tillbaka och att man därför bör satsa 20 miljoner årli-
gen på detta, varav fem miljoner till skatteverken och 5 
miljoner till tullen.
- Vi vill låta jordbrukarna koncentrera sig på sitt jobb istäl-
let för på papper och onödig byråkrati. Därför vill vi min-
ska antalet förvaltningsnivåer från tre till två genom att 
lägga ner Landsbygdsverket. I och med att en del uppgifter 
överförs till kommunerna ökar deras statsandelar med 4 
miljoner euro nästa år. 
- Vi vill effektivera Livsmedelssäkerhetsverket genom att 
överföra laboratorietjänsterna till Tullen. I praktiken gör 
dessa två instanser samma sak idag och på det här sättet 
kunde en funktion avskaffas. En inbesparingar kan göras 
även fast 1,5 miljoner överförs till tullen i och med att dess 
laboratorieuppgifter ökar.  
- I detta ekonomiska läge anser vi att alla företag ska be-
handlas mer jämlikt och därför anser vi det motiverat att 
sänka graden på energiskattestödet från 85 % till 70 % och 
därmed göra en inbesparing på 25 miljoner euro.    

Reformer:

Förklaring: Vi tror på kommunen och vill därför genom-
föra en kommunreform som ett komplement till vårdre-
formen och samtidigt vill vi kraftigt minska kommunernas 
uppgifter. 

Finland har en lång och obruten tradition av kommuner 
som grundsten i det lokala samhället. Genom det lokala 
beslutsfattandet har vi byggt upp vårt land och vårt lands 
demokrati. Den vårdreform som nu planeras överför stora 
delar av servicen från kommunernas uppgiftsområde. Vi 
vill istället genomföra en öppen kommunreform, som inte 
kräver områden på närmare en kvarts miljon invånare eller 
mer. Det tror inte vi är rätt väg för att trygga den lokala 
servicen. Istället vill vi se kommuner med minst cirka 20-
50 000 invånare som kan basa för en integrerad social- och 
hälsovård samt enklare specialsjukvård. Vår vision är star-
ka primärkommuner också i fortsättningen. På det sättet 
kan man trygga närservice och lokal demokrati.

Kommunerna hade år 2012 totalt 535 lagstadgade uppgift-
er. De baserades på över 130 lagar och förordningar. De flesta 
tillkom på 1990-talet, men också under 2000-talet har utveck-
lingen gått mot allt fler och mer detaljerade uppgifter. Sedan 
år 2012 har flera nya uppgifter tillkommit, även om man 
också målmedvetet arbetat med att minska kommunernas 
uppgifter. Det arbetet bör fortsätta i rask takt. Vi vill minska 
kommunernas uppgifter ordentligt så att de istället kan kon-
centrera sig på sin kärnverksamhet – bra närservice åt kom-
muninvånarna. Vi anser att nedan nämnda åtgärder kunde 
vara en början och några exempel på åtgärder för att minska 
kommunernas uppgifter och förpliktelser:

- Inför mer flexibla krav på personaldimensioneringar 
inom äldrevården så att vårdtyngden beaktas. 
- Inför mer flexibla krav på rumsstorlekar på äldreboenden. 
Äldre och andra grupper i behov av boende ska kunna vara 
på samma boende och det ska vara möjligt att blanda pa-
tienter med behov av lättare och tyngre vårdbehov.
- Minska äldreomsorgens och demensvårdens institutions-
dominans.
- Begränsa rätten till allmän tandvård till 25 år.
- Slopa körkorts- och andra  intygs behandling vid 
hälsovårdscentralerna.
- Slopa klientsamarbete inom rehabiliteringen från kom-
munens uppgifter.
- Slopa arkiveringen av patientinformation i pappers-
format. 
- Slopa normer kring rekommendationer inom sjuk- och 
hälsovården. 
- Enklare och bättre lednings- och förvaltningsprocesser 
för anställda inom social-, hälso- och sjukvård så att de får 
koncentrera sig på patienter, inte på papper.
- Flexiblare  krav på parkeringsplatser vid höghusbygge.
- Inför flexiblare processer för markplanering exempelvis i 
detalj- och generalplaneringen. 
- Minska NTM-centralens möjligheter att förlänga plan-
läggningsprocesser genom besvär och krav på tilläggs-
utredningar. 
- Förenkla förfarande och behoven av intyg vid bygglov 
och säkerhetskoordinering av byggprojekt.
- Slopa avdragsrätten för förtroendemannaavgifter.
- Slopa uppgiftsskyldighet i statistiklagen. 
- Slopa skyldigheten att anskaffa erforderliga lokaler i 
folkräkningen. 



- Flexiblare övervakningen av kommunernas arbetssky-
ddsåtgärder.
- Inför ett maximiantal fullmäktigemotioner som kan läm-
nas in per fullmäktigeledamot och andra grupper eller in-
divider med motionsrätt.
- Se över kraven på gruppstorlekar inom skolan. 
- Skolassistenterna ska räknas som en viss del av 
lärar-elevrelationstalet. 
- Centralisera anskaffningen av utbildningsmaterial i den 
allmänbildande utbildningen och se till att en förflyttning i 
riktning mot användning av digitalt material sker.

28.10 BESKATTNINGEN OCH TULLEN

28.10.01. Skatteförvaltningens omkostnader

Förklaring: Den gråa ekonomin i Finland orsakar stora 
förluster av skatteintäkter för samhället. Dessutom förs-
vagar den gråa ekonomin den allmänna skattemoralen 
och försvårar konkurrens-möjligheterna för företag som 
bedriver laglig verksamhet. Enligt vissa undersökning-
ar (riksdagens revisionsutskott 2010) uppgår den gråa 
ekonomin till 10–14 miljarder euro, vilket motsvarar 5,5–
7,5 procent av bruttonationalprodukten. Detta betyder att 
den gråa ekonomin orsakar ekonomiska förluster på 4-6 
miljarder euro per år för samhället. 

Bekämpningen av den gråa ekonomin förutsätter med-
vetna åtgärder av staten. Det centrala för att nå program-
mets mål är att minska möjligheterna att begå brott, öka 
risken att åka fast samt förbättra myndigheternas förmåga 
att reagera när det gäller avslöjande och bekämpning av 
grå ekonomi. Polisen, åklagarväsendet, domstolsväsen-
det, tullen och skatteförvaltningen behöver därför till-
räckliga resurser för att effektivt kunna bekämpa den 
gråa ekonomin. Sipiläs regering har valt att inte satsa alls 
på bekämpning av grå ekonomi. Vi vill satsa på att få fast 
skattesmitarna och därför behövs 20 miljoner euro till 
bekämpning av grå ekonomi. Satsning mot grå ekonomi 
ökar statens skatteinkomster med uppskattningsvis 70 mil-
joner. Av de 20 miljonerna vi satsar går 5 miljoner euro till 
Skatteförvaltningen.

2016 Budget             407 776 000
Svenska riksdagsgruppens skuggbudget   412 776 000
2015 Budget             410 566 000

28.10.02. Tullens omkostnader

Den grå ekonomin orsaker stora förluster för Finland och 
liksom gällande skatteverken behöver också tullen tilläggs-
medel för att bekämpa grå ekonomi. Vi vill satsa på att få fast 
fuskarna och därför behövs 20 miljoner euro till bekämp-
ning av grå ekonomi. Av de här går 5 miljoner euro till tullen.

Det finns ett behov av att effektivera myndigheternas ar-
bete. En del av effektiveringen är att minska på uppgifter 
där två myndigheter i praktiken sköter samma uppgifter. 

Det gör idag Livsmedels-säkerhetsverket och Tullen. Verk-
samheten kunde effektiveras genom att laboratorietjän-
sterna för livsmedelssäkerhet överförs till tullen. Genom 
att koncentrera laboratorietjänsterna till endast en plats 
kunde arbetet effektiveras utan att konsumenternas säker-
het äventyras. En överföring av laboratorietjänsterna från 
Livsmedelsäkerhetsverket till tullen skulle ge en inbespar-
ing på tre miljoner euro. Överföringen skulle samtidigt 
förutsätta att anslagen för tullens omkostnader ökas med 
1,5 miljoner euro.  

2016 Budget             170 099 000
Svenska riksdagsgruppens skuggbudget   176 599 000
2015 Budget      
       164 003 000

28.90. STÖD TILL KOMMUNERNA

28.90.30. Statsandel till kommunerna för  
ordnande av basservicen

Förklaring: Finland har en lång och obruten tradition av 
kommuner som grundsten i det lokala samhället. Genom 
det lokala beslutsfattandet har vi byggt upp vårt land och 
vårt lands demokrati. Den vårdreform som nu planeras 
överför stora delar av servicen från kommunernas uppgift-
sområde. Vi vill istället genomföra en öppen kommun-
reform, som inte kräver områden på närmare en kvarts 
miljon invånare eller mer. Det tror inte vi är rätt väg för 
att trygga den lokala servicen. Vår vision är istället starka 
primärkommuner också i fortsättningen. 
Kommunerna hade år 2012 totalt 535 lagstadgade uppgift-
er. Vi vill minska kommunernas uppgifter ordentligt så att 
de istället kan koncentrera sig på sin kärnverksamhet – bra 
närservice åt finländarna. Genom att minska kommuner-
nas uppgifter väsentligt och gå vidare med kommunrefor-
men anser vi att man kan göra inbesparingar på 150 mil-
joner i kommuneras statsandelar. 

Finland ligger under medeltalet i OECD-länder då det 
gäller barnens deltagande i dagvård och förskola. I många 
andra länder ses det som synnerligen viktigt för barnens 
utveckling att de får ta del av småbarnsfostran. I Finland 
finns istället en tendens att se dagvården enbart som förvar 
av barn för att möjliggöra föräldrars förvärvsarbete. Barn-
ens rätt till en god uppväxt, fostran och utbildning ska 
inom de verk-samheter samhället erbjuder därför inte vara 
föremål för försämringar av statsfiskala skäl.
Den subjektiva rätten till dagvård är en fråga om varje 
barns lika rätt till kvalitativ barnfostran. Familjeförhål-
landen varierar och där är samhällets möjligheter till åt-
gärder begränsade medan samhällets styrmekanism för att 
ge barnen bästa möjliga start i livet finns inom fostran och 
utbildning. Regeringens förslag om förstorade dagvårds-
grupper måste enligt logiken om barnens bästa undvikas 
för att säkra funktionaliteten och tryggheten i dagsvårds-
grupperna. Vi vill inte skära ner av barnen, utan istället vill 
vi bibehålla alla barns rätt till dagvård, dvs den subjektiva 
dagvårdsrätten. Dessutom vill vi bibehålla gruppstorlekar-



na i dagvården på nuvarande nivå. På grund av dessa två 
åtgärder vill vi öka statsandelarna till kommunerna med 
sammanlagt 51 miljoner euro. 

