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Sammanfattning

Utgångspunkter

statsbudgeten beslutas riksdagen förslag regeringen och ärav av
plan inkomster och utgifteröver under det kommandestatensen

budgetåret. inkomsterna uppdelade på inkomsttitlarär som
olika slag skatter och andra inkomster.representerar Utgifterna ärav

uppdelade olika anslag. Riksdagens beslut anslag innebär attom
regeringen bemyndigas använda medlen till det riksdagenatt av
angivna ändamålet. Statsbudgeten således omfattningen ochanger
inriktningen den statliga verksamheten såväl på aggregeradav som
detaljerad nivå. l statsbudgeten vidare hur verksamheten skallanges
finansieras och storleken lånebehovet.av

Budgetprocessens olika delar består planering, genomförande,av
uppföljning och utvärdering. Regeringens mål för den statliga
verksamheten utgångspunkten iär regeringskansliets och
myndigheternas planeringsarbete bl.a. resulterar isom en
budgetproposition med förslag till statsbudget för det kommande
budgetåret. riksdagenDen statsbudgeten slutfasenantagna iutgörav
planeringsskedet. Därefter skall verksamheten genomföras i enlighet
med den beslutade inriktningen. Budgetprognoser används i
uppföljningen för på tidigt stadium identifiera budgetavvikelseratt ett
så korrigerande åtgärderatt kan vidtas. Slutligen utvärderas
verksamheten och dess måluppfyllelse, varvid avvikelserna mellan
budgeten och utfallet analyseras och förklaras.

Statsbudgeten inte enbart denstyr statliga verksamheten denutan
påverkar i hög utsträckning också delar den övriga inhemskastora av
ekonomin. statsbudgeten påverkar, och påverkas bl.a. tillväxt,av,
sysselsättning och inflation. Regering och riksdag har således även av
detta skäl anledning följa den statsfinansiellaatt utvecklingenattnoga
följer uppgjorda budgetar.

Riksrevisionsverket RRV har viktig roll i dennaen process.
Enligt sin instruktion skall RRV till regeringen överlämna två be-
räkningar år avseende statsbudgetens inkomster för nästkommandeper
budgetår. Dessa underlag förutgör regeringens inkomstberäkningar i
budget- och kompletteringspropositionen. RRV vid andragör även
tillfällen inkomstberäkningar till Finansdepartementet. RRV beräknar
inkomsterna utifrån Finansdepartementets makroekonomiska
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antaganden. diskuterar vidare budgeteffekternaförutsättningar RRV
Finansdepartementet. Regeringen påskatter med handgör egenav nya

förberäkningarna statsbudgetens utgifter nästkommande budgetår.av
fastställd riksdagen det uppgiftstatsbudgeten RRV:sNär är är attav

utfallet statsbudgeten. Utgiftsbe-regelbundet göra överprognoser av
hjälp till myndigheterna.räkningarna med enkäter de störregörs av

skall i samband med budgetprognosernaRRV även göra prognoser
lånebehov. åligger vidare redovisaDet RRVöver statens att

för budgetåret för denstatsbudgetens utfall det senaste samt ansvara
finanser.realekonomiska statistiken över statens

bakgrund vilken minai korthet den institutionellaDetta är mot
föreslåEnligt direktiven skall jag ochforslag skall överseses.

beräkningar och analyser inkomster,förbättringar avseende statensav
utgifter budgetprognoser. Uppdragetuppföljning statens samtav

inkomstberäkningar, budgetprognoser,omfattar främst RRV:s
fmansstatistik. kan i enlighetutfallsredovisning Jag medsamt

intresseandra frågor iuppdraget äräven ta som avupp
sammanhanget.

statsbudgetens centrala roll i budgetprocessenbakgrundMot av
politiken det vikt regeringoch den ekonomiska i årstort stor attav

så korrekt och fullständigt underlag möjligtoch riksdag har ett som
såväl aktuella läget, i form redovisat utfall,det av somav

utvecklingen inkomster och utgifter. behov harDettastatensav
förstärkts till följd landets allvarliga statsfmansiella situationav som
medfört Stabilisering statsskulden fått högsta ekonomisk-att av
politiska prioritet. Riksdagen har sålunda målangett attsom

till årstatsskulden i förhållande skall stabiliseras till 1998.BNP
Mitt grundläggande synsätt är överatt statensprognoserna

utgifter främst syftar till beslutsunderlag förinkomster och utgöraatt
regering och riksdag. Med underlag skall regeringprognoserna som

besluta budgetar för den statligaoch riksdag dels kunna om
verksamheten och skatter och andra inkomster, dels bedömaom om

enligt inriktningenutvecklingen fortskrider den planerade eller om
korrigerandeavvikelser föreligger kräver åtgärder behöverattsom

för utvecklingen skall uppnås.vidtas den önskade kunnaatt
finns följaandra intressenter har behovDet även näraattsom av

statsfinansiellautvecklingen. Riksgäldskontoretden behöver prognoser
lånebehovet för kunna planera upplåningen. Riksbankensöver att

valutapolitikpenning- och utformas bl.a. utifrån den förväntade
utvecklingen lånebehov effekteroch dess på ekonomin. Tillstatensav
följd medlemskapet i den Europeiska Unionen har Sverige ocksåav
förbundit sig uppfylla de s.k. konvergenskraven iuppställdaatt
Maastricht-avtalet. avtal innebär bl.a.Detta underskottet i denatt
offentliga sektorns finansiella sparande fårhögst uppgå till 3 procent
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ochBNP den offentliga konsolideradeatt bruttoskulden högstav får
uppgå till 60 BNP. Regeringenprocent skall regelbundet redovisaav
utfallet och den bedömningensenaste utvecklingen dessaav av
variabler till den Europeiska Unionen. Så länge kraven i avtalet inte

uppfyllda skallär regeringen lämna plan för hur och målennären
skall kunna uppnås.

Den statsfinansiella utvecklingen följs vidare noggrant av
ekonomiska bedömare inom och landet till följdutom av
statsbudgetens effekt på den reala och finansiella ekonomiska
utvecklingen. Statsfinansernas utveckling följs uppmärksamtäven av

långivare, såväl inom landetstatens Litomlands.som
Det viktigtär den presentationenatt externa överskådligär och

pedagogisk. Av betydelse ocksåärstor trovärdiga,att ärprognoserna
dvs. uppfattas rättvisande bedömningar den statsfinansiellasom av
utvecklingen. Regeringens budgetförslag centralär delen av
regeringens ekonomiska politik. Om i budgetförslagetprognoserna
inte trovärdiga minskarär förtroendet för hela den ekonomiska
politiken. innebärDet i sin minskad tilltro från allmänhetenstur sida
till politiken kommer fortskridaatt enligt planernaatt uppgjorda av
regering och riksdag. ökadeDen osäkerhet försvagat förtroendeett
skulle medföra försvårar bl.a hushållens och företagens investerings-
och sparbeslut och därmed tillär skada för den ekonomiska
utvecklingen.

Prognoserfarenheter

Erfarenheterna de åren framgårSenaste följandeav prognoserna av
figurer. nedanståendeI figur jämförs budgetsaldotöverprognoserna
vid olika tillfällen med utfallet.
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198485-199394budgetsaldotl PrognoserDiagram över

Mkr 4--
600000

550000 Å I
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V 9192

450000
90,9,

8990400000

iiasoooc
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300% 1|| vi |xvr . l ProgGUtfallKPBP Prog4FrogsPtogz3SB PromKPBP

budgetpro-och RRV:skompletteringspropositionerBudgetpropositionenKälla:
gnoser

faktiskarelation till detiutvecklingStälls denna prognosernaav
budgetutvecklingen starktuppenbart ärdetfigurutfallet, är attse

iutvecklingstendensemaunderskattasochkonjunkturberoende att pro-
makroekonomiskadepå antingenkan bero attDet senaregnosema.

kraften i denunderskattarpåbaserasbedömningar prognosernasom
utgiftsmodellernaochinkomst-ellerförändringenekonomiska att

visa denförmårbild intemakroekonomisk stats-korrektgivet en
utvecklingen.fmansiella
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mdkrDiagram 2 Budgetsaldo exklusive statsskuldräntor 198384-199394,
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Källa: RRV:s budgetprognoser

Prognosavvikelsema framgår tydligareän analyserarom man
utgifter och inkomster För sig, ñgurema 3 ochvar se

Diagram Utgiftsprognoser3 198485-199394

Mk

u 1 | u I r 7 1.BP SB Frog Plog2f3 BP Prog ProgKP 1 4 5 KP ProqG Utfall

Källa: Budgetpropositionen kompletteringspropositioner och RRV:s budgetpro-
gnoser
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198485-199394Diagram 4 Inkomstprognoser
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budgetprognoserKälla: RRV:s

under årprognosavvikelsernakan således konstateraJag att senare
dock svårtutgifter inkomster. Detför såvälvarit ärhar attstora som

systematiskaeftersom inte någraprognosavvikelserna detvärdera görs
ellersig regeringen RRV.prognosavvikelsernaanalyser avvare avav

gjort pekar påanalyser jag hardeSlutsatsen attsomav
del hänföras till deinkomstsidan till kanpåprognosavvikelserna stor

regering ochförutsättningarna och till beslutmakroekonomiska nya av
förklaras prognosavvikelsernamindre deltillriksdag. Endast attaven

förutsägaantaganden inte lyckatsgivet korrektainkomstmodellema
för fysiskagäller framföralltinkomsterna. Detta prognoserna

lagstadgade socialavgifter. juridiskaoch Förskatt personerspersoners
mervärdesskatt prognosavvikelserna orsakadeochskatt är av

påpekasbör dock analysernainkomstmodellema Detstörre. att som
på budgetåret 199394 ochbaseras endastdessa slutsatser attavser
påverkat budgetår varit omfattanderegelförändringarna detta ochsom

på helt förutsättningslöstkunnat utvärderasinte sätt.ett
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På utgiftssidan saknas praktiska förutsättningar i efterhandatt göra
analys prognosavvikelserna utifrån statsmakternasen beslut,av

makroekonomiska förutsättningar och övriga prognosfel. Utgifterna
byggs mängd olika utgiftsposter och det i allmänhetupp av en är
enbart den ansvariga myndigheten har tillgång tillsom
prognosmodellerna. absolutaI tal har prognosavvikelserna intesom
berott på beslut framförallt utgifter förnya avsett
infrastrukturinvesteringar, arbetsmarknadspolitik, invandring,
räntebidrag och statsskuldräntor. Prognosavvikelserna emellertidär
betydande, relativt många anslag.sett, Orsakerna till avvikelserna

flera. Omständigheternaär under vilka myndigheternas verksamhet
bedrivs många gångerär sådana det svårtäratt göraatt prognoser
utfallet anslagsbelastningen. Till detta kommer regelsystemenav att
i vissa fall, det gällernär räntebidragen,t.ex. svåraär återskapa iatt
prognosmodellerna. Jag kan också konstatera underlaget frånatt
myndigheterna inte alltid har haft tillräckligt hög kvalitet. Det dröjer
också i många fall länge innan felaktiga till.rättas Det ärprognoser
därför svårt använda budgetprognosernaatt styrinstrument iettsom
budgetprocessen.

Huvudorsaken till den dåliga precisionen i utgiftsprognoserna står,
enligt min mening, finna i utformningen budgetprocessenatt ochav
anslagssystemen. Det grundläggande problemet därvidlag är att
budgeten inte tillräckligt bindande.är Empiriska studier avseende EU-
länderna har också påvisat det föreliggeratt samband mellanett
precisionen i budgetprognoserna och budgetprocessens utformning.
Länder med förhållandevis strikt budgetprocess har enligten denna
studie lättare kunnat prognosticera budgetutfallet. Mina erfarenheter
från studiebesök i utlandet och samtal med frånexperter
Internationella valutafonden IMF stödjer också denna slutsats.

Anslagskonstruktionerna har betydelse i dettastor sammanhang. Pâ
förslagsanslag, bl.a. används för transfereringar, kan utgifternasom bli
hur helst barastora ändamålet med anslagetsom uppfyllt.om är
Överskridanden skall visserligen godkännas regeringen iav men
många fall medger regeringen anslaget får överskridasatt redan i
regleringsbrevettill den ansvariga myndigheten, dvs. innan budgetåret
har börjat. Med sådan anslagskonstruktion incitamentenen är att ta
fram underlag för korrekt budget och lämna rättvisandeen
budgetprognoser begränsade för såväl myndigheter som
fackdepartement. Om inte Finansdepartementet besitter mycket stora
detaljkunskaper och därmed har möjlighet motverka och balanseraatt
incitamenten till underbudgetering finns det risker förstora att
utgifterna underskattas i budgetprocessens planeringsfas. Det finns
många exempel reformer och projekt där utgifterna blivit avsevärt
högre planerat.än I genomförandefasen incitamentenär inte lika
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myndigheten då iriskförslagsanslagmed är atttydliga t.ex.enmen
inför detförslagetkommerDärigenomutgifterna.överskattarstället

Eventuellaomfattande.mindreframstååretföljande att som
ocksåförefaller större.besparingar

inte blirfördelningenplaneradedeninnebärDetta att resursernaav
effektiv. Ettdärmed inteblirbudgetenStyrningenverklighet. genom

budgetenproblemdettamed är göratillkomma atträtta mersätt att
innebär ökadevilketöverskridas,fårinte attanslagenbindande. Om

myndigheter ochfårriksdagen,beslutasmåsteutgifter av
realistiskbudgetentill ärincitamentstarkare att attfackdepartement se

löpandeincitamentockså starkarefåranslagstilldelningen. attManvid
tidigtdärigenomförbudgetprognoserochbudgetutfallet attfölja göra

och vidtaplanerabudgetavvikelser ochtillkälloridentifierakunna
åtgärder.kompenserande

föranvändsframföralltreservationsanslag,gällerdetNär som
väl överförasöverskridasfårinteinvesteringsändamål och mensom

underskattas iutgifternalitenbör riskenbudgetår, atttill nästa vara
överskattas. Däremotutgifternatenderarplaneringsfasen. Snarare att

föröverskattasgenomförandefaseniutgifternauppenbarrisken attär
så högskall blibudgetårsmedel itilldelningen nästa somatt av
innevarandeunderutnyttjasinteReservationsmedelmöjligt. som

Liknandebudgetår.tillautomatisktöverförs nästabudgetår
används förframföralltvilkaför ramanslag,föreliggerförhållanden

på dennaanvisadeMedelförvaltningskostnader. typmyndigheternas
budgetår.mellanöverförasviss deltillanslag kanav

Förslag

följande:förslagMina är

ochinkomstberäkningar presenterarFinansdepartementet gör egna-
Därmedmodellutvecklingen.förRRVför riksdagen.dessa svarar

ochFinansdepartementetansvarsfördelning mellanklarareuppnås en
RRV.

identifieratidigt skedeiroll börBudgetprognosernas att ettvara-
påkan vidtas. Föråtgärderkorrigerandeså attbudgetavvikelser att

i övrigtbudgetprocessenmedbudgetprognosernaintegreradetta sätt
budgetår.innevarandeförbudgetprognoserregeringenbör göra egna

inkomsterna.för överFinansdepartementet prognosernasvarar
myndigheternamed hjälp göraFackdepartementen att avges ansvar

utgifterna.prognoser
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avskaffasreservationsanslag börochförslagsanslagAnslagstyperna-
inteöverskridas ochfåranslag, inteobetecknademedoch ersättas som
förförutsättningarnaskapar de bästaanslagstypDennaheller sparas.

rättvisandeställsbudgetarkorrektasåväl attatt somupp
medarbetetfortsattai detMålsättningenlämnas.budgetprognoser

bindningökadåstadkommabörbudgetenutvecklingen att envaraav
utgiftsramar.statsbudgeteni t.ex.genom

KIKonjunkturinstitutetmed göra gentemotsamarbeteibörRRV-
utgifterochinkomsterfristående överregeringen statensprognoser

ochöversiktligtpåallmänhetenfördessa ettoch presentera
avseenden deni vilkaredovisa görRegeringen börpedagogiskt sätt.

allmänhetensDärigenom ökaroch Kl.bedömning RRVänannanen
stärkabörDettaregeringensbedömamöjligheter att prognoser.

regeringensitrovärdigheten prognoser.

utvecklas vidareböroch KImellan RRVsamarbetetförFormerna-
tidshorisonterockså metoder,börDärvidlagmyndigheter.dessaav

inhämtandetmening börminEnligtutredas.presentationeroch av
utsträckningi högremyndigheternafrånprognosuppgifter

fåår i syfteefterutvärderasbörSamarbetet atttreformaliseras.
organisationen.fortsattadenfor beslutunderlag om

myndigheternaskunskapoch KI:sRRV:sregeringensSåväl omsom-
öka.utgiftsmodeller bör

utvecklas. Utvecklingsarbetet ärfortsättaInkomstmodellema bör att-
ochför mervärdesskattmodellernavadangelägetsärskilt avser
börberäkningarnaochinkomstskatt. Modellernajuridiska personers

dokumenterasvidare noggrant.

ochförklarasbör analyseras, ettPrognosavvikelserna presenteras-
fmanspolitiska beslut,utifrån följande faktorer:systematiskt sätt

Avvikelseanalysenövrigt.förutsättningar ochmakroekonomiska
i övrigtoch börkvalitetsanalys äveninnebär geprognosernaaven

information.värdefull

Även föremål förblibedömningarna börmakroekonomiskade en-
utifrånprognosavvikelsernaanalyssystematisk och t.ex.öppen av

övrigt.utveckling ochinternationellfmanspolitiska beslut,

så godaefterbörochRegeringen RRV sträva göraatt prognoser-
medsamarbeteförutsätterlånebehovet. Detta näramöjligt ettavsom

följer ochlöpande övergörRiksgäldskontoret, prognosersom
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utvecklingen lånebehovstatens och statsskulden. Om iav deman
utredningar det framtida budgetarbetet för närvarande pågårom som
inom regeringskansliet finner det önskvärt ytterligare minskaatt
budgetens kassamässighet bör samtidigt betalningssystemstatens
utvecklas så likviditeten och därmed lånebehovetatt bättre kan följas
och prognosticeras.

Regeringens långsiktiga beräkningar inkomsteröver ochstatens-
utgifter bör formen normativ långtidsbudget i stället förges av en att
enbart konsekvenskalkyl. En långtidsbudgetvara inen ipassar
riksdagens arbetssätt. Regeringen skall i framtiden redovisanya sin

på inriktningen budgetarbeteti vårpropositionen isyn april. Dettaav
bör ske bakgrund bedömningmot den långsiktigaav en av
utgiftsutvecklingen. långtidsbudgetEn bör varje gångpresenteras
regeringen lägger fram förslag med budgeteffekter.

RRV:s och KI:s prognosarbete bör till detanpassas- nya
budgetarbetet. Jag RRV:satt bör komma fyraanser utprognoser
gånger år i form samlat dokumentett avseendeper av statens
inkomster och utgifter. RRV bör vidare förhålla sig friare till frågan
hur beräkningarna skall Avgörandepresenteras. allmänhetensär behov

överskådliga och pedagogiska analyser finanser.av statensav

För bl.a. underlättaatt och analysarbetet bör statsbudgetenprognos--
tydligt ipresenteras dag.än Principen bör alltmer attvara som

påverkar lånebehovet bör ingå i statsbudgeten och redovisas brutto.
Anslagsberäkningarna skall så aktuella möjligt.vara som
Beräkningspostentillkommande utgiftsbehov TUBen, innehållersom
de beräknade budgeteffekterna planerade inteännuav men
presenterade åtgärder, bör bruttoredovisas och bör enbart innehålla
effekterna planerade tilläggsbudgetar. När tilläggsbudgetarav

bör motsvarandepresenteras i TUBen redovisas.post

Utfallet i riksredovisningen bör kvartalsvispresenteras gentemot-
allmänheten. bör,RRV i samband med revisionen,t.ex. anmärka på
de myndigheter inte sköter sitt uppgiftslämnande.som

Redovisningen utgiftsslag under anslag bör förbättras såav att- en
tillförlitlig realekonomisk analys statsbudgeten och inte enbartav av
den totala statliga verksamheten kan Redovisningengöras. bör vara
bruttobaserad. Informationsinsamlingen bör kunna ske via enkäter till
de myndigheter inte automatiskt i bokföringen redovisarsom
utgiftsslag under anslag.
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Summary

of departurePoints

ofproposal the Govem-Riksdag theby theadoptedThe budget at
andofand governmentstatementrepresentsment revenue ex-a

intodividedcoming fiscal Revenueduring thependiture upyear.
otherandrepresenting variousheadings taxes revenue.revenue

Riksdag’sappropriations. TheintodownbrokenExpenditure
theauthorizes the Governmentappropriationsadoption of the to use

Riksdag. The budget thusby thespecifiedfor thefunds purposes
administration bothofand orientationtheindicates governmentextent

specifies the variousalso howdetail. The budgetinandaggregate
borrowing require-and establishes thefinancedbeoperations toare

ment.
planning,following elements:consists of thebudgetThe process

evaluation. The Government’smonitoring andimplementation,
form the starting-point for theadministrationforobjectives its
and the agencies,Officeofplanning the Government government one

Budget Bill and draft budget for thetheof whichof resultsthe
subsequently adopted the Riksdagbudget byfiscal Thecoming year.

planning The administration thenphase thefinalthe stage.
implementing the adopted objectives. Budgetofthe taskassumes

give earlymonitoring instrumentusedforecasts toassoasare
theanddiscrepancies the budgetof betweenwarning outturn, soany

administration and theLastly,corrected in time. thebethat these can
evaluated, andobjectiveshas achieved itswhichexent to are

analysed andand thediscrepancies between the budget outtum are
explained.

operations,determines centralbudget onlyThe governmentnot
domestic Inmuch of the of theaffectsalso greatly rest economy.

affected growth,by,budget has effect andtheparticular, an on,
for thetherefore anotherand inflation. Thisemployment reason

monitorcarefully theand the RiksdagGovernment governmentto
relation adopted budget.situation in thefinance to

role in thisNational Audit Office has importantThe process.an
OfficeNational Audit submitAccording its instructions the toto

fiscalduring thebiannual estimates of budget next year.revenue
of inbasis of the Government’s estimates theThese form the revenue

Bill. Office alsoSupplementary Budget TheBudget Bill ‘and the
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estimates of for the Ministry of Financeprepares otherrevenue on
occasions. estimates this the basis of the Ministry ofrevenue on
Finance’s macroeconomic assumptions. also discusses the budgetary
effects of with the Ministry. Thetaxes Government produces itsnew

estimates of expenditure for thegovernment coming fiscalown year.
When the budget has been adopted by the Riksdag falls theto
National Audit Office periodic forecaststo of the budgetprepare

Expenditure calculatedouttum. with the help of questionnaires
addressed the largerto agencies. In connection withgovernment its
budget forecasts the Office also forecasts of theprepares government
borrowing requirement. The Office also the ofmust report outtumon
the budget for the last fiscal and statisticsyear prepare governmenton
finance real economic basis.on a

brief,In this the institutional background against which my
proposals should be considered. According of referenceto termsmy

duty examine estimates andto analyses ofmy government
the monitoring of expenditure and budgetrevenue, government

forecasts, and improvements.to This duty applies,propose
particular, the estimates ofto budget forecasts, outtumrevenue,

and financial statisticsreports prepared by the National Audit Office.
also haveI mandate raise other issues thatto relevant thisa are

connection.
In the light of the national budget’s central role the budget

and economic policy whole, important thatprocess theas a very
Government and the Riksdag should have information thattoaccess

and complete possibleaccurate about the situation,as incurrentas
the form of and developmentsouttum reports, the government

and expenditure situation. This needrevenue ingreaternow even
view of the country’s serious financial situation, result of whichas a
stabilization of debt the of thegovernment economicat top agenda.
The Riksdag has declared that the ratio between debt andgovernment
GDP be stabilized bymust 1998.

Basically, considerI that the main of the forecasts ofpurpose
and expendituregovernment should be provide data for therevenue to

decisions of the Government and the Riksdag. On the basis of these
forecasts the Government and the Riksdag adopt budgets for thecan

administration andgovernment decide and othertaxeson revenues, as
well assessing whether being made accordingas planprogress to or
whether there discrepancies that be corrected makeare must to
possible achieve the declaredto objectives.

Other interested parties also need keep closeto watch thea on
development of finance. The Nationalgovernment Debt Office needs
forecasts of the borrowing requirementgovernment in order planto
its borrowing activities. The Swedish central bank’s policymonetary
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formulated, inter alia, the basis of ofthe expected developmenton
the borrowing requirement itsand effects the Followingon economy.
its accession the European Union, Sweden has also undertakento to
fulfil the criteria laid down in the Maastricht Treaty.convergence
According these criteria, the deficit public financialtheto sector
balance exceed 3 of publicGDP, and consolidatedmust not centper

debt exceed 60 of GDP. The Governmentmust not centgross per
regularly the planned and deficitactual and submit itsmust report on

of these variables the Union. long theAsrecent assessmentmost to as
criteria fulfilled, the Government submit plannot mustare a ex-
plaining how and when these goals be achieved.can

The deficit situation closely watched by economicgovernment
in Sweden and abroad ofobservers the budget’s effectaccounton on

the real and financial The deficit situation also closelyeconomy.
watched by those who lend the of Sweden, whether into statemoney
Sweden abroad.or

important that the budget presented in that botha manner
understand and instructive. also important that thetoeasy very

forecasts credible, i.e. that they perceived accurateareare as assess-
situation.of the deficit The Government’s draftments government

budget vital element of its economic policy. If the forecasts thea
draft budget credible, this will damage confidence in thenotare
economic policy whole. This will its loss ofturnas a cause a
confidence the general public, who longer believe thatamong may no

accordancethe policy will be implemented with the decisions of
the Riksdag. The increasingGovernment and the Uncertainty that such

of confidence would wouldloss make difficult for privatecausea
individuals makeand the business decisions investmentsector to on
and savings, and would therefore be detrimental economicto
development.

Experience of forecasts

experience gainedThe of forecasts the last few outlined inyears
the following diagrams. the diagramIn forecasts of thebelow, budget
balance various times compared with theat outturn.are
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Diagram 1 Forecasts of the budget balance, 198485-199394, million kronor
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Source: Budget Bills BB, Supplementary Budget Bills SBB and the National
Audit Office’s budget forecasts. SBBudget adopted by the Riaksdag

When the forecasts shown above compared with the outturnsare
see diagram 2, becomes obvious that budgetary development
depends greatly economic cycles and that the trends have beenon
underestimated the forecasts. This either be because themay
macroeconomic which the forecastsassessments based under-on were
estimated the of economic trendsmomentum that thenew or revenue
and expenditure models that used, assuming that thewere macroeco-
nomic picture capable ofcorrect, predicting thenotwas were

deficit situation.government
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Budget balance, excluding interests debt, 198384-Diagram 2 governmenton
billion kronor199394,
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Off1ce’s budget forecasts.the National AuditSource:

forecasts anddifferences betweenThe outturns are even more
analysed diagramsexpenditure and separatelyapparent revenue are

and3 4.

expenditure, 198485-199394, millionof kronorDiagram 3 Forecasts
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Source: Budget Bills BB, Supplementary Budget Bills SBB and the National
Audit Off1ce’s budget forecasts. SB:Budget adopted by the Riksdag
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Diagram 4 Forecasts of 198485-199394, million kronorrevenue,
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Source: Budget Bills BB, Supplementary Budget Bills SBB and the National
Audit Office’s budget forecasts. SBBudget adopted by the Riksdag

I therefore conclude that theremust have been substantial
differences between the forecasts of both expenditure and andrevenue
the However,outturns difficultrecent evaluate them,toyears.
since neither the Government the National Audit Office carriesnor

systematic analyses of these differences.out
The conclusions haveI drawn from analysis indicate that themy

differences the side largely be attributedon revenue tocan macroeco-
nomic conditions and decisions adopted by the Government andnew
the Riksdag. T0 lesser degree, the differences be explained bya may
the fact that, assuming that the assumptions thecorrect,were revenue
models could accurately predict Thisnot explanation appliesrevenue.
in particular the taxation of physicalto and employers’topersons
contributions. As regards the taxation of legal and VAT, thepersons
differences caused by the models larger. However,revenue are
should be pointed that the analyses which theseout conclusionson are
based only relate the fiscal 199394to and that the changes in theyear
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rules that into operation during that fiscal substantialcame year were
could beand evaluated completely objectivenot a manner.

