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- Regeringen bereder propositioner med förslag till naturvårdslag och till klimatlag, som ska 
överlämnas till riksdagen i januari. Propositionernas nödvändiga och direkta 
budgetkonsekvenser tas med i planen för de offentliga finanserna för 2023–2026 och till 
behövliga delar i tilläggsbudgetpropositionen för 2022. 

 
- Gårdsbrukets utvecklingsfond 

 
På grund av jordbrukets plötsligt försämrade lönsamhets- och likviditetsläge utreder jord- 
och skogsbruksministeriet möjligheten att från och med ingången av 2022 bevilja 
statsborgen för likviditetslån inom jordbruket enligt lagen om statsborgen för likviditetslån 
till gårdsbruksenheter (232/2019). Statsborgen ska finansieras med medel ur gårdsbrukets 
utvecklingsfond. Det utifrån utredningen föreslagna beloppet av borgen som beviljas på 
grund av det nya lönsamhets- och likviditetsläget ska föras till behandling i statsrådets 
finansutskott i samband med förslaget till dispositionsplan för gårdsbrukets utvecklingsfond 
2022. 
 
Med tanke på tryggandet av utvecklingsfondens ekonomiska ställning och beredskapen för 
borgensförluster förutsätter statsborgen för likviditetslån inom jordbruket att fonden i den 
första tilläggsbudgetpropositionen för 2022 kapitaliseras med ett belopp som motsvarar det 
uppskattade beloppet av borgensansvar för likviditetslån som ska finansieras med medel ur 
fonden. 

 
- Vid sina budgetförhandlingar 2020 fastställde regeringen som sitt mål att under den 

kommande finansieringsperioden anvisa minst 80 miljoner euro till sådana investeringar i 
jordbruket som minskar klimatutsläppen och ökar kolsänkorna och som samtidigt utvecklar 
jordbrukets verksamhetsförutsättningar. Jord- och skogsbruksministeriet ska före utgången 
av året rapportera hur finansieringen av investeringar som minskar klimatutsläppen och 
ökar kolsänkorna har framskridit. Utifrån resultaten i rapporten främjas med stöd av 
Naturresursinstitutets rapport urvalskriterier som bidrar till miljö- och klimatvänligheten, 
konkurrenskraften och djurens välbefinnande. 

 
- Regeringen bereder ett principbeslut om statens finansieringsandel i Uleåborgs 

kulturhuvudstadsprojekt 2021. 
 

- Regeringen höjer flyktingkvoten till 1 500 personer på grund av situationen i Afghanistan. 
 

- Arbets- och näringsministeriet anvisar det oanvända stödet på 59,45 miljoner euro som 
ursprungligen reserverades för att stödja slopandet av användningen av stenkol i sin helhet 
till andra energistödsprojekt som gäller bland annat solenergi och energieffektivitet, system 
för utnyttjande av spillvärme och andra värmepumpsystem, biogasproduktion, småskalig 
produktion av förnybar energi samt investeringsstöd till stora projekt för att demonstrera 
ny energiteknik. Av denna helhet riktas 20 miljoner euro i enlighet med finanspolitiska 
ministerutskottets tidigare riktlinjer till finansiering av investeringar i batterivärdekedjan. 
Om det inte finns tillräckligt många genomförbara projekt blir en del av fullmakten 



oanvänd. Att stödet för slopande av användningen av stenkol fördelas på nytt ökar inte 
ramutgifterna. 
 

- De logistikinvesteringar som byggprojektet för Metsä Fibres bioproduktfabrik förutsätter 
övervägs på ett övergripande sätt i förhållande till Kemi stads ekonomi, och beslut om 
eventuella statliga åtgärder fattas i samband med planen för de offentliga finanserna för 
2023–2026 och tilläggsbudgetpropositionen för 2022. 