Jordbrukarna ska få ägna sig åt sitt jobb, inte åt att 
vända papper. Idag är jordbruket utsatt för den tyngsta 
byråkratin i landet iom att det finns tre förvaltningsnivåer 
och en fjärde nivå för övervakning. Förvaltningen sköts 
av Jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket 
och kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter, med-
an övervakningen sköts av NTM-centralerna. Genom att 
förminska antalet förvaltningsnivåer från två till tre, kan vi 
både effektivera verksamheten och minska på kostnader-
na. Därför vill vi avskaffa Landsbygdsverket från och med 
1.7.2016. Då Landsbygdsverket upphör, överförs verksam-
heten till Jord- och skogsbruksministeriet gällande utveck-
lingen och programuppdateringar medan utbetalningar 
och övrig administration sköts av kommunernas landsby-
gdsnäringsmyndigheter. Trots att både kommunerna, gen-
om statsandelar, och ministeriet skulle kompenseras för 
denna verksamhet, finns det utrymme för inbesparingar. 
År 2016 skulle inbesparingarna uppnå 5 miljoner euro och 
år 2017 skulle inbesparingarna uppnå 10 miljoner euro. För 
att sköta de nya uppgifterna inom jordbruket kompenseras 
kommunerna via statsandelarna med fyra miljoner euro år 
2016. 

2016 Budget            9 028 453 000
Svenska riksdagsgruppens skuggbudget   9 131 453 000
2015 Budget            8 500 317 000

28.90.31. Ekonomiskt stöd för kommunsamman-
slagningar 

Förklaring: Finland har idag en bit över 300 kommuner. 
Över hälften av kommunerna har färre än 6 000 invånare. 
Antalet kommuner har minskat under de senaste tio åren 
till följd av medvetna åtgärder från statsmakten. De små 
kommunerna täcker hälften av landets areal men har 
bara ungefär 15 procent av invånarna och 10 procent av 
arbetstillfällena. Det finns sju städer med fler än 100 000 
invånare: Helsingfors, Esbo, Tammerfors, Vanda, Åbo, Ul-
eåborg och Kuopio. Dessa städer täcker endast en procent 
av arealen men här finns 30 procent av invånarna och 40 
procent av arbetstillfällena.

Vår vision är starka primärkommuner också i fortsät-
tningen. På det sättet kan man trygga närservice och lokal 
demokrati. Kommunerna ska även i framtiden kunna 
ha ansvar för exempelvis den grundläggande social- och 
hälsovården. För att detta ska lyckas behöver vi en kom-
munreform som komplement till en vårdreform. Nu håller 
istället den största delen av kommunens uppgifter, exem-
pelvis via den planerade vårdreformen, på att flyttas bort 
från det lokala beslutsfattandet. Vi vill ha kommuner med 
tydliga och viktiga uppgifter istället för att ansvaret förs 
över till nya områden. Därför vill vi öka på det statliga 
stödet för kommunreformer med 45 miljoner euro för att 
trygga ett starkt kommunfält också i framtiden. 

2016 Budget               25 574 000
Svenska riksdagsgruppens skuggbudget   70 574 000
2015 Budget               36 135 000

28.91. STÖD FÖR SYSSELSÄTTNING OCH 
NÄRINGSLIVET

28.91.41. Energiskattestöd

Förklaring: Sysselsättningen och näringslivet stöds med 
energiskattestöd via lagen om skatteåterbäring till energi-
intensiva företag. Det är tänkt att allmänna energiskat-
testöd ska främja konkurrenskraften för yrkesmässig 
verksamhet och energiintensiv industri samt konkurren-
skraften för och användningen av förnybara energikällor. 
Samtidigt förvränger energiskattestöd marknaden efter-
som möjligheten att få stöd varierar för olika branscher och 
företag. Exempelvis behandlas små och stora producenter 
i dagens läge olika. I dagens läge får endast ett hundratal 
av de allra största företagen energiskattestöd till en summa 
av sammanlagt 255 miljoner årligen. Stödet fördelas inte 
rättvist till olika företag på lika villkor. I detta ekonomis-
ka läge behövs insatser av alla sektorer och därför vill vi 
sänka graden på energiskattestödet från 85 % till 70 % och 
därmed göra en inbesparing på 25 miljoner euro.  

2016 Budget               255 000 000
Svenska riksdagsgruppens skuggbudget   230 000 000
2015 Budget               251 000 000

HUVUDTITEL 29
UNDERVISNINGS OCH KULTURMINI
STERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Förklaring: Svenska riksdagsgruppens politik skiljer sig 
med 88,2 miljoner euro från regeringens alternativ gäl-
lande Undervisnings- och kulturministeriet. Dessutom 
hör ökningar i statsandelarna med 51 miljoner på Finans-
ministeriets område ihop med den subjektiva rätten till 
dagvård och bibehållna gruppstorlekar. Vi vill att Finland 
ska vara en av världens ledande kunskapsnationer, därför 
ska vi satsa på kunskap och utbildning för att klara oss i 
den globala ekonomin.

Svenska riksdagsgruppens politik vid Undervisnings- 
och kulturministeriet
Svenska riksdagsgruppen anser att: 

- Vi vill inte skära av barnen. Alla barn bör ha rätt att gå i 
dagis och dagvårdens gruppstorlekar ska bibehållas på nu-
varande nivå. Vi vill öka kommunernas statsandelar med 
51 miljoner euro för att trygga detta.
- Vi vill ha en bra skola för alla och därför vill vi satsa på att 
höja kommunernas anslag för skolor med 20 miljoner euro 
och dessutom vill vi återinföra understödet på 12 miljoner 
euro som beviljats för att förbättra kvaliteten i den allmän-
bildande utbildningen. 



- Vi anser att morgon- och eftermiddagsverksamhet för 
skolelever fortsättningsvis behövs. Annars får många 
familjer inte vardagen att gå ihop. Därför vill vi satsa 10 
miljoner på att återinföra detta.
- Kunskap är pengar och utan högklassiga högskolor med 
bra utbildningar kommer inte Finland att klara sig i den 
globala konkurrensen. Därför vill vi inte skära i universi-
tetens index med 35,6 miljoner euro. 
- Språkbad är ett naturligt sätt för barn och unga att få två 
starka språk redan från små. Det behövs 0,5 miljoner euro 
för att starta en språkbadsutbildning för barnträdgårds-
lärare. De pengarna är vi beredda att satsa. 
- Varje utslagen ungdom går igenom ett personligt lidan-
de samtidigt som samhället förlorar stora pengar. Vi vill 
satsa 7,5 miljoner euro på en utvecklad ungdomsgaranti, 
uppsökande ungdomsverksamhet som når alla samt en 
utvecklad modell för lärlingsavtal samt minijobs för unga. 
- Arbetslivet ändras hela tiden och i och med det ändras 
också de färdigheter och kunskaper som behövs för att 
klara sig. När hela branscher förändras måste människor 
i hela landet också få jämlika möjligheter till fort- och vi-
dareutbildning. Vi vill satsa 2,5 miljoner på att trygga detta.
- Svenska Finlands folkting är ett samarbetsorgan för den 
svenskspråkiga befolkningen i Finland som fungerar över 
de politiska gränserna. Vi vill trygga dess resurser på sam-
ma nivå som tidigare år och höjer därför Folktingets anslag 
med 100 000 euro. 

Reformer

Förklaring: Regeringens målsättning att utveckla un-
gdomsgarantin för att stödja de ungas livskompetens, 
skapande av studievägar och sysselsättning är bra. För 
att lyckas med målsättningen att varje ung ska ha arbete, 
studieplats eller praktik krävs resurser.  Alternativkost-
naden, att inte hjälpa de unga till rätta, skapar dock betyd-
ligt högre kostnader på sikt. Utöver att det är en ekonomisk 
förlustaffär är det givetvis också en personlig tragedi när 
en ung människa slås ut. Regeringen har skurit ordent-
ligt i verkstadsverksamheten och den uppsökande ung-
domsverksamhetens anslag. Det vill vi rätta till för att ge 
varje ung människa en möjlighet att komma vidare i sitt liv. 

Vi vill att det görs en ordentlig uppföljning på ung-
domsgarantin och den uppsökande ungdomsverksamhet-
en samt att regeringen satsar pengar på den verksamhet 
som har visat resultat. Dessutom bör så kallade minijobs 
enligt tysk modell utredas för unga under 30 år. Det kunde 
innebära att arbetsgivaravgifter slopas för unga under 30, 
att unga under 30 får tjäna en viss summa exempelvis 500 
euro per månad utan att stöd påverkas eller att staten ger 
vissa lönesubventioner för denna grupp. Detta ska integre-
ras med Sanssi-kortet och samtidigt bör byråkratin min-
skas avsevärt. En enkel anmälan borde räcka när företagare 
vill anställa unga. Detta hjälper dels unga som riskerar ut-
slagning men dels ger det också unga en möjlighet att få 
relevant arbetserfarenhet redan tidigt i livet. Det vinner 
både samhället och de unga på. 

Åtgärder bör vidtas för att utveckla ungdomsgarantin 

och den uppsökande ungdomsverksamheten till att nå alla 
ungdomar. Vi vill satsa på att utveckla lärlingsavtal via ex-
empel från Tyskland och dessutom vill vi utreda en mod-
ell för minijobs där unga under 30 skulle ha lättare att få 
jobb. Detta kan göras exempelvis genom att ge unga rätt att 
förtjäna runt 500 euro månatligen utan att stöd eller andra 
förmåner påverkas samtidigt som arbetsgivarna skulle ha 
rätt till minskade arbetsgivaravgifter när de anställer en ung 
person.

Vi vill föra andra stadiets reform vidare, men på ett 
kontrollerat sätt där kriterierna för reformen först slås fast 
och först därefter följer nedskärningar i finansieringen.

29.01 FÖRVALTNING, KYRKLIGA  ÄRENDEN  
OCH GEMENSAMMA UTGIFTER INOM 
ANSVARS OMRÅDET

29.01.50. Vissa understöd

Förklaring: Svenska Finlands folkting är ett samarbetsor-
gan för den svenskspråkiga befolkningen i Finland som 
fungerar över de politiska gränserna. Alla riksdagsparti-
er med svensk verksamhet deltar i arbetet. Verksamheten 
styrs av lagen om Svenska Finlands folkting och medel bev-
iljas bland annat genom statsbudgeten. År 2014 och 2015 
erhöll Folktinget 675 000 euro i statsanslag. Med tanke på 
de viktiga, lagstadgade uppgifter som Folktinget utför och 
som har ökat, är det nödvändigt att statsanslaget hålls på 
samma nivå också år 2016. Därför vill vi höja anslaget med 
100 000 euro. 