On the expenditure side possible after the makenot event to
analysis of the differences between forecasts and theoutturnsan on

basis of the decisions adopted by the Government and the Riksdag,
macroeconomic conditions and other the forecasts. Ex-errors

consists ofpenditure different items, and rule onlygreata many as a
responsiblethe has forecastingthe models. lntoagency access

absolute the differences that attributableterms, not toare new
decisions mainly expenditure infrastructure investment,concern on

policy, immigration,labour market housing interest subsidies and
interest debt. forHowever, appropriations thegovernmenton many
differences rather large. There several for this. Theare are reasons
circumstances under which the agencies often such thatoperate are

difficult for forecaststhem make of expenditure. addition, theInto
for example regards housing interestrules, subsidies, difficultas are

reproduce in the forecast models. have alsoI observed thethat datato
submitted by the agencies always of sufficiently high quality.not

there long delays before incorrectIn forecaststoo,cases, aremany are
difficultcorrected. Therefore the budget forecaststo use as a

instrument budgetcontrol in the process.
ofThe main for the inaccuracy the forecasts of expenditurereason

ofin view, the design the budget and the appropriationmy process
fundamental problemThe here that the budgetsystem. not

sufficiently binding. Empirical studies of the EU’s Member States
connectionhave also shown that there between budgetaccuratea

forecasts and of the budgetthe design Countries withprocess. a
relatively strict have,budget according this study, foundtoprocess
casier forecast the budget experience of study visitsto Myoutturn.
abroad and talks with from the International Monetary Fundexperts

alsoIMF this conclusion.supports
design ofThe the appropriation crucial in thissystem context.

the of draftIn appropriations, which used, inter alia, forcase are
social security there limits expenditure longpayments, are no on as

the of the appropriation attained. While thattrueas purpose
be approved by the Government,mustoverruns many cases

stated the appropriation directions issued thetoeven agency
beforeconcerned the ofthe fiscal that the appropriationstart year may

be exceeded. With such appropriation there littlearrangements
incentive either for agencies ministries producegovernment toor

budget data and submit budget forecasts. Unlessaccurate theaccurate
Ministry of Finance has detailed information, whichtoaccess very
allows counterbalance the incentive underbudget, expenditureto to

liable be underestimated the planning phase of the budgetto
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of reforms and projects whereThere examplesmanyprocess. are
higher than expected. theexpenditure has turned be much Inout to

the incentive theof preliminary appropriations, greatnot ascase
hand. of theimplementation but there risk, the otherphase, ona

instead. This makes the proposedoverestimating expenditureagency
following smaller. while savingsappropriation for the year appear any

larger.appear
ofthe planned distributionIn notresourcesconsequence,

effectivereality budget instrument oftranslated into and the not an
dealing with this problem increase theofcontrol. One toway

of appropriationsforce of the budget.binding notareoverruns
approvedincreased expenditure bepermitted, which that mustmeans

forwill incentive theRiksdag, there betheby governmentgreatera
appropriationsthat the budget’sand the ministriesagencies to ensure

incentive thewould also be keeprealistic. There stronger toaare
review and budget forecastsunder continuousbudget outturn prepare

of of which would makeearly warninggiveto sources error,
plan and implement adjustments.possible to

mainlyextended appropriations, which usedregards limitedAs are
which be exceeded, althoughinvestment andfor must notpurposes

fiscal there should be littlebe carried thethey to nextover year,may
planning phase. Thereof expenditure being underestimated therisk

hand,overestimate expenditure. On the otherfact tendency toa
obvious risk of overestimating expenditure the imple-there an

fundsthat the allocation ofmentation phase nexttoso as ensure
will high possible. used duringyear’s budget be Reserves notas as

fiscal automatically carried the fiscalthe nextcurrent tooveryear are
chieflyThe applies frame appropriations, whichto areyear. same

agencies’ administrative The funds allocated underused for the costs.
carriedof appropriation be fromthis to extenttype can some over one

fiscal the next.toyear

Proposals

proposals:submit the followingI

ofMinistry of Finance should its estimatesThe prepare own revenue—
Officeand these the Riksdag. The National Audit shouldpresent to

appropriate This clarifybe instructed develop models. would theto
of responsiblities between Ministry of and thedivision the Finance

National Audit Office.
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of budget forecastsThe role should be give early warning ofto-
differences budgetbetween the and the enableoutturn toso as
corrective be taken. As of integrating the budgettomeasures a means
forecasts into the budget the should itsGovernmentprocess prepare

forecastbudget for the fiscal The Ministry ofcurrentown year.
forecastsFinance should make the of The line ministriesrevenue.

should be entrusted with the task of forecastsmaking of expenditure
with the help of the agencies.government

Draft limitedand extended appropriations should be abolished and-
finalreplaced by appropriations, which be exceededmust not or

carried future Using ofthis of appropriation wouldto typeover years.
be the best of ensuring the of budgets and budgetway accuracy
forecasts. The objective of the ongoing improvement of the budget
procedure should be increase the binding force of the budget,to e.g.

limits.by imposing expenditure

National Audit Office should,The cooperation with the National—
Institute of Economic Research, forecasts ofmake central government

ofand expenditure independently the Government and presentrevenue
the public and instructive form.these concise The Governmentto a

explainshould which its differ from those ofrespects assessments
Nationalthe Audit Office and the National Institute of Economic

Research. This easier publicwould make for the form opinionto an
theabout Government’s forecasts, which would its increaseturn

confidence in these forecasts.

formsThe of cooperation that exist between the National Audit—
Office and the National Institute of Economic Research should be
further developed by these agencies. perspectivesMethods, time and
presentations should also be reviewed. opinion, the procedureIn my
for collecting forecast data from the should be formalizedagencies to

This cooperation evaluated aftershould be threegreater extent.a
provide information for decisions future organisation.thetoyears on

Both the Government, the National OfficeAudit and the National—
Institute of Economic Research should be informedbetter about the
expenditure models used by the agencies.

The models need further improvement. Development workrevenue—
especially with the models for VAT andrespect tonecessary

income paid by legal The models and calculations shouldtax persons.
also be carefully documented.
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Differences between forecasts and should be analysed,outturns ex--
plained and presented in systematic taking into theaccounta manner,
following factors: financial decisions, macroeconomic conditions and

conditions.other Such analyses also involve analysis of the qualityan
of the forecasts, well providing other valuable information.as as

Systematic analyses of the differences between forecasts and-
for example the basis of financial decisions, internationaloutturns, on

developments should also be carried and presented withetc., out
macroeconomicrespect to assessments.

The Government and the National Audit Office should endeavour to-
produce the best possible forecasts of the borrowinggovernment
requirement. thisFor they should closely with thecooperatepurpose
National Debt Office, which continuously monitors and makes
forecasts of the borrowing requirement and debt.government as a
result of the studies the future budgeton process now progress
the Office, consideredGovernment desirable further reduce theto

ofelement cash accounting in the budget, the usedpayment systems
by central should the time be improvedgovernment at tosame so as
allow better monitoring and forecasts of liquidity and consequently of
the borrowing requirement.

The Government’s long-term estimates of andgovernment revenue-
expenditure should take the form of normative medium-term budgets
instead of projections. A medium-term budget would bemere
consistent with the Riksdag’s working methods. In future, thenew

should giveGovernment its views the orientation of budgeton
preparations the Supplementary Budget Bill April. This should
be done the light of of medium-term expenditureassessmentan
trends. medium-term budget shouldA be presented time theevery
Government submits proposals that have bearing the budget.a on

The forecasts prepared by the National Audit Office and the-
National ofInstitute Economic Research should be adjusted theto

budget In view, the National Audit Office’s forecastsnew process. my
should be published four times in the form of ofstatementsa year

and expenditure. Moreover, the National Auditgovernment revenue
Office should be independent its presentation of estimates.more
The important thing the public’s ofneed readily understandable and
instructive analyses of finance.government

the interFor alia, of facilitating the preparation of forecastspurpose,-
and analyses, the budget should be inpresented transparenta more
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The principle should be include the budgetmanner. to all the
factors that affect the borrowing requirement,government presented

The appropriation estimatesterms. should begross datetoas up as
possible. The item additional requirement, which includesnet the
estimated budgetary effects of that planned but havemeasures notare

been presented, should beyet reported value and should onlyat gross
take of the effects of plannedaccount supplementary budgets. When
supplementary budgets presented, the corresponding item underare
additional requirement should alsonet be accounted for.

The budget should be presented theoutturn publicto quarterlyon- a
basis. The National Audit Office should, for example conjunction
with audits, criticize agencies that do submit information in thenot
proper manner.

The reporting of expenditure items under appropriations should be-
improved permit reliable realto economic analysis of theso as a
budget and only of administrationnot government whole. Theseas a

should be basedstatements values. Information should beon gross
collected by of questionnaires addressed the agencies thatmeans to do

automatically expenditurenot items underreport appropriations
their accounts.

The main points proposals concerning the organisation of themy
forecasts outlined the diagram below:are

eragenaes
forecast
expenditure

’55F“°5NationalInstitute NafiOna,AumEoonomc lvinistriesOm.Research ~revenue -eXpencitue forecast
development expendllieof y

modelsrevenue
Mnistry
Hnanoe

revenue reverue
expenditure exoenditure
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Instruktionsförslag

Förslag till

Förordning ändring i förordningen 1988:80 med instruktion förom
Riksrevisionsverket.

Härigenom föreskrivs i fråga förordningen 1988:80 med in-om
struktion för Riksrevisionsverket

dels rubriken före 3 § skall ha följandenärmast lydelse,att
dels 3 § och 6 § skall ha följande lydelse.att

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Särskilda uppgifter rör Särskilda uppgifter rörsom som
redovisning redovisning och prognoser

3 §

Verket skall särskilt
utveckla metoder för styrning och medelsförvaltning såsom

verksamhetsplanering, budgetering, redovisning, resultatredovisning
och resultatanalys,

utveckla formerna för myndigheternas årsredovisningar och
anslagsframställningar,

till redovisningen och kassahållningenatt ändamånsenligaärse
såväl för de enskilda myndigheterna för statsförvaltningen i sinsom
helhet,

företräda och kontrollera statsverkets checkräkning med anslutna
konton det statliga betalningssystemetsamt i övrigt,

besluta inordnande myndigheter i den statliga redovisnings-om av
organisationen,

ha hand riksredovis- ha hand riksredovis-om om
ningen, ningen och utarbeta statistik

finanseröver medstatens
målet snabb och rättvi-att ge
sande information utfalletom

155.‘x~I
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inkomster ochstatens ut-av
gifter,

goda och trafsäkraöver göragöra stats-prognoser
budgetens inkomster och inkom-överut- statensprognoser

och utgifter förstagifleh ister som
hand skall tillgodose allmänhe-

behov informationtens av om
den statsfinansiella utveck-
lingen,

for utvecklingutarbeta statistik over sta- ansvara av
modeller för inkomstprognoserfinanser,tens

skall tillgodose verketssom
och Finansdepartementets
behov användarvänligaav
modeller med hög precision
for såväl kort- långsiktigasom
beräkningar,

för redovisningen under krigsförhållanden,planera

för statligatillhandahålla redovisningssystemet kreditgarantier,10.

för redovisningssystemet och vissa tillhörande stödsystem11. ansvara
för statsförvaltningen,

och andra förmåner förbetala löner de myndigheter12. ut som
Riksrevisionsverkets personaladministrativaanvänder system,

för myndigheternas konsekvensutredningar13 utveckla metoder enligt
.

1987:1100 och följa tillämpningen.§ verksförordningen14

Revisionsberättelser och rapporter

varje till regeringenVerket skall år lämna
granskningrevisionsberättelser myndighetersöver redovisningav

månad efter den dag myndigheten skall ha lämnat års-senast en
eller, myndighetenredovisning lämnar redovisningenom en senare

månad efterdag, den dagen,senast en
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

samlad bedömning samlad bedömningen av en av
ekonomiadministrationen i ekonomiadministrationen i

och redovisningstaten och redovisningstatenen av en av
verkets iakttagelser vid revi- verkets iakttagelser vid revi-
sionen såväl behov sionen såvälsamt behovsamtav av

gjorda insatser för för- gjorda insatser försom som att
bättringar ekonomi- och förbättra ekonomi- och resul-av
resultatstyrning i statsförvalt- tatstyrningen i statsförvalt-
ningen, ningen,

beräkningar statsbud-av
inkomster för nästkom-getens

mande budgetår, avsedda som
underlag för inkornstberäk-
ningen i budgetpropositionen,

reviderad beräkning av
statsbudgetens inkomster för
nästkommande budgetår, av-
sedd underlag för in-som
komstberäkningen i komplette-
ringspropositionen,

5. utfallet påöverprognoser
statsbudgeten,

redovisning statsbud- redovisning statsbud-av av
utfall för detgetens utfall för detsenaste getens senaste

budgetåret, budgetåret,

realekonomisk statistik över realekonomisk statistik över
finanser,statens finanser,statens

registrering myndig-över registrering myndig-över
heterna inom den statliga heterna inom den statliga
redovisningsorganisationen, redovisningsorganisationen,

årsredovisning för årsredovisningsta- fören sta-en
ten. ten.

Denna förordning träder i kraft den januari1 1996.
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Utredningsuppdraget1

1.1 Direktiven

Utredning beräkningar inkomsterstatens och utgifterom av

Dir. 1994:40

Beslut vid regeringssammanträde den 19 maj 1994

Sammanfattning uppdragetav

En särskild utredare tillkallas för och föreslå förbättringaröveratt se
i frågan beräkningar och analyser inkomster,statensom av upp-
följning utgifter budgetprognoser.statens samtav

Bakgrund

Riksrevisionsverket skallRRV enligt sin instruktion SFS 1988:80,
ändrad 1993:99 två beräkningargöra årsenast avseende stats-per
budgetens inkomster för nästkommande budgetår underlag försom
inkomstberäkningarna i budget- respektive kompletteringsproposit-
ionen.

skall vidareRRV regelbundet utfalletgöra överprognoser av
statsbudgeten och redovisa statsbudgetens förutfall det senaste
budgetåret.

RRV skall i samband med budgetprognoserna och enligt särskiltett
uppdrag även göra lånebehov.över statensprognoser

Utgångspunkter för uppdraget

utformningenFör den ekonomiska politiken det viktär storav attav
regering och riksdag har så korrekt och fullständigt underlagett som
möjligt för beräkningar och bedömningar finanser såväl påstatensav
kort sikt lång sikt. Detta gäller såväl inkom-som statensprognoser av

utgifter.ster som
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sådantberäkningarna följs påangelägetDet sättär ettatt attupp
för eventuella förändringar den ekono-underlagkan tjänade avsom

politiken.miska
betydelseoch analyser harberäkningarDe presenteras storsom

därför angelägetintressenter. Detockså för andra är att t.ex. statens
korrekt och lättöverskådligtredovisasupplåningsbehov kan sättett

finansiella marknadernas funktion.bl.a. deför underlättaäven att
genomförandesåsom bl.a. skattereformensregelförändringar,Stora

metodförbättringarinneburit ökade kravoch haråren 1990 1991,
kartlägga och analyserainkomstberäkningarna. Behovetvad attavser

skattskyldigai beteendemönstret hos ochförändringareffekterna av
har ökat.betalningsmottagare

behovdenna bakgrund,finns, bl.a. översynDet mot avav en
Översynen bör innefattaoch budgetprognoser.inkomstberälmingar

används iprecision och de analysmetoderberäkningarnasbåde som
mellan olikabl.a. förändringarnamed redovisningensamband av

beräkningstillfällen.
förmetodutveckling sker inomfortlöpandedenUtöver ramensom

påbörjat arbete med utvecklaberäkningsarbete har RRVRRV:s attett
förbättraanalysmodeller. arbetet ingåroch detberäknings- I även att

från bl.a. statliga myndigheter RRVi de grunddatakvaliteten ärsom
beräkningar. angeläget dettaberoende för sina Det är att ut-av

informationsflödet detdrivs vidare. Samtidigtvecklingsarbete är när
beräkningar olika slag mycket omfattande ochochgäller avprognoser

finnsantal centrala producenter och användare.inbegriper Detett stort
användarbehov och produktionsmetoder idärför skäl över ettatt se

informa-för effektivisera samverkan mellanvidare perspektiv att
och statistikproducenter.tionslämnare och prognos-

inriktningUppdragets

och föreslå förbättringar vad gällersärskild utredare skallEn överse
uppföljningoch inkomster,beräkningar, analyser statensprognoser av

låne-utgifter och statsbudgeten och statensstatens prognoser avav
behov.

skall kartlägga olika användares behovUtredaren även av
med påinformation och särskilt studera användarkraven avseende

tillförlitlighet beräknaprecision, detaljeringsgrad, och analys samt
tillmötesgå Därefterkostnaderna för kraven. skall utredaren studeraatt

mån nuvarande beräkningsförfarande skildai vilken demotsvarar
användarbehoven.
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Utredaren skall därför särskilt studera följande:

Antaganden. Möjligheterna i utsträckningstörre utnyttjaatt ut--
fallsdata indikator för den ekonomiska utvecklingen börsom en
prövas.

Prognosmetoder. Felkällor i bör kartläggas. Förslagprognoserna-
till förbättringar bör fram.tas

Informationsinsamling. Informationsinsamlingen och samarbetet-
mellan berörda myndigheter bör studeras.

Presentation och analys. Förslag till hur presentation och analys av-
beräkningsresultaten kan förbättras bör lämnas.

Förslag till utformning löpande kvalitetsredovisning börav tasen-
fram.

Utredaren bör också utreda och föreslå områden inom prognos-
verksamheten där utökat samarbete mellanett RRV och Riksgäldskon-

Konjunkturinstitutet, Statistiskatoret, centralbyrån och Riksskattever-
ket bör övervägas.

olikaDe verksamheterna omfattas i utredningsuppdragetsom av
följande:är

Inkomstberäkningarna

Beträffande inkomstberäkningarna skall utredaren beräk-överse
ningarna och prognosmetoderna och särskilt studera beräkningarnas
precision och tillförlitlighet. Utredaren skall bedömaäven kvaliteten
på grunddata och hur de i förekommande fall kan förbättras.ange
Utredaren skall även deöver analyser de metodergörsse samtsom
för bl.a. förklara avvikelseratt mellan olika beräkningar nyttjas.som

Utgiftsuppföljning

Utredaren skall hur denöver löpande uppföljningen utgifternase av
sker och hur denna används i analyserna den statsfinansiellaav
utvecklingen.

Utredaren skall analyseraäven metoderna för utgiftsfördelningen
inom realekonomiskat.ex. områden och ändamål. Utredaren skall

lämna förslagäven hur statsmakternas löpande utgiftsuppföljningom
kan utvecklas.

Inom Finansdepartementet pågår utvecklingsarbeteett rörande en
förbättrad styrning, budgetering och redovisning finanserstatensav



SOU 1995:49Utredningsuppdraget40

hålla sig informeradfortlöpandeUtredaren börverksamheten.och om
föreliggande uppdrag.beröring medhari de delararbetet som

Budgetprognoserna

inklusive be-med budgetprognosernaarbetetskallUtredaren överse
föreslåförekommande fallilånebehovräkning samtstatensav

kvalitet iberäkningsförfaranden ochprognosmetoder,iförbättringar
grunddata.

väl sammanlän-bedömningaroch ärangelägetDet är att prognoser
utvecklingen.ekonomiskabedömningen denmedkade av

skall studera hur deutredarengäller därfördelarsamtligaFör att
och inkomst-utgiftsanslagenfor de olikaRRVberäkningar görsom

bedömningmakroekonomiskatill den görskopplaskantitlarna som
ingårdettaFinansdepartementet. IochKonjunkturinstitutet attbl.a. av

koppling. deför sådan Enmetoder och kompetensbådevärdera aven
utfall skall kunnahur dessaanalyseras utgöraskallfrågor är ensom

ekonomiskai denförändringarpå eventuellaindikator ut-snabb
för samarbetetformernapå ochskall kravenVidarevecklingen.

myndigheterna studeras.uppgiftslämnandeoch demellan RRV
lämnaoch analyserslutsatserredovisa sinaskallUtredaren samt

ochberäkningarnaförbättringarförändringar ochtillförslag av
analyserna.

bl.a. inhämtakunskapsgrund för sitt arbeteskallUtredaren som
andra jämförbara länder.verksamheter imotsvarandeerfarenheter från

Utredningsarbetet

Vidaresamarbete med RRV.arbete ibedriva sittUtredaren skall nära
Riksgäldskonto-Konjunkturinstitutet ochmedsamrådaskall utredaren

Riksskatteverket, Riks-i kontakt medbedrivasArbetet börret.
kommunförbundetSvenskamyndigheterförsäkringsverket, andra samt

betydelseuppgiftslämnandeLandstingsförbundetoch är storavvars
med vissaberäkningar ochaktuellaför expert-samtprognosernu

Finansdepartementet.inomfunktioner
eventuellt svensktsärskilda kravbeakta deUtredaren skall ettsom

ställa.i kan kommamedlemskap EU att
samtliga kommittéer ochdirektiven tillUtredaren skall beakta

dir.offentliga åtaganden 1994:23,särskilda utredare pröva attatt
dir.regionalpolitiska konsekvenser 1992:50redovisa samt om

utredningsverksamheten dir.i 1988:43.beaktande EG-aspekterav
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skallVidare utredaren beakta regeringens kommande uppdrag till
utreda förutsättningarnaRRV för RRV arbetetatt med deöveratt ta

långsiktiga konsekvenskalkylerna LK.
står utredaren frittDet också andra frågorövervägaatt harsom

samband med utredningsuppdraget.nära
skallUtredaren redovisa resultatet sitt arbete den lsenastav mars

1995.

Utredningsarbetets1.2 bedrivande

Utredaren har biträtts sekretariatet ochett medexpertgruppav av en
för Finansdepartementet, Konjunkturinstitutetrepresentanter KI,

Riksskatteverket RSV och Riksdagens fmansutskott sakkun-samt en
nig från UtredningenRRV. har haft tiotal Till utredningensmöten.ett
hjälp bildades undergrupp för diskuteraäven finansstatistikenatten
bestående från Statistiska centralbyråns national-representanterav
räkenskaper NR, KI, och Finansdepartementet.RRV

Utredningen har bedrivits i samarbete mednära RRV. harRRV
bl.a. mitt uppdrag utfört och sammanställt analyser årsav senare

RRV har också beretts tillfälle granska och lämnaattprognoser.
synpunkter på betänkandet.

enlighetI med direktiven har jag tagit kontakt med och informerat
vissa viktiga användargrupper syftet med utredningen och dessom
inriktning. Sålunda har sammanträden och informationsutbyten
förekommit med för bl.a. Landstingsförbundet,representanter Kom-
munförbundet, Riksbanken, Riksförsäkringsverket och Riksskatte-
verket. harJag samrått Konjunkturinstitutetmed och Riksgäldskonto-

Jag har diskuteratäven dessaret. frågor ekonomermed affars-
banker och fondkommissionärsfirmor.

har ocksåJag tagit kontakt med industriföretag i syftestörreett att
studera budget- och prognosverksamheten.

Jag har haft kontaktäven med andra utredningar med anknytning
till området, Skattebetalningsutredningent.ex. Finansdepartemen-och

projektgrupp för utvecklingtets statsbudgeten.av
direktivenI utredningen bör inhämta informationatt frånanges

motsvarande verksamhet i jämförbara länder. Under två underresor
hösten 1994 besökte jag därför finansdepartementeni Nederländerna,
Storbritannien, Irland, Danmark, Norge och Finland.

Jag har haft utförligaäven samtal med i dessa frågor frånexperter
Internationella Valutafonden IMF på besök i Stockholm.

Erfarenheterna och samtalen med frånav resorna experternaav
IMF redovisas explicit i betänkandet. De övriga kontakterna, med bl.a.
olika användare statsñnansiell information, har också varitav en
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jag därvidlag harsynpunkterutredningsarbetet. Deviktig del somav
ligger tillutredningsunderlagdel det samladeerhållit utgör somen av

överväganden och förslag.grund för mina

avgränsningarinriktning ochUtredningens1.3 närmare

sitt intresse påhar fokuserat RRV:sBudgetprognosutredningen BPU
lånebehovsprognoser.inkloch budgetprognoserinkomstberäkningar

frånfristående deanalyserasdock intekanBudgetprognosema
och fackdepartementenFinansdepartementet gör översomprognoser

Även därför ingå imåstedessautgiftsutvecklingen. ut-prognoser
redningsuppdraget.
Översyn ingår också iutgiftsuppföljningochinkomst-RRV:sav

lämnar tillunderlaget RRVingårdettauppdraget. I övert.ex. att se
NR.nationalräkenskapema

på långsiktiga konsekvens-synpunkter deockså vissalämnarBPU
för dessa.ochkalkylerna LK ansvaret

med fram denstuderat arbetetintedäremotharBPU närmare att ta
for arbetet medutgångspunktmakroekonomiska bild utgörsom

heller har BPUbudgetprognoserna. Inteinkomstberäkningarna och
Konjunkturinstitutetstatsfinansiellaigenom degått prognoser som

avdelning eller Riksgäldskon-ekonomiskaFinansdepartementetsKl,
krävas föreventuellt kanvadutsträckningi ängörtoret somannan

skull.jämförelsens
övervägandedel medrelativt fylliginnehåller förstBetänkandet en

genomgångarredovisasavsnittende följandeolika förslagen. Ide av
underlag för minaavsnittutredningsområdena. Dessa utgörde olika

och förslag.överväganden
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överväganden2 och förslag

2.1 Utgângspunkter

statsbudgeten beslutas riksdagen på förslag regeringen ochav ärav
plan över inkomster ochstatens utgifter underen det kommande

budgetåret. inkomsterna uppdeladeär inkomsttitlar som
olika slag skatterrepresenterar och andra inkomster. Utgifternaav är

uppdelade på olika anslag. Riksdagens beslut anslag innebärom att
regeringen bemyndigas använda medlenatt till det riksdagenav
angivna ändamålet. statsbudgeten således omfattningen ochanger
inriktningen den statliga verksamheten såväl påav aggregerad påsom
detaljerad nivå. I statsbudgeten vidare hur verksamheten skallanges
finansieras och storleken lånebehovet.av

Budgetprocessens olika delar består planering, genomförande,av
uppföljning och utvärdering. Regeringens mål för den statliga
verksamheten utgångspunktenär i regeringskansliets och
myndigheternas planeringsarbete bl.a. resulterar isom en
budgetproposition med förslag till statsbudget för det kommande
budgetåret. Den riksdagen statsbudgetenantagna slutfasenav utgör i
planeringsskedet. Därefter skall verksamheten genomföras i enlighet
med den beslutade inriktningen. Budgetprognoser används i
uppföljningen för på tidigt stadiumatt ett identifiera budgetavvikelser
så korrigerande åtgärderatt kan vidtas. Slutligen utvärderas
verksamheten och dess måluppfyllelse, varvid avvikelserna mellan
budgeten och utfallet analyseras och förklaras.

statsbudgeten inte enbart denstyr statliga verksamheten denutan
påverkar i hög utsträckning också delar den övriga inhemskastora av
ekonomin. statsbudgeten påverkar, och påverkas bl.a. tillväxt,av,
sysselsättning och inflation. Regering och riksdag har således även av
detta skäl anledning följaatt den statsfinansiellaatt utvecklingennoga
följer uppgjorda budgetar.