2016 Budget               1 279 000
Svenska riksdagsgruppens skuggbudget   1 379 000
2015 Budget                  998 000

29.10. ALLMÄNBILDANDE UTBILDNING OCH 
SMÅBARNSPEDAGOGISK VERKSAMHET

29.10.30. Statsandel och statsunderstöd för den allmän-
bildande utbildningens driftskostnader 

Förklaring: Den subjektiva rätten till dagvård är en frå-
ga om varje barns rätt till kvalitativ barnfostran. Famil-
jeförhållanden varierar och där är samhällets möjligheter 
till åtgärder begränsade medan samhällets styrmekanism 
för att ge barnen bästa möjliga start i livet finns inom fos-
tran och utbildning. Regeringens förslag om förstorade 
dagvårdsgrupper måste enligt logiken om barnens bäs-
ta undvikas för att säkra funktionaliteten och tryggheten 
i dagsvårdsgrupperna. Vi vill inte skära ner av barnen, 
utan istället vill vi bibehålla alla barns rätt till dagvård, dvs 
den subjektiva dagvårdsrätten. Dessutom vill vi bibehålla 
gruppstorlekarna i dagvården på nuvarande nivå. På grund 
av dessa två åtgärder vill vi öka statsandelarna till kom-
munerna med sammanlagt 51 miljoner euro. 

Finlands skola är än så länge bland de bästa i världen 



och därför ska vi satsa på den och inte nedmontera den 
som följden blir om regeringens nedskärningsplaner verk-
ställs. En avgiftsfri skola är den bästa garanten för ett jäm-
likt och jämställt Finland. En bred allmänbildning, mång-
sidiga språkkunskaper och sociala färdigheter är viktiga för 
medborgarnas och landets framgång. Under recessionen 
på 1990-talet förstod man att skona kunskapssatsningarna 
från nedskärningarna och det var klokt, det borde vi hålla 
i minnet också nu. Vi vill istället satsa extra på den grun-
dläggande utbildningen. 

Finland ska satsa på kunskap och utbildning för att 
klara oss i den globala ekonomin, med målsättningen att 
bli en av världens ledande kunskapsnationer. Regeringens 
planerade nedskärningar inom utbildningen svarar inte 
mot de målsättningar regeringen själv satt upp. För att alla 
barn jämlikt ska garanteras en möjligast bra skolgång vill 
vi höja statsandelarna och – understöden för den allmän-
bildande utbildningens driftskostnader med 20 miljoner 
euro. Dessutom vill vi bevara understöden på 12 miljoner 
euro som beviljats för förbättringen av kvaliteten på den 
allmänbildande utbildningen. Vi vill också bevara mor-
gon- och eftermiddagsverksamheten som konkret hjälper 
många familjer att få ihop vardagen. Därför återinför vi 
anslaget och satsar 10 miljoner euro. Sammanlagt vill vi 
satsa 42 miljoner till på en bra och jämlik skola. 

2016 Budget               702 453 000
Svenska riksdagsgruppens skuggbudget   744 453 000
2015 Budget               731 212 000

29.30. VUXENUTBILDNING 

29.30.21. Utvecklande av vuxenutbildningen

Förklaring: Finland behöver fler som arbetar och betalar 
skatter för att trygga välfärdssamhället. I de fall finländarna 
av olika anledningar upplever avbrott i arbetslivet behövs 
statligt stöd, som arbetslöshetsunderstöd, rehabilitering 
och fortbildning. Arbetslivet ändras hela tiden och i och 
med det ändras också de färdigheter och kunskaper som 
ger folk bättre möjligheter att få arbete. Dessutom sker 
ändringar i vilka branscher som sysselsätter. Därför är det 
viktigt att folk har möjligheten att vidareutbilda eller om-
bilda sig för att ha de bästa förutsättningarna att ha ett jobb 
under sitt arbetsföra liv. Detta gäller för både de som har 
en yrkesutbildning såväl som de som har en högskoleutbi-
ldning. Resurser för vidare- och vuxenutbildning behövs 
jämlikt på olika håll i landet. Möjligheter att byta karriär 
eller inriktning kan inte enbart vara några få förunnat. Vi 
vill ge olika regioner jämlika möjligheter att skapa nya ar-
betsplatser och hitta yrkeskunnigt folk och därför vill vi 
öka resurserna för vuxenutbildning med 1 miljon euro 
årligen. 

2016 Budget               8 689 000
Svenska riksdagsgruppens skuggbudget   9 689 000
2015 Budget               6 890 000

29.30.31. Statsandel och statsunderstöd för yrkesinrik-
tad tilläggsutbildning

Förklaring: Resurser för vidare- och vuxenutbildning 
behövs jämlikt på olika håll i landet. Möjligheter att byta 
karriär eller inriktning kan inte enbart vara några få förun-
nat. I år har anslagen för fortbildning tagit slut och även 
om regeringen vidtagit åtgärder sker det för sent. Vi vill 
ge olika regioner jämlika möjligheter att skapa nya arbet-
splatser och hitta yrkeskunnigt folk och därför vill vi öka 
resurserna för fortbildning. Arbetslivet ändras hela tiden 
och i och med det ändras också de färdigheter och kun-
skaper som ger folk bättre möjligheter att få arbete. Vi kan 
inte låta möjligheten till vidareutbildning och arbete bli en 
regional fråga. Därför vill vi satsa 1,5 miljoner euro mer på 
yrkesinriktad tilläggsutbildning. 

2016 Budget               131 805 000
Svenska riksdagsgruppens skuggbudget   133 305 000
2015 Budget               133 006 000

29.40. HÖGSKOLEUNDERVISNING OCH 
FORSKNING

29.40.20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet 
och vetenskapens område

Förklaring: Intresset för språkbad ökar ständigt i Finland 
och trycket på språkbadsplatser i daghem och skolor är 
stort. Språkbad är ett naturligt sätt för barn och unga att 
lära sig två språk. Åbo Akademi har tillsammans med Vasa 
Universitet startat ett utbildningssamarbete för språkbad. 
År 2014 antogs de första studerande till språkbadsutbild-
ningen för klasslärare och söktrycket var stort. Nästa steg 
i samarbetet är att starta språkbadsutbildning för barn-
trädgårdslärare. Utbildningens struktur och examen har 
planerats via de planeringsanslag som beviljats till Åbo 
Akademi.

Samarbetet mellan Åbo Akademi och Vasa universitet 
är ett bra exempel på hur högskolor kan dra nytta av varan-
dras styrkor för att skapa värdefulla utbildningslinjer. Att 
stärka barns och ungas tvåspråkighet i en tidig ålder är av 
största vikt och samtidigt också en investering i framtid-
en. Första intagning till språkbadsutbildningen för barn-
trädgårdslärare planeras till hösten 2016. Vi vill att den ska 
bli av. För att kunna starta utbildningen krävs ett anslag på 
0,5 miljoner euro. 

2016 Budget               54 960 000
Svenska riksdagsgruppens skuggbudget   55 460 000
2015 Budget               48 040 000

29.40.50. Statlig finansiering av universitetens  
verksamhet

Förklaring: Finlands skola är än så länge bland de bästa i 
världen och därför ska vi satsa på den och inte nedmontera 



den som följden blir om regeringens nedskärningsplaner 
verkställs. En avgiftsfri utbildning är den bästa garanten 
för ett jämlikt och jämställt Finland. En bred allmänbild-
ning, mångsidiga språkkunskaper och sociala färdigheter 
är viktiga för medborgarnas och landets framgång. Våra 
universitet och högskolor tävlar i hård global konkurrens. 
Det kräver profilering, samverkan med det övriga samhäl-
let, internationell öppenhet och hög kvalitet. Forskning 
och innovationer för med sig såväl intellektuellt som ekon-
omiskt mervärde och utan högkvalitativ forskning stannar 
utvecklingen i Finland. Under recessionen på 1990-talet 
förstod man att skona kunskapssatsningarna från ned-
skärningarna och det var klokt, det borde vi hålla i minnet 
också nu.

De aviserade nedskärningarna inom utbildningssektorn 
utgör ett reellt hot mot undervisningens och forskningens 
kvalitet vilket allvarligt äventyrar landets konkurrenskraft 
och möjligheter till tillväxt och välbehövligt uppsving inom 
ekonomin och sysselsättningen i vårt land. För Finland är 
satsningen i humankapital livsviktig för landets välmående 
både i kort och längre perspektiv. Inför valet gavs löften om 
att utbildningen skulle skonas i det nödvändiga spartalkot 
men regeringens planer visar att de löftena saknar täckning 
i den politik man för. Vi anser det är helt fel väg att gå att 
frysa högskolornas index. Därför vill vi återbörda 24,2 mil-
joner för de frysta indexen till universiteten. 

2016 Budget              1 823 623 000
Svenska riksdagsgruppens skuggbudget   1 847 823 000
2015 Budget              1 894 935 000

29.40.55. Statlig finansiering av yrkeshögskolornas verk-
samhet

Förklaring: Finlands skola är än så länge bland de bästa i 
världen och därför ska vi satsa på den och inte nedmontera 
den som följden blir om regeringens nedskärningsplaner 
verkställs. En avgiftsfri utbildning är den bästa garanten 
för ett jämlikt och jämställt Finland. En bred allmänbild-
ning, mångsidiga språkkunskaper och sociala färdigheter 
är viktiga för medborgarnas och landets framgång. Våra 
universitet och högskolor tävlar i hård global konkurrens. 
Det kräver profilering, samverkan med det övriga samhäl-
let, internationell öppenhet och hög kvalitet. Forskning 
och innovationer för med sig såväl intellektuellt som ekon-
omiskt mervärde och utan högkvalitativ forskning stannar 
utvecklingen i Finland. Under recessionen på 1990-talet 
förstod man att skona kunskapssatsningarna från ned-
skärningarna och det var klokt, det borde vi hålla i minnet 
också nu.

De aviserade nedskärningarna inom utbildningssektorn 
utgör ett reellt hot mot undervisningens och forskningens 
kvalitet vilket allvarligt äventyrar landets konkurrenskraft 
och möjligheter till tillväxt och välbehövligt uppsving inom 
ekonomin och sysselsättningen i vårt land. För Finland är 
satsningen i humankapital livsviktig för landets välmående 
både i kort och längre perspektiv. Inför valet gavs löften om 
att utbildningen skulle skonas i det nödvändiga spartalkot 

men regeringens planer visar att de löftena saknar täckning 
i den politik man för. Vi anser det är helt fel väg att gå att 
frysa högskolornas index. Därför vill vi återbörda 11,4 mil-
joner för de frysta indexen till yrkeshögskolorna. 