Riksrevisionsverket RRV har viktig roll i dennaen process.
Enligt sin instruktion skall RRV till regeringen överlämna två be-
räkningar år avseende statsbudgetens inkomsterper för nästkommande
budgetår. Dessa underlagutgör för regeringens inkomstberäkningar i
budget- och kompletteringspropositionen. RRV vidgör även andra
tillfällen inkomstberäkningar till Finansdepartementet. RRV beräknar
inkomsterna utifrån Finansdepartementets makroekonomiska
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budgeteffekternavidarediskuterarantaganden. RRVförutsättningar
Finansdepartementet.Regeringen görskatteregler med egenav nya

nästkommandeutgifter förstatsbudgetensberäkningarnahand av
det RRV:sriksdagenfastställdstatsbudgeten ärbudgetår. När är av

statsbudgeten.utfalletregelbundetuppgift övergöraatt avprognoser
myndig-till deenkätermed hjälp störreUtgiftsberäkningarna görs av

budgetprognoserna görasamband med ävenskall iRRVheterna.
redovisavidare RRVåliggerlånebehov. Det attöver statensprognoser

för denbudgetåretdetutfall för samtstatsbudgetens senaste ansvara
finanser.statistikenrealekonomiska över statens

minavilkenbakgrundinstitutionelladenkorthet motiDetta är
föreslåochskall jagdirektivenEnligt överskallförslag seses.

inkomster,analyserochberäkningaravseende statensförbättringar av
Uppdragetbudgetprognoser,utgifteruppföljning samtstatensav

budgetprognoser,inkomstberäkningar,RRV:sfrämstomfattar
regering-anledningMedfinansstatistik. attutfallsredovisning samt av

för verketförutsättningarnautreda att talåta RRVöverväger atten
jag valtharkonsekvenskalkylernalångsiktiga attmed dearbetetöver

långsiktiga konsekvens-beräkningar. Dedessabehandlaockså
kortsiktigadeförlängningnaturligkankalkylerna meravses som en
regeringenutgifterochinkomster görsöver statens avsomprognoser

och RRV.
frågorandra ärmed uppdragetenligheti ävenkan taJag somupp

sammanhanget.iintresseav
budgetprocessenroll icentralastatsbudgetensbakgrundMot av

regeringviktdetiekonomiska politiken attär storoch den stort av
möjligtunderlagfullständigtkorrekt ochsåharoch riksdag ett som

utfall,redovisatformiaktuella läget,detsåväl somavav
harbehovutgifter.och Dettainkomsterutvecklingen statensav

situationstatsfinansiellaallvarligalandetsföljdförstärkts till somav
ekonomisk-fått högstastatsskuldenStabiliseringmedfört att av

målhar sålundaRiksdagenprioritet. attangettpolitiska som
till år 1998.stabiliserasskalltillförhållande BNPistatsskulden

övergrundläggande statensärMitt synsätt att prognoserna
förbeslutsunderlagsyftar tillutgifter främst utgöraochinkomster att

skall regeringunderlagMedoch riksdag.regering prognoserna som
statligaför denbesluta budgetardels kunnariksdagoch om

dels bedömainkomster,och andraskatterochverksamheten omom
ellerinriktningenplaneradeenligt denfortskriderutvecklingen om

åtgärder behöverkorrigerandekräverföreliggeravvikelser attsom
uppnås.kunnautvecklingen skallönskadedenförvidtas att

följabehovharandra intressenter närafinns attDet även avsom
Riksgäldskontoret behöverstatsfinansiellautvecklingen.den prognoser

Riksbankensupplåningen.planeraför kunnalånebehovet attöver
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penning- och valutapolitik utformas bl.a. utifrån den förväntade
utvecklingen lånebehov och dess effekter ekonomin.statens Tillav
följd medlemskapet i den Europeiska Unionen har Sverige ocksåav
förbundit sig uppfylla de s.k. konvergenskravenatt uppställda i
Maastricht-avtalet. Detta avtal innebär bl.a. underskottet i denatt
offentliga sektorns finansiella sparande högst får uppgå till 3 procent

ochBNP den offentliga sektorns konsolideradeatt bruttoskuldav
högst får uppgå till 60 BNP. Regeringen skall regelbundetprocent av
redovisa utfallet och den bedömningen utvecklingensenaste av av
dessa variabler till den Europeiska Unionen. Så länge kraven i avtalet
inte uppfyllda skall regeringen lämnaär plan för hur och målennären
skall kunna uppnås.

statsfinansiellaDen utvecklingen följs vidare noggrant av
ekonomiska bedömare inom och landet till följdutom av
statsbudgetens effekt den reala och finansiella ekonomiska
utvecklingen. Statsfinansernas utveckling följs uppmärksamtäven av

långivare, såväl inom landet utomlands.statens som
viktigtDet denär presentationenatt finanserexterna statens ärav

överskådlig och pedagogisk. Av betydelse ocksåstor är att
trovärdiga, dvs. uppfattasär rättvisande bedömningarprognoserna som

den statsfmansiella utvecklingen. Regeringens budgetförslagav är en
central del regeringens ekonomiska politik. Om iav prognoserna
budgetförslaget inte trovärdiga minskar förtroendetär för hela den
ekonomiska politiken. innebärDet i sin minskad tilltro fråntur
allmänhetens sida till politiken kommer fortskridaatt enligtatt
planerna uppgjorda regering och riksdag. Den ökade osäkerhetav ett
försvagat förtroende skulle medföra försvårar bl.a. hushållens och
företagens investerings- och sparbeslut och därmedär till skada för
den ekonomiska utvecklingen.

2.2 Nuvarande organisation inkomstbcräkningamaav

konstaterariJag kapitel 5 RRV:s inkomstberäkningar framatt itas ett
komplicerat och omfattande samspel mellan olika myndigheter och
organisationer. De viktigaste sambanden mellan Riksskatteverketär
RSV överlämnar utfall, RRV inkomstberäknare ochsom som
regeringen respektive Konjunkturinstitutet KI användaresom av
dessa Regeringen och förserKl å andra sidan RRV medprognoser.
bedömningar antaganden den ekonomiska utvecklingen.om
Därutöver förekommer många andra kontakter med myndigheter och
departement de angivna sambanden de frekventaär imen ovan mest
RRV:s prognosarbete.
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skatteuppbörden,tillhandahåller löpandeRSV överrapporter som
inkomstskatt, arbetsgivaravgifter,rapporteringmånadsvist.ex. av

uppgiftermedförser RSV RRVoch punktskatter. Dessutom ommoms
fysiska och juridiskaskattedatabasen för urvaltaxeringsutfall ett avur

redovisning skattemyndig-utnyttjar denRRVDärutöverpersoner.
centralariksredovisningen, dvs.iheterna statensgör

påmellan handläggare RRVKontakternaredovisningssystem.
omfattande detdelsskattemyndigheternarespektive och närRSV är

och förklaraför analyseradatabaser, delsutvecklinggäller attav nya
utfallen.

ovanligt såtillvidamellan och RSVFörhållandet RRV är att
förfrånskilt RSV:sfor äransvaret ansvarprognoserna

efter byggahar inteuppbördsverksamheten. RSV strävat att upp en
skatteinkomster. Verket harprognosticeraförkompetens attegen

statistikenendast översiktligt analyseranyligen valtheltockså till att
därför levererathar enbartskatteutfallet. RSVsamladedetöver

har emellertidRiksskatteverketvidare analys.förutfallsdata till RRV
uppbördsstatistiken. Dettavikt vid analyserökadtid lagt avsenare

effekternabedömamedbl.a. RSV:ssammanhänger strävan att av
resultatuppföljningen förutvecklingenmedkontrollinsatserna samt av

nödvändigt iblivitsammanhanghar i dettaverksamheten. Det att
skatteuppbörden.analysera utfallenutsträckningökad av

samarbete.mycketoch harRRV näraFinansdepartementet ett
instruktionsenliga beräkningarnaochofficiellade stats-Förutom av

löpandevidtjänstemän RRVinkomster ävenbudgetens gör
beräkningstillfállenaofficiellamellan deinkomsternaberäkningar av

anställs berördadessa beräkningarunderhandsberäkningar. Förs.k.
tillfälligtoch blir såledesFinansdepartementetpå RRVtjänstemän av

används förtillvägagångssättSammadepartementstjänstemän.
långsiktsberäkningar. FinansdepartementetsFinansdepartementets

inkomst-huvudsakligadenbudgetavdelning är mottagaren av
beräkningarnaofficiellavad gäller desåvälberäkningarna, som

avdelningen videkonomiskaunderhandsberäkningarna. Den
förunderlagockså beräkningarnautnyttjarFinansdepartementet som

nationalbudgeten. RRV:siinkomsteröver statensprognoser
makroekonomiskapåi sininkomstberäkningar baseras tur

påavdelningenekonomiskadenbedömningar framtagna av
Finansdepartementet.

samarbete medsker ioch modellarbeteberäkningar näraRRV:s
skatte-på Finansdepartementetsskatteekonomiska enhetenden

uppgift beräknahar bl.a. tillSkatteekonomiska enhetenavdelning. att
skatteregler. detta arbeteeffekterna ändrade Iekonomiskade av

förvärvsinkomster,gäller beskattningensåvittutnyttjar enheten, av
fysiska skatt. Andramodell försjälvständigt bl.a. RRV:s personers
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skatteffekter beräknas skatteekonomiska enheten i mindreav
kalkylprogram skapade för det aktuella behovet. Resultatet dessaav
beräkningar kan också komma infogas i RRV:s inkomstberäkningaratt
i de fall verket inte haft möjlighet komplettera deatt modellernaegna
med de reglerna.nya

Vid sidan Finansdepartementet KI den primäraär användarenav
RRV:s inkomstberäkningar. RRV särskilda inkomstberäkningarav gör

till iKI enlighet med KI:s makroekonomiska bedömningar. bistårKI
även RRV med vissa analyser och bedömningar ingår isom
inkomstberäkningsmodellerna.

Inkomstberäkningarna för innevarande budgetår vidare viktigär en
del RRV:s budgetprognoser.av

Förutom dessa kontakter finns det många andra kontaktytor. Bland
myndigheterna kan Riksförsäkringsverketnämnas RFV görsom

för socialförsäkringsavgifternaegna ochprognoser ocksåsom
överlämnar dessa beräkningar till RRV. RRV har löpandeäven
kontakt med prognosansvariga Socialdepartementet det gällernär
utgifter finansieras socialförsäkringsavgifterna.som RRV:sav
kontakter med tullverket omfattandeär det gällernär importmoms och
tull. Andra myndigheter och affärsverk med for inkomsteransvar
kontaktas i allmänhet två gånger år.per

Kommunsektorn intressentär följer inkomstberäkningarnaen som
främst för få uppfattningatt den sektorns inkomsteren om egna
följande år. Detta har blivit aktuellt i och med övergången till en ny
modell för utbetalning kommunalskatter. RRV har till uppgiftav att
varje år den 15 augusti preliminärtsenast beräkna och den 20senast
december fastställa uppräkningsfaktorer for utbetalning kommunal-av
skatt till kommunerna följande år. De beräkningar ligger bakomsom
beslutet uppräkningsfaktor för kommunalskattenom framkommer

del inkomstberäkningarna,som vilka i sinen baserasav påtur
regeringens antaganden den ekonomiska utvecklingen.om
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inkomstberäkningarnaorganisation2.3 En avny

inkomstberäkningarFinansdepartementetförslag:Mitt gör egna
för modell-riksdagen. RRVfördessaoch presenterar svarar

främst påinkomstberäkningarinriktar sinaochutveckling
kvalificerade inkomstprog-ochoberoendebehovallmänhetens av

behöverFinansdepartementetinnebärFörslaget att ennoser.
handläggare.uppskattningsvis fyraresursforstärkning på

komplicerad ochinkomstberäkningarnaförorganisation ärNuvarande
institutionermånga olikamellankontakterframgått,inrymmer, som

dubbelarbetemängdendock funnit ärharmyndigheter. Jagoch att
inkomsttitlarolikaBeräkningarna ärförhållandevis begränsat. av

denbildpågrundasdedvs.konsistenta,också avgemensamen
organisationenperspektiv kandettautvecklingen. Urekonomiska

ställetProblemet iineffektiv. är attbetraktasintesåledes som
oklar.och RRVFinansdepartementet ärmellanansvarsfördelningen

oberoendeformellt gjordainkomstberäkningar är settRRV:s enav
emellertid resultatetberäkningarnapraktiken ettmyndighet. I är av

med Finansdepartementet.samarbeteomfattande
börinkomstprognoserbehovFinansdepartementetsJag att avanser

beräkningarnaorganisationen. Genomdeninomtillgodoses attegna
ekonomiskadenbedömningarnaochanvändarna näranäragörs av

för hög kvalitet iförutsättningarnabästadeutvecklingen skapas
minaståndpunkt vidfått stöd för dennaharJaginkomstprognoserna.

utlandet.besök ioch vid minafrån IMFsamtal med experter
inkomstberäkningarnaförRegeringens mottagarnagentemot avansvar

medblir också tydligareoch allmänheten,riksdagenprognoserna,
lösning.denna

statsbudgetenshand beräknapåbör såledesRegeringen egen
bortfallerriksdagen. Därmedförresultatenoch redovisainkomster

såväl vad deRRV:s inkomstprognoser,behovregeringens avserav
dåFråganunderhandsberäkningarna. ärberäkningarnaofficiella som

inkomstberäkningar. Jagofficiellaskäl ha kvar RRV:sfinnsdet attom
inkomstprognosertillgång tillvärde i hafinnsdet attettatt somanser

antagandengälla såvälOberoendet börregeringen.fristående frångörs
myndighet kanfriståendeskatteregler.ändrade Eneffekterna avsom

alternativalöpande redovisaberäkningar ochregeringensgranska
alternativakvalificeradeoberoende ochExistensenresultat. av

utomståendeförökar möjligheternastatsinkomsternaberäkningar av
bör stärkaberäkningar.regeringens Dettabedömaintressenter att

återkommer till dennai regeringens Jagtrovärdigheten prognoser.
fråga i avsnitt 2.7.
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organisationenförhuvudalternativtvåJag avser
förändring i for-minstinnebärAlternativetinkomstprognoserna. som
ökad kompetensFinansdepartementetnulägethållande till är att ges

skullealternativ RRVstatsinkomsternasjälvständigt beräknaatt
denforochutveckla dessaprognosmodellerna,för ansvaraansvara

RRV,utfall kommer.modellernauppdateringen närlöpande nyaav
förskullemyndigheterna,verksamhetsansvarigadeeller ansvara

löpandeRRV:sinkomsttitlarna.mindredeforprognoser
påinriktasfrämstlösningmed denna attskulleprognosarbete

ochriksdagensbl.a.intressenters,andraochtillgodose KI:s
inkomstberäkningar.oberoendebehovfinansmarknadernas, av

medFinansdepartementetalternativdettamed ärFördelarna att
beräknahand kanresursförstärkningarsmårelativt egen

stånd heltfå tillmöjlighetreellhar attochinkomsterna att enman
sida.från RRV:sinkomsterberäkningaroberoende statensav

kräver.lösningdennaökadetotaltdeNackdelarna är sett resurser
modellutvecklingpåocksåförutsätterAlternativ I syngemensamen

Finansdepartementetosannoliktintemodellkonstruktion. Det attäroch
modellernautveckla vissaochförändragradvis kommer egenatt av

minskarutvecklingsarbeteVinstema gemensamthand. ettav
kompliceradeochutvecklingengäller störredetdärvidlag. När merav

frågandet då blirresursinsatserdedockställermodeller stora om
utvecklingsinsats.samordnadkravautomatiskt en

skulle innebäraalternativ II störrealternativEtt annat
skulleFinansdepartementetdagsläget.tillförhållandeiförändringar
för deberäkningsansvarmodell-såvälalternativ fådettaenligt som

dencentrala inkomstslagmindre görFörinkomstslagen.största
behovKI:smyndighetenverksamhetsansvariga avprognoser.

möjlighetinstitutet atttillgodosesinkomstberäkningar att gesgenom
modeller.Finansdepartementetsanvända

församladedealternativmedFördelarna är att resurserna
Finansdepartementet,institution,på denläggsinkomstberäkningama

Dennaföranvändningmycketharkontinuerligt stor prognoserna.som
utvecklingförförutsättningargodadärförskaparlösning prognosernas

hellerställer inteLösningenkrav.med huvudavnämarenssamklangi
i andravanligaockså det sättetökade Dettapå ärkravstörre resurser.

Efter samtalinkomstprognoser.framtagandetorganiseraländer att av
dendettaockså konstatera ärjagfrån kanIMF attmed experter

for brabetingelsernade bästaskapardemodell prognoser.ansersom
ståndfår tillintedockalternativmedNackdelen är att enman

medberäkningarKI:soberoende inkomstprognos än egnagenommer
granskadetaljitilldelas rollenknappastantaganden. kanKI att

regelförändringarsantagandenauppbyggnad ochmodellernas om
effekter.
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Mot denna bakgrund förordar jag därför det första alternativet
alternativ I där Finansdepartementet å regeringensattges ansvar

förvägnar inkomstberäkningarna till riksdagen.svara RRV försvarar
modellutveckling och inriktar sina på olikaegna prognoser
intressenters och den breda allmänhetens behov oberoende ochav
kvalificerade inkomstberäkningar. Finansdepartementet behöver en
resursförstärkning på uppskattningsvis fyra handläggare. Förutom
ökad kompetens Finansdepartementet kräver denna lösning också
utökad kompetens inom forRRV självständigt bedömningaratt göra

skatters effekter. Mot bakgrundav nya underhands-attav
beräkningarna samtidigt bortfaller for RRV jag bedömningengör att
verket kan klara denna uppgift inom för de nuvarandeav ramen
resurserna.

Jag har också övervägt andra alternativ för organisationen av
modellutvecklingen och de regeringen oberoendegentemot inkomstbe-
räkningarna. En lösning där för liggeransvaret på RSVprognoserna
har fördelen kunskapen skatte-att och uppbördssystemet ochom om
utfallen för de inkomstslagenstörsta lättare skulle kunna integreras
med Jag dock bedömningengör de arbetsuppgifterprognoserna. att
det här frågan omfattandeär modellutveckling och presentationerom,
och analyser inkomsterna allmänheten,gentemot inteav utan
betydande svårigheter kan fås i RSV:s verksamhet.att RSVpassa
har inte heller verksamhetsansvaret for samtliga skatter. förordarJag
därför inte RSV föratt inkomstprognoserna. Däremotges ansvar anser
jag RSV:s rollatt det gällernär utfallsanalyser uppbörden börav
stärkas.

Ett organisationsaltemativ skulle uppfylla kravet på sambandsom
med bedömningen den allmänna ekonomiska utvecklingenav attvore
lägga på KI. På finnsKIprognosansvaret miljö meden attvana
arbeta med modeller skulle fruktbar för den fortsattasom utveck-vara
lingen prognosmetoderna. Mot denna lösning talarav dock KIatt
utifrån sitt perspektiv främsteget inriktatär på analysera denatt
makroekonomiska utvecklingen och i detta sammanhang därför främst

intresseratär de skatteflödena.stora Inkomstprognosernaav kräver
emellertid också kännedom detaljerstor i skattelagstiftningen,om
uppbördsteknik och redovisningsregler. byggaAtt kompetensupp en
i dessa frågor på KI utveckla verksamhetatt utanför institutetsvore en
egentliga verksamhetsidé och därför, enligtär min uppfattning, mindre
lämplig.

RRV har varken verksamhetsansvar inom skatteområdet eller
kompetens makroekonomiskagöraatt bedömningar. För RRV talar i
stället verkets långa erfarenhet inom området och tillgången till den
samlade redovisningen statsbudgetens inkomster. Riksredovisningenav
kan komma få betydelseatt förstor kvalitetenen iprognoserna om
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dock utfallendagsläget harRedan iförbättras.utfallsredovisningen
inkomstprognoserna.kortsiktigaför debetydelsestor

starka skältillräckligtfinnakan jag inteSammanfattningsvis som
och demodellutvecklingför gentemotflyttaförtalar över ansvaretatt
till eller Kl.RSVfrån RRVoberoende inkomstprognosernaregeringen

inkomstsidan. Jaguppgift pådennadärför RRVföreslårJag att ges
föreslåkommerunder avsnitt 2.7vad jagin attdåhar vägtäven om

utgifter.gällerroll det över statensRRVzs när prognoser

budgetprognosernaorganisationNuvarande2.4 av

delviktigbudgetprognoser ärkonstaterattidigarehar attJag aven
tidigtroll börBudgetprognosernas ettattbudgetprocessen. vara

kankorrigerande åtgärderbudgetavvikelser såidentifierastadium att
kapitelländerijämförbara sebudgetprognosermed ärArbetetvidtas.

myndigheternamed hjälpfackdepartementensåorganiserat9 att av
medtillsammansfinansdepartementettilllämnar somprognoser

eventuellakonsekvensernadiskuterardepartementberörda av
överlåtit till RRVregeringenSverige har attbudgetavvikelser. I

fråninformation direkthjälpmedbudgetprognosersammanställa av
starktroll i sammanhanget ärFackdepartementensmyndigheterna.
någraockså sådani SverigeBudgetprocessen ärbegränsad. att

anledning budgetprognosernasmedsidaregeringensfrånåtgärder av
utgifterna under löpandegällervadvidtasallmänhet inteiresultat

innevarande budgetår därmedharförBudgetprognosernabudgetår.
i Sverige iroll i budgetprocessencentral änfå mindrekommit att en

kapitel 9.andra länder semånga
tvåbudgetår. Vid defem budgetprognoserpublicerarRRV per

kalender-helatillförlängs prognosperspektivettillfällenasista att avse
utfall föruppgifterinnehåller delsåret. Budgetprognoserna om

återståendeför demånader, delsgångnabudgetårets prognoser
uppgiftermedkompletterasBudgetprognosernamånaderna. om

försåutlåning utanför statsbudgetenRiksgäldskontorets att en prognos
erhålls.lånebehovstatens

denallmänhetiiInkomstberäkningen budgetprognoser] utgörs av
Finans-tillavsnitt 2.2underhandsberäkningen sesenaste

utgiftssida lämnarstatsbudgetensFör ettdepartementet. merparten av
prognosuppgifter.utfalls- ochprognosmyndigheter regelbundet30-tal

ytterligare lO-talmedvid behov kontakterhar RRV ettDärutöver
ochgranskasfrån myndigheternamyndigheter. Prognoserna
förförsvåras dockBedömningarnarimlighetsbedöms RRV.av

grundmånadsutfallen bl.a. påkvalitetennärvarande den ojämnaav
systemförändringar.pågående Ettgenomförda ochnyligen annatav
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förhållande begränsar RRV:s möjligheter bedöma rimlighetenattsom
i uppgifterna verket inte harär fullständig kunskapatt de metoderom
och modeller myndigheterna använder för beräkna utgifterna.attsom

Budgetprognoserna grundar sig på formellt fattade beslut ochsett
lagda propositioner från statsmakternas sida. Prognoserna anteciperar
inte troliga beslut sådanaäven till följd politiskat.ex.om av
uttalanden kan sannolika. enlighetI med hur statsbudgeten ochanses
förslagen till statsbudget uppställdaär dock ipresenteras
budgetprognosernaposten Tillkommande utgiftsbehov, TUBen.netto
Finansdepartementet för beräkningen dennasvarar postav som
innefattar budgetkonsekvenserna planerade inte offent-ännuav men
liggjorda åtgärder. Förekomsten denna leder till budget-post attav

inte kan strikt konsekvenskalkyl redanprognoserna ses som en av
fattade beslut RRV:s ochäven myndigheternas delom av prognosen
har denna inriktning.

2.5 Budgetprognosernas kvalitet och samband med
budgetprocessen

Mitt förslag: Anslagstyperna förslagsanslag och reservations-
anslag bör avskaffas och med obetecknadeersättas anslag. Denna
anslagstyp skapar enligt min mening de bästa förutsättningarna
för såväl korrekta budgetaratt ställs rättvisandeattupp som
budgetprognoser lämnas. Förutsättningarna för långsiktig
utgiftskontroll förbättras också. Jag också det utveck-attanser
lingsarbete för närvarande bedrivs inom regeringskanslietsom
betingat riksdagens arbetssätt bl.a. bör ha målsättningav nya som

åstadkomma ökad bindningatt i statsbudgetenen t.ex.genom
utgiftsramar.

Utifrån den genomgång utgiftsprognoserna jag redogör för iav som
kapitel 6 kan jag konstatera de prognosavvikelsernaatt stora i RRV:s
budgetprognoser kan hänföras till flera olika orsaker.
Omständigheterna under vilka myndigheternas verksamhet bedrivs är
många gånger sådana det svårtatt är pågöra utfalletatt prognoser av
anslagsbelastningen. Till detta kommer regelsystemen i vissaatt fall,

det gällert.ex. när räntebidragen, svåra återskapaär iatt
prognosmodellerna. kanJag också konstatera underlaget frånatt
myndigheterna inte alltid har haft tillräckligt hög kvalitet. Det dröjer
också i många fall länge innan felaktiga till.rättas Det ärprognoser
därför svårt använda budgetprognosernaatt styrinstrument iettsom
budgetprocessen.
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kontakter mellanproblem kan lösas meddel dessa tätareEn av
åtgärderåterkommer till dennamyndigheterna. JagochRRV typ av

emellertid inte tillräckliga.åtgärder däravsnitt Dei 2.7. ärsom anges
står,utgiftsprognosernadåliga precisionen itill denl-luvudorsaken
ochutformningen budgetprocessenmening, finna iminenligt att av

därvidlaggrundläggande problemetDet äranslagssystemen. att
studier avseendeEmpiriska EU-tillräckligt bindande.intebudgeten är

samband mellanpåvisat det föreliggerocksåharländerna ettatt
utformning.budgetprocessensbudgetprognoserna ochprecisionen i

har enligt dennastrikt budgetprocessförhållandevismedLänder en
budgetutfalletl erfarenheterMinaprognosticerakunnatstudie lättare

stödjer också dennasamtal medutlandet och IMFstudiebesök ifrån
slutsats.

Påbetydelse i detta sammanhang.harAnslagskonstruktionerna stor
utgifterna blitransfereringar, kananvänds förbl.a.förslagsanslag, som

uppfyllt.ändamålet med anslagetbarahelst ärhur stora omsom
Överskridanden igodkännas regeringenvisserligenskall av men

redan ianslaget får överskridasregeringenfall medgermånga att
budgetåretmyndigheten, dvs. innanansvarigatill denregleringsbrevet

anslagskonstruktion incitamentensådanbörjat. Med ärhar taatten
och rättvisandekorrekt budget lämnaförunderlagfram en

för såväl myndigheterbegränsadebudgetprognoser som
besitter mycketFinansdepartementetintefackdepartement. Om stora

möjlighet motverka och balanseradärmed hardetaljkunskaper och att
finns det risker förunderbudgeteringtillincitamenten stora att

planeringsfas. finnsbudgetprocessensunderskattas i Detutgifterna
utgifternaprojekt där blivitochexempel på reformermånga avsevärt

genomförandefasen incitamenten inte likaplanerat.högre l ärän
myndigheten då iförslagsanslagtydliga med risk är attt.ex.men en

förslaget inför detutgifterna.stället överskattar Därigenom kommer
omfattande. Eventuellaframståföljande året mindreatt som

förefaller ocksåbesparingar större.
inte blirinnebär den planerade fördelningenDetta att resursernaav

effektiv.därmed inte Ettverklighet. Styrningen budgeten blirgenom
budgetenkomma till med detta problem görarätta ärsätt attatt mer

innebär ökadeanslagen inte får överskridas, vilketbindande. Om att
myndigheter ochmåste beslutas riksdagen, fårutgifter av

starkare incitament budgeten realistiskfackdepartement till äratt attse
löpandeanslagstilldelningen. får incitamentvid Man också starkare att

budgetutfallet därigenom tidigtfölja och budgetprognoser förgöra att

lJürgen och Harden,NationalBudget andFiscalPerformance,Hagen lan Processesvon
Economy 1994European nr
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kunna identifiera källor till budgetavvikelser och planera och vidta
kompenserande åtgärder.

När det gäller reservationsanslag, framförallt används försom
investeringsändamål och inte får överskridas väl överförassom men
till budgetår, bör riskennästa liten utgifterna underskattasatt ivara
planeringsfasen. Snarare tenderar utgifterna överskattas. Däremotatt

risken uppenbarär utgifterna i genomförandefasenatt överskattas för
tilldelningen medel iatt års budget skallnästa bli så högav som

möjligt. Reservationsmedel inte utnyttjas under innevarandesom
budgetår överförs automatiskt till budgetår.nästa Liknande
förhållanden föreligger för ramanslag, vilka framförallt används för
myndigheternas förvaltningskostnader. Medel anvisade på denna typ

anslag kan till viss del överföras mellan budgetår.av
högEn precision i utgiftsprognoserna förutsätter hög

budgetdisciplin och goda prognosmodeller. Jag emellertid attanser
dagens anslagsmässiga konstruktioner i hög grad motverkar
strävandena uppnå hög budgetdisciplin.att finnsDet därför starkaen
skäl för anslagstyperna förslagsanslagatt och reservationsanslag
avskaffas och med obetecknadeersätts anslag inte får överskridassom
och enbart år. Denna anslagstypett skapar enligtsom minavser
mening de bästa förutsättningarna för såväl korrekta budgetaratt ställs

rättvisande budgetprognoseratt lämnas. riskDenupp som finnssom
utgifterna överskattas.är att Den motverkande kraften utgörssom av

kravet hålla de samladeatt utgifterna dock enligtär min meningnere
så stark den torde motverkaatt och balansera denna effekt. I
budgetuppföljningen måste också bevaka tillgängliga medelattman

eventuellt blir under budgetåretöver inte används försom andra
syften de beslutade.än När det gäller myndigheternas
förvaltningskostnader anvisas medel ramanslag. Dessa ocksåärgenom
svårprognosticerade eftersom medel till viss del kan överföras mellan
budgetåren. Denna nackdel från prognossynpunkt dockmotsvaras av
betydande fördelar i andra avseenden, bl.a. anslagstypenattgenom
skapar förutsättningar för rationell verksamhet inomen
myndigheterna. föreslårJag därför inte denna anslag skallatt typ av
upphöra. Det emellertid viktigtär tillse ramanslagenatt enbartatt
används för myndigheternas förvaltningskostnader. Det ocksåär
viktigt det så godagörsatt möjligt den faktiskaprognoser som av
medelsförbrukningen för denna anslag.typ av

Förutom anslagskonstruktionerna inrymmer budgetprocessen i ett
vidare perspektiv många andra aspekter också har betydelsestorsom
för prognosförutsättningarna. Dessa frågor har emellertid alltför
vittomfattande konsekvenser för kunna utredas iatt detta
sammanhang. Jag vill dock peka på de följder budgetprocessen har på
möjligheterna följa och prognosticeraatt utgiftsutvecklingen. De
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utformningeninternationella erfarenheterna har visat attt.ex. av
kring budget-avgörande för organisationenbudgetprocessen är

också för träffsäkerheten utgiftsprognoserna.i Dessaprognoserna men
inomförhållanden bör därför inom de arbetsgrupperövervägas

regeringskansliet för kommernärvarande bl.a. ochöver attsom ser
budgetering statligaförslag till förbättrad styrning och denlägga av

verksamheten.
utredningars resultat blir budgeten på olikadessaOm sätt görsatt

olika former utgiftsramar, det enligtbindande, ärt.ex. genom avmer
fackdepartementen central roll.mening naturligtmin att ges en

fastställd utgiftsrambör i uppdrag hållaFackdepartementen att enges
inom för uppnå detta mål. Om anslagoch vidta åtgärder ettattramen

i första hand myndigheten vidta åtgärderöverskridas börkommer att
hand bör fackdepartementet vidta åtgärder ochsin i andrainom ram,

bör inansdepartement och regeringenförst i tredje hand F resten av
utgiftsökningenpå uppgiften kompensera medkopplas in att

håll. statsbudgeten detta verkligenneddragningar på Om sättannat
incitament förstarka inte underskattablir budget skapas atten

fast.budget läggs Incitamenten inteutgiftsutvecklingen i den attsom
å andra sidan föröverskatta utgifterna begränsas av ramarna

den totala utgiftsramen. harutgiftsområdet respektive Därmed
också de bästa förutsättningarna förregering och riksdag skapat att

utgiñsutvecklingen.prognosticera
budget kommer också förbättrabindandeEn attmer

avseende. Medprognosbetingelserna starkare inslagi annatett av
det bli alltbudgetrestriktioner kommer viktigare kunnaatt att

ökarkontrollera utgifterna. Därmed behovet förändrade totala att
så liteni utsträckning möjligtutgiftssystemen så de bliratt som

beroende faktorer inte kanregering och riksdag över.styrasomav
bådekonsekvens blir utgifterna prognosticeraSom också lättare atten

kort och lång sikt.
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2.6 organisationEn budgetprognosemany av

Mitt förslag: Budgetprognosernas roll bör i tidigtatt ettvara
skede identifiera budgetavvikelser så korrigerande åtgärderatt
kan vidtas. För detta integrera budgetprognosernasätt medatt
budgetprocessen i övrigt bör regeringen budgetprog-göra egna

för innevarande budgetår. Finansdepartementet förnoser svarar
inkomsterna. ackdepartementenFöver attprognoserna ges ansvar

med hjälp myndigheterna utgifterna ochgöraav prognoser
vidta erforderliga åtgärder. Prognoserna överlämnas till Finans-
departementetsom sammanställerinkomst- och utgiftsprognoserna
och fördem riksdagen. Prognosavvikelserna analyse-presenterar

och förklaras systematiskt Fackdepartementen börsätt.ettras
inhämta de modeller används på respektive myndighet ochsom
analysera deras användbarhet och vid behov föreslå förändringar.

minal överväganden och förslag till organisation av
budgetprognoserna utgår jag från de möjligheter finns inomsom

för nuvarande lagar. Budgetprognoserna måste också omgärdasramen
klara ansvarsforhållanden. krav uppfyllsDetta inte i dagsläget dåav

Finansdepartementet via antaganden och TUBen har ett stort men
oklart inflytande budgetprognoserna.över

Jag det i huvudsak finns två organiseraatt sätt attanser
verksamheten vad statsbudgetens utgiftssida föröveravser prognoser
innevarande budgetår.

första alternativetDet alternativ innebärA utvecklingen av
nuvarande modell. inhämtarRRV från myndigheterna ochprognoser

rimlighetsbedömningar hjälpmed förbättradegör och snabbareav
redovisning utfallen och ökad modell- och verksamhetskännedom.av

andra alternativetDet alternativ B innebär fackdepartementenatt
med hjälp myndigheterna följa ochatt görages ansvar av upp

utgifterna. Prognoserna överlämnasöver tillprognoser
Finansdepartementetsom sammanställerberäkningarnaoch presenterar
dem för riksdagen.

För for beräkningarnai alternativ skall bliA helt klartatt ansvaret
bör självRRV välja vilka makroekonomiska förutsättningar som
beräkningarna skall grundas på. kanRRV använda sig KI:st.ex. av
ekonomiska bedömningar. börRRV också självständigt bilda sig en
uppfattning storleken de tillkommande utgifterna.om av

Fördelen med alternativ A den möjliggörär att gentemoten
regeringen oberoende utgifterna.över Detta ärargumentetprognos
dock inte lika starkt utgiftssidan inkomstsidan eftersomsom
utgiftsprognoserna endast uppskattningar regeringensär ochav
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Jämfört medanslagtilldelning.tidigare anvisaderiksdagens
beräkningarnaeftersomdetta skillnadinkomstberäkningama är storen

budgetårsföljandeomfattar såväl innevarandedärvidlag som
verkligt oberoendeMöjligheterna för RRVinkomster. göraatt

sammanställerendastockså verketutgiftsprognoser begränsas attav
mångabedömning detutgiftsprognoser. Minmyndighetersandra är att

verksamhetskännedomfå den modell- ochsvårt förgånger RRVär att
bedömning desjälvständigför kunnakrävs göraatt avensom

myndigheterna lämnar.uppgifter som
intealternativ budgetprognosernamednackdel A ärEn att an-

regeringskansliets, krav. Finans-dvs.till huvudavnämarens,passas
behövahjälp fackdepartementenskulle därför meddepartementet av

ekonomiskautifrån sinautgifternaberäkningargöra avegna
myndigheternas uppgifter.bedömningar Dennasinaantaganden och av

emellertid till viss del redanbedömningar skerberäkningar ochtyp av
beräkningar delöpandebegärFinansdepartementeti dagsläget. av

förutsättningarna, s.k.for ekonomiskadekänsligaanslag är mestsom
fackdepartementen. Någotanslag, frånlönekänsliga störrepris- och

vidkommande skulle detta alternativregeringskanslietsmerarbete för
således inte innebära.

iorganisatoriska lösningmed dennafrämsta nackdelen ärDen
mellantill öka sambandetbidrarden intestället attatt

övrigt.ioch budgetprocessenbudgetprognoserna
budget-med det i dag delade förexempliñeraskanDetta ansvaret

planeringsfasen harloch budgetprognoserna.beräkningarna
fackdepartementencentral harroll. Detfackdepartementen är somen

i budgetpropositionerdeanslagendetaljkunskapen när presenterasom
kompletteringspropositioner. genomförandefasenIoch övertas

berördaoch deroll de factofackdepartementens RRVav
för beräkningarnafinns därför inget odelatmyndigheterna. Det ansvar

tills dessfrån det de förstaanslagen görs attatt prognosernaav
hög kvalitetinteutfallet redovisas. oklara befrämjarDet ansvaret en
konsekvensoch försvårar utgiftskontrollen. Eni annanprognoserna

period däranalysera prognosavvikelserdet svårt överärär attatt en
från olika håll.lämnatsprognoser

finns det skäljag tidigare redovisatEnligt vad attatt tro
samband medstarkaprecisionen i budgetprognoserna har

därför inomallmänna utformning.budgetprocessens Jag att mananser
i samband medrutinernaför nuvarande lagar bör strama uppramen

möjligt. bör skeså långtbudgetprognoserna Detta attgenomsom
hjälp myndigheternafackdepartementen med göraattansvar avges

mening bör fackdepartementenutgifterna. Enligt minöverprognoser
oförändradeuppgift förkunna på sig denna inomta resurser.ramen

Fackdepartemententill Finansdepartementet.överlämnasPrognoserna
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bör vidare till riksdagen redogöra föransvaret attges prognosav-
vikelserna. Detta alternativ alternativ B medför enligt min mening
de bästa förutsättningarna för goda utgiftsprognoser till låga
kostnader. Detta alternativ innebär också det blir odelatatt ett ansvar
för såväl budgetberäkningarna budgetprognoserna för anslag.ettsom
Detta också det vanligaär organisera dennasättet att typ av
verksamhet i jämförbara länder. Det också den lösningär IMFsom
förespråkar.

2.7 Fristående inkomster ochstatensprognoser av
utgifter

Mitt förslag: RRV bör i samarbete med KI göra gentemot
regeringen fristående inkomsteröver ochstatensprognoser
utgifter och dessa för allmänheten påpresentera översiktligtett
och pedagogiskt och för regeringensätt i detalj. Regeringenmer
bör redovisa i vilka avseendenöppet den bedömninggör en annan

ochRRV KI. Därigenomän ökar allmänhetens möjligheter att
bedöma regeringens börDetta stärka trovärdighetenprognoser.
i regeringens Formerna för samarbetet mellan RRVprognoser.
och börKI utvecklas vidare dessa myndigheter. Därvidlag börav
också metoder, tidshorisonter och presentationssätt utredas.
Samarbetet bör utvärderas efter år i syfte få underlag förtre att
beslut den fortsatta organisationen. Inhämtandetom av prog-
nosuppgifter från myndigheterna via enkäter bör i högre ut-
sträckning formaliseras. RRV:s och KI:s kunskap myndig-om
heternas utgiftsmodeller bör öka. Prognosavvikelserna bör
analyseras och förklaras på systematisktett sätt.

Jag har i det föregående redovisat skälen till mitt förslag RRV:satt
budgetprognoser i dess nuvarande form bör medersättas prognoser
framtagna internt inom regeringskansliet. Därmed skapar enligtman,
min mening, de bästa förutsättningarna för goda och träffsäkra
budgetprognoser. Jag emellertid andra aspekteräven börattanser

invägas ställningnär till behovettar RRV:sman av prognoser.
Jag har utgångspunkt för mina förslag regeringenssom att

inkomsternaöver och utgifterna både skall ha högprognoser
träffsäkerhet och trovärdiga. Betydelsen harvara attav prognoserna
hög trovärdighet har förstärkts till följd det rådande statsfinansiellaav
läget och statsmakternas målsättning stabilisera statsskulden tillatt år
1998. Det i sådan situationär angeläget regeringens ekonomiskaatten
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politik uppfattas trovärdig. Detta kräver i sin tur attsom prognoserna
inkomster och utgifter har trovärdighet.högöver statens en

Trovärdighet i prognosverksamheten förtjänas lång sikt genom
hög kvalitet i beräkningarna och goda förklaringar till
prognosavvikelserna. Trovärdigheten förstärks institutionellaav
förändringar budgetprocessen och leder tillstramar attsom upp som
budgetavvikelserna dels tydligare lyfts fram och analyseras, dels
föranleder åtgärder. Förtroendet för regeringens förstärksprognoser
också det fristående, kvalificerade bedömningargörsom av
budgetläget eftersom regeringen därigenom tvingas förklaraatt
eventuella skillnader mellan sina och de oberoendeegna prognoser

Utomstående bedömare torde därmed det sannoliktprognoserna. anse
riskerna för önsketänkande i regeringens minskar, vilketatt prognoser

stärkakommer trovärdighet.att prognosernas
viktigt det såväl kortsiktigaDet långsiktigaär görsatt som mer

oberoende den statsfinansiella utvecklingen. Denna typprognoser av
alternativa beräkningar i dag banker, ochKI andragörsav av

ekonomiska institut.
friståendeRiksgäldskontoret beräkningar lånebehovet. Dessagör av

förprimärt underlag i upplånings-görs utgöraattprognoser
lånebehovsprognoserverksamheten. Riksgäldskontorets har tidigare

tillendast sträckt sig period två månader. På tidöver treaven senare
har emellertid behov långsiktigakontorets av mer prognoser
förstärkts. sammanhänger med upplåningen,Detta till följd detatt av

lånebehovet,ökade med nödvändighet kommit alltmeratt styras av
långsiktiga Lånebehovsprognosernaöverväganden. från RRV och
regeringen haft tillräckligthar samtidigt inte hög träffsäkerhet för att
kunna upplâningsbesluten.underlag för Riksgäldskontoretutgöra har
därför funnit det nödvändigt bedömningargöraatt egna av
lånebehovet till års för förberedasikt och, ochett attupp
underlätta emissionerna, offentligt bedömningar.dessa Jagpresentera

Riksgäldskontoretsdelar uppfattning det led iettatt som
upplåningsverksamheten nödvändigt för kontoret offentligtär att
redogöra för sin bedömning lånebehovet på kortare och någotav
längre sikt. gällerDetta särskilt tillfällen,vid under år,som senare

otillräckligmed träffsäkerhet i de officiella lånebehovsprognoserna.
situationI där träffsäkerheten i regeringens överen prognoser

lånebehovet för närvarande torde kontoret, efterär större än en
självständig bedömning, sannolikt komma ansluta sig tillatt
regeringens prognos.

Upplåningsverksamhetens behov bör, enligt min mening, vara
styrande för Riksgäldskontorets prognosverksamhet änsnarare

oberoendeallmänhetens behov inkomst-och utgiftsberäkningar. Jagav
därför bedömningen Riksgäldskontoretgör inte bör åläggasatt att
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för de regeringen fristående inkomst- ochgentemotansvara
utgiftsberäkningarna. beräkningar lånebehovet,Kontorets främstav

sikt, kan dock tjäna betydelsefulltkort komplement till andraettsom
fristående beräkningar.

stärka trovärdigheten i regeringensFör bedömningar detatt av
statfinansiella läget krävs enligt min mening kvalificerade och från
regeringskansliet fristående alternativa beräkningar statsfinansernasav
utveckling på längre sikt. Sådana beräkningar utförs i dagsläget KIav
med stöd inkomstberäkningar från och enkätuppgifterRRV frånav

utgifterna.myndigheter vad gäller starka sambandet mellanDet den
statsfinansiella makroekonomiska förutsätteroch utvecklingen att

inom enhetligutarbetas organisatorisk Starka skälprognosen en ram.
talar därför för har huvudansvaret för det längreKI iatt prognoserna
perspektivet.

beräkningar behöver emellertid kompletterasDenna medtyp av
detaljerade för innevarande budgetår. Beroende iprognosermer

form regeringenvilken sitt budgetförslag kan det ocksåpresenterar
detaljeradefinnas behov alternativa för det följandeav prognoser

budgetåret jämföraskan med regeringens översom prognoser
budgetläget i statsbudgettermer. Alternativt jämförelserna utifrångörs

aggregerade och realekonomiskt fördelademer prognoser.
det de detaljerade,När gäller anslagsvisa förprognoserna

innevarande och eventuellt följande budgetår jag harRRVattanser
bättre förutsättningar denna beräkningar,KI bl.a.än göraatt typ av

för riksredovisningen.RRVattgenom ansvarar
prognosverksamhet skulle, enligtRRV:s min mening, ha mycket

vinna på samarbete med denKI. Klzsnärmareatt ett överprognoser
ekonomiska utvecklingen och modellkompetens bör i högre grad

Ävenutnyttjas RRV. skulle ha mycket vinna påKl närmareatt ettav
samarbete med RRV. Genom modellkompetensen på inkomstsidan kan

kvalificeradeRRV såväl kortsiktiga långsiktigagöra som
utifråninkomstprognoser givna makroekonomiska förutsättningar. På

utgiftssidan kan enkäterna samordnas. Kl och RRV har tillsammans
kompetens kvalificerade bedömningar den allmännagöraatt av
ekonomiska utvecklingen och den statsfinansiella utvecklingen.av

bedömningar skulleDessa de gjordes med hög integritet ochom
självständighet i förhållande till regeringen kunna leda till ökad

förtrovärdighet regeringens bedömningar. Jag detta skulleattanser
kunna ha betydelse för omvärldens förtroende för den svenskastor
ekonomin.

Mitt förslag således i samarbeteRRV medär KIatt gör prognoser
inkomster och utgifter och dessa föröver statens presenterar

allmänheten på överskådligt och pedagogiskt Verksamhetenett sätt.
bör präglas öppenhet olika intressenters ochstor gentemotav
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allmänhetens önskemål. Underlagsmaterialet med anslagen och
inkomsttitlarna specificerade bör också offentliggöras och presenteras
för regeringen och andra så önskar.som

inhämtandeRRV:s uppgifter från myndigheterna via enkäterav
bör i högre grad formaliseras så betydelsen klarareatt av prognoserna
framträder. Därmed blir myndigheternas tydligare, vilket böransvar
leda till myndigheternas interna arbete medatt över.prognoserna ses
Beslut bör därvid hamna på högre nivå iom prognoser
myndigheterna. Med formaliserat förhållande mellan RRV ochett mer
prognosmyndigheterna kommer ocksåRRV få förunderlagatt att

anmärkningar på myndigheterna detta avseende.göra RRV, och även
bör vidare haKl, bättre kännedom de metoder och modellerom som

används respektive myndighet och analysera deras kvalitet och
användbarhet och vid behov föreslå förändringar. Prognos-
myndigheterna bör också åläggas förklara och analyseraatt
prognosavvikelserna på systematiskt Utfallsstatistiken börsätt.ett
vidare bli viktigare del För detta skall skeatten av prognoserna.
måste redovisningen dock bli snabbare och tillförlitligare.

förändradeRRV:s roll innebär instruktionen för verket böratt
ändras i enlighet mitt instruktionförslag.med När det gäller
prognosverksamheten bör det instruktionen framgå skallRRVattav

inkomster och utgiftergöra över och således intestatensprognoser
enbart statsbudgetens inkomster och utgifter.över Statsbudgetens
inkomster och utgifter bör dock framgår beräkningarna liksom t.ex.av
lânebehovet. Av instruktionen bör också framgå iatt prognoserna
första hand skall inriktas allmänheten, dvs. hushåll, kommunermot

företag,och och då främst företag verksammma inom den finansiella
sektorn. Målet med bör också framgå instruktionen.prognoserna av
Jag målet bör så träffsäkragoda ochatt göraattanser vara prognoser

möjligt.som
börDet instruktionen också framgå RRV skall förattav ansvara

utveckling modeller för inkomstprognoser. Målet bör attav vara
tillgodose verkets och Finansdepartementetsbehov användarvänligaav
modeller med hög precision för såväl kort- långsiktigasom
beräkningar.

l RRVzs regleringsbrev bör det framgåvidare att-
prognosavvikelserna skall analyseras och förklaras. Det bör också

verkets inkomster utgifteratt över och börstatensanges prognoser
utformade sådant kandeett sätt stöd föratt utgöravara

regeringens egna prognoser.
övrigtl jag RRV tillsammans med KI böratt närmareanser

utveckla och finna formerna för sitt samarbete. Metoder, tidshorisonter
och presentationssätt för bör därvidlag utredas. Medprognoserna
tanke på det samarbete jag föreslår omfattandeatt bör detär redan nu
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utvärdering samarbetet börbestämmas efterägaatt en av rum
utvärdering bör underlag till beslutförslagvis år. denDennatre ge om

fortsatta organisationen.

Inkomstberäkningsmodellema2.8

förslag: Systematiska avvikelseanalyser börMitt göras som
följande faktorer: finans-prognosavvikelserna utifrånförklarar

övrigt.makroekonomiska antaganden Strävanpolitiska beslut,
Övrigposten orsakas modellernaminimerabör attatt som avvara

verkliga ekonomiska förhållandena.fullständigt avspeglar deinte
kvalitets-avvikelseanalys kan tjäna delsådanEn som en av en

avvikelseanalysenförutomanalys inkomstprognoserna ävenattav
makroekonomiskavärdefull information. bedöm-i övrigt Deger

påantagandena beräkningarna grundas börningarna som
eller kvartal. Inkomstmodellerna och beräk-redovisas månadper

ocksåbör dokumenteras Jagningarna noggrant. attanser
bör fortsätta utvecklas. avsnitten 2.8.1 tillinkomstmodellerna latt

vilka förhållanden enligt min meningredovisar jag2.8.5 som
därvidlag särskilt bör beaktas.

inkomster beräknas med hjälp olika modeller för de olikaStatens av
inkomsttitlarna. har de åren varierat mycketPrognoserna senaste

olika beräkningstillfállen och mellan och utfall.mellan Förprognoser
prognosavvikelserna har jag begärtfå underlag för värderaatt attatt

skall analysera prognosavvikelserna systematiskt utifrån följandeRRV
ñnanspolitiska beslut, makroekonomiska antaganden ochorsaker:

Övrigposten inkomstberäkningsmodellernaövrigt. orsakas inteattav
verkliga ekonomiska förhållandena.fullständigt avspeglar de Det är

utifrån skall minimeras.denna RRV:s perspektivpost som
de analyser har gjort pekar påslutsatserna RRV attsomav

inkomstsidan till del kan hänföras tillprognosavvikelserna destor
förutsättningarna och till beslut regeringmakroekonomiska ochnya av

Endast till mindre del förklaras prognosavvikelsernariksdag. atten av
förutsägainkomstmodellerna givet korrekta antaganden inte lyckats

framföralltinkomsterna. gäller för fysiska skatt ochDetta personers
lagstadgade socialavgifter. juridiska skatt ochFör personers

inkomstmodellernamervärdesskatt prognosavvikelsernaorsakadeär av
bör dock påpekasDet analyserna dessa slutsatserstörre. att som

baseras på endast budgetåret 199394 regelförändringarnaoch attavser
påverkat budgetår varit omfattandedetta och inte kunnatsom
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utvärderas på helt förutsättningslöstett slutsatserna måstesätt. därför
omgärdas med reservationer.

kanJag också konstatera de makroekonomiskaatt prognoserna
förutom avvika i hög grad från utfallenatt också varierar i hög
utsträckning mellan beräkningstillfállena. Prognoserna för de
inkomsttitlar starkt beroendeär de makroekonomiskasom av
bedömningarna kommer följaktligen variera efter likartatatt ett

Förmönster. undvika missförståndatt mellan de lämnarsom
den makroekonomiskaöver utvecklingen och deprognoser som

beräknar statsinkomsterna jag antagandena för de viktigasteattanser
variablerna, dvs. lönesumma och privat konsumtion, bör redovisas per
månad eller kvartal. De lämnar antagandena tvingas då explicitsom

förklara hur de har tagit hänsyn tillatt utfallen. Ett sådant förfarande
skapar också goda möjligheter månadsfördela inkomstprognoserna.att

dagslägetI läggs vikten framförallt årsprognoserna medan
månadsfördelningen så schablonmässigär värdet dessaattpass av
uppgifter kan ifrågasättas.

De svängningarna mellan olikastora prognostillfállen kan tilläven
viss del förklaras med den osäkra kvaliteten på utfallen. Då
inbetalningar och utbetalningar inte alltid redovisas den månad de
inträffar har svårtRRV dra slutsatser och ändra sinaatt prognoser
med hänsyn till utfallen.

svårtDet iär modellerna bygga hur varjeatt specifik situation
kan uppstå bör behandlas. kanDet då fördel för densom vara en

enskilde tjänstemännen beräknar inkomsterna hurattsom veta
liknande problem har behandlats tidigare. För underlätta för deatt
beräkningsansvariga jag modellerna för varje inkomsttitelatt böranser
dokumenteras, vilket material finns tillgåt.ex. och hur vanligtattsom
uppkommande situationer skall behandlas. god dokumentationEn
skulle dessutom underlätta vid personalbyten och medföra att
metodutvecklingen inte behöver Dokumentationenavstanna. av
modellerna och de tidigare beräkningarna vidare nödvändigtär forav

de beräkningsansvariga iatt efterhand skall kunna analysera sina
Dokumentation blir viktigareän RRV modellansvarprognoser. om ges

för modeller används Finansdepartementet.som av
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inkomstskattFysiska2.8.1 personers

inkomstskatt användsfysiskainkomstberäkningarnaTill personersav
individer.med urval 30 000 Detmikrosimuleringsmodell ärett omen

utvecklas. Problemen imodell successivtavanceradrelativt somen
förlösas inomoch torde kunnakända RRVmodellen välär ramenav

Populationen iutvecklingsarbetet.omfattandeochpågåendedet
framskrivning tillvidinnebär detstatisk. Detmodellen attär t.ex.

ökaddemografiska förändringar. Ennågraskeår inte antassenare
antalet arbetslösa ökarinte tillmodellenleder iarbetslöshet attt.ex.

utvalet får högrearbetslösa itill dei stället årattutan som
ingen skillnadmodellen såledesiinkomster. Detgenomsnittliga görs
medelinkomsthögreökarsituationer då inkomsternademellan genom

ökar.viss inkomst Enmeddå antaletsituationeroch de enpersoner
önskvärd.avseendemodellen i dettaförbättring voreav

behandlingeni modellenproblem ärEtt annat av
ellerFinansdepartementetprognosticerarVarken KIrealisationsvinster.

därför gjort vissaharutveckling. RRVrealisationsvinsternas egna
fastigheter.och försåld volymfastighetsprisindexutifrånbedömningar

Även vidareutvecklingresultathittillsmodellen ärgett gott enom
viduppkommerrealisationsvinsternödvändig eftersom även

värdeföremål. Skatteinkomsternaandraochvärdepapperförsäljning av
väl kunnatmodellen mindreocksåtyderunder 1995 att

aktier ägderealisationsvinsternaökningdenprognosticera somav
under 1994.rum

flexibilitetökadskulle vinna påberäkningarna närJag att enanser
omvärlden.regler eller i Itill förändringar ihänsyngällerdet att ta

klumpsummor iändringarofta sådanainkorporerasdagsläget som
Finansdepartementetsofta gjortsharBeräkningarnamodellen. av

alltidviktigt kandet mycket RRVskatteavdelning. Jag är attattanser
självtdärför ha kompetensmåsteoberoende.sitt RRVhävda att

därvidlagochförändringar i skattesystemet göraeffekternaberäkna av
måsteförändringar i modellernasådanaställningstaganden. Allaegna

efterhand.utvärderas iochdokumenteras

inkomstskattJuridiska2.8.2 personers

försvårasinkomstskattjuridiskaBeräkningarna avpersonersav
inlevererad skatt endast ivinster ochföretagensförhållandet att

modell försökti sinsamvarierar. RRV harutsträckningbegränsad
fram företagens taxeradeskrivavinstutvecklingenfånga attgenom

påantaganden beroendeekonomiskamed olikainkomst
framtagnaframskrivningsvariablernavaldabranschtillhörighet. De är



ÖvervägandenSOU 1995:49 och förslag 65

regressionsanalys våren 1993. Min bedömning detär ärattgenom
svårt använda sig tidsserier i så fluktuerande materiel.att ettav pass
Skatteomläggningen 1991 också gårdet inte använda längregör att att

ekvationertidsserier. används ochDe bör vid behovöversom ses
revideras. Andra variabler eller kombinationer de befintliganya av
variablerna bör Driftsöverskottet används vidtestas. t.ex.
framskrivning inkomsterna för tillverkningsindustrin, ochav gruvor
mineralbrott. Driftsöverskottet har dock visat sig mindreettvara

mått på denlämpligt taxerade inkomsten.
Med tanke verklighetden modellen skall beskriva äratt som

svårfångad jagbedömer bör med ökatgörasytterst att prognoserna
inslag flexibilitet. Detta generell slutsats för fleraärav en av
modellerna gäller i särskildden hög grad förmen

finnsföretagsskattemodellen. utfall eller klaraNär tecken på
förändring i skatten ligger inkomsterna i branschen it.ex.syns
beräkningarna ofta den nivån efterföljandekvar år,även ävennya

mycket tyder vinsterna påverkats exceptionellaattom av
förhållanden. försäkringsbolagensSom exempel kan inkomsternämnas

efter följd fallanderekordåret till marknadsräntor1993 liggeravsom
Ävenefterföljande år.kvar denna inkomstnivå bankvinsterna torde

återgå tillfinanskrisen slut normal nivå.när Förär göraatten mer
denna bedömning krävs dock dentyp ärattav som
beräkningsansvarig känsla förbesitter hur näringslivet fungerarstoren

konjunkturen utvecklas.och hur
skickar tillbolagsenkät RRV deDen bolagen tvåstörstautsom

svarsfrekvensgånger året har jagbra ändå tveksam tillärom menen
företagens vilja eller möjlighet bra vinster ochatt överge prognoser
skatteinbetalningar. dock snabb indikationSvaren på utfalletger en
föregående år.

pågårprojekt iEtt samarbete Finansdepartementetsmellan
skatteekonomiska enhet, SCB framoch förRRV att ta en
mikrosimuleringsmodell för juridiska inkomstskatt.även personers

kommer användas bådeDen i inkomstprognoserna och iatt
effektberäkningarna skatteförslag. Förhoppningsvis kommerav nya
den modellen bättre förståelse för företagenhurattnya ge en reagerar
på skatteändringar. pågåendeDet arbetet bör således fullföljas för att
sedermera utvärderas.