2016 Budget               857 774 000
Svenska riksdagsgruppens skuggbudget   869 174 000
2015 Budget               861 787 000

29.91. UNGDOMSARBETE

29.91.51. Verkstadsverksamhet för unga och uppsökande 
ungdomsarbete 

Förklaring: Regeringens målsättning att utveckla un-
gdomsgarantin för att stödja de ungas livskompetens, 
skapande av studievägar och sysselsättning är bra. Det är ett 
gemensamt ansvar att jobba för att de unga får bästa möjliga 
start i livet och att samhället aktivt stöder de som är i behov 
av särskilt stöd. Det kan göras via ungdomsgarantin, via 
uppsökande ungdomsverksamhet, via Sanssi-kort och via 
helt nya möjligheter för unga att sysselsättas. För att lyckas 
med målsättningen att varje ung ska ha arbete, studieplats 
eller praktik krävs resurser.  Alternativkostnaden, att inte 
hjälpa de unga till rätta, skapar dock betydligt högre kost-
nader på sikt. Utöver att det är en ekonomisk förlustaffär är 
det givetvis också en personlig tragedi när en ung männis-
ka slås ut. Regeringen har skurit ordentligt i verkstadsverk-
samheten och den uppsökande ungdomsverksamhetens 
anslag. Det vill vi rätta till för att ge varje ung människa en 
möjlighet att komma vidare i sitt liv. 

Vi vill utveckla ungdomsgarantin och den uppsökande 
ungdomsverksamheten till att nå alla ungdomar. Vi vill 
satsa på att utveckla lärlingsavtal via exempel från Tysk-
land och utreda en modell för minijobs där unga under 
30 skulle ha lättare att få jobb. Detta kan göras exempelvis 
genom att ge unga rätt att förtjäna runt 500 euro månatli-
gen utan att stöd eller andra förmåner påverkas samtidigt 
som arbetsgivarna skulle ha rätt till minskade arbetsgivara-
vgifter när de anställer en ung person. Detta ska integreras 
med Sanssi-kortet och samtidigt bör byråkratin minskas 
avsevärt. En enkel anmälan borde räcka när företagare vill 
anställa unga. Detta hjälper dels unga som riskerar utsla-
gning men dels ger det också unga en möjlighet att få rel-
evant arbetserfarenhet redan tidigt i livet. Det vinner både 
samhället och de unga på. 

Under år 2016 avser regeringen att det uppsökande un-
gdomsarbetet ska finnas i samtliga kommuner i landet, år 
2014 fanns verksamheten i 93 % av kommunerna. Målsät-
tningen är central ur ett jämlikhets- och regionalt rättvi-
seperspektiv. Under år 2014 delades 40 000 Sanssi-kort ut. 
De har hjälpt särskilt yrkesutbildade unga att sysselsätta 
sig genom att från statligt håll ersätta en del av löne- samt 
andra kostnader. Under det här året delades endast 3 000 
Sanssi-kort ut mellan januari och juni. Lönesubventionerat 
arbete för unga minskade alltså med 65 % och sysselsät-
tningen [bland dessa unga] med 11 %. Samtidigt som pen-



garna för att anställa unga tagit slut har också företagarna 
klagat på att det är för byråkratiskt och tar för lång tid att 
anställa unga via Sanssi-kortet. Det här är helt fel riktning. 
Vi vill satsa 7,5 miljoner mera på de unga i vårt samhälle 
eftersom varje utslagen ungdom är en för mycket. 

2016 Budget               15 523 000
Svenska riksdagsgruppens skuggbudget   23 023 000
2015 Budget               21 000 000

HUVUDTITEL 30 
JORD OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS 
FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Förklaring: Svenska riksdagsgruppens politik skiljer sig 
genom att vara 14,8 miljoner mindre än regeringens alter-
nativ när det gäller Jord- och skogsbruksministeriets för-
valtningsområde. Vi anser att byråkratin kan minskas och 
att bönderna ska få koncentrera sig på sitt arbete istället för 
på onödiga papper.

Svenska riksdagsgruppens politik vid Jord- och skogs-
bruksministeriet
Svenska riksdagsgruppen anser att: 

- Jordbrukarna ska få koncentrera sig på sitt jobb istället 
för på papper och onödig byråkrati. Därför vill vi minska 
antalet förvaltningsnivåer från tre till två genom att lägga 
ner Landsbygdsverket. En del av uppgifterna överförs till 
ministeriet som kompenseras med 2 miljoner euro och en 
del uppgifter överförs till kommunerna. Dessutom kan en 
inbesparing på 5 miljoner göras år 2016.  
- Livsmedelssäkerhetsverket kan effektiveras genom att 
överföra laboratorietjänsterna till Tullen och genom att 
koncentrera övervakningen av djurvälfärd samt djur- och 
växthälsa till NTM-centralerna. En inbesparing på 10 mil-
joner kan göras. 
- Yrkesfiskarnas verksamhetsförutsättningar bör tryggas 
och miljöhänsyn beaktas genom reduceringsfiske. Därför 
vill vi satsa 100 000 på Yrkesfiskarnas förbund och 100 000 
på reduceringsfiske.

Reformer: 

Förklaring: Svenska riksdagsgruppen går in för att minska 
byråkratin inom Jord- och Skogsbruksministeriet. Enklare 
processer är en vinst i såväl tid, pengar och pappersar-
bete. Jordbrukarnas ska få koncentrera sig på sitt riktiga 
jobb istället för att ägna mycket tid åt pappersarbete.  Det-
ta förverkligas genom att en förvaltningsnivå, nämligen 
Landsbygdsverket (Mavi) avskaffas. Samtidigt effektiveras 
Livsmedelssäkerhetsverket genom att överlappande funk-
tioner koncentreras till endast en organisation, i detta fall 
genom att en del uppgifter koncentreras till tullen och en 
del till NTM-centralerna. 

30.01. FÖRVALTNING OCH FORSKNING

30.01.01. Jord- och skogsbruksministeriets 
omkostnader

Förklaring: Jordbrukarna ska få ägna sig åt sitt jobb, inte åt 
att vända papper. Idag är jordbruket utsatt för den tyngsta 
byråkratin i landet iom att det finns tre förvaltningsnivåer 
och en fjärde nivå för övervakning. Förvaltningen sköts 
av Jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket 
och kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter, med-
an övervakningen sköts av NTM-centralerna. Genom att 
förminska antalet förvaltningsnivåer från två till tre, kan vi 
både effektivera verksamheten och minska på kostnader-
na. Därför vill vi avskaffa Landsbygdsverket från och med 
1.7.2016. Då Landsbygdsverket upphör, överförs verksam-
heten till Jord- och skogsbruksministeriet gällande utveck-
lingen och programuppdateringar medan utbetalningar 
och övrig administration sköts av kommunernas landsby-
gdsnäringsmyndigheter. Trots att både kommunerna, gen-
om statsandelar, och ministeriet skulle kompenseras för 
denna verksamhet, finns det utrymme för inbesparingar. 
År 2016 skulle inbesparingarna uppgå till 5 miljoner euro 
och år 2017 skulle inbesparingarna uppgå till 10 miljon-
er euro. För att sköta de nya uppgifterna inom jordbruket 
kompenseras kommunerna via statsandelarna med 4 mil-
joner euro år 2016. Jord- och skogsbruksministeriet kom-
penseras med 2 miljoner euro för ökade uppgifter.  

2016 Budget               24 550 000
Svenska riksdagsgruppens skuggbudget   26 550 000
2015 Budget               23 818 000

30.20. JORDBRUK OCH LIVSMEDELS
EKONOMI

30.20.02. Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader

Förklaring: Det finns ett behov av att effektivera myndigheter-
nas arbete. En del av effektiveringen är att minska på uppgifter 
där två myndigheter i praktiken sköter samma uppgifter. Det 
gör idag Livsmedelssäkerhetsverket och Tullen. Verksam-
heten kunde effektiveras genom att laboratorietjänsterna för 
livsmedelssäkerhet överförs till tullen. Genom att koncentrera 
laboratorietjänsterna till endast en plats kunde arbetet effekti-
veras utan att konsumenternas säkerhet äventyras. 

Vidare kunde övervakningen av djurvälfärd samt djur- 
och växthälsa effektiveras. För tillfället kan Livsmedelssäk-
erhetsverkets och NTM-centralens övervakare besöka 
gårdar och inspektera samma djur och papper, men på 
olika dagar. Genom att överföra övervakningen till enbart 
NTM-centralerna, kan man bättre kordinera gårdsbesöken 
och antalet besök skulle minska. Då skulle verksamheten 
effektiveras, göras mer kostnadseffektiv och det skulle un-
derlätta gårdarnas verksamhet. 

En överföring av laboratorietjänsterna skulle förutsät-
ta att anslagen för tullens omkostnader ökas med 1 500 



000 euro. Överföringen skulle ändå ge en inbesparing på 
3 miljoner euro. En koncentrering av övervakningen av 
djurvälfärd och djur- och växthälsa till NTM-centralerna 
kräver en överföring på 7 miljoner euro åt NTM-centraler-
na i och med att deras uppgifter ökar. Samtidigt kunde 
man ändå spara 7 miljoner. Sammanlagt kunde man mins-
ka byråkratin med 10 miljoner euro årligen. 

2016 Budget               41 346 000
Svenska riksdagsgruppens skuggbudget   22 846 000
2015 Budget               41 757 000

30.20.03. Landsbygdsverkets omkostnader

Förklaring: Jordbrukarna ska få ägna sig åt sitt jobb, inte åt 
att vända papper. Idag är jordbruket utsatt för den tyngsta 
byråkratin i landet iom att det finns tre förvaltningsnivåer 
och en fjärde nivå för övervakning. Förvaltningen sköts 
av Jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket 
och kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter, med-
an övervakningen sköts av NTM-centralerna. Genom att 
förminska antalet förvaltningsnivåer från två till tre, kan vi 
både effektivera verksamheten och minska på kostnader-
na. Därför vill vi avskaffa Landsbygdsverket från och med 
1.7.2016. Då Landsbygdsverket upphör, överförs verksam-
heten till Jord- och skogsbruksministeriet gällande utveck-
lingen och programuppdateringar medan utbetalningar 
och övrig administration sköts av kommunernas lands-
bygdsnäringsmyndigheter. Trots att både kommunerna, 
genom statsandelar, och ministeriet skulle kompenseras 
för denna verksamhet, finns det utrymme för inbespa-
ringar. För att sköta de nya uppgifterna inom jordbruket 
kompenseras kommunerna via statsandelarna med fyra 
miljoner euro år 2016 och ministeriet skulle kompenseras 
med två miljoner euro.  År 2016 skulle inbesparingarna 
uppgå till 5 miljoner euro och år 2017 skulle inbesparin-
garna uppgå till 10 miljoner euro. 