2.8.3 Mervärdesskatt moms

det gällerNär momsmodellen jag den grundläggandeattanser
regressionsanalysen på mindre lämpligt historiskagörs Deett sätt.
observationer ingår i regressionen justeras inte för hänsynatt tasom

15-05363
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till mervärdesskattesatsen har förändrats under åren. innebärDettaatt
skattebortfallet, dvs. skillnaden mellan den teoretiska och denatt

faktiska inte beräknas på korrekt Erfarenhetsmässigtsätt.ettmomsen,
inte skattebortfalletutvecklas heller alltid i enlighet med modellens

varför justeringarresultat manuella nödvändiga. Dessaär upp-
betydelsefulla eftersomskattningar diskrepanserna varierat starktär

under år.senare
vidare på inkomstiteln. Betalnings-Prognoserna görs nettot
emellertidbrutto mycket dettaJagärströmmarna större. attanser

förhållande bör beaktas i det utvecklingsarbete påbörjats for attsom
förbättra modellen.

socialavgifterLagstadgade2.8.4

inkomsttitel förhållandevisInkomsterna på denna enklaär att
inkomsterna direktprognosticera, eftersom beroendeär av

utveckling. Prognosproblemen hänger därmed ilönesummans stort sett
Eftersomihop med lönesumman. inkomst-enbart överprognoserna

titeln nettoredovisad, dvs. efter avdrag för utgifter avgifternaär som
utgifternaskall finansiera, måste prognosticeras. Dettaäven görs av

och Socialdepartementet. har inte analyserat dessaRFV Jag närmare
beräkningar.

Kvaliteten i redovisningen socialavgifternas månadsutfall harav
år. börförbättrats under Strävan dock ytterligare ökaattsenare vara

utfallsredovisningen. Eftersom inkomsternatillförlitligheten i såär
till bör Finansdepartementetstarkt knutna lönesumman löpandeäven

följa utfallen for så tidigare eventuella avvikelsersättatt notera
från prognoserna.

Energi- och bensinskatt2.8.5

punktskatter på bensinavseende och energi medPrognoserna görs
förhållandevis ändamålsenliga modeller. finnshjälp enkla, Detav men

behov modellutveckling avseende elasticiteterna fordock attav
därigenom bättre kunna förutsäga hur skatteförändringar kommer att
påverka inkomster.statens
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2.9 Bedömningen den ekonomiska utvecklingenav

Mitt förslag: Prognosavvikelserna i de makroekonomiska
bedömningarna bör redovisas och bli föremål föröppet en
systematisk analys. Prognosavvikelserna bör analyseras utifrån

finanspolitiska beslut, internationell utveckling och övrigt.t.ex.

Bedömningen den ekonomiska utvecklingen antagandebildenav
omfattar rad ekonomiska variabler lönesumma, inflation,t.ex.en som

konstaterarJag i kapitelränta dessa5 bedömningar oftaattm.m.
orsakar prognosavvikelser inkomstberäkningsmodellemastörre än i
sig själva. De makroekonomiska antagandena varierar också i stor
utsträckning mellan de olika prognostillfällena och orsakar därför
regelbundet prognosförändringar statsinkomsterna.stora För attav
förbättra precisionen i inkomstberäkningarna och få till stånd mindre
variationer mellan beräkningarna det såledesär angeläget att
kvaliteteten i de makroekonomiska ökar. Jag harprognoserna
emellertid inte de bakomliggandeöversynansett att en av
prognosmetoderna ingår i mitt utredningsuppdrag. harJag därför inte
gjort någon analys medger någon värdering dessasom av
prognosavvikelser. Enligt min mening bör dock dessaäven
prognosavvikelser i framtiden bli föremål för systematisk analys.en
Sådana analyser i Storbritanniengörs ocht.ex. Danmark.
Prognosavvikelserna kan delas i följande förklaringsposter:t.ex. upp
-fmanspolitiska beslut statsmakterna förändrarav som
förutsättningarna för prognosen,
-förändrad bedömning den internationellaekonomiska utvecklingenav
-övrigt orsakas modellfel och förändrade bedömningar i övrigtsom av

den inhemska ekonomins utveckling.av
I utredningens direktiv möjligheterna använda deatt attanges

statsfmansiella utfallen indikator på den ekonomiska utvecklingensom
bör studeras. Vad gäller skatterna så följer inte Finansdepartementets
ekonomiska avdelning skatteinbetalningarna löpande. följerDäremot
avde1ningenbl.a. sysselsättningenviaSCB:s Arbetskraftsundersökning

timlöneutvecklingenAKU, via SCB, lönesummeutvecklingen via
SCB:s bearbetning uppbördsdeklarationerna och statistik överav
detaljhandelns omsättning mått den privata konsumtionen.ettsom

informationDenna den ekonomiska utvecklingen når ekonomiskaom
avdelningen ungefär lika snabbt utfallen skatteuppbörd nårsom om
RRV. RRV har således tidsmässigt i dagsläget inget förstegrent gent-

Finansdepartementets ekonomiskaemot avdelning. Skatteuppbörden
dessutom svårtolkadär då den påverkas mängd andramer av en

faktorer. Kvaliteten på den kortsiktiga skatteutfallsredovisningen är
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dra långtgåendeskall kunnaförtillräckligt höghellerinte att man
faktorernasmakroekonomiskabakomliggandedeslutsatser av

variationer i uppbördentyder påUtfallsuppgifterutveckling. som
ibokföringen har sketti tidenberomånader kanmellan närt.ex.

skett.betalningen harförstället när
fall påskyndats.uppbörden i vissaemellertidtid harUnder senare

preliminär A-skattfrån och med 1995arbetsgivarnaSå betalar t.ex.
löneutbetalningefteri månadensocialförsäkringsavgifter den 10:eoch

ocksåutredningden 18:e. Entidigare överföri stället sersom
mervärdesskatt.inbetalningarnatidigareläggamöjligheterna att av

skatteuppbördenmedförakommaförändringar kan attDessa att ger
utvecklingenekonomiskaunderliggande änbild dentidigare aven

sig dennatillgodogörafulltstatistik.jämförbar För att utannan
direktdock behövainformationsflödet tordeuppsnabbning semanav

skerbetalningarnai sinkräverbetalningsflödena. Dettapå tur att
för olikapostgirokontonolikamed typersådant sätt, t.ex.ett av

identifieras.snabbt kanskatteslagenolikadeskatter, att

konsekvenskalkylerLångsiktiga2.10

beräkningarlångsiktigaRegeringens överförslag:Mitt statens
normativ långtids-bör formenutgifterochinkomster av enges

konsekvenskalkyl. Lång-enbartföri ställetbudget att vara en
för regeringens ochutgångspunktviktigbörtidsbudgeten vara en

motiverar ocksåkonvergenskravbudgetarbete. EU:sriksdagens
långtidsbudget.normativframtagandet enav

regeringenskall beaktajag övervägerdirektiven attI attattanges
arbetet med deför RRVförutsättningarna överutreda att ta

bedömerLK-kalkylerna. Jagkonsekvenskalkylernalångsiktiga att
så deuppdragmittligger inom sätt utgörLK-kalkylerna även att

Finans-kortsiktigade görsförlängning avprognoser sommeraven
och RRV.departementet

visarkapitelLK-kalkylerna i 7genomgångMin attav
tydligare imåste definierasdessa beräkningarmålsättningen med än

förmånga skäl talarjagmin deldag. För attattanser
långtidsbudget iformen normativbörlångsiktskalkylerna ges av en

normativkonsekvenskalkyl. Medför enbartstället att avservara en
uttryck for regeringens politik det gällerden skalljag näratt ge

verksamhet och finansieringinriktningen och omfattningen statensav
skall uppfyllabestämd period. långtidsbudgeten kunnaför För atten
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detta mål krävs utgifterna specificerade åtminstoneatt är
departements-eller utgiftsområdesnivå. sådan detaljeringsgradEn bör
enligt min mening tillräcklig för bindande beslut skall kunnaattvara
fattas. inomInternt regeringskansliet bör långtidsbudgeten dock vara
specificerad anslag. Metodmässigt bör utgångspunkten iper
framtagandet långtidsbudgeten konsekvenskalkylav vara en som
belyser de statsfinansiella effekterna redan fattade beslut.av
Konsekvenskalkylen bör den publiceras såäven regeringensatt
budgetpolitiska ambitioner och åtgärder tydligt framgår skillnadenav
mellan långtidsbudgeten och konsekvenskalkylen. makro-Den
ekonomiska bilden kommer också skilja sig mellan dessaatt
beräkningar.

långtidsbudget bör påEn naturligt i riksdagenssättett passa nya
arbetssätt. Regeringen skall i framtiden redovisa sin påsyn
inriktningen budgetarbetet i vårpropositionen i april. Detta börav
lämpligen ske bakgrund bedömningar den långsiktigamot av av
utgiftsutvecklingen och utifrån vad krävs för målsättningenatt attsom
stabilisera statsskulden skall kunna uppfyllas. EU:s konvergenskrav
motiverar också framtagandet normativ långtidsbudget.av en
Långtidsbudgeten bör således politiskt dokument och framett tasvara
inom regeringskansliet.

Vem har produktionsansvaret för den underliggandesom
konsekvenskalkylen däremot i första hand praktiskär fråga. Jagen

det ändamålsenligt låta regeringskanslietär framatt mest attanser ta
underlagsmaterialet långtidsbedömningarnamed tanke böratt
redovisas varje gång lägger framregeringen ekonomiska propositioner
med budgeteffekter. Sambandet mellan långtidsbedömningarna och
den ekonomiska avdelningens makromodeller bör vidare stärkas.
Denna skulle inte produktionsansvaret förattprocess gagnas av
konsekvenskalkylen flyttades tillöver RRV.

Jag dessutom långtidsberäkningarna böratt presenterasanser mer
kortfattat och koncist vadän för närvarande i LK-görssom
kalkylerna. Presentationen utgifterna bör första handi ske enligt deav
utgiftsområden riksdagen fastställt för sin arbetsordning. Densom
historiska analysen bör ske med uppdelning. Samman-samma
ställningar utgifterna enligt andra indelningar bör ske i tabellformav

omfattande textbihang. realekonomiskaDenutan bakgrunden behöver
vidare inte så detaljerat. Det bör räcka med hänvisa tillpresenteras att
beräkningarna i nationalbudgeten.

Sammanfattningsvis jag således det inte bör ske någonattanser nu
överflyttning arbetet med långsiktskalkylerna från Finansdeparte-av

till RRV. Skälet främst regeringen förstmentet är bör beslutaatt om
långsiktsbedömningarnas roll i det löpande budgetarbetet.
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eller konsekvenskalkyler2.11 Prognoser

förslag: Regeringens och riksdagens bedömningarMitt denav
statsfmansiella utvecklingen både kort långoch sikt bör syfta
till så bra möjligt det förväntade utfallet.att prognoser som avge

bör således inte konsekvenskalkyler.Prognoserna typenvara av
skillnad den ordningen foringen nuvarande deDetta är gentemot

kortsiktiga täcker det innevarande och detprognoserna som
följande budgetåret. Förslaget innebär emellertid förändring ien
förhållande till nuläget det gäller de långsiktiga konsekvens-när
kalkylerna.

inkomster och utgifter kan metodmässigtBeräkningar över statens
Antingen syftar beräkningarna till såmed tvågöras ansatser. att ge en

god möjligt det förväntade utfallet eller så ärprognos som av
beräkningarna konsekvenskalkylkaraktär, dvs. de försöker förutsäga

formellt redan fattade beslut. det falletkonsekvenserna Isettav senare
kalkylerna ofta i scenarioform utifrån antal olikapresenteras ett

bedömningar den ekonomiska utvecklingen. Regeringensav
beräkningar inkomster och utgifter för innevarande ochstatensav

budgetår den första dvs. de denär ärnästa övertypen,av prognoser
förväntade utvecklingen. långsiktigaDe bedömningar statensav

och utgifterinkomster i de långsiktigapresenterassom
konsekvenskalkylerna däremot enbart beräkningarär av

redan fattadekonsekvenserna beslut.av
regeringens och riksdagens bedömningar denJag attanser av

statsfmansiella utvecklingen både kort och lång sikt bör syfta till
så möjligt förväntade utfallet.bra det Enatt ge prognoser som av

konsekvenskalkyl enbart det första i sådan Detär steget en prognos.
betyder inte konsekvenskalkyler saknar allmänt intresse.att
Långsiktiga konsekvenskalkyler bör, enligt vad jag framfört i avsnitt

och jämföras2.10, med långtidsbudgetberäkningarna.presenteras
Konsekvenskalkyler tjänar primärt till identifiera behovatt av
åtgärder. detta skett och åtgärdernaNär har börjat planläggas bör de
också ingå i några beslut formellt fattatsoavsett setten prognos om
eller ej. roll styrinstrumentPrognosernas i den ekonomiskasom
politiken förstärks därmed. Vilka beslut och övriga överväganden som
ingår i måste dock klart framgå redovisningen.prognosen av

Externa användare också främst intresseradeärav prognoserna av
få bedömning det förväntade budgetsaldot inklusiveatt en av

effekterna eventuella budgetpolitiska åtgärder från statsmakternasav
sida. utländska erfarenheternaDe såväl synpunkter från IMF,som se
kapitel stödjer också denna ståndpunkt.
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2.12 Budgettekniska aspekter

Mitt förslag: För bl.a. underlätta ochatt analysarbetetprognos-
bör statsbudgeten tydligt i dag.presenteras Principen böränmer

allt påverkar lånebehovetatt bör ingå i statsbudgetenvara som
och redovisas brutto. Anslagsberäkningarna bör så aktuellavara

möjligt. Beräkningsposten Tillkommande utgiftsbehovsom
TUBen bör bruttoredovisas och bör enbart innehålla effekterna

planerade tilläggsbudgetar. tilläggsbudgetarNärav presenteras
bör motsvarande i TUBen redovisas.post

Utgiftsprognosen för nästkommande budgetår slutresultatär ett av
budgetprocessen inom regeringskansliet. Myndigheterna beräknar i
anslagsframställningarna sina utgifter i enlighet med förslagen till in-
riktning verksamheten. Förslagen därefterprövas fackdeparte-av av

och Finansdepartementet.menten När regeringen lägger fram
budgetpropositionen har utgifterna beräknats utifrån de antaganden om
den ekonomiska utvecklingen regeringen samtidigtsom presenterar.
Inemot tjugo anslag s.k. pris- och lönekänsligaär anslag PLK-
anslag. Dessa anslag omräknas frekvent under budgetprocessen för

konsistenta med denatt bilden densenaste ekonomiskavara av
utvecklingen. Omräkningarna i modellergörs på fackdepartementen
eller hos myndigheterna.

kompletteringspropositionenl inkomstberäkning.presenteras en ny
Utgiftsberäkningarna på anslagsnivå emellertidär isamma som
budgetpropositionen för de anslag inte varit föremål försom
särproposition tidigare under våren. dessa falll läggs särpropsitionens
förslag i kompletteringspropositionen. PLK-anslagen, med undantag
för statsskuldräntorna, räknas dock inte anslagsnivå ävenom om
förutsättningarna ändrats. l stället ingår den beräknade förändrade
anslagsbelastningen i Beräknat tillkommandeposten utgiftsbehov,

TUBen.netto
I riksdagens behandling anslagen ingår inte heller änav annat

undantagsvis någon omräkning PLK-anslagen utifrån de senasteav
ekonomiska antagandena, med undantag statsskuldräntorna. Det ärav
därför inte förvånande den första budgetprognosenatt under året ofta
innebär kraftiga revideringar den förväntade anslagsbelastningen.av
Jag statsbudgetberäkningenatt anslag bör såanser godper vara en

möjligt. Samma metod bör därför tillämpasprognos försom andra
anslag känsliga förär de makroekonomiska bedömningarnasom som
för statsskuldräntorna, dvs. omräkning förhållandenaatt görs sånär
kräver.
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innebär utgiftsramarriksdagenarbetsordningen iDen attsomnya
dock komplikationriksdagsbehandlingen innebärfast underligger en

i novemberfastställer utgiftsramarnaRiksdagensammanhanget.i
makroekonomiskadecember. defastställs först i Ommedan anslagen

borde därför deförändras kraftigtdenna tidunderförutsättningarna
skulle dock innebäraräknasanslagen Dettalönekänsligapris- och om.

frånmåste börjaviss utsträckningbudgetarbete iriksdagensatt om
min mening barakan enligtförfarandesådantbörjan igen. Ett

såledesHuvudregeln börsynnerliga skäl.motiveras attvaraav
till följdomräknasriksdagsbehandlingen inteunderanslagen av

bedömningarna. Dettamakroekonomiskadeförändringarmindre av
regeringensberäkningarna ikravdock högaställer att

har dåför riksdagen. Jagaktuella då debudgetförslag presenterasär
förflytaendast kommeri framtidendetockså beaktat att treatt

mellan detmånader i dagsläget,med femjämföramånader, attatt
statsbudgeten.och riksdagenbudgetförslagsittregeringen lägger antar

Även tydligare ochståndfå tillövrigt böri strävan att envara
Statsbudgetensstatsbudgeten.uppbyggnadkompliceradmindre av

systematiskatillorsakernameningenligt minkonstruktion attär en av
utsträckning.i så liten Denprognosavvikelsernaanalyser görsav

många inkomster TUBennettoredovisningenutbredda samtav
påefterhandsanalys båderättvisandeomöjliggörförsvårar eller en

proposition 1994-regeringensoch medutgiftssidan. Iochinkomst-
bruttoredovisning påökadtagitshar95:l00 motstort stegett

föräldraförsäkringen skallochUtgifterna för sjuk-statsbudgeten.
Arbetsmarknadsfondens199596 bruttoredovisas.budgetåretfr.o.m.

också redovisasfortsättningenutgifter skall ioch överinkomster
påverkaralltbörstatsbudgeten. Jag strävan attatt somvaraanser

Redovisningenstatsbudgeten.redovisas inomockså börlånebehovet
bruttoprinciper.utifrånskebör

ställtbudgetprocessförslaget tillsamband medRiksdagen har i ny
dåoch TUBen.bruttoredovisning hela budgeten ävenpåkrav avav
följd riksdagensminska tillbör vidareOmfattningen TUBen avav

medsärpropositioners.k.innebärarbetsordning attsomnya
därmedbörriksdagen. TUBenfår föreläggasbudgeteffekter inte

efterhandtilläggsbudgetar. Iplaneradeeffekternainnehållaenbart av
alternativvidare tydligt Etti ärinnehållet TUBenbör presenteras.

motsvarande iavräkningoch direkt postmotgöra öppenattt.ex. en
tilläggsbudgetarTUBen när presenteras.

börreservationsanslagföreslagit anslagstypentidigareharJag att
sker böranslag. dettamed obetecknade Omochavskaffas ersättas

intereservationsanslag, ochmedelsförbrukningenberäknadeden per
statsbudgeten.reservationsanslaget, framgå Detenbart det äravnya
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i fall mycket svårt följaannat påatt denna typupp prognoserna av
anslag.

l 3 Riksredovisning

Mitt förslag: Utfallet i riksredovisningen bör kvartals-presenteras
vis allmänheten. RRV bör,gentemot i samband medt.ex.
revisionen, anmärka på de myndigheter inte sköter sittsom
uppgiftslämnande.

funnitJag har riksredovisningens månadsutfall oftaatt svårtolkadeär
och kommer fram I prognosarbetet måste därförsent. uppgifter från
riksredovisningen kompletteras med utfallsuppgifter från håll.annat
Syftet med riksredovisningen få till ståndär samlad redovisningatt en
för kan föranvändas aggregeradestaten analyser olika slag.som av
Det därför rimligt kravär de löpande utfallenett iatt såärstaten
tillförlitliga de kan redovisas kontinuerligt.att

Min erfarenhet från de länder jag besökt motsvarandeär attsom
redovisning i allmänhet löpande. Jagpresenteras detta börattanser
ske i Sverige.även En ökad användning och redovisning utfallenav
torde, enligt min mening, med all säkerhet leda till förbättrad kvalitet
på inrapporteringen. Utfallen bör påpresenteras aggregerad nivå.en
Med tanke på det arbete måste läggas ned på RRV ochsom
myndigheterna bör kvartalsvis redovisning tillräcklig,en vara
åtminstone i inledande skede. Faller detta väl börett ut övervägaman

utfallen månadsvis.att presentera Det bör framgå RRV:sav
regleringsbrev riksredovisningensatt utfall skall redovisas kvartalsvis.

Jag emellertid inte det finns anledning skärpaattanser att
bokföringsförordningen eller RRV:s föreskrifter till denna. Myndig-
heternas skyldighet att rättvisande månadsutfall redanpresentera iär
dag, enligt min mening, tillräckligt klart och entydigt angivet genom
RRV:s anvisningar. RRV bör utnyttja de möjligheter verket har att
anmärka på de myndigheter inte sköter sitt uppgiftslämnande.som



Överväganden förslag SOU 1995:49och74

Finansstatistik2.14

utgiftsslagredovisningen underMitt förslag: Jag att avanser
bruttobaserad.Redovisningen börförbättras.anslag bör vara

till deske via enkäter[nformationsinsamlingen bör kunna
redovisarautomatiskt i bokföringenintemyndigheter som
behovockså det finnsanslag.utgiftsslag under Jag att avanser

för Finansdepartementet,mellan företrädareregelbundna möten
påtekniska aspekter utfallfrågoroch därKI NRRRV, rörsom

diskuteras.och prognoser

uppgiftdirektiven tillBudgetprognosutredningen har enligt överatt se
realekonomiska områden ochpåutgiftsfördelningenförmetoderna

råd för tillämp-föreskrifter och allmännaändamål. Enligt RRV:s
myndigheterna enbartbehöverbokföringsförordningenningen av

möjligt. finnsdå så Detutgiftsslag under anslagredovisa är
sedan deneftersom myndigheternaanledning översyngöraatt nyaen

sedan inte längreinfördes för årredovisningsmodellen ett par
realekonomiskredovisarled i bokföringen,automatiskt, ett ensom

tidigare. har,utsträckning Dettaanslagen ifördelning somsammaav
klargörakonsekvenser för möjligheternaallvarligajag det, attsom ser

statsfinansiella begrepp ocholikaförhållandet mellan göra prognoser
realekonomiskt fördelade.och utgifterinkomsterpå statens

kapitelgenomgång fmansstatistiken i 8minbakgrundMot avav
anslag bör förbättrasutgiftsslag underredovisningenjag att avanser

statsbudgeten och interealekonomisk analystillförlitligså att aven
emellertidtotala statliga verksamheten kan Jagdenenbart göras. ärav

myndigheternasförändringföreslå någonbereddinte att av
förändring skulle medförasådanredovisningsmodell. Orsaken är att en
redovisningen.för den statliga Jagväsentlig kostnadsökning anseren

uppnå det önskade målet. Enandrastället böri pröva sätt attatt man
i högremin mening bör RRVenligtmöjlighet ärprövas att ut-som

intemyndighetersig enkäter till desträckning använder somav
under anslag. I RRV:sredovisar utgiftsslagautomatiskt i bokföringen

framgådet såledesboktöringsförordningen börföreskrifter till att
brutto, antingenredovisa utgiftsslag under anslag,myndigheterna skall

sidoordnadbokföringen ellerautomatisk del som enavsom en
funnit anledning föreslåhar däremot interedovisning. Jag att

redovisningenden ändamålsvisaförändringar vad statensavavser
utgifter.

finns regelbundna mellanockså det behovJag mötenatt avanser
och SCB:sföreträdare för Finansdepartementet, RRV, KI

frågor tekniska aspekter på utfall ochnationalräkenskaper där rörsom
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diskuteras. Därmed torde kvalitetenprognoser och användbarheten i
den realekonomiska redovisningen öka.

Om dessa förändringar genomförs jag det finns godaattanser
förutsättningar för Finansdepartementet kunnaatt presentera statens
utgifter realekonomiskt redovisade på konsistentsättett är medsom
statsbudgetens utgifter anslagsmässigt redovisade såväl historiskt som
prognosmässigt.

2.15 Sambandet mellan budgetunderskott och lånebehov

Mitt förslag: Finansdepartementet och RRV bör eftersträva att
så godagöra möjligt lånebehovet.prognoser Dettasom av

förutsätter samarbetenäraett med Riksgäldskontoret. Jag anser
det nyligen inleddaatt fördjupade samarbetet mellan Riksgälds-

kontoret och RRV bör fortsätta. Om i de utredningar detman om
framtida budgetarbetet for närvarande pågår inom regerings-som
kansliet finner det önskvärt ytterligare minskaatt budgetens
kassamässighet jag det nödvändigtäratt samtidigtanser att
utveckla betalningssystem såstatens likviditeten ochatt därmed
lånebehovet bättre kan följas och prognosticeras.

Det sker i dagsläget översiktlig presentation förhållandeten mellanav
statsbudget, lånebehov och statsskuld i fmansplaner och budget-

Det problemet med dennastora redovisningprognoser. skillnadenär
mellan det redovisade budgetsaldot och det kassamässiga utfallet på
statsverket checkräkning. Denna skillnad benämns kassamässig
korrigering. En skillnad har alltid funnits till följd bl.a. fonderav som
redovisas utanför budgeten betalningar sker check-övermen vars
räkningen. Skillnaden har emellertid ökat i och med budgetenatt

i princip utgiftsmässigär och intenumera kassamässig, dvs. redovis-
ning budgeten skermot fakturanär tagits och inte betalningemot när
har skett. Transfereringar och skatteuppbörd redovisas dock
fortfarande kassamässigt.

jFör budgetåret 199394 uppgick den kassamässiga korrigeringen
till 15 mdkr. RRV i allmänhetgör ingenca dennaöver post.prognos
För följa ochatt prognosticera den kassamässiga korrigeringen i detalj
med nuvarande redovisningsprinciper skulle det krävas att typ av
betalning direkt framgår betalningssystemet. Min bedömningur är att
det skulle innebära alltför restriktionerstora på betalningssystemet om
det skulle utformas så betalningatt typ exakt gick identifieraav att
centralt. Jag vill därför inte förorda sådan lösning. Jagen attanser
den kassamässiga korrigeringsposten i de korta i ställetprognoserna
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mellanjämförelser görsattfångas sätt, t.ex.bör annat genom
budgetredovisningen.ochcheckräkningstatsverketspåutfallet

kassamässigaRiksgäldskontoretsmellanockså skeJämförelser bör
ochRRVbudgetprognoserna.ochlånebehovsprognoser

bl.a.församarbeteinlett attnyligenhar ettRiksgäldskontoret
statsverketsmellandifferensernaanalyseramöjligheternakartlägga att

visathar dockgenomgångarTidigarestatsbudgeten.checkräkning och
långsiktigaderesurskrävande. Iochsvårt prognosernadetta är meratt

utfalletmellanlikhetsteckenfortsättningsvis kunna sättbör ävenman
statsbudgeten.ochcheckräkningen

detårende närundersträvandena senastepåpekadockvill attJag
alltgjortsdetinneburit större avstegharekonomistymingen attgäller

centraltMöjligheternakassamässigheten. attrådandetidigarefrån den
andraminskar ävenbetalningssystemetinformationvärdefull avfå ur

uttalasSkattebetalningsutredningen atttilldirektiven manorsaker. I
olikabetalaskattskyldiga typerdeför attmöjligheternastuderabör

skulleDärmedtillfälle.ochvidkontopå ettskatter sammasammaav
olikabetalninginformation typervärdefullmeningminenligt avom

gåbetalningssystemetdirektframkommerskatter urnusomav
Riks-för bl.a.underlagetinnebärasinskulle i attförlorad. Detta tur
dessaJagförsämras. attskullegäldskontorets anserprognoser

Skattebetalningsutredningen.bör övervägasförhållanden avnoga
närvarandeförhållerbudgetredovisningenförprinciperFrågan om

dettairegeringskansliet. Ominomutredas mannärmareatt
budgetensminskaytterligareönskvärtdetfinner attsammanhang

utvecklasamtidigtnödvändigtdet attjag ärkassamässighet attanser
ingåochföljaskanlikviditetså enbetalningssystemet statens somatt

emellertidJagoch RRV:sFinansdepartementetsidel anserprognoser.
förutsättningslöst,frågordessaöverockså, när meratt man serman

redovisningkassamässigstriktåtergå till avbör överväga att en
förenklameningminenligtskulleåtergångsådanstatsbudgeten. En

ochlånebehovetövermöjligheterna göraunderlätta attoch prognoser
skallstatsbudgetenFråganutveckling. varastatsskuldens om

mångaemellertidkostnadsmässig harellerutgiftsmässigkassamässig,
regeringskanslietdet inomiockså måste vägasaspekterandra som

utredningsarbetet.pågående



SOU 1995:49 Överväganden och förslag 77

2.16 Presentation

Mitt förslag: Regeringens presentation budgetläget i vår-av
propositionen och budgetpropositionen kommer innehållaatt

statsbudgetensöver inkomster och utgifter för detprognoser
innevarande och det kommande budgetåret och bör innehållaäven

långtidsbudget för den följande perioden. RRV:s ochen KI:s
prognosarbete bör till det budgetarbetet. Jaganpassas nya anser

RRV:s bör kommaatt fyra gånger år i formutprognoser per av
samlat dokument avseendeett inkomster ochstatens utgifter.