2016 Budget               23 561 000
Svenska riksdagsgruppens skuggbudget   12 561 000
2015 Budget               25 307 000

30.40 NATURRESURSEKONOMI

30.40.52. Främjande av fiskerihushållningen

Förklaring: Finlands EU-medlemskap, en ökad inter-
nationell konkurrens samt vissa nationella faktorer har 
under de senaste åren kraftigt förändrat fiskerinäringens 
verksamhetsförutsättningar i vårt land. Näringens ut-
veckling har till många delar varit negativ även om man 
kunnat notera ett allt större intresse för fiskprodukter på 
marknaden. Konsumenternas tillgång till inhemsk fisk har 
dock speciellt under den senaste tiden försämrats. Fisker-
inäringen står därför inför stora utmaningar.

För att bibehålla arbetsplatserna inom fiskerinärin-
gen i våra kustbygder och i insjöområdet samt för att 
också i framtiden kunna erbjuda konsumenterna inhem-

ska fiskprodukter måste näringen kontinuerligt utvecklas 
av fiskets organisationer och våra myndigheter. Finlands 
Yrkesfiskarförbund har som yrkesfiskarnas organisation 
härvidlag en central position. Yrkesfiskarförbundet måste 
i denna situation tilldelas extra resurser för att effektivera 
utvecklandet av näringen och informationsspridningen till 
fiskeriföretagarna. Anslaget ska användas för att förmedla 
information till fiskeriföretagarna, för att långsiktigt ut-
veckla företagsverksamheten och företagsstrukturen inom 
näringen samt för att öka samarbetet mellan fiskeriföre-
tagarna. Finlands Yrkesfiskarförbund används regelbun-
det som sakkunniginstans av myndigheterna och innehar 
en central roll i utvecklandet av fiskerinäringen i Finland. 
Yrkesfiskarförbundet har tidigare år fått verksamhets-
bidrag via statsbudgeten. Vi anser att ett anslag på 100 000 
euro behövs för att trygga Finlands Yrkesfiskarförbunds 
verksamhet. 

2016 Budget               10 400 000
Svenska riksdagsgruppens skuggbudget   10 500 000
2015 Budget                                     9 577 000

30.40.62. Främjande av fiskerinäringen

Förklaring: Det största hotet mot Östersjön är övergöd-
ningen, som påverkar vattenkvaliteten, ekosystemens 
funktion samt vattendragens friluftsanvändning. Vatten-
dragens fiskbestånd har ändrats så att mörtfisk och braxen 
märkbart har ökat, vilket försvårar fiskandet av andra arter 
och minskar fritidsanvändningen av våra vattendrag. 

Reduceringsfiskets syfte är att på ett hållbart sätt fiska 
underutnyttjad fisk och med den ta bort fosfor och kväve 
från eutrofierade vattenområden. Reduceringsfisket har 
åren 2011-2015 stötts med årliga understöd i statsbudgeten 
inom ramen för de normer som gäller inom EU. Reduc-
eringsfisket ställer krav på såväl fiskeutrustningen som på 
logistikkedjan. Byggandet av infrastrukturen för reducer-
ingsfisket har tagit tid och förutsättningarna för att driva 
verksamheten börjar nu finnas.

Finland har i och med HELCOM:s aktionsplan (BSAP) 
för Östersjön förbundit sig till att reducera fosforutsläp-
pen i Östersjön. Genom reduceringsfisket skulle en del av 
detta mål kunna uppfyllas. I jämförelse med många andra 
vattendragsinvesteringar så är reduceringsfiske en mycket 
kostnadseffektiv åtgärd. Utvecklandet av reduceringsfisket 
och säkerställandet av en oavbruten finansiering är nöd-
vändiga för att kunna genomföra systemet effektivt. Yrkes-
fiskarna måste garanteras en tillräcklig finansiering, så att 
de kan planera sitt fiske och utföra de nödvändiga investe-
ringarna. Det långsiktiga målet är att stabilisera marknad-
spriset för mindre värdefull fisk så att fiskandet av dessa 
arter sker kontinuerligt i och med marknadskrafterna. För 
att trygga Östersjöns vattenkvalitet anser vi att ett anslag på 
100 000 euro behövs för reduceringsfiske. 

2016 Budget               20 837 000
Svenska riksdagsgruppens skuggbudget   20 937 000
2015 Budget                                   36 384 000



HUVUDTITEL 31
KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖR
VALTNINGSOMRÅDE

Förklaring: Svenska riksdagsgruppens politik skiljer sig 
med 11 miljoner euro från regeringens alternativ när det 
gäller Kommunikationsministeriet. Gruppen anser att en 
välplanerad kollektivtrafik kan användas för att minska på 
rusningstrafik och utsläppen samt öka på säkerheten.

Svenska riksdagsgruppens politik vid Kommunikations-
ministeriet

Svenska riksdagsgruppen anser att välfungerande trafik-
förbindelser är nödvändiga för att alla regioner så långt som 
möjligt ska vara likvärdiga. Staten har länge haft en uttalad 
strategi om att hela landet ska hållas levande. Fungerande 
infrastruktur är grundbulten i det arbetet. Vi vill till skill-
nad från regeringen inte dra mattan under den rälsburna 
kollektivtrafiken och därför vill vi satsa 11 miljoner mer än 
regeringen på köp av tjänster via VR. 

31.30. STÖD TILL TRAFIKEN OCH KÖP AV 
TJÄNSTER 

31.30.63. Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster

Förklaring: Många saker talar för kollektivtrafik. En 
välplanerad kollektivtrafik kan användas för att minska på 
rusningstrafik och utsläppen. Den hjälper oss att nå de kli-
matmål som Finland förbundit sig till såväl nationellt som 
inom EU och globalt. Kollektivtrafiken kan också bidra till 
färre olyckor i trafiken. I huvudstadsregionen, som redan 
nu har ett tryck på bostadssituationen, möjliggör kollek-
tivtrafiken att fler människor kan bo utanför tätorten även 
om man arbetar inne i centrum. Det har varit en del av 
statens strategi under årtionden och förverkligas exempel-
vis via avtal med kommunerna och genom landskapsplan-
erna. Y-tåget är ett exempel på kollektivtrafik som erbjuder 
en fungerande trafikförbindelse för pendeltrafik mellan 
huvudstadsregionen och Västnyland.

Riksdagen har via budgetmedel satsat stora summor 
på att elektrifiera tågbanor, förbättra tågrälsarna och den 
vägen försnabba transporterna för att tågtrafiken ska vara 
ett konkurrenskraftigt och miljövänligt alternativ. Regerin-
gens beslut att skära i köpandet av kollektivtrafiktjänster 
med 15 miljoner euro går stick i stäv med den uttalade 
viljan att utveckla tågförbindelserna. Det har direkta föl-
jder genom att tågtrafiken minskar på flera rutter och man 
föreslår att vissa tågturer dras in helt. Vi vill upprätthålla en 
fungerande rälsburen kollektivtrafik i hela landet. Därför 
satsar vi 11 miljoner på köp av tjänster via VR. 

2016 Budget               84 474 000
Svenska riksdagsgruppens skuggbudget   95 474 000
2015 Budget                                 103 159 000

HUVUDTITEL 32
ARBETS OCH NÄRINGSMINISTERIETS 
FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Förklaring: Svenska riksdagsgruppens politik skiljer sig 
med 36,9 miljoner från regeringens alternativ när det gäller 
Arbets- och Näringsministeriet. Gruppen vill satsa på en 
höjd flyktingkvot, åtgärder som stöder sysselsättning samt 
företagens export och internationalisering. 

Svenska riksdagsgruppens politik vid Arbets- och 
Näringsministeriet

Svenska riksdagsgruppen anser att: 

- Företagsamhet, export och sysselsättning är hörnstenar 
i Finlands konkurrenskraft. Vi vill satsa 30 miljoner på 
forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet via 
Tekes.
- Vår ekonomi är beroende av små- och medelstora före-
tags framgång och deras möjligheter att kunna sysselsätta. 
Vi vill inte skära i internationaliseringsstöden utan satsar 
istället 1 miljon på detta och 150 000 på exportfrämjande 
via Viexpo. 
- Sysselsättningstjänster och arbetsförmedlingen måste 
göras effektivare och mer resultat-orienterad. Idag finns ett 
stort antal lediga jobb och ett stort antal arbetslösa. Ändå 
hittar inte de här två varandra. En konkurrensutsättning 
av arbetskraftstjänsterna bör möjliggöras för att skapa ef-
fektivare tjänster, därför vill vi skära i TE-byråerna med 25 
miljoner, men istället satsa 15 miljoner på privata arbets-
förmedlingstjänster. 
- Flyktingkvoten bör höjas från 750 till 2500 flyktingar 
årligen vilket medför kostnader på 8,75 miljoner för kom-
munernas ersättningar. 
- Livsmedelssäkerhetsverket kan effektiveras genom att 
överföra laboratorietjänsterna till Tullen och genom att 
koncentrera övervakningen av djurvälfärd samt djur- 
och växthälsa till NTM-centralerna. Detta innebär en 
överföring på 7 miljoner till NTM-centralerna.  
Reformer: 

Förklaring: Finland behöver fler som arbetar och betalar 
skatter för att trygga välfärdssamhället. Vår arbetsmarknad 
har under ett par decennier lidit av en obalans mellan ut-
bud och efterfrågan. Vi har bollat våra långtidsarbetslösa 
mellan olika myndigheter istället för att införa konkreta 
syssel-sättningsåtgärder. Aktiva insatser från arbetsförm-
edlingen bör göras i början av arbetslöshets-perioderna 
eller direkt vid permitteringar. Sysselsättningstjänsterna 
och arbetsförmedlingen måste göras effektivare och mer 
resultatorienterad. Idag finns ett stort antal lediga jobb och 
ett stort antal arbetslösa. Ändå hittar inte de här två varan-
dra. En konkurrensutsättning av arbetskraftstjänsterna bör 
i högre grad möjliggöras för att skapa effektivare tjänster. 
Det är uppenbart att de ovan nämnda åtgärderna inte kan 
implementeras i vårt nuvarande sätt att sköta arbetsförm-
edling. För att lösa de strukturella problemen krävs en 



omfattande reform där arbetskraftstjänsternas konkurren-
sutsättning i högre grad möjliggörs. Det vill vi stöda sam-
tidigt som vi anser att det då är ändamålsenligt att minska 
på de offentliga arbetsförmedlingstjänsterna.

32.01. FÖRVALTNING

32.01.02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas om-
kostnader

Förklaring: Det finns ett behov av att effektivera myn-
digheternas arbete. En del av effektiveringen är att minska 
på uppgifter där två myndigheter i praktiken sköter sam-
ma uppgifter. Det gör idag Livsmedelssäkerhetsverket och 
NTM-centralerna. Verksamheten gällande övervakning av 
djurvälfärd samt djur- och växthälsa bör koncentreras till 
endast en myndighet. För tillfället kan Livsmedels-säker-
hetsverkets och NTM-centralens övervakare besöka gårdar 
och inspektera samma djur och papper, men på olika dagar. 
Genom att överföra övervakningen till enbart NTM-cen-
tralerna, kan man bättre kordinera gårdsbesöken och an-
talet besök skulle minska. Då skulle verksamheten effekti-
veras, göras mer kostnadseffektiv och det skulle underlätta 
gårdarnas verksamhet. Genom en koncentrering av verk-
samheten till en myndighet kan man göra en årlig inbe-
sparing på 7 miljoner euro. Samtidigt krävs en överföring 
på 7 miljoner euro från Livsmedelssäkerhetsverket till 
NTM-centralerna i och med att deras uppgifter ökar. 