RRV bör vidare förhålla sig friare till frågan hur beräkningarna
skall Avgörande allmänhetenspresenteras. är behov överskåd-av
liga och pedagogiska analyser finanser.statensav

denl budgetprocessen skall regeringen i april varje år avlämnanya en
vårproposition inriktningen den ekonomiska politiken ochom av
budgetpolitiken. Enligt riksdagen bör regeringen därvidlag lägga fram
förslag riktlinjer för budgetpolitiken för såväl detom närmast
efterföljande budgetåret efterföljandenärmast femårsperiod. Dettasom
bör ske bakgrund regeringensmot bedömning denav av
makroekonomiska utvecklingen. Riksdagen ställning tilltar
regeringens förslag. Enligt min mening bör regeringens bedömning av
budgetläget för år och den långsiktiganästa bedömningen denav
finansiella utvecklingen ske i form långtidsbudget specificeradav en
på departements- eller utgiftsområden. Regeringen bör samtidigt också
redovisa budgetläget for innevarande år utfallet ochsamt analysen av
prognosavvikelserna för det föregående året.

På basis riksdagens ställningstagande sker den forsattaav
budgetberedningen i regeringskansliet. I september överlämnar
regeringen budgetpropositionen med förslag till inkomster och utgifter
specificerade på inkomsttitlar och anslag. Enligt min mening bör
regeringen också återkomma med långtidsbudget utifrån deen mest
aktuella förutsättningarna. Budgetläget innevarande år bör också

och budgetavvikelserpresenteras analyseras.
RRV:s och KI:s prognosarbete bör till detanpassas nya

budgetarbetet. Jag RRV:satt bör komma fyraanser utprognoser
gånger år i form samlat dokumentett avseendeper av statens
inkomster och utgifter. RRV bör vid andraäven tillfällen kunna

sin på detpresentera statsfinansiella läget verket så finnersyn om
lämpligt. dagslägetI två inkomstberäkningargörs och fem
budgetprognoser år. Genom presentationernaatt med mitt förslagper
kommer ske mindre ofta frigörsatt för analys materialet.resurser av
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delregelbundetprognosavvikelser bör utgöraAnalyser t.ex. en avav
prognoserna.

âret.innevarande Jagminst omfatta detbörRRV:s anserprognoser
följande åren.utblickar deocksåskälstarka överfinns göradet attatt

Samarbetetmedintegreras Klzsdockarbete måsteDetta prognoser.
uttryck i formsigbör bl.a.och KImellan RRV ta gemensamav en

överensstämmandestatsfinansiell ochmakroekonomisk och närasyn
respektiveslagkraften ibörEnligt min meningpubliceringstillfállen.

Samarbetetsamarbete.öka med dennamyndighets typ avprognoser
myndighetsrespektivepådock skemåste eget ansvar.

beräkningarnatill frågan hurfriareförhålla sigvidarebörRRV
överskådligabehovallmänhetensAvgörandeskall ärpresenteras. av

skallBeräkningarnafinanser.analyserpedagogiskaoch statensav
med regeringensjämförbaradock prognoser.vara
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3 Organisationen och nätverket

3.1 Informationsflödet vid beräkningar av
statsbudgetens inkomster

Riksrevisionsverket RRV skall enligt sin instruktion till regeringen
överlämna resultatet två beräkningar år avseende statsbudgetensav per
inkomster för nästkommande budgetår. Beräkningarna underlagutgör
för regeringens inkomstberäkningarna i budget- och kompletterings-
propositionen. RRV skall vidare regelbundet göra överprognoser
utfallet statsbudgeten och redovisa statsbudgetensav utfall för det

budgetåret. Verket skallsenaste i samband med budgetprognoserna
beräknaäven lånebehov.statens

Bild 3.1 Informationsflödet det gäller beräkningarnanär statsbudgetensav
inkomster för innevarande år, följande år och långsiktskalkylema kan schematiskt
och översiktligt illustreras på följande sätt.

DDDDDDDDDEDDD
övrigamyndigheter

Ftks s erketefI IOIlSV

q..; lnkornst- Budget-

beräkni
:‘Hn%d¢av§T1entetg

i ‘FiBa FiseiFack- i Rp]departement

irkorrstberékningar-á
ddprogmsecutfallj Finansutskottetantaganden

Finansdepartementet lämnar sin senaste denöver makro-prognos
ekonomiska utvecklingen till RRV. Prognosen fram Finans-tas av
departementets ekonomiska avdelning iEF och underlagutgör för
RRV:s inkomstberäkningar. De viktigaste komponenterna i de
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lönesumma,utvecklingenmakroekonomiska är avprognoserna
konsumtion.och privatpriserdriftsöverskott,

juridiskaochfysiskainkomstslagen:beräknar de störstaRRV
mervärdesskattsocialförsäkringsavgifter, samtinkomstskatt,personers

uppgifterRRVinhämtarinkomstslagövrigapunktskatter. Förvissa
två gångerenkätermyndigheternaredovisningsskyldigafrån de via

året.om
verketharberäkningsansvar ettharinkomsttitlar där RRVdeFör

dvs.myndigheterna,redovisningsskyldigademedsamarbetenära
Riksförsäkringsverket RFV,ochtullverketRSV,Riksskatteverket

utfalletredovisningRSV:sSocialdepartementet.med avavsamt
framRSVomfattande. ävenmånad tarskatteuppbörden ärper

undersökningar.taxeringsstatistiskaför RRV:sunderlag
utfallsstatistikförutom ävenlämnarRFVochTullverket pro-

gnosuppgifter till RRV.
dvs.statsbudgeten,påredovisasSocialförsäkringsavgifterna netto

model-finansiera. RRV:sskallavgifternautgifterföravdragefter som
socialförsäkringsavgifter. För attinkomsternaenbartler avavser

därförinkomstberäkningarnabehöverinkomsttitelnpåbedöma nettot
uppgifterfår dessautgifterna. RRVmed överkompletteras prognoser

Social-medkontakterViaåret.tillfällenvidfrån RFV ett ompar
tillutgiftsberälcningarrevideradeförunderlagfår RRVdepartementet

Socialdepartementetslönesummaantagandenföljd m.m.omnyaav
förgrundenantagandebild ärpåbaserasberäkningar somsamma

inkomstberäkningar.RRV:s
ochbestår imodellarbete attdel RRV:sviktigEn anpassaav

regeländ-beslutadeellerföreslagnatillinkomstmodellemautveckla
skatteekono-meddialoglöpandeavseendei dettaharRRVringar. en

tillhar bl.a.EnhetenFise.Finansdepartementetpåenhetenmiska
skatteför-konsekvensernaekonomiskadeberäknauppgift av nyaatt

slag.
bud-Finansdepartementetsdå främstochFinansdepartementet,

RRV:sanvändarenhuvudsakligadenFiBa,getavdelning är av
officielladeFinansdepartementettillinkomstberäkningar. Det är

ocksåbeställerFinansdepartementetriktas.inkomstberäkningarna
sistnämn-beräkningstillfallena. Dessaofficiellademellanberäkningar

underhandsbe-inofficielladockberäkningarda är mest att se som
inkomstberäkningamai långtids-förvidareräkningar. RRV svarar

för denunderlagocksåinkomstberäkningar utgörkalkylerna. RRV:s
i national-inkomsterberäkningavdelningensekonomiska statensav

budgeten.
Konjunkturinstitutet KItillinkomstberäkningarvidareRRV gör

beräkningarDessaekonomiskainstitutetsför rapporter.underlagsom
tilllämnat RRV.ekonomiska bild Kldenbaseras som
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ñnansstatistikförområdetinomanalyserarUtfallsmässigt RRV
national-medenlighetdem iochinkomster presenterarstatens

deni sinNationalräkenskapernakrav. utgör turräkenskapernas
analyseravdelningensekonomiskaoch dengrunden för Klviktigaste :s

och prognoser.

Vid beräkningarinformationsflödet3.2 av
budgetåretföljandeutgifter för detstatsbudgetens

beroende påsker på olikautgifterstatsbudgetens sättBeräkningenBild 3.2 av
budgetåret skerföljandeför detUtgiftsberäkningarnaberäkningenvilket år avser.

följandeillustreras medoch kanbudgetprocessregeringskanslietsdel avsom en
schema.

DDDDDDDDDDDDD
myndigheterövriga

Riksrevislonsverket

Inkonst Budget.
beräkningar prognoser

Fack-
,departement

‘‘ Finansdepartementet

H‘eFiBaF1E
V

l
RiksdagenLngfIsberflringar—

delprogmosenulfdl Pesputskott7 antaganden

budgetårföranslagsframställningari sina nästaharMyndigheterna
på de olikamedelsförbrukningenförväntadedengjort beräkningar av

generellavissapåbaserasAnslagsframställningarna,anslagen. som
respektive myndighetstilllönenivåer skickasanvisningar m.m.,om

fackdeparte-mellandiskussionerDärefter vidtarfackdepartement.
nivå. SamtidigtutgifternasgällerFinansdepartementet vadochmenten

utifrånanslagenomräkninggranskningockså teknisk ochsker aven
särskiltanslagmakroekonomisk bild. deFör ärsomgemensamen

fackdepartementenvolymantagandenkänsliga för olika pris- och gör
och dåbudgetåret,regelbundet under helaberäkningar ävennya

förgäller anslagetbudgetår. detinnevarande Näravseende stats-
underhandsbe-löpandeRiksgäldskontoret RGKskuldräntor gör
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räkningar till Finansdepartementet för såväl innevarande följandesom
budgetår.

Regeringen förslaget tillpresenterar utgifter för det följande
budgetåret i budgetpropositionen till riksdagen i januari. I vissa fall

regeringen under vårenattavser särpropositionsenare presentera en
berör anslagstilldelningen till visst område.som dessaett I fall anges

enbart jämfört med tidigareett år oförändrat belopp i budgetpro-
positionen. Skillnaden mellan detta belopp och regeringens bedömning

de faktiska utgifterna i beräkningspostentasav Tillkommandeupp
utgiftsbehov, TUBen. kompletteringspropositionen,Inetto som
presenterasi april, kan de då framlagda särpropositionernas beräknade
budgeteffekter redovisas respektive anslag. I samband med
kompletteringspropositionen räknas de pris- och lönekänsliga anslagen

med då aktuella antaganden den makroekonomiskaom utveck-om
lingen. Denna omräkning medför emellertid inte anslagenatt
förändras. Merbelastningen eller den minskade belastningen beaktas
i stället i TUBen. l TUBen beaktas också effekterna tilläggsbud-av

och andra förväntadegetar utgifter och inkomster på områden där
regeringen planerar inte lagtännu fram förslag till riksdagen.men

budgetpropositionenI och kompletteringspropositionen presenterar
regeringen också nationalbudget. dennaI ingår beräkningen överen

inkomster ochstatens utgifter realekonomiskt fördelade enligt
nationalräkenskapernas definitioner. Till följd problem med attav

statsbudgetensöversätta anslag till realekonomiska kategorier inhämtar
dock den ekonomiska avdelningen de uppgifter den behöver till stor
del från håll budgetavdelningen.annat än Den ekonomiska av-
delningen förlitar sig i utsträckningstor på de uppgifter statensom
utgifter KI tagit fram, bl.a. utifrån enkäter tillsom statliga myndig-
heter. Ekonomiska avdelningen marginaljusteringargör Klzsav
uppgifter betingade dels makroekonomisk bild, delsav en annan av
information förändringarstörre utgifterna till följdom bud-av av
getarbetet. Förfarandet innebär utgifterna inteatt beräknadeär på ett
konsistent i de olikasätt delarna fmansplanen. Problemet kommerav

i högre gradän tydliggörasatt budgetennär läggs till kalender-om
budgetår, vilket betyder nationalbudgetenatt och statsbudgeten
kommer tidsperiod.att avse samma

Till följd den fortsatta riksdagsbehandlingen efterav det att
kompletteringspropositionen beslutats regeringen kan utgifterna iav
den fastställda statsbudgeten komma skilja sig frånatt regeringens
förslag. I samband med riksdagens behandling budgetförslaget harav
riksdagsutskotten kontakt med respektive fackdepartement. Riks-

Nationalräkenskapernaföljer de internationellaregler rekommenderas FN isom avHandbookof nationalaccounting.



och nätverket 83l995:49 OrganisationenSOU

i för-små förändringarbrukar dock föranledadagsbehandlingen
riksdagsbehandlingenregeringens budgetförslag. Underhållande till

aktuella be-utifrån denomräkning anslageningensker det mestav
effekt skallmakroekonomiska utvecklingen. Dennadendömningen av

statsbudgeten.riksdagen iredovisasbeaktas ii teorin TUBen som av
förlita sigväsentligtemellertid därvidlag i alltfårRiksdagen

bedömning.Finansdepartementets
dock Riksdagensinhämtarstatsskuldräntornadet gällerNär

tillRiksgäldskontoret. Orsakenfrånaktuella beräkningarfinansutskott
ofta har beräknatsframförallt statsskuldräntornaförfarandedetta är att

ochoch valutakurserberäkningstillfälletaktuellautifrån vid räntesatser
för dessa antaganden.känsligaberäkningarna äratt

beräkningarvidInformationstlödet3.3 av
innevarande budgetår.utgifterstatsbudgetens

budgetår enligtför innevarande skerUtgiftsberäkningarnaBild 3.3 en annan
lnformationstlödet vidkommande budgetår.beskrivits förvadordning än som

schematiskt nedan.för år 0 beskrivsutgiftsberäkningar

myndigheterövriga

rki}Riksrevisionsv

Irkomst- Budget.
beräkningar,gognoser

.,//’ RiksdagenFack
depanemem Finansutskottet

Finansdep mentet

FlE Fi Fise

utgiftsberékningar2
delprognoser,utfall:

utgiftsberäkningarna.innevarande budgetår för RRVFör RRVsvarar
i sin via enkäter fråndetta begäragör ettatt turgenom prognoser

myndigheter förväntade utgifter. förser därvid30-tal deras RRVom
myndigheterna med antaganden ekonomiska utvecklingenden avom
betydelse för anslagsutvecklingen. förutsättningar har i sinDessa RRV

erhållit från Finansdepartementet. finns dock inga formellaDettur
krav använda Finansdepartementets antagandebild. Finansdeparte-att
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lämnar också uppgift storlekenmentet TUBen. För de övrigaom
utgifterna RRV uppskattningargör medelsforbrukningen.överegna

inteOm några beslut fattats ligger i regel statsbudgetens uppgiftnya
kvar inte utfallet indikerar annat.om

RRV efter kritiskt granskasträvar myndigheternas uppgifter,att
bl.a. utifrån bedömningar utgifternas säsongsmässiga fördelning. Iav
praktiken RRV:s möjligheterär väsentligagöra frånatt avsteg
myndigheternas uppgifter begränsade. Eventuella justeringar sker
oftast i samråd med myndigheten. Innan budgetprognoserna publiceras
låter RRV, sedan några år tillbaka, regeringskansliet lämna synpunkter
på den preliminära prognosen.

RRV:s budgetprognoser realekonomiskt fördeladeävenpresenteras
till hjälp för ochKI den ekonomiska avdelningen på Finansdeparte-

i deras arbete med frammentet samlad bild denatt ta överen
ekonomiska utvecklingen.

RRV:s budgetprognoser syftar främst till beslutsunderlagutgöraatt
for regering och riksdag. Vid mina kontakter med företrädare för
banker och fondkommissionärsfrrmor har jag också kunnat konstatera

det finns intresse från deras sidaatt detett stort gäller följanär att
statsfinansernas utveckling. Intresset fokuseras främst på lånebehovet
och de inkomst- och utgiftsflödena.större Generellt efterlyses ett
översiktligt och pedagogiskt material innehållande känslighetsanalyser
och tumregler olika slag kan användas underlag forav som som egna
analyser.

3.4 Förutsättningar för RRV:s prognosarbete

RRV:s arbetsuppgifter med inkomstberäkningar, budgetprognoser och
fmansstatistik sker RRV:s ekonomiska avdelning inom enheten för
ekonomisk information. förAnsvaret riksredovisningen och stats-
budgetens utfall vilar enheten för koncernekonomi inom samma
avdelning.

RRV:s prognosarbete utgår från beräkningar för ochvar en av ca
150 inkomsttitlar och 800 utgiftsanslag tillsammans omfattarca som
statsbudgeten.

Beräkningarna grundar sig på fattade beslut och lagda propositio-
innebärDet i prognosarbetet inteatt anteciperar troliganer. man

beslut. Beräkningarna bygger antaganden den samhällsekono-om
miska utvecklingen från Finansdepartementet.

Eftersom Finansdepartementet lämnar förutsättningar för prognos-
beräkningarna bestämmer i hög grad de olika beräkningarnanärman
skall genomföras. Detta gäller särskilt för underhandsberäkningarna

inkomsterna. budgetprognosernaI inkomstberäkningenutgörsav av
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Eftersomunderhandsberäkningentill Finansdepartementet.den senaste
innebärbaserasberäkningarnaantagandenvilkaRRV presenterar

ekonomiska lägetdetbildFinansdepartementetsförfarandet att av
För-budgetprognoserna.viakännedomallmänhetenstillkommer

olika produkternadeförtidsplanerockså kravställerfarandet att
Finansdepartementet.samarbete medifastställs nära

ochinkomsttitelenskildvarjeförkunna göraFör att prognoser
bevakninglöpandedet skemåsteutgiftsanslagenskiltvarje nyaaven

beräkningsförtltsättningarna ipåverkarlagändringarochbeslut som
regeländringar.medel ellertilldeladeytterligareform av

bevakas:löpandemåstedokumentFöljande

riksdags-utskottsbctänkande,propositioner,riksdagstryckLöpande-
beslut.

disponeringbeslutandraochregleringsbrevRegeringsbeslut avom-
budgetåret.undermedel

författningssamling.Svensk-
årsredovisningar.bokslut ochMyndigheternas-

Anslagsframställningar.-
redovisning.löpandeMyndigheternas-

möjlighetockså stämmaattBevakningen prognosmyn-avenger
iregelförändringar i skattesystemetdigheternasz görsViduppgifter.

skatteekonomiskaFinansdepartementetsmedavstämningregel en
enhet.

tolkasvårigheter delsmed vissa rättförenat attiblandkanDet vara
bedömaregeländring, dels attkonsekvensenekonomiskaden enav

dessa fallmellan budgetår. lperiodiserasskallekonomisktdenhur
berördellerangivna handläggareni beslutetregel denikontaktas

klarläggande.förmyndighet

riksredovisningFinansstatistik och3.5

därsammanställningarekonomiskaolikabestårFinansstatistiken av
och realekono-ändamålefterutgifter fördelasochinkomsterstatens

miska arter.
konsoliderad real-främstfinansstatistikProduktionen enavserav

utgifterochinkomstertotala samtfördelningekonomisk statens enav
statsbudgeten.utfallochfördelningrealekonomisk prognoserav

2Med medbiståRRVde myndigheter utsettattprognosmyndighct prognosersommenas
utgifternadeöver egna
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Finansstatistikens produktionsplan i samarbeteupprättas nära med
användarnaSCB:s nationalräkenskaper,KI, Finansdepartementet och

i hög utsträckning derasstyrs önskemål.av
denI realekonomiska fördelningen totala verksamhetstatensav

TV grunddata myndigheternasutgörs redovisning i riksredovis-av
ningen och halvårsdata. Dessa uppgifter kompletteras medavser
enkäter till utvalda myndigheter där detaljerade uppgiftermer som
inte framgår redovisningen efterfrågas. Exempelvis tillfrågas Väg-av
verket investeringar i regi och RFV vissa fonder.om egen om
Dessutom inhämtas information från andra statliga fonder intesom

i riksredovisningen,rapporteras Norrlandsfonden,t.ex. men som
ingår i enligt nationalräkenskapernasstaten definition. Ofta kan en
komplettering med avseende på fördelning forsäljningsinkomsterav
på inomstatliga respektive utomstatliga inkomster behöva göras.
Förutom omfattande myndighetskontakter används andraäven
informationskällor för komplettering årsredovisningar.t.ex.som

Den realekonomiska fördelningen statsbudgeten, vilket är ettav
begreppsnävare totalaän verksamhet, komplicerasstatens av

myndigheternas redovisning utgiftsslag under anslag inte alltidav
håller tillräckligt hög kvalitet. Myndigheternas realekonomiska
fördelning i stället främst den totala verksamheten, dvs.avser även
den icke-anslagsfinansierade delen. Därigenom behöver finans-
statistiken relativt omfattandegöra kompletteringar för erhållaatt
statsbudgeten realekonomiskt fördelad. många fallI används hela eller
tillämpliga delar myndighetens realekonomiska struktur schab-av som
lon för anslagsdelen. RRV också schablonmässigagör fördelningar
med hjälp regleringsbrev eller andra dokument.av

Anslagens realekonomiskafördelning för det föregående budgetåret
tjänar vidare tekniskt underlag for regeringskansliets pris- ochsom
löneomräkning anslag för det kommande budgetåret. hjälpMedav av
prisindex från SCB maskinellagörs pris- och löneomräkningar per an-
slag.

3.6 Samarbetet med Riksskatteverket

Uppgifter från Riksskatteverket RSV primärtär intresse förav
RRV:s beräkningar statsbudgetens skatteinkomster. lämnarRSVav
utfall för arbetsgivaravgifter, inkomstskatter, mervärdesskatt och
punktskatter i form månadsrapporter 9 till 12 dagar efter utgångenav

inbetalningsmånaden.av
På månadsrapporten arbetsgivaravgifternaöver specificeras

uppbörden arbetsgivaravgifter för viss månad. Rapportenav ären en
bearbetning de uppgifter arbetsgivarna lämnar på uppbörds-av
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för aktuellframgår bl.a.deklarationen. lönesummanAv rapporten
det generellaNorrlandsersättningen ochmånad, storleken an-

ställningsstödet den särskilda löneskatten.samt
sammanställning inbetaldamånadsrapportEn avger enannan

uppbördsledolika inkomsttitlar ochmånad uppdelatskatter vissen
redo-A-skatt. Båda dessa månadsrapporterpreliminärkvarskatt,t.ex.

Månadsrapporternaskett via postgirot.inbetalningarvisar bara de som
kreditera inbetalningarnabokföringsunderlag för rättattutgör

i riksredovisningen.inkomsttitlar
lämnar i december:RSV

Taxerings-specificerat på olika inkomstslag-Taxeringsutfallet m.m.
skatte-för de olika skatteslagen, dvs.underlagetutfallet ävenanger

baserna.
uppgifter den slutligainnehåller hur-Debiteringssammandragsom om

ocksåDebiteringssammandraget innehållerskatten är sammansatt.
skall slutregleras.fastställda skattenuppgifter hur denom

från redovisningdirekt denRRVrad uppgifter hämtarEn
ekonomiska redovisningssystemet. Deti detskatteförvaltningen gör

från skatteförvaltningen till dede utbetalningargäller b1.a. görssom
skattskyldiga.

såtillvidaoch ovanligtFörhållandet mellan RSV RRV är att
verksamhetsansvaret.skilt från RSV harför äransvaret prognoserna

någon förkompetensefter byggainte attsträvat att egenupp
har i ställetRSV enbart levereratprognosticera skatteinkomsterna.

haranalys. RSV emellertid påför vidareutfallsdata till RRV senare
uppbördsstatistiken.vid analyser Dettatid ökad viktlagt samman-av

bedöma effekterna kontroll-medhänger bl.a. RSV:s strävan att av
förutvecklingen resultatuppföljningeninsatserna medsamt av

nödvändigt i ökadhar därvidlag blivitverksamheten. Det att ut-
analysera utfallen skatteuppbörden.sträckning av

ekonomiskaSamband med Finansdepartementets3.7

avdelning

medförser RRVekonomiska avdelningFinansdepartementets
inkomstkalkylerna.förmakroekonomiska bedömningar till grund

makroekonomiska bildenpå årsbasis.Antagandena Denanges
ofta och i relativt utsträckning.revideras stor
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Diagram Konsumentprisindex3.1 KPI, ökning från föregående år 1991-1993

M

a

N

91 92 93
- mm jKP-1 KP UHaI

Källa: RRV:s budgetprognoser

Diagram 3.2 förändringLönesummans från föregående år 1991-1993

II
%32 93

- |]]I1]] jKP-1 KP UliaH

Källa: RRV:s budgetprognoser
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3.3 Förändring från föregående årDiagram privat konsumtion, löpande priserav
1991-1993

91 92 93
- [Hm] -KPH KP Utfall

Källa: RRV:s budgetprognoser

för makrobedömningarnaPrognosavvikelsema viktigär en an-
de statsñnansiellaledning till avvikelserna för prognoserna.

ekonomiska avdelningFinansdepartementets också viktigär en an-
inkomstberäkningar. lnkomstberäkningamavändare RRV:s utgörav

för den ekonomiska avdelningens bedömningarunderlag statensav
både kortinkomster i nationalbudgeten och lång sikt. Inkomstbe-

realekonomiskträkningarna därvidlag uppställda.är

Finansdepartementets3.8 Samband med
skatteekonomiska enhet

Finansdepartementets skatteekonomiska har bl.a. till uppgiftenhet att
beräkna ekonomiska effekternade förändrade Skatteregler. dettaIav
arbete har enheten samarbete Enhetens beräkningarnära med RRV.ett

effekterna skatteförslag viktig utgångspunkt för RRV:sutgörav av en
inkomstberäkningar. beräkningarDe del i all-RRV ärtarsom av

relativtmänhet detaljerade. Beräkningarna i allmänhet gjorda iär
modeller skapade för den aktuella situationen. gällerdet regelför-När
ändringar i beskattningen fysiska använder enhetenav personer
däremot vanligen modell den har tillgång till.RRVsamma som som

denna del skerI samarbetet med RRV i dialogform.mer
Finansdepartementet lämnar enbart uppgifter till regelför-RRV om

ändringens effekt givet vissa antaganden. Beräkningarna inkluderar i
allmänhet inte effekter ändrade beteenden, dock beaktas i före-av
kommande fall inverkan på andra skattebaser övervältring viasamt
förändrade löner, priser ocheller vinster. svårt i efterhandDet är att
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granska skatteändringar har lett till det beräknade resultatet dåom
skatteinkomsterna förändras andra orsaker.även av

efterRRV bedöma Finansdepartementetssträvar uppgifteratt om
verkar rimliga innan verket använder dem i sina modeller. För det

leder samarbetet till Finansdepartementets skatteekonomiskamesta att
enhet och RRV effekten vissär överens regeländring. Sam-om av en
arbetet dock till sin sådant beräkningsansvarigaär RRV:snatur att
tjänstemän inte det sin roll ifrågasätta departementets be-attser som
dömningar. Till detta bidrar också arbetsuppdelningen gjord såatt är

handläggarna på RRV respektive Finansdepartementetkompletteraratt
kontrollerar varandra.änsnarare

3.9 Samband med Finansdepartementets
budgetavdelning

Finansdepartementets budgetavdelning den främste ochär mottagaren
beställaren inkomstberäkningarRRV:s och budgetprognoser.av

Vad inkomsterna för innevarande och nästkommandeavser
budgetår får budgetavdelningen regelbundet inofficiella beräkningar
från RRV. Beräkningarna gås igenom och analyseras tillsammans med
skatteavdelningen och ekonomiska avdelningen.

Budgetprognoserna får Finansdepartementet först underhand för
kännedom och för möjlighet lämna synpunkter. Fackdepartementenatt
har också givits ökad möjlighet lämna synpunkter på RRV:satt

Synpunkter från regeringskansliet kan leda till verketprognoser. att
på kontaktar den berörda myndigheten ochellernytt avviker från
myndighetens uppgift. På detta utnyttjas fackdepartementenssätt
kunskap verksamheten till effektivare granska myndigheternasattom
uppgiftslämnande. Samtidigt ökar kraven på fackdepartementen haatt

bättre budgetuppföljning.en
Regeringens styrning RRV sker för närvarande i liten utsträck-av

ning på formella grunder. Styrningen sker i stället informellt.mer
Tjänstemännen RRV utför beräkningar statsbudgetensöversom
inkomster deltidsanställdaär Finansdepartementett.ex. den tid dåav
de utför underhandsberäkningarna.

3.10 Samband med Konjunkturinstitutet

KI gör gånger är den samhällsekonomiskatre överegna prognoser per
utvecklingen inklusive utvecklingen inkomster och utgifter.statensav
KI:s prognosperspektiv två till år.är RRV:s inkomstberäkningartre
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viktigt underlag i dettautgör ett sammanhang. KI underlagäventar
från andra myndigheter deras inkomster och utgifter.om

lämnar FörutsättningarKl den makroekonomiska utvecklingenom
underlag till RRV. Kl utnyttjar inkomstberäkningarRRV:s ochsom

modeller med undantag mervärdesskatteberäkningarna. harKI påav
detta område valt fram modell.att ta en egen

använder sigKI realekonomisk fördelning enligt national-av en
räkenskapsdeñnitioner institutetnär analyserar och prognosticerar

inkomster och utgifter. KI måstestatens därför översättningargöra
mellan budgetredovisningen och nationalräkenskaperna vilket är
komplicerat och tidskrävande källa till fel. Klzs prognosarbetesamt en
skulle underlättas tydligare redovisning inkomster ochstatensav en av
utgifter enligt olika definitioner och sambandet dem emellan.av

3.11 Samband med Riksgäldskontoret

Från och med budgetåret 199394 kompletteras, på regeringens
uppdrag, RRV:s budgetutfalletöver med överprognos en prognos
lånebehovet. Skälet till detta budgetsaldot kommitär bliatt alltatt ett
mindre användbart mått upplåningsbehov och på för-statens
ändringar i statsskulden till följd statsmakternas beslut i alltattav

utsträckning redovisastörre statlig verksamhet utanför statsbudgeten.
Regeringen har dock nyligen föreslagit föra del dennaatt en av
verksamhet, Arbetsmarknadsfonden, tillbakat.ex. in i statsbudgeten.

harDet sedan lång tid funnits skillnad mellan budgetsaldoen en
och länebehov, definierat skillnaden mellan det redovisadesom
budgetutfallet enligt riksredovisningen betalningssaldotoch på
statsverkets checkräkning i Riksbanken. Vissa fonder redovisas t.ex.
utanför budgeten medan betalningarna till och från fonderna sker över
statsverkets checkräkning. Skillnaden har emellertid ökat i och med

statlig verksamhet i ökadatt utsträckning redovisas utanför statsbud-
Skillnaden har också ökatgeten. budgeten ärattgenom numera

utgiftsmässig och inte kassamässig, dvs.redovisning budgeten skermot
faktura tagitsnär och inte betalningemot har skett. Transferering-när

och skatteinkomster redovisas dock fortfarande enligt kassamässigaar
principer.

Riksgäldskontoret har, bl.a. till följd förhållanden,dessa underav
lång tid haft prognosverksamhet stöd för den kortsiktigaen egen som
upplåningen. Lånebehovsprognosernahar normalt varit kortfristigasett
till sin karaktär. harDet varit frågan dag för dag påom prognoser upp
till månaders sikt. Förtre på längre sikt har kontoret använtprognoser
sig RRV:s och Finansdepartementets budgetprognoser. Till följdav av
de försämrade statsñnanserna och det därmed ökade lånebehovet har
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statsobligationeroch statsskuldväxlaremissionerRiksgäldskontorets av
viktigt inslag i emissionsverk-omfattande.bli allt Ettkommit att mer

upplåningen iinformation till långivarnaviasamheten är att om
för emissionema möjligt.förutsättningarså godaförväg skapa som

inte enbart påprecision i lånebehovsprognosernahögförutsätterDetta
Riksgäldskontoret harsikt, till år.längresiktkort ettävenutan upp

regeringenfrån ochlånebehovsprognoserna RRVfunnitdärvid att
haft den kvalitet och precisiontidsperspektiv inte alltidi dettaäven
tendenserna till minskad kassa-beror delsnödvändig. Dettaärsom

inte hellerdels budgetprognosernai statsbudgeten,mässighet att
budgetutfallet.redovisadeprognosticera detväl lyckatstillräckligt

omständigheter sedan höstenföljd dessahar tillRiksgäldskontoret av
lânebehovets storlekbedömningredovisat sinoffentligt över1994 av

Riksgäldskon-medfört såvälhar RRVperiod.längre Detta att somen
budgetår ochför innevarandelånebehov attettpresenterartoret nu

bådadetta har deåt. konsekvensskiljer sig Som avenprognoserna
jämföraintensifierat arbetet mednyligenmyndigheterna att pro-

gnoserna.
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4 Prognoserfarenheter

4.1 förPrognoser innevarande och kommande budgetår

För riksdagen skall ha underlag bedömaatt regeringens eko-att
nomisk-politiska förslag regeringenpresenterar överprognoser
statsbudgetens inkomster och utgifter för det kommande budgetåret i
budgetpropositionen och kompletteringspropositionen. I dessa

regeringen för utgiftsprognoserna och Riksrevisions-prognoser svarar
verket RRV i huvudsak för inkomstprognoserna. Riksdagens beslut
i dessa frågor leder till statsbudget I statsbudgetenatt kanantas.en
riksdagen ha reviderat regeringens och RRV:s prognoser.

Under budgetåret femRRV budgetprognoser ipresenterar vilka
verket för beräkningen inkomsterna. Utgifts-merpartensvarar av av
beräkningarna med hjälp enkäter tillgörs de myndigheterna.störreav

budgetprognoserRRV:s förunderlag regeringensär beräkningar in-av
komsterna och utgifterna för innevarandedet budgetåret i budgetpro-
positionen och kompletteringspropositionen. Regeringen i vissagör
fall avvikelser från RRV:s till följd andra makroekono-prognoser av
miska bedömningar och aktuell information vad gällert.ex.mer nya
regeringsförslag eller beslut RRV inte kunnat beakta i sina beräk-som
ningar.

Jämförs budgetsaldot från budgetpropositionenöverprognoserna
BP, kompletteringspropositionen KP, statsbudgeten SB, RRV:s
budgetprognoser och ochBP KP igen med det faktiska utfallet fram-
kommer vissa figurmönster, 4.1.se

budgetårenFör 198485 198889 innebar praktisktt.o.m. taget
varje beräkning budgetsaldot minskning det tidigareny av en av
beräknade underskottet. Perioden sammanfaller väl med den långa
högkonj unktur rådde under 80-talet. Budgetåret 198990 markerarsom

brytpunkt. Inledningsvis beräknades förbättringar skeen även
budgetåret 198990. Beräkningarna gjordes i slutet budgetåretsom av
innebar emellertid saldot försämradesatt i förhållande till tidigare

Utfallet för budgetåret 198990 innebar också mindreprognoser. ett
budgetöverskott året innan.än
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198485-199394PrognossaldoDiagram 4.1

Mk E 3990
Äåw 87889091,I B889

V ÅF
Irms

9crf: aea7
+9

‘B
42%-50000- V

.4-‘%—-’ 8586.2———e- .

k-100000 B485 91,92’a

.

‘-150000 +
X

9293 .x;¢—9394 171
x 43%, e.-200000

IlvVIll l UtfallKP ProgeProg4 Prog5BPProg23SB ProgtBP KP

budgetpro-Budgetpropositioner, kompletteringspropositioner och RRV:sKälla:
gnoser

innebar i varje199091 199293Under perioden stort settt.o.m.
försämring förhållande till tidigarebudgetsaldot iberäkning av enny

budgetåret 199293 försämrades budgetunderskottetberäkning. Under
beräkningen till inemot mdkr i utfall.mdkr i den första 190från 70

motsvarande vändning ha inträffatbudgetåret 199394Under synes
i positiv riktning i såunder budgetåret 198990skedde men nusom

Inledningsvis innebar varjeunderskottet minskade.motto att prognos
budgetåret pekade beräkningarna påslutetförsämringar mot avmen

199394 blev också någotstatsñnansema. Utfallet förförbättringar i
för föregående året.bättre detän

utveckling i relation till det faktiskaStälls denna av prognoserna
det uppenbart budgetutvecklingenutfallet, figur 4.2, är ärattse

konjunkturberoende och utvecklingstendenserna under-mycket att
i kan bero på antingen deskattas Det attsenareprognoserna.

makroekonomiska bedömningar baseras under-prognosernasom
kraften i den ekonomiska förändringen eller inkomst- ochskattar att
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makroekonomiskutgiftsmodellerna givet korrekt bild inte förmåren
visa den statsñnansiella utvecklingen.

Diagram 4.2 Budgetsaldo exklusive mdkrstatsskuldräntor 198384-199394,

-180

-200

-240 l I I I | I l | I I83184 EH55 BEIBSBSIB7SNESB8189SSH] SW31 91l32 92l93 93494

Källa: RRV:s budgetprognoser

Noterbart också det ofta skerär förändringaratt istora prog-
budgetsaldot under budgetåret.sent Awikelsennoserna mellanav

budgetprognos 6 kommer i juni, budgetåretnär praktisktsom taget är
slut och utfall föreligger och det slutligat.o.m. utfallet oftaärmars,
betydande.

Diagram 4.3 Prognosavvikelser för budgetsaldot mellan i budgetpro-prognos
positionen och utfall mellan RRV:s budgetprognossamt 1och utfall procentsom

totala utgifiema.av

16°o
BP Utfall
I:l14%

P1og1utlal f
12%-
10%:

6%
6%.

4°o’
.

2%-

i iU°o I I I I I I I F I9394 9495 asas asa7 a7ea eaas asso 9091 9192 9293 9394

Källa: Budgetpropositioner och RRV:s budgetprognoser
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figurtiden,budgetsaldotförprognosavvikelsema överJämförs se
år detunderökadessa tenderat närfinner att4.3, att senareman

i budgetpropositionenursprungligaregeringensgäller prognoser
urskiljas detinte kantendensmedan närmed utfalljämfört samma

budgetprognoser.gäller RRV:s
figur kanutgifterna, 4.4,enbartgällerdet överNär seprognoserna

underrelativt välprognosticeradesutgifternakonstaterajag att
budgetåretundantag198889, med198384perioden t.o.m. av

budgetår tilldetta kanprognosawikelsenrelativt198485. Den stora
Riks-realiseradesvalutaförluster närdeförklarasdelstor somav

utländsk valuta.fortidsinlöste lån ivarselkortmedgäldskontoret
vid den förstaingentingpraktisktfrånökadeValutaförlustema taget

utfallet.mdkr i14till drygtberäkningen

198485-199394Utgiñsprognoser4.4Diagram

9293fl.Mkr i600000

d- x ,‘N. .550000 ,, xi 9394

500000

ii i 9192

l450000 -a ‘BB—995 -,4 9091

5990400000 fy_*___#_ç,..—4----~-

9999t———nr 87,88
It#a‘¥§€§

350000

3435-’: asas
300000 i ii I lii .i Ai KP Frogs UtfallProgsPr0g1Prog23BP Prog4KP SBBP

budgetpro-komplctteringspropositioner och RRV:sBudgetpropositionenKälla:
gnoser
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Från och med budgetåret 198990 märks emellertid ökade svårig-
heter beräkna utgifterna. Från och med detta år överstiger utfallenatt
de först gjorda i relativt omfattning. Noterbartstor ärprognoserna
också utgifterna ofta har reviderats kraftigt mellan statsbud-att upp

och budgetprognos Under de två budgetårengeten har detsenaste
å andra sidan skett nedrevideringar i slutetav prognoserna av
budgetåren.

Diagram Inkomstprognoser4.5 198485-199394

Mkr ———-500000

i450000

9293
400000

i V ase9asoooo . -~z , . enas

-I-—.’ ——~‘;300000 8687

8586

34as~4,, V —250000 - “:‘:+~—erZr

200000I T I á4 l l l Il |BP KP SB Prog1Prog23BP Prog4Frogs KP Progs Utfall

Källa: RRVzs budgetprognoser

Tendensen har under lång tid varit inkomsterna underskattats.att
Detta torde bero antingen antagandena lönesumma, privatatt om
konsumtion, driftsöverskott har varit i underkant eller på attm.m.
inkomstmodellerna inte tillräckligt väl har avspeglat de verkliga
ekonomiska förhållandena. Budgetåret 199091 ha varit ettsynes
brytningsår då förändringarna innebar mindre inkomster jämfört med

4 15-0536
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199192 och 199293.tendens fortsatte undertidigare Dennaprognos.
återigen börjat stiga.199394 har inkomsternabudgetåretUnder

jag konstateragenomgång kanöversiktligaEfter denna attav
utgifter inkomster.för såvälhar varitprognosavvikelsema stora som

åren,bli dehar också tenderatPrognosavvikelserna större senasteatt
utsträckning tagit varandrai vissavvikelserna utäven om manom

budgetsaldot. dock svårtprognosavvikelsema för Detpå ärenbart ser
någraeftersom det inteprognosavvikelsemavärdera görs systema-att

regeringen ellersigprognosavvikelsemaanalysertiska avavvareav
RRV.

iinkomstförändringar lämnas budget-förklaringar tillDe som
utfall in-ändringofta oklara ochär typen p.g.a.avprognoserna

ändrade fyllnadsinbe-information,föregående år,nevarande eller ny
förklaringarna entydigtutsträckningi mindreEndasttalningar ärm.m.

underliggande ekonomis-förändringarkonstateradebeslut eller avnya
vinster. Föränd-konsumtion ochprivatstorheter lönesumma,ka typ

förraalltid jämfört med Detocksåredovisasringarna prognosen. ges
bedömning orsakernanågon samladsammanhanginte i dettadärför av

under budgetåret.förändringarnatill
urskilja effekternanågot lättaredetutgiftssidanPå är att av

Orsaken till andrariksdagsbeslut i budgetprognoserna.ochregerings-
makroekonomiskade beror på deprognosavvikelser,typer omav

dock i allmänhet inteprognosfel i övrigt, kanellerantagandena man
utläsa.

utfallet förutfallpublikation StatsbudgetensRRV:sI presenteras
inkomsttitel för in-för anslag ochbudgetåret anslaggångnadet

endast till mindre delinnehåller dockPublikationenkomsttitel.
regeringen någonutfallet. helleranalyser Inteförklaringar och görav

prognosavvikelsema.samlad analys av

konsekvenskalkylernalångsiktiga4.2 De

ikonsekvenskalkylen, LK:n,långsiktiga presenterasDen ensom
och utgifts-kompletteringspropositionen, visar inkomst-tillbilaga

offentliga sektornoch för hela denstatsbudgetenutvecklingen för
femårsperioden.följandedenunder

inkomster ochutgångspunkten för LK:nMetodmässigt är att
redan fattade beslutkonsekvensenbart beräknasutgifter avsom en

densåledes varkengjorda åtaganden. LK:noch överär en prognos
framskrivning in-utvecklingen eller normativförväntade en av

regeringen sig bakom.utgifterna ställerochkomsterna som
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Diagram 4.6 LK-kalkyler saldo, lâgaltemativ
mdkr
100

50

-150

-200

[man-250 I I I I I I I I I I I Iñlñs G55787558816989133908191l9Z921939315494l959519895579783

Källa: Kompletteringspropositionen

denna bakgrundDet beräkningsavvikelsernaär mot skallsom ses.
LK-kalkylemas beräkningar budgetsaldot, figuröver 4.6, har underse
den studerade perioden kännetecknats avvikelserstora gentemotav
utfallet. kraftiga försämringenDen statsfinanserna under 1990-taletav
antyddes inte i de LK-kalkyler gjordest.ex. vid börjanens som av
denna tid. LK-kalkylernaI har saldot allmänheti tenderat långsamtatt
förbättras utifrån den vid beräkningstillfállet rådande nivån, eventuellt
först efter inledande försvagning.en

Under den studerade perioden underskattas utgifterna varje år
i LK-kalkylerna. Detta kan konsekvens dels LK-ses som en av
metoden bara beräkna konsekvensernaatt fattaderedan beslut, delsav

de makroekonomiskaatt antagandena felaktiga.varit Metodenav att
endast beräkna konsekvenserna redan fattade beslut leder iav
kalkylerna till minskade utgifter bindandede åtagandenaattgenom
upphör under beräkningsperioden. I praktiken har det dock visat sig

denna utgiftsminskningaratt typ fylls åtaganden, varförav av nya
utgifterna kommer överstiga de beräknade.att
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utgifterLK-kalkyl,Diagram 4.7
mdkr
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KompletteringspropositionenKälla:

medstiger oftastLK-kalkylernaiInkomstema procentett ompar
schablonmässigaderesultatframföralltvilketåret, är ett prog-av

medi kombinationutvecklingenekonomiskaden ettnoserna om
oförändrade Skattesatser.huvudsakiantagande om

LK-kalkyl, inkomster4.8Diagram
mdl-;r
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KompletteringspropositionenKälla:

beräknade utgifterinkomster ochmellanawikelsemaDe stora
intei ljusetdock LK:nutfallen skall är utanatt en prognosses av

därvidlag budgeten,konsekvenskalkyl. problemEttenbart är atten
känsligberäkningarna oerhörttidså lång omspänner, äröver somen

och bedömningen dennautvecklingenekonomiskaför den att av
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utveckling osäker och varierar snabbt tiden.är Detta medföröver att
avvikelserna mellan LK:n och utfallen till del orsakas denstor av
allmänekonomiska utvecklingen budgetbeslut. Detän ärsnarare av

svårt i beräkningarna effekterna de på årt.ex. att se av senare om-
fattande besparingarna. Enligt min mening begränsas värdet LK-av
kalkylerna konsekvenskalkylen skillnaderna i resultatattsom av
mellan de olika beräkningstillfallenainte systematiskt förklaras utifrån

ñnanspolitiska beslut, makroekonomiska bedömningar och övrigt.t.ex.
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Inkomstberäkningar

Inkomsterna statsbudgeten redovisas på inkomsttitlar.150 Deca
flesta inkomsttitlar beloppsmässigt små och inkomsternaär för-
hållandevis okomplicerade prognosticera. När det gäller in-att
komsterna de inkomsttitlar betydande måsteärsom mer prog-

däremot bygga på eller mindre omfattande modeller.noserna mer
de beloppsmässigtFör små inkomsttitlarna genomförs två gånger

år enkätundersökning riktad till 70-tal myndigheter,ettper en
affärsverk och statliga bolag där dessa ombeds lämna uppgifteratt om
förväntade framtida inkomster. Som underlag till sina prognoser er-
håller uppgiftslämnarna bl.a. antaganden den ekonomiska ut-om
vecklingen. Lämnade prognosuppgifter för innevarande budgetår

utfallet i riksredovisningen. Arbetetstäms med dessa in-motav
komsttitlar administrativ beräkningstekniskär änsnarare av av
karaktär och innebär kontakter mellan Riksrevisionsverkettäta RRV
och respektive myndighet.

det följandeI behandlas de RRV:s inkomstmodeller jag harav som
valt studera modellerDe analyserasatt närmare. modellernaärsom
för fysiska inkomstskatt, juridiska inkomstskatt,personers personers
mervärdesskatt, lagstadgade socialavgifter, bensinskatt och energiskatt;
Inkomsterna från dessa skatter 90 %utgör bruttoin-statensca av
komster.

Modellen5.1 för beräkning fysiskaav personers
inkomstskatt

Modellbeskrivning5.1.1

diagrammetI nedan och utfallet för inkomsttitelnanges prognoserna
fysiska inkomstskatt de fem åren. Inkomsttitelnsenastepersoners
redovisas efter avdrag för bl.a. utbetalning kommunalskatt.netto av

inkomsttitelnAtt visade negativt resultat budgetåret 199394ett beror
främst på omläggningen kommunalskatteutbetalningarna.av
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inkomstskattfysiskainkomsttitelnutfalloch5.1 PrognoserDiagram personers

Mkr
100000 93:94

a
00000 92,93

--E- t,
31:9280000

90m40000
BW20000-

0 .1% —‘

-20000 III IIIIII UtfallProgBKPPrag5BP Prog423ProgProg1SB

budgetprognoserRRV:sKälla:

Mikromodellen

mikrosimulerings-individbaseratimed ettArbetet startarprognoserna
undersökningtaxeringsstatistiskaUtgångspunkten RRV:särprogram.

individer.30 000urvalbestår ett avavsom
fullständigainhämtasurvaletideklaranterna000de 30För

individVarjevariabler.100innebärdeklarationsuppgifter, vilket ca
indivi-mångaavspeglar hurviss vikturvalspopulationeni somenges

skattebe-Olikaurvalspersonenbefolkningen representerar.i helader
i urvalet.ochförutförassedankanräkningar personernaen avvar

utföras såberäkningarnavikter kan attmedhjälpMed systemetav
erhålls.befolkningenför helagiltigaberäkningsresultatrepresentativa

befintligadeklarationenifrån deutgårSkatteberäkningarna upp-
skatteregler.gällandegifterna samt

erhålls från Finans-framskrivningenanvänds vidVariablerna som
RRVvariablervissaavdelning. Förekonomiska tardepartementets

antaganden.fram egna
medframskrivsurvalspopulationenivarjeUppgifterna för person

Variablerna. Inkomsterolikafor deutvecklingstaktenden avantagna
utveckling.lönesummansantagandenmedframskrivslön t.ex. om

Pensionsinkomsterkonsumentprisindex.medskrivs framavdragVissa
såPåpensionerutvecklingenantagandenmedskrivs fram osv.avom

framtida år.förskatteunderlagsimuleradeskapassätt
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Makromodellen

Beräkningarna för hela skattebasen utgår från kända taxerings-senast
utfall för hela landet. Detta erhåller frånRRV Riksskatteverket RSV
i december året efter aktuellt inkomstår.

beräkningarnaI för hela skattebasen vissa marginalkorri-görs
geringar och tilläggsjusteringar. Regelförändringar infogas i modellen
på olika I vissa fall finns intesätt. förutsättningar byggaatt
regelförändringen i modellen. De ekonomiska konsekvenserna av
dylika regelförändringar diskuteras med Finansdepartementet varefter
beräkningarna justeras manuellt.

Som resultat beräkningarna skattebasen erhålls slutskatt.av av en
framskrivnaDen slutskatten delas på kassamässiga flöden. Somupp

justeringsvariabel används preliminärskattekvoten. Denna beräknas
dividera inbetald preliminärskatt medatt slutlig skatt. Prelimi-genom

närskattekvoten tämligen stabilär och ligger för de flesta år runt
94,5 %.

Andra in- och utbetalningar fördelas efter gällande regelverk.
Kommunalskatteutbetalningarna fastställs RRV i december åretav
innan inkomstâret börjar med hjälp uppräkningsfaktorer. Det totalaav
beloppet betalas med tolftedel månad. januariut I året efteren per
inkomstâret delavräkninggörs och ytterligare årett görsen senare en
slutavräkning det slutliga skatteutfalletnär för varje kommun känt.är

Månadsvis Fördelning helårssiffrorav

inkomsterna och utgifterna, i sin helhet kassamässiga,är uppgårsom
till drygt 300 mdkr vardera. Nettot blir förhållandevis litet och förvar
budgetåret 199394 negativt, vilket framföralltt.o.m. hänger samman
med kommunalskatteutbetalningaristora samband med omläggningen

utbetalningssystemet för kommunalskatten Fördelning på månaderav
enligt antagandengörs lönesummans kvartalsfördelning. Deom prog-

nosticerade månadssiffrorna successivtersätts utfallsuppgifter.av
Därigenom kan differens uppkomma mellan utfall ochen prognos.
Om sådan skillnad uppstår kan RRV olika justeringargöra ien
modellen. RRV kan ändra preliminärskattekvotent.ex. eller egeninbe-
talningarnas storlek. Det kan bli aktuelltäven justera slutskatten.att
En viss försiktighet måste dock iakttas vid tolkningen influtnaav
preliminärskatter då de varierar mycket mellan månaderna.
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Modellutveckling5.1.2

ochför skatterreglernaeffekternasimuleraochberäknasyfteI att av
prognosdatabasharför fysiskatransfereringssystem personer en

ochSCB, RRVFinansdepartementet,mellanutvecklats gemensamt
skall RRV:sregisterdataavidentifierade ersättamedDatabasenRFV.

inkomstberäkningar.förunderlag RRV:staxeringsstatistik och ge
inkomstberäkningarnaprecision iökadtillmöjlighetDatabasen ger

delgrupper,analyser förtillunderlagbättreocksåkommer att gemen
ansträngningarberäkningar. Storaregionalaochskatteslagovanliga

möjligapå bästaurval sättfå fram detförSCBgjortshar att somav
skatte-Sverige.symboliserakan

underhållförRRVprognosdatabasenförInom ansvararramen
budget-,analyserFörskatteprogrammen.utvecklingoch avav

Finansdepartementetoch SCBincitamentseffekterharochfördelnings-
framskriv-användsmikrosimuleringsmodell. dennaIutvecklat en

demograñskiförändringartillhänsynningsmetoder tar samman-som
skall SCBmetodersysselsättning. Dessaiförändringarochsättning av

prognosdatabasen.iimplementeras

precisionModellens5.1.3

analyseratsprecision harmodellens attnuvarandeDen genom
såväl effekternaefterhand dåihar gjortsinkomstberäkningar av

variablermakroekonomiskakorrektaregelförändringarsamtliga som
beräknadesålundamellan detAvvikelsenmodellen.ingått ihar

inkomstårettill mindre 1 %. Föruppgickutfalletoch änresultatet
%inkomst 0,13beskattningsbarvariabelndifferensen för1992 var

siffror för 1993Motsvarande%.slutlig skatt 0,81variabelnoch för
använder 1991beräkningarnaBådaoch 0,32 %.%0,27 somvar

frånutgårinkomståret 1993förinnebärvilketutgångsår att prognosen
inkomståret 1992.förprognosen

mellanawikelseanalysgjortuppdrag har RRVPå mitt även en
skälinstitutionellabl.a. är199394.utfallet för Avochstatsbudgeten

sistamedJämfört RRV:soproblematisk.intedennadock ansats
statsbud-underlaget tilliregeringenstatsbudgeten harinförberäkning

tillnågon möjlighetinte harverket attfleragjort avsteggeten som
kompliceradeföljd denkanför. Dettafullo redogöra en avsomses

dockFörfarandet innebärstatsbudgeten.framtagandetvid avprocessen
försvåras.efterhandsanalyserrättvisandeatt

utifrånförklarasskallprognosavvikelsernabegärtharJag att
Vadoch övrigt.finanspolitiska beslutantaganden,makroekonomiska

det fort-jag konstaterabilden kanmakroekonomiskaden attgäller
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farande inte finns slutliga utfall för 1993. aktuellaDe prognoserna
torde dock ansluta tillnära utfallet. För 1994 vidvar prognoserna
analystillfállet osäkra.mer

Under perioden har åtta olika beslut eller regeländringar påverkat
inkomsttiteln. Effekterna dessa beslut i beräkningarnaärav upptagna
med de belopp angivits i respektive proposition. Det har såledessom
inte skett någon utvärdering dessa beräkningar. Summan dessaav av
effekter redovisas i nedanstående tablå under beslut.posten

Avvikelseanalys 199394, Mkr

Justering Netto på titeln
Utgångsläge 7 522
Justeringar statsbudgett.o.m. +1 791 9 313
Antaganden -2 205
Beslut -10 677
Övrigt -535
Utfall -4 104

Den delen denstörsta prognosavvikelsenstora under budgetåretav
199394 förklaras sålunda beslut och antaganden. Endast tillav nya

mindre del orsakas prognosavvikelsema övrigposten,en dvs. olikaav
eller modellfel.typer Prognosavvikelserna behöverav dockprognos-

analyseras under längre följd år för med säkerhetatt skallen av man
kunna bedöma modellens träffsäkerhet. Såväl awikelseanalysen som
precisionsanalysen tyder emellertid på modellen givet korrektaatt
antaganden och faktiska regelverk relativt väl prognosticerar inkomst-
skatten.