2016 Budget             190 735 000
Svenska riksdagsgruppens skuggbudget   197 000 000
2015 Budget                                 213 161 000

32.20. NÄRINGS OCH INNOVATIONSPOLITIK

32.20.40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och in-
novationsverksamhet

Förklaring: Regeringen föreslår i budgeten för 2016 att 
anslaget för stödjande av forsknings-, utvecklings- och in-
novationsverksamhet sänks med ungefär 40 miljoner euro 
jämfört med i år. Vi vill att stödjande av forsknings-, ut-
vecklings- och innovationsverksamhet görs via oberoende 
instanser, som Tekes. Det ska inte ligga en politisk styrning 
i vilka branscher eller företag som ska ges möjligheter att 
genom offentlig finansiering kunna utvecklas. Möjligheten 
för nya innovationer att uppstå och utvecklas måste kun-
na ske även utanför säsongsbundna politiskt prioriterade 
områden. Att skära i Tekes finansiering och allokera anslag 
till politiska spetsprojekt kan leda till att det satsas på olön-
samma affärsidéer istället för på Finlands nya Nokia.

Finland kan inte konkurrera globalt i kvantitet, vi kan 
endast vinna gällande kvalitet. Samhällsutvecklingen for-
mar efterfrågan på marknaden och därför behövs förbättrat 
samarbetet mellan näringslivet, utbildningen och forsk-
ningen. Det skapar förutsättningarna för nya innovationer 
att växa fram. Därför anser vi att man inte kan skära i Tekes 

finansiering och i stödet av forsknings-, utvecklings- och 
innovationsverksamhet i den grad som nu föreslås. Vi vill 
satsa på företagen och företagsamhet och därför anser vi 
att ett anslag på 30 miljoner euro årligen är nödvändigt för 
att stöda Tekes viktiga verksamhet. 

2016 Budget             328 970 000
Svenska riksdagsgruppens skuggbudget   358 000 000
2015 Budget                                 367 571 000

32.20.41. Statsunderstöd för Finpros verksamhet

Förklaring: Österbotten är en av de regioner i vårt land 
som exporterar mest, det finns stark företagaranda och en 
tradition av framgångsrikt företagande. Genom att trygga 
andelslaget för exportfrämjande Viexpo i Österbottens och 
Mellersta Österbottens verksamhetsförutsättningar vinner 
små- och medelstora företag i hela landskapet. I övriga lan-
det sköter Finpro denna verksamhet, men i Österbotten har 
Viexpo exklusiv behörighet. Det tenderar att bli bortglömt 
när statliga pengarna fördelas genom understöd till sam-
manslutningar som främjar utrikeshandel, näringspolitik 
och företags internationalisering. Vi vill trygga Viexpos 
viktiga verksamhet genom ett årligt anslag på 150 000 euro. 

2016 Budget               33 600 000
Svenska riksdagsgruppens skuggbudget   33 750 000
2015 Budget                                   51 792 000

32.20.43. Internationaliseringsunderstöd för företags 
samprojekt

Förklaring: Anslaget för internationaliseringsunderstöd 
för företags samprojekt föreslås halveras vilket försvårar 
internationalisering för små- och medelstora företag. Delt-
agarna i samprojekten har varit små och medelstora tillväx-
tföretag, företag som befinner sig i det kommersialiser-
ingsskede som följer på produktutvecklingsskedet, nya och 
innovativa företagsnätverk samt andra grupper av företag. 
Utan internationaliseringsstöd till nya små- och medelsto-
ra företag försvårar vi deras inträde på nya marknader och 
minskar den finländska exporten. Det går stick i stäv med 
det vi vill göra för den finländska ekonomin. 
Nedskärningarna i internationaliseringsstödet påverkar 
även vårt lands regioner i olika grad. Speciellt österbot-
tniska företags möjligheter till internationaliseringsstöd 
äventyras då stöden enbart kanaliseras via Finpro. Detta 
utan att beakta att Finpro inte fungerar i Österbotten, i och 
med att Viexpo sedan länge skött denna verksamhet för de 
österbottniska företagen. Österbotten är dessutom en av de 
regioner i vårt land som exporterar mest, det finns stark 
företagaranda och en tradition av framgångsrikt företa-
gande. Därför borde en del av internationaliseringsstödet 
kanaliseras direkt till Viexpo på samma sätt som övriga re-
gioner i landet har möjlighet att delta via Finpro.
Vår ekonomi är beroende av små- och medelstora före-
tags framgång och deras möjligheter att kunna sysselsätta. 
Dessa företag är i sin tur beroende av export och tillträde 



till nya marknader för att kunna växa.  Export lyfter inte 
ekonomin bara för det enskilda företaget utan för hela 
landet och bidrar till att fler arbetsplatser uppstår. Inter-
nationaliseringsunderstöd till små- och medelstora företag 
betalar sig tillbaka genom ökad sysselsättning och interna-
tionell handel. Därför vill vi höja anslaget för internation-
aliseringsunderstöd för företags samprojekt med 1 miljon 
euro. 

2016 Budget                7 318 000
Svenska riksdagsgruppens skuggbudget   8 318 000
2015 Budget                                   14 518 000

32.30. SYSSELSÄTTNINGS OCH FÖRETAG
SAMHETSPOLITIK

32.30.01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader

Förklaring: För att kunna garantera finländarna ett gott 
arbetsliv under hela arbetskarriären krävs att staten är 
med och stöder under de perioder som det av olika skäl 
blir avbrott i arbetet. Finland behöver fler som arbetar och 
betalar skatter för att trygga välfärdssamhället. Den fin-
ländska arbetsmarknaden har under ett par decennier lidit 
av en obalans mellan utbud och efterfrågan. Det har delvis 
utbildats för stora årskurser inom vissa utbildningsom-
råden medan antalet arbetsplatser minskat inom industri 
och produktion under 2000-talet. Utmaningen har legat i 
att hitta ett läge där arbetssökande och arbetsgivare finner 
varandra effektivare.

Bollandet med de långtidsarbetslösa mellan olika 
myndigheter måste upphöra och konkreta sysselsät-
tningsåtgärder måste införas. Sysselsättningstjänsterna 
och arbetsförmedlingen måste göras effektivare och mer 
resultatorienterad. Idag finns ett stort antal lediga jobb 
och ett stort antal arbetslösa. Ändå hittar inte de här två 
varandra. En konkurrensutsättning av arbetskraftstjänster-
na bör i högre grad möjliggöras för att skapa effektivare 
tjänster. Vidareutbildning ska ligga i fokus för att öka den 
arbetssökandes attraktivitet på arbetsmarknaden. Det är 
uppenbart att de ovan nämnda åtgärderna inte kan imple-
menteras i vårt nuvarande sätt att sköta arbetsförmedling. 
För att lösa de strukturella problemen krävs en omfattande 
reform där arbetskraftstjänsternas konkurrensutsättning i 
högre grad möjliggörs. Det vill vi stöda samtidigt som vi 
anser att det då är ändamålsenligt att minska på de offen-
tliga arbetsförmedlingstjänsternas kostnader med 25 mil-
joner euro.

2016 Budget             161 022 000
Svenska riksdagsgruppens skuggbudget   136 022 000
2015 Budget                                 153 886 000

32.30.51. Offentlig arbetskrafts- och företagsservice

Förklaring: För att kunna garantera finländarna ett gott 
arbetsliv under en cirka 40 år lång arbetskarriär krävs stöd 

under de perioder som det av olika skäl blir avbrott i ar-
betet. Redan under ett par decennier har den finländska 
arbetsmarknaden lidit av en obalans mellan utbud och 
efterfrågan. Utmaningen har legat i att hitta ett läge där 
arbetssökande och arbetsgivare finner varandra på ett ef-
fektivt sätt. Vårt nuvarande system av arbetskrafts- och 
näringslivsbyråer klarar inte av den utmaningen. 

Bollandet med de långtidsarbetslösa mellan olika my-
ndigheter måste upphöra och konkreta sysselsättningsåt-
gärder måste införas. Sysselsättningstjänsterna måste bli 
effektivare, och arbetsförmedlingen måste göras effekti-
vare och mer resursorienterad. Vidareutbildning ska lig-
ga fokus för att öka den arbetssökandes attraktivitet på 
arbetsmarknaden. I enlighet med regeringsprogrammets 
skrivelse om försökskultur föreslår regeringen i försla-
get till statsbudget för år 2016 ett nettoanslag på 5 mil-
joner euro för privata arbetsförmedlingstjänster. Här tar 
regeringen ett onödigt försiktigt steg i rätt riktning. Det 
bästa sättet att reformera sysselsättningstjänsterna är att ge 
ordentliga anslag åt försöket med de privata arbetsförm-
edlingstjänsterna så att tjänsterna på allvar kan tas i bruk. 
Därför föreslår vi 15 miljoner euro till för att få in privata 
förmedlare som ett alternativ till de offentliga tjänsterna. 

2016 Budget             557 459 000
Svenska riksdagsgruppens skuggbudget   572 459 000
2015 Budget                                 563 899 000

32.70. INTEGRATION

32.70.30. Statlig ersättning till kommunerna

Förklaring: Finlands flyktingkvot har de två senaste åren 
legat på 1050 flyktingar per år. För nästa år föreslår regerin-
gen en sänkning till endast 750 flyktingar. Detta samtidigt 
som flyktingströmmarna inte varit lika stora sedan andra 
världskrigets slut. Idag tvingas en människa fly sitt hem var 
fjärde sekund och antalet flyktingar uppgår till 59 miljon-
er. De största mottagarländerna av flyktingar vid slutet av 
2014 var Turkiet (1,59 miljoner), Pakistan (1,51 miljoner), 
Libanon (1,15 miljoner), Iran (982 000), Etiopien (659 500) 
och Jordanien (654 100). Europa tar emot mindre än 10 
procent av världens flyktingar.

Finland är ett av världens rikaste och mest jämlika länder 
och vi behöver visa solidaritet med de som har det säm-
re. Det är vår tur att erbjuda andra det skydd som tidigare 
givits åt oss. Flyktingpolitiken ska bygga på humanitet och 
på skydd av mänskliga rättigheter. Ingen ska tvingas leva i 
otrygghet och misär. En ordentlig höjning av flyktingkvoten 
är ett bra sätt att långsiktigt hjälpa människor som har det 
svårt. Vi vill se en ordentlig och stegvis höjning av flykting-
kvoten. Just nu tar Finland emot många asylsökande och 
det motiverar en något lägre flyktingkvot än vad vi vill ha på 
lång sikt. Därför föreslår Svenska riksdagsgruppen en hö-
jning av flyktingkvoten från 750 till 2500 flyktingar årligen. 
Detta innebär att den statliga ersättningen till kommunerna 
ökar med 8,75 miljoner euro år 2016. 



2016 Budget             141 409 000
Svenska riksdagsgruppens skuggbudget   150 159 000
2015 Budget                                   94 827 000

HUVUDTITEL 33
SOCIAL OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS 
FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Förklaring: Svenska riksdagsgruppens politik skiljer sig 
med 22,92 miljoner från regeringens alternativ när det 
gäller Social- och hälsovårdsministeriet. Gruppen vill 
satsa på ensamförsörjare, pensionärer, rehabilitering, en 
sysselsättningsreform samt veteraner och moderskapsför-
packning åt alla. 

Svenska riksdagsgruppens politik vid Social- och 
hälsovårdsministeriet

Svenska riksdagsgruppen anser att: 

- Pensionärerna ska få bo kvar i sina hem. Därför vill vi 
bibehålla pensionärernas bostadsbidrag på nuvarande 
nivå. Det medför kostnader på 65 miljoner euro. 
- Staten inte ska ta pengar av ensamförsörjarna. Den ol-
ogiska kopplingen mellan barnbidragets ensamförsörjar-
tillägg och utkomststödet måste slopas så att ensamförsör-
jarna får behålla lite mer av sin inkomst. Slopningen kostar 
13,8 miljoner euro årligen. 
- Finland behöver fler som arbetar och betalar skatter för 
att trygga välfärdssamhället. Vi vill reformera den inkom-
stbundna dagpenningen så att stödet betalas för en lite kor-
tare tid, men nivån istället höjs något. Vi räknar också med 
en inbesparing på 70 miljoner på reformen.
- Regeringens planer att slopa AURA-rehabilitering står helt 
i strid med den allmänna strävan att förbättra välmående 
i arbetslivet och med hjälp av det förlänga arbetskarriärer-
na. Vi tror att rehabilitering i längden sparar kostnader och 
därför vill vi satsa 10 miljoner euro på den. 
- Kvinnor som beviljats asyl i Finland har rätt till moder-
skapsförpackning, men de kvinnor som kommit till Fin-
land men ännu väntar på beslut om asyl får ingen moder-
skapsförpackning. För oss är det självklart att alla mammor 
borde få mammalåda, därför vill vi satsa 120 000 euro på 
detta.  
- Frontveteranerna har stridit för vår självständighet och 
många gånger också offrat sin egen hälsa. För oss är det 
självklart att ta hand om våra allt mera åldrande veteran-
er. Därför vill vi höja anslagen för deras rehabilitering med 
sammanlagt 4 miljoner euro. 
Reformer: 

Förklaring: Finland har en lång och obruten tradition av 
kommuner som grundsten i det lokala samhället. Kom-
munerna har sett till att invånarna lokalt har tillgång till 
den service de behöver och invånarna kan påverka kom-
munen via direkt inflytande i kommunalval. Livet är lokalt. 
Det brukar vi säga och på det lokala beslutsfattandet har vi 

också byggt upp vårt land och vårt lands demokrati. Under 
Finlands snart 100 år som självständigt land, har besluts-
fattandet byggts upp så att man på lokal nivå besluter om 
lokala frågor och på nationell nivå om nationella frågor.

Den vårdreform som nu planeras överför stora delar av 
servicen från kommunernas uppgiftsområde. Invånarna 
kan inte mera lika direkt och nära påverka tillgången på 
exempelvis äldreomsorg eller rådgivningstjänster. Istäl-
let fattas besluten om var exempelvis ett åldringshem be-
hövs någonstans hundratalet kilometer bort. I själva verket 
handlar vårdreformen om en jättelik förtäckt kommunre-
form där makten flyttas till ett ännu oklart antal landskap 
eller ännu större enheter som regeringen valt att kalla 
självstyrelseområden. 

Vi vill istället genomföra en öppen kommunreform, 
som inte kräver områden på närmare en kvarts miljon in-
vånare eller mer. Det tror inte vi är rätt väg för att tryg-
ga den lokala servicen. Istället vill vi se kommuner med 
minst cirka 20-50 000 invånare som kan basa för en inte-
grerad social- och hälsovård samt enklare specialsjukvård. 
Den högt specialiserade specialsjukvården behöver mera 
samordning än idag och då kunde en modell exempelvis 
vara en starkare styrning via de nuvarande fem specia-
lupptagningsområdena som fungerar som samkommuner. 
I modellen tryggas minst ett fullt jourande centralsjukhus 
per landskap. 

Vi vill också gå in för mera valfrihet i vården. Finan-
sieringen ska förenklas och på sikt bli kanaliserad på ett 
sätt. Varje person ska ha möjlighet att välja den lösning 
som passar den personen bäst - oavsett om den produc-
eras av en offentlig eller privat producent eller av en aktör 
inom den tredje sektorn. Det offentliga har huvudansvaret 
för vården och genomför certifiering och gör upp kvalitet-
skrav.

Finland behöver fler som arbetar och betalar skatter 
för att trygga välfärdssamhället. För att kunna garantera 
finländarna ett gott arbetsliv under hela arbetskarriären 
krävs statligt stöd under de perioder som det av olika skäl 
blir avbrott i arbetet. Det förutsätter bättre rehabilitering 
och fortbildning av dem som nu går arbetslösa, men också 
incitament som gör att det alltid är ekonomiskt fördelak-
tigt att ta emot jobb och att den som är aktiv gynnas. Vår 
arbetsmarknad har under ett par decennier lidit av en 
obalans mellan utbud och efterfrågan. Vi har bollat våra 
långtidsarbetslösa mellan olika myndigheter, istället för att 
införa konkreta sysselsättningsåtgärder. Det är viktigt att 
uppmuntra, också från statligt håll, till egen aktivitet gen-
om att höja den inkomstbundna dagpenningen en aning 
och samtidigt förkorta utbetalningsperioden. Danmark 
har goda erfarenheter av en dylik modell. Undersökningar 
från Finland visar också att störst del av de som får ett nytt 
jobb får det genast i början eller i slutet av den tid man 
har rätt till dagpenning. Vi tror på att en förändrad modell 
leder till att flera snabbare återvänder till arbetslivet: därför 
vill vi satsa 35 miljoner euro på att höja den inkomstbund-
na dagpenningen under de 100 första dagarna..

Regeringen planerar att från och med år 2017 spara 150 
miljoner årligen genom att minska på läkemedelsersättnin-



gar. Samtidigt planerar regeringen att från 2016 minska på 
ersättningar för resekostnader för vård med sammanlagt 
20 miljoner årligen. Utöver detta planerar regeringen att 
höja klientavgifterna inom social- och hälsovården med 
sammanlagt 150 miljoner euro årligen. Klientavgifterna 
för långvarig institutionsvård, serviceboende, service i 
hemmet och andra tjänster inom social- och hälsovården 
höjs. För personer med små inkomster innebär detta en 
stor kostnadsökning. Det kan i värsta fall leda till att det finns 
människor som inte har råd med den vård de borde få. 

Istället för att se på alla tak och ersättningar som skilda 
frågor borde vi gå över till ett enhetligt system, där man 
på allvar skulle söka lösningar för att skapa ett gemensamt 
självrisktak för läkemedel, vårdkostnader och resekostnad-
er. På detta sätt kunde man undvika att de med de lägsta 
inkomsterna drabbas oskäligt hårt och samtidigt försäkra 
sig om att det finns en helhetssyn i ersättningssystemet. 
I Sverige har man närmat sig ett system där människans 
helhetssituation beaktas. Svenska riksdagsgruppen vill att 
också Finland utreder och vidtar åtgärder för ett enhetligt 
kostnadstak inom vården.

33.10. UTJÄMNING AV FAMILJE OCH 
BOENDEKOSTNADER SAMT VISSA 
 TJÄNSTER

33.10.50. Moderskapsunderstöd och statens understöd 
vid internationell adoption

Förklaring: Kvinnor som beviljats asyl i Finland har rätt 
till moderskapsförpackningen, men de kvinnor som kom-
mit till Finland men ännu väntar på beslut om asyl får in-
gen moderskapsförpackning. Det är självklart, att de som 
väntar på beslut har minst lika stort behov av all hjälp och 
stöd som de kan få med sitt nyfödda barn. Därför anser 
Svenska riksdagsgruppen att även denna grupp borde få 
moderskapsförpackningen.

Den humanitära katastrof som nu råder mäter vår 
humanism och vilja att hjälpa. Nyfödda barn hör till den 
mest oskyldiga gruppen som tvingas lida av de rådande 
orättvisorna. Den ökade mängden asylsökande kan också 
innebära att väntetiden för ett asylbeslut kan bli lång. Mod-
erskapsförpackningen skulle vara ett av de mest praktiska 
och konkreta sätt att hjälpa dessa barn och mammor. En 
uppskattning är att det kan komma ca. 30 000 asylsökande 
till Finland på årsnivå. En grov uppskattning, efter att man 
räknat bort andelen män, är att antalet spädbarn och barn 
som föds i Finland under väntetiden kan vara cirka 400 st./
år. Värdet på en moderskapsförpackning är ca. 300 €. Detta 
betyder att för en årlig kostnad på cirka 120 000 euro kan vi 
välja att hjälpa de mest utsatta och oskyldiga i den rådande 
katastrofen – för oss är det självklart att göra det här.

2016 Budget               11 300 000
Svenska riksdagsgruppens skuggbudget   11 420 000
2015 Budget                                   11 700 000

33.10.54. Bostadsbidrag

Förklaring: Regeringen planerar att inskränka på pen-
sionärernas bostadsbidrag. Av Finlands 1 434 500 pen-
sionärer har 190 000 så låg pension att de behöver bost-
adsbidrag och den skisserade maximala nedskärningen 
på 60 euro per månad skulle drabba 90 000 finländare. 
Denna nedskärning sker därför att uträkningssättet för 
pensionärernas bostadsstöd skulle förändras samt att deras 
accepterade bostadskostnader skulle sänkas. Regeringen 
bereder ett lagförslag gällande detta där pensionärernas 
bostadsbidrag inkorporeras med det allmänna bostads-
bidraget. I regeringens lagförslag nämns 60 euro som tak 
för maximal månatlig nedskärning på individnivå. Det kan 
i värsta fall betyda upp emot tio procent av en pensionärs 
månatliga inkomst. 

Regeringens förslag har för nuvarande bidragsmot-
tagare en övergångsperiod på 6 månader.  Därmed blir 
pensionärerna i olika situation då de som tidigare erhål-
lit bostadsbidrag har en övergångsperiod medan de som i 
början av året ansöker om bostadsbidraget skulle bedömas 
enligt de nya kriterierna. Vi anser att med beaktande av 
alla olika åtgärder som riktas till pensionärerna, bör man 
i helhetsperspektivets namn behålla bostadsbidraget med 
nuvarande uträkningssätt och nuvarande nivå under hela 
2016. Därför vill vi höja anslagen för pensionärernas bost-
adsbidrag med 65 miljoner euro. 

2016 Budget          1 247 409 000
Svenska riksdagsgruppens skuggbudget   1 312 409 000
2015 Budget                                 847 300 000
  

33.20. UTKOMSTSKYDD FÖR ARBETSLÖSA

33.20.50. Statsandel till inkomstrelaterad dagpenning

Förklaring: Finland behöver fler som arbetar och betalar 
skatter för att trygga välfärdssamhället. För att kunna garan-
tera finländarna ett gott arbetsliv under hela arbetskarriären 
krävs statligt stöd under de perioder som det av olika skäl blir 
avbrott i arbetet. Det förutsätter bättre rehabilitering och fort-
bildning av dem som nu går arbetslösa, men också incitament 
som gör att det alltid är ekonomiskt fördelaktigt att ta emot 
jobb och att den som är aktiv gynnas. Vår arbetsmarknad har 
under ett par decennier lidit av en obalans mellan utbud och 
efterfrågan. Vi har bollat våra långtidsarbetslösa mellan olika 
myndigheter, istället för att införa konkreta sysselsättningsåt-
gärder. Det är viktigt att uppmuntra, också från statligt håll, 
till egen aktivitet genom att höja den inkomstbundna dag-
penningen en aning och samtidigt förkorta utbetalningsperi-
oden. Danmark har goda erfarenheter av en dylik modell. 
Undersökningar från Finland visar också att störst del av de 
som får ett nytt jobb får det genast i början eller i slutet av den 
tid man har rätt till dagpenning. Vi tror på att en förändrad 
modell leder till att flera snabbare återvänder till arbetslivet. 
Genom vår reform av den inkomstrelaterade dagpenningen 
kan vi samtidigt spara 70 miljoner euro. 



2016 Budget          1 087 000 000
Svenska riksdagsgruppens skuggbudget   1 017 000 000
2015 Budget                              1 007 000 000

33.30. SJUKFÖRSÄKRING
 
33.30.60. Statens andel i de utgifter som föranleds av 
sjukförsäkringslagen

Förklaring: Regeringen vill öka konkurrenskraften genom 
att minska kostnaderna på arbetsmarknaden. Samtidigt 
vill man förlänga arbetskarriärerna både i början, mitten 
och slutet. Regeringen vill helt enkelt att finländarna ska 
jobba lite mera och längre. Samtidigt föreslår regeringen 
att AURA-stödet för arbetsrelaterad rehabilitering slopas. 
Det är en kortsiktig politik av regeringen. Ett slopande av 
AURA-stödet får lätt betydligt dyrare konsekvenser än den 
inbesparning på 20,6 miljoner som aviserats. Regeringens 
planer står därför helt i strid med den allmänna strävan 
att förbättra välmående i arbetslivet och med hjälp av det 
förlänga arbetskarriärerna. Sparplanerna riskerar också 
att leda till uppsägning av personal vid de olika rehabi-
literingsenheterna. Regeringens planer att slopa den s.k. 
AURA-rehabiliteringen hotar också direkt den enda sven-
skspråkiga arbetsrehabiliteringen vid Härmä Rehab.  Re-
geringen bör se till att de språkliga rättigheterna tryggas 
och att svenskspråkiga också kan få rehabilitering i fortsät-
tningen. Vi anser att rehabilitering sparar pengar på sikt 
och därför vill vi satsa 10 miljoner på AURA-rehabilitering. 

2016 Budget          1 157 800 000
Svenska riksdagsgruppens skuggbudget   1 167 800 000
2015 Budget                              1 225 000 000

33.50. STÖD TILL VETERANERNA

33.50.56. Utgifter för rehabilitering av frontveteraner

Förklaring: Krigsveteranerna har gjort en stor uppoffring 
för vårt land och dess självständighet. Numera finns det 
bara ungefär 24 000 veteraner kvar. Under de senaste åren 
har stödet till veteranerna minskat i förhållande till att an-
talet veteraner minskat. Veteranorganisationerna har ändå 
påpekat att anslaget för rehabilitering är för lågt. Detta i 
och med att veteranerna blir allt äldre och att behovet av 
rehabilitering då också ökar. I budgetförslaget skär man yt-
terligare i anslagen. Nedskärningarna är förkastliga och ger 
en signal om att vi inte bryr oss om dem som har kämpat 
för vår självständighet. Utgångspunkten borde istället vara 
att varje veterans individuella rehabiliterings- och service-
behov beaktas så långt det är möjligt. Vi högaktar våra vet-
eraner och anser att det är självklart att vi ska stöda deras 
rehabilitering. Därför vill vi öka anslagen med 3 miljoner 
euro. 

2016 Budget               17 988 000
Svenska riksdagsgruppens skuggbudget   20 998 000
2015 Budget                                   20 998 000

33.50.57. Statsunderstöd för rehabilitering av front-
veteraner

Förklaring: Krigsveteranerna har gjort en stor uppoffring 
för vårt land och dess självständighet. Numera finns det 
bara ungefär 24 000 veteraner kvar. Under de senaste åren 
har stödet till veteranerna minskat i förhållande till att an-
talet veteraner minskat. Veteranorganisationerna har ändå 
påpekat att anslaget för rehabilitering är för lågt. Detta i 
och med att veteranerna blir allt äldre och att behovet av 
rehabilitering då också ökar. I budgetförslaget skär man i 
anslagen. Nedskärningarna är för stora och ger en signal 
om att vi inte bryr oss om dem som har kämpat för vår 
självständighet. Utgångspunkten borde istället vara att var-
je veterans individuella rehabiliterings- och servicebehov 
beaktas så långt det är möjligt. Vi högaktar våra veteraner 
och anser att det är självklart att vi ska stöda deras rehabi-
litering. Därför vill vi öka anslagen med 1 miljon euro. 

2016 Budget                 7 408 000
Svenska riksdagsgruppens skuggbudget   8 408 000
2015 Budget                                     9 608 000

33.60. AV KOMMUNERNA ANORDNAD 
 SOCIAL OCH HÄLSOVÅRD

33.60.35. Statsandel till kommunerna för kostnader i 
anslutning till det grundläggande utkomststödet

Förklaring: Ensamförsörjarna hör till barnfamiljer med 
den allra svagaste ekonomin. Det ter sig orättvist att de i 
dagens läge i många fall går miste om nyttan med barn-
bidragets ensamförsörjartillägg. Därför bör kopplingen 
mellan barnbidragets ensamförsörjartillägg och utkomst-
stöd slopas. Idag påverkar ensamförsörjartillägget storlek-
en på utkomststödet. Dagens utkomstskyddssystem leder 
till att det som staten ger med ena handen, tar kommu-
nen med den andra. Utredningar visar att hushåll med en 
ensamförsörjande förälder mer än andra barnfamiljer är 
beroende av utkomststöd för sitt uppehälle. För att de all-
ra fattigaste ensamförsörjarhushållen ska ha en nytta av en 
höjning av ensamförsörjartillägget måste kopplingen till 
utkomststödet slopas.

Eftersom ändringen i lagen om utkomststöd medför 
tilläggsutgifter för kommunerna i form av en förhöjning av 
kostnaderna för utbetalda utkomststöd bör kommunerna 
kompenseras genom en motsvarande höjning av statsan-
delarna för kostnader i anslutning till det grundläggande 
utkomststöd. Vi vill göra denna förändring för att stöda 
en av de grupper som har det allra svårast i vårt samhälle, 
nämligen ensamförsörjarna. Därför höjer vi anslaget med 
13,8 miljoner euro årligen. 



2016 Budget             329 424 000
Svenska riksdagsgruppens skuggbudget   343 224 000
2015 Budget                                 314 165 000

HUVUDTITEL 35
MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGS
OMRÅDE

Förklaring: Svenska riksdagsgruppens politik är 13 mil-
joner mindre än regeringens alternativ när det gäller Mil-
jöministeriet. Gruppen vill i detta ekonomiska läge minska 
anskaffningen av nya naturskyddsområden. 

Svenska riksdagsgruppens politik vid Miljöministeriet

Svenska riksdagsgruppen anser att under en period då Fin-
lands ekonomi behöver allas insatser är det hög tid att vän-
da på alla stenar för att finna möjliga inbesparingsobjekt. 
Trots att vi förespråkar miljövärden anser vi att man just 
nu kan låta bli att instifta nya naturskyddsområden, vilket 
tillsammans med en annullerad överflyttning av resurser 
till Forststyrelsen, sammanlagt innebär en inbesparing på 
13 miljoner euro. 

35.10. MILJÖ OCH NATURVÅRD

35.10.52. Forststyrelsens offentliga förvaltnings-
uppgifter

Förklaring: I budgetförslaget för år 2016 har man i en-
lighet med regeringsprogrammet 2015 överfört 8 miljon-
er euro till Forststyrelsen. I nyckeltalen för Forststyrelsens 
moment kan man notera ökade satsningar på antalet om-
skötta naturskyddsområden och därmed även en ökning 
i antalet hektar som avses omfattas. I momentet finns re-
servering på 500 000 euro för inrättande av ny national-
park. Även antalet inventeringar av artförekomster föreslås 
öka. I ett läge med sträng ekonomi är det inte påtvingat 
att miljöministeriets mål för verksamheten höjs utan man 
kunde nöja sig detta år med att upprätthålla nuvarande 
standard. Den överföring som gjorts från annat moment 
behöver inte förbrukas. Därför anser vi att man kan mins-
ka anslagen med 8 miljoner euro. 

2016 Budget               37 616 000
Svenska riksdagsgruppens skuggbudget   29 616 000
2015 Budget                                   34 598 000

35.10.63. Utgifter för förvärv och ersättning för natur-
skyddsområden

Förklaring: I en period då Finlands ekonomi behöver allas 
insatser för att balanseras, bör man vända på alla stenar 
för att finna möjliga inbesparingsobjekt som inte samtidigt 
påverkar möjligheterna till tillväxt på ett menligt sätt. Trots 
att vi förespråkar miljövärden ser vi att följderna av att man 

under ett år inte instiftar nya naturskyddsområden som ett 
försvarbart sätt att minska på statens utgifter. I budgetförs-
laget för år 2016 har man reserverat 10 miljoner för detta 
ändamål. Denna summa kan undantagsvis halveras till 5 
miljoner för att få statsbudgeten i bättre balans.

2016 Budget               18 480 000
Svenska riksdagsgruppens skuggbudget   13 480 000
2015 Budget                                   48 830 000