5.1.4 Synpunkter modellen för fysiska inkomstskattpersoners

Jag vill inte dra någon slutsats RRV:s modellän för beräk-attannan
ning fysiska inkomstskatt vid internationellaävenav personers
jämförelser se kapitel 9 avancerad.år De brister modellen trotssom
allt uppvisar RRV välär medvetet Metodutveckling modellenom. av
pågår. villJag i detta sammanhang kommentera vissa aspekter av
modellen något i detalj.mer

När populationen skapas för prognosâret multipliceras varje individ
med uppräkningstal.ett Detta uppräkningstal är genomsnitt för helaett
befolkningen och innehåller både volymkomponent ochen en
ersättningskomponent. I modellen görs antagande det inteett skeratt
några demografiska förändringar, dvs. modellen statisk.är ökadEn
arbetslöshet leder i mikromodellen inte till antalett.ex. arbetslösaatt
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får högrei urvaletarbetslösadetilli stället ärökar attutan som
skillnadingensåledesi modellenDetgenomsnittliga inkomster. görs

medelinkomsthögreökardå inkomsternasituationerdemellan genom
ökar. Somviss inkomstmeddå antaletsituationeroch de enpersoner

problem.dettaför lösaprojektpågårtidigare attettnämnts
realisations-prognosticerarFinansdepartementetellerVarken Kl

avseende gjortdärför i dettaharutveckling. RRVvinsternas egna
fastig-försåld volymochfastighetsprisindexbaseradebedömningar

fler variablertillhänsyn ändockmening börEnligt min taheter. man
realisationsvinsternasprognosticerarfastigheterenbart när man

värdepapper.realisationsvinstertillbörutveckling. Hänsyn tast.ex.
desamtliga skatteprognoserförproblem attDet är stortett

avviker frånfalli vissariksredovisningenmånadsutfalleniredovisade
medförskattebaserna. Dettautvecklingen attunderliggandeden av

grund igåkanbedömningarsärskildainteutfallen pro-utan som
bör inrapporte-problemmed dettatillrättakommaFör attgnoserna.
också i högremåsteRSVriksredovisningen förbättras.tillringen

verket kansåskatteuppbördenanalyseraochutsträckning följa att
observeradeeventuellttillorsakernabedömningarmedförse RRV av

utfallet.ifluktuationer

juridiskaberäkningförModellen5.2 personersav
inkomstskatt

genuintinkomstskattjuridiska äröverAtt göra personersprognoser
Sambandeterfarenheter.utländskaochbåde svenskavisarsvårt. Det

ochbolagsskattenochutvecklingenekonomiska ärden svagt.mellan
harbolagenberor bl.a.tiden. Dettadessutom attändras över

ochskriva ned lagervinster, göraskattemässigtmöjlighet att reservera
bokföringsmässigtvadtakti snabbare äravskrivningar än som

periodisera detmöjligheterbolagenskommernödvändigt. Till detta att
Skatte-realisationsvinster.bokföringsmässiga resultatet, t.ex. genom

ekonomiskamellan densambandendärförmedförlagstiftningen att
försvagas. diagram 5.2inkomst Itaxeradeoch bolagensutvecklingen
utvecklingen,ekonomiskai den mättförändringenjämförs som

taxerade inkomsten.förändringen i denmeddriftsöverskottet,
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Diagram 5.2 Förändring i driñsöverskott och inkomsttaxerad mellan åren 1981
och 1993 i procent

.20- x

40 I I I I I I I I I I J I1981 1%2 1983 1$4 19% 1388 1987 1988 1988 18 1991 1992 1933

Källa: RRV

5.2. 1 Modellbeskrivning

Svårighetema juridiskagöraatt över inkomstskattprognoser personers
bekräftas också den relativt dåliga träffsäkerhet harav prognoserna
visat. diagramI 5.3 hur har relaterat sig till utfallanges prognoserna
för budgetåren 198990- l 99394.

Diagram 5.3 Prognoser och utfall inkomsttiteln juridiska in-personers
komstskatt

I I I I I ‘I ISB Prag Prog1 23 EIP Prag4 Prag5 KP Prag6 Utfall

Källa: RRV:s budgetprognoser

Prognosen på juridiska inkomstskatt igörs Ipersoners tre steg.
skrivs utfallen framsteg ett med de ekonomiska antagandena. Detta
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i andranäringsverksamhetinkomstberäknad ett stegsomavenger
ändringsförslaglagändringar ocheffekterna demedjusteras somav

beräkningprognostillfället. möjliggörkända vid Dettaär aven
tredjeinkomståret.för aktuella Iskatter dettotalabolagens ett steg

mânadsfördelningpå uppbördsmånad. Dennaskatterdessafördelas
avseendepå inkomsttitelnförtill nettotprognosensummeras

budgetåret.

Framskrivning

in-kända taxeradeframskrivningen användsbas för senasteSom
åretdecemberfrån i börjanRSVuppgift levererasDennakomsten.

mellan basäretårs skillnadsåledesinkomstår.aktuellt Detefter är ett
observeradefram med denBasåret skrivsprognosåret.förstaoch det

medframskrivs underlagetDärefterutvecklingen.ekonomiska
från Finans-inhämtashuvudsakligenekonomiska parametrar som

Vidfrån KI.levererasAntaganden räntenettodepartementet. om
bankkrisen, hämtassamband medisituationer,speciella t.ex.

specifikbesitterinstitutionlämpligfrånantaganden somannan
händelserna.de inträffadekännedom om

branschspecifika fram-medskrivs framFöretagsinkomsterna
fram-används enbartvarje branschskrivningsvariabler. För en

framskrivningsparameternHuruvida den valda ärskrivningsvariabel.
näringsverksamhetinkomstframskrivninglämpade förden bäst av av

med jämna mellanrum. Denbranschen värderasenskildai den nu
oförändrad sedan 1993.har varituppsättningenaktuella parametrarav

de olika branscher-framskrivninganvänds förvariablerDe avsom
följande:ärna

genomsnittKonsumentprisindex,skogsbrukJordbruk,
Driftsöverskottet,justeratförräntenettomineralbrottochGruvor

förjusteratDriftsöverskott,Tillverkningsindustrin räntenetto
konsumtion, löpande priserPrivatochEl, värme vattengas,

RealaByggnadsverksamhet räntan
priserkonsumtion, löpandePrivatVaruhandel, restaurang
priserkonsumtion, löpandePrivatSamfärdsel

företagfinansiellaRäntenettoBanker
RealaFörsäkringsbolag räntan

Övriga löpande priserPrivat konsumtion,tjänster

i enkätuppgifter från företagåret inTvå gånger RRVtar enom
fler anställda eller 30bolagen 500de 000till l änstörsta än merca

delenbolag står för dentaxerad inkomst.mkr i Dessa större av



SOU 1995:49 Inkomstberäkningar 1 1 l

skatteintäkter från juridiskastatens denFör berördapersoner.
bolagsgruppen används enkätresultatet för justera den taxeradeatt
inkomst erhållits framskrivning. För kommande år skersom genom
sedan framskrivning utifrån den således justerade taxerade inkomsten.
Gruppen mindre företag berörs inte enkätresultatet. Bedömningenav

förhållandenaär för de företagenatt intestörre representativaär för
de mindre företagen.

Även skatteunderlaget för pensionsfondernas avkastning och
underlaget för den särskilda löneskatten skrivs fram med antagna
framskrivningstal. Skatteunderlaget för pensionsfonderna utgörs av
pensionskapitalets värde vid beskattningsårets ingång efter avdrag för
eventuella finansiella skulder. Utifrån detta underlag beräknas en
schablonmässig avkastning den genomsnittligaattgenom stats-
låneräntan, för kalenderåret före beskattningsåret, multipliceras med
underlaget. Schablonavkastningen beskattas med 9 %.

Slutligen tillåter modellen manuell justering det prognostice-en av
rade beskattningsunderlaget. Detta önskvärt i situationerär där man
kan observera förändringar i de faktiska skatteinbetalningarna utan att
förklaringsfaktorerna kan beläggas empiriskt. Denna manuelltyp av
justering påverkar inte framskrivningen för de följande åren.

Beräkning slutlig skattav

Modellens framskrivning resulterar i föväntad taxerad inkomst fören
det aktuella kalenderåret, givet oförändrade skatteregler i förhållande
till basåret. påDen detta förväntadesätt taxerade inkomsten justeras
därefter för lagändringar och ändringsförslag kända vidärsom
prognostillfället. Genom applicera den aktuellaatt bolagsskattesatsen
på förväntad taxerad inkomst beräknar förväntadRRV inkomstskatt.

dettaI infogas de regler berörsteg de aktuella prognosåren.som
Regeländringamas statsfinansiella effekter beräknas skatteekono-av
miska enheten på Finansdepartementet. deI fall där ändringarna
påverkar skattebasen läggs de i modellen, ochparametrarsom
påverkar således förväntad taxerad inkomst för det aktuella året och
följ ande år. Vanligast emellertidär regeländringarna haratt karaktären

ändringar i skattesatsen. I dessa fall marginaljusteringav görs en av
den förväntade inkomstskatten på kort och medellång sikt.

Juridiska skattskyldigaär även för andra skatter,personer typer av
bl.a. fastighetsskatt. Dessa skatter skrivs fram för sig och omförs,var
förutom avkastningsskatten pensionssparande, till in-en egen
komsttitel i juni två år efter respektive inkomstår.
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budgetåretförPrognos

frånbetalningsbeteendeföretagensobservationerbasisPå avav
förväntade slutskattendel denhuruppskattasårtidigare stor somav

skillnadenFörändringen ipreliminärskatt.betalaskommer att som
beräknadärefter föranvändsslutlig skattoch attpreliminärmellan

skatt.överskjutandeochkvarstående skattfyllnadsinbetalningar,
månadsmönstret,historiskadetmed ut-kompletteratberäkning,Denna

påflödetkassamässigaförväntadedetfördelaförunderlag attgör
uppbördsmånad.

förtillflödenakassamässiga nettoettförväntadeDe summeras
budgetårför såvälinkomstskattjuridiskainkomsttiteln sompersoners

åretundertillgängligablirmånadsutfallpreliminärakalenderår. När
orimliga. Omalltförverkarde intedeersätter omprognoserna

förändringingenliten skerochutfallmellan ärdifferensen prognos
utfallet tyderdäremotOmmånadernaskommandede prognoser.av

överskattarellerunderskattarsystematisktmånadsprognosemaatt
krävernödvändig. Dettaslutskattenförändringkanutfallet varaaven

sida.tjänstemannensansvarigefrån denbedömningpersonligen

precisionModellens5.2.2

precisions-utifrånanalyserasprecision typmodellensOm avsamma
fysiskabeträffandeförredogjorttidigarejaganalys personerssom

modellenför den härprecisionenjaga konstaterakaninkomstskatt att
mellandifferensen199293budgetåret ärbetydligt lägre. Förär

uppgickfysikermodellenmodellresultatet 16 %. Förochutfallet
under %.till 1differensmotsvarande

avvikelseanalysdetaljeradgjortRRVharmin begäranPå en mer
den sistasig pågrundarAvvikelseanalysen199394.budgetåretför

statsbudgeteninnanFinansdepartementettillordesberäkningen som
följdförändringar tillgjordes vissastatsbudgetenfastställdes. I av

ocksågjordesutfall. Detantaganden ochinformation enomsenare
överskjutande skatt.kvarhållandeförmodellenijustering av

oförändradvaritiperiodenunderAntagandebilden har stort sett
med 4,6höjdesdriftsöverskottet procent-gällerdetförutom när som

för bådeDriftöverskottet1994.procentenheter äroch 6,3enheter 1993
fortfarandedockoch 19941993 prognoser.

påverkatperiodenaktuellaunder denregeländringar harolikaSex
gårintenärvarandefall förskatteändringarnai flerainkomsttiteln. Då

sig de be-i analysenhar RRVi modellen använtinbyggaatt av
skatteekonomiskaenhet.Finansdepartementetsgjortsräkningar avsom

haroch denmodellen gjortskorrigeringvidareåret harUnder aven
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Ändring-i nedanstående tablå tagits förklaringspost.upp som en egen
på bolagsenkäten övrigt.grund beaktas däremot underar av

Avvikelseanalys Mkr199394,
titelnJustering Netto

Utgångsläge 20 257
Antaganden +1 244
Beslut +1 483
Modellkorrigering +1 627
Övrigt +2 999
Utfall 27 610

modellen för fysiska skattJämförs denna modell med personers
hänför sig till övrig-de prognosavvikelserkan jag konstatera att som

modellfel, fallet betydligtoch i det härdvs. är större.posten, prognos-
bild modellerna jämförs.Precisionsanalysen förmedlar samma om

inte rättvisande. Prognossvårig-jämförelse dockDenna ärtyp av
gäller bolagsskatt gällerbetydligt det detheterna än närär större när

underlag förfysiska inkomster. kvalitets-För utgöraattpersoners en
avvikelseanalysema därförbedömning börprognoserna avse enav

utifrånförsta hand bedömas tidigare årsföljd Modellerna bör iår.av
resultat.

förbättra modellenmedpågående arbetet5.2.3 Det att

skatteekonomiskaFinansdepartementetssamarbete med enhet ochl
tjänstestatistikindustristatistik och på Statistiskaförprogrammen

centralbyrån arbetar med mikrosimulerings-RRV utvecklandet av en
modell för juridiska skall möjliggörainkomstskatt. Modellenpersoners
simuleringar beteendeförändringar med ändringar ii sambandav
skattelagstiftningen. mikro-så måtto denI den tänktär att motsvara
simuleringsmodell syftetfinns för fysiska Vidare är attsom personer.
det skall bli möjligt förklara mellan fore-det oklara sambandetatt

redovisade kan bliresultat och taxerade inkomst, vilkettagens storav
betydelse for prognoserna.

Databasen modellen skall med tidenappliceras kommersom
främst uppgifter Genom deRSV:s bolagen.utgörasatt av om
standardiserade skattemyndig-räkenskapsutdragen samlarSRU
heterna in bokslutsdata för alla juridiska Bokslutsdata,i riket.personer
skattemässiga justeringar och taxeringsunderlaget i databas.samlas en
Det avidentifierade materialet frånkompletteras med uppgifter SCB:s
ñnansstatistik for icke-finansiella företag Finansinspektionensoch
bokslutsstatistik för försäkringsföretag. finansiella företagbanker,För
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och försäkringsföretag sker total undersökning. icke-finansiellaFören
företag begränsas urvalet däremot till den urvalsram Statistiskasom
centralbyrån tillämpar för sin statistik för denna företag.typ av

5.2.4 Synpunkter på modellen för juridiska inkomstskattpersoners

förstaDet i den nuvarande modellen framskrivningensteget är av
basen. Basen skrivs fram med olika beroende på bransch-parametrar
tillhörighet. valda framskrivningsmetodernaDe framtagnaär genom
regressionsanalys, våren 1993. Det svårtsenast är använda sigatt av
tidsserier i så fluktuerande materiel eftersomett parameterestimatpass
och ekvationer måste revideras ofta.

Driftsöverskottet används vid framskrivning inkomsternat.ex. av
för tillverkningsindustrin, och mineralbrott. Driftsöverskottetgruvor

mått på skillnaden mellanär företagensett direkta inkomster och
utgifter. Driftöverskottet har dock visat sig mindre lämpligtettvara
mått på den taxerade inkomsten. Framskrivningsförfarandet för
pensionsfonderna innehåller vidare enbart ränteantagande.ett

börDärutöver modellen dock hänsyn tilläven antalet pensions-ta
i framtiden.sparare

Framskrivningsmetoderna således enligt minär mening många
gånger alltför enkla. Sambanden torde många gånger inte linjäravara

exponentiella. Ekvationernautan torde vidare behöva innehålla flera
ekonomiska variabler.

Jag RRV bör analysera samtligaatt variabler användsanser som
i modellerna och undersöka sambanden fortfarande giltiga.ärom
Verket bör aktivt försöka hittaäven variabler eller kombinationernya

variabler bättre de nuvarande förklararän hur företagsskattenav som
beroende ekonominär i övrigt. Modellens matematiska sambandav

bör vid varje utfall.omprövas förhållandeEttnytt därvidlagsom
också bör den förväntadeprövas är inbetalningsgradenom av
preliminärskatt bör påverkas ränteantagandet Företagens viljaav att
betala preliminärskatt i februari eller fyllnadsskatt i april torde med
nuvarande regler i utsträckning påverkas skillnadenstor mellanav
marknadsräntan och kvarskatteräntan.

Prognoserna torde också vinna på ökat inslag flexibilitet.ett av
utfallNär finns eller klara tecken på förändring i skatten liggersyns

inkomsterna i branschen i beräkningarna ofta kvar på den nivånnya
efterföljande år,även mycketäven tyder på vinsterna påverkatsattom

exceptionella förhållanden. Som exempel kan försäkrings-av nämnas
bolagens inkomster efter rekordåret 1993 till följd fallandesom av
marknadsräntor ligger kvar Ävenpå denna nivå efterföljande år.
bankvinsterna torde finanskrisennär slut återgå tillär normalen mer
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dock dendenna bedömning krävsinkomstnivå. För göra attatt typ av
näringslivethurberäkningsansvarig besitter känsla förär storsom en

konjunkturen utvecklas.fungerar och hur
viafruktbartdärvidlag kanEn är attangreppsätt som vara

vinstför-indikation påskapa sig tidigföretagens delårsrapporter en
låtit kundeEnligt undersökningar jag harändringar. de göra mansom

sig tilltidigt stadiumvia delårsrapporternadock inte heller ett ana
ledde tillskedde under ochvinsterna 1993den ökning attsomsomav

kraftigt under-budgetåret 199394för bolagsskattenprognoserna
indikerade dock delårsrappor-utfallet. Under slutet 1993skattade av

således användas medbörstigande vinster. Dennakraftigt vägterna
och delårsrapporteranalyser bokslutdockförsiktighet. Jag att avanser
prognoshänseende.kompletterande informationvärdefullkan urge

bokslutsrapporter isig företagensanvändaSkall prognos-avman
möjligheter tillbeteende ochföretagensbörsammanhang t.ex.

infogas istuderas ochårs förlustertidigarekvittning mot noga
modellen.

intemin mening förutsättningarenligthar däremotBolagsenkäten
gäller bedöma företagensvägledning detnågon när attstörreatt ge

svårt i fåtorde enkätforminnevarande år. Detinkomster attvara
uppfattning i så känslig fråga.redovisa sinrättvisandeföretagen att en

fortsättningsvis kunnabolagsenkätentorde utgöraDäremot även ett
föregåendeindikation års vinster,fåför tidigtbra redskap att omen

branscher.olikauppdelatsåväl totalt sett som
juridiskaberäkningförmodellenJag att av personeranser

jag härdet angivit.utvecklas Dennabör sättinkomstskatt snarast
utvecklingen det arbete RRVmodellutveckling bör ske oavsett av

ochFinansdepartementet SCB.med Dettabedriver tillsammans mer
enbartsyftevidare framänlångsiktiga arbete har att taett nyensom

enligt minprognosmodell för juridiska börinkomstskattpersoners
fullföljas.mening

momsför beräkning mervärdesskattModellen5.3 av

fråninkomsterredovisas och utfalldiagrammet nedanI prognoser av
detunder den femårsperioden.mervärdesskatt Som rörsenaste synes

prognosticeratsperiodensig statlig inkomstkälla understor somom en
budgetåretrelativt väl, förutom under 199192.
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Diagram 5.3 Prognoser och utfall på inkomsttiteln mervärdesskatt
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Källa: RRV:s budgetprognoser

5.3. Modellbeskrivning1

Inkomster från mervärdesskatt beräknas främst med hjälp av an-
taganden den privata konsumtionens framtida utveckling. Denom
framtida nivån på bostadsinvesteringar också viktigär parameter.en

Uppgifter privat konsumtion inklusive mervärdesskatt fås frånom
Statistiska centralbyrån i året efter inkomståret. Den privatamars
konsumtionen delas i konsumtion skattepliktiga och icke-upp av
skattepliktiga och tjänster. skattepliktigaDen konsumtionen harvaror
också delats utifrån de Skattesatser tillämpas på respektiveupp som

eller tjänst. Beskattningsunderlaget justeras sedan på sådantettvara
20 det justerade% beskattningsunderlagetsätt att den totalaav ger

teoretiska momsintäkten. Det sålunda beräknade underlaget räknas
därefter med antaganden privat konsumtion i löpande priser.upp om

Uppgifter investeringar inhämtas från SCB klumpsum-om som en
Investeringarna kan dock inte delas på varuslagma. upp samma

den privata konsumtionen.sätt Antagande andelen ärsom om som
mervärdesskattepliktig efter diskussionergörs med ekonomiska
avdelningen på Finansdepartementet och KI. Dessa antaganden är
osäkra de bästa finns få för tillfället. Endastattmen anses vara som

mindre del de totala investeringarna investeringar iutgörsen av av
icke momspliktig verksamhet där den ingående inte kanmomsen
lyftas och där investeringarna således direkt bidrar till ökaav att

momsintäkter. Detta gäller framföralltstatens bostadsinvesteringar och
investeringar i bank- och försäkringssektom. Som framskrivnings-
variabler används antaganden investeringar i löpande priser.om
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konsumtionensammanlagda justerade investeringarna ochDe
allbeskattningsunderlag. Omtill totalt momsbelagtsummerar

inbetaldskullemervärdesskatt betalades varamomsprognosen
hänsyn tillSå fallet.detta belopp. dock inte För20 % är att taav

momsintäkter,teoretiska och faktiskamellandiskrepansen t.ex.som
beskattningsunderlaget,mätfel imomsfusk eller påkan påbero

inbetaldtitelnför räknaregressionsmodellanvänds nettotatt uten
mervärdesskatt.

faktiskaårliga23-årig tidsserie där denRegressionen görs en
beskatt-justeradevariabeln och detden beroendemomsintäkten är

däremot tillhänsynförklaringsvariabeln. Ingenningsunderlaget tasär
under perioden.har förändratsskattesatsernaatt
manuelltgjortsjusteringarVissa år har attnettoprognosen p.g.a.av

faktiskt inbetaldskatteintäkten ochteoretiskadendifferensen mellan
kraftigt.ökatskatt har

utfallmånad med tidigare årsfördelasMervärdesskatten somper
Månadsför-speciella händelser.förjusteringaroch medunderlag

tillöverföra kalenderårsprognosenför kunnabl.a.delningen görs att
byts under löpandebudgetår. Månadsprognosernaprognos peren

från och Tullverketerhålls RSVutfalldetbudgetår ut mot omsom
orimligt Om det visar sigförbedömsutfallet inte RRV attvaraav

från vad prognosticeratsavvikerkonsekventinbetalningarna som
beräknade inkomster. Eftersommånaderskommanderevideras även

månad krävs det åt-skerbaraiinbetalningar settstort varannan
justeras utfall.innanmånaderfyraminstone prognosen p.g.a.

utfall.följdaldrig tillår justerasKommande av
riksredovisningenfrånbudgetår och vialöpandeUtfall fås under
MånadsutfallenTullverket. blir klaraochfrån RSVmånadsrapporter

Månadsrâpporternautfallsmånad.eftermånaden stämmerden 8-10 i
påbra med de inbetalningar registreras statensöverens av moms som

riksredovis-imånatliga redovisningenpostgirokonton medan den
eftersom detningen mindre tillförlitlig. leder till problem ärDettaär

försiktighet iakttasriksredovisningen till blirslut utfall. vissEnsom
vid tolkningen månadsutfallen.därför av

kommunernabistår också med uppgifter hur mycketRSV om
mervärdesskattmervärdesskatt mycketerhållit i återbetald hursamt

kraftigt deökatrestförts. restförda mervärdesskatten harDensom
åren.senaste

återbetalningarinbetalningar ochfördela påFör att nettoprognosen
beräknasfrån Tullverket vadinhämtar RRV somen prognos

Övriga fördelningarinbetalas importföretagen.i mervärdesskatt av
utfall övrigochmed hänsyn till föregående års justeradeRRVgörs av

sedan bestämmafårkännedom händelser. fördelningstalDettaom nya
åren.flödesfördelning de kommandeöverprognosens
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Inbetalningarna i budgeten uppdeladeär Tullverket, RSV,
indrivet och övrigt. Till övrigt hör bl.a. omföringar från fysiska

Återbetalningarnainkomster. uppdelade på Tullverket,ärpersoners
bidragRSV, kommun och avräkning På inkomsttitelnstaten.

mervärdesskatt redovisas nettot.

5.3.2 Modellens precision

Momsmodellen har blivit föremål för precisionsanalystypsamma av
fysiker- och juridikermodellerna. medfördeFör 1992 modell-som

resultatet differens på 2,8 % utfallet. För budgetåret 199293moten
differensen -1,4 %.var

Nedan redovisas resultatet från avvikelseanalysen mellan RRV:s
officiella beräkning innan statsbudgeten och utfallet för budgetåret
199394.

Avvikelseanalys 199394, Mkr
Justering Netto på titeln

Utgångsläge 115 018
Antaganden +1 520
Beslut -2
Övrigt +8 240
Utfall 123 258

En del den avvikelse förklaras övrigpostenstor kanav som av
hänföras till kalenderårsantagandenanvänds för privat konsumtion.att

verklighetenI varierar dock utvecklingen under året. Under 1993 var
skillnaden mellan 1:a och halvåret2:at.ex. 3,46 procentenheter för

den privata konsumtionen. belyserDetta vikten korrektagöraattav
månadsfördelningar de makroekonomiskaav prognoserna.

5.3.3 Synpunkter på modellen för beräkning mervärdesskattav

Regressionen i modellen på tidsseriegörs med variabler inteen som
jämförbara. De historiskaär observationer ingår i modellensom

justeras inte för hänsyn till mervärdesskattesatsenatt ta haratt
förändrats åren.under förfarandeDetta enligt min mening felaktigt.är

Detta betyder i sin skattebortfallet räknas framtur påatt ett
felaktigt Erfarenhetsmässigtsätt. utvecklas inte heller skattebortfallet
alltid i enlighet med modellens resultat varför manuellajusteringar är
nödvändiga.
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frånjag tidigare har redovisat beräknas inkomsternaSom mervär-
bruttobelopp.desskatten betalningsströmmarnanetto, trots att avser

bordebl.a. lättare kunna jämföras utfalletFör medatt prognoserna
internationella besökenbruttoströmmarna. har dock vid deJagavse

beräknainte funnit någon modell förse kapitel 9 att momsens
enklarebruttoströmmar. har jag ofta funnitTvärtom använtatt man

momsmodell.modeller RRVzsän
projekt syfte förändranyligen medharRRV attstartat ett

jag här har framförtförutsätter de synpunktermomsmodellen. Jag att
också bör undersökasantmanhang.beaktas i detta Jag RRVattanser

kananvända modell där bruttoströmmarnamöjligheten att en
prognosticeras.

socialavgifterLagstadgade5.4

inkomsttiteln lagstadgadenettoinkomstennedan visasI diagrammet
198990-199394.socialavgifter

inkomsttitelnutfall lagstadgadesociala avgifterochDiagram 5.4 Prognoser

Mkr
100000
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70000~
f9%]7B. l ‘a0000

1:3 fragaa
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40000 riffl l l T l
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Källa: RRVzs budgctprognoscr

Modellbeskrivning5.4.1

Under inkomsttiteln redovisas alla inkomster arbetsgivaravgifterfrån
och egenavgifter. Vidare redovisas vissa avgifter betalasallmänna som

den enskilde i samband med inkomstskatten.av
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Nedan de inkomster och utgifter redovisas statsbud-överanges som
geten.

Tilläggspensionsavgift
Folkpensionsavgift
Barnomsorgsavgift
Sjukförsäkringsavgift
Arbetsskadeavgift
Lönegarantiavgift
Arbetsskyddsavgift
Avgift för sjöfolkspensionering
Delpensionsavgift
Utbildningsavgift
Arbetsmarknadsavgift

löneavgiftAllmän
Arbetsmiljöavgift

Underlaget i beräkningarna för kommuner och näringsliv grundar
sig på de uppbördsdeklarationer lämnas arbetsgivarna isom av
samband med preliminärskatter och socialavgifter betalas in. RSVatt
redovisar den månadsvisa uppbörden arbetsgivaravgifteri den s.k.av
månadsrapporten. Riksförsäkringsverket bestämmer underlaget för de
avgifter skall betala.statensom

totala underlaget fårDet RRV från i februariRFV skrivs framsom
enligt antaganden erhålls från Finansdepartementet. Densom
viktigaste framskrivningsparametem lönesummans utveckling.är De
totala avgifterna fördelas avgiftsslag med hjälp de fastställdaper av

för respektive socialavgift.procentsatserna
Avgifterna för egenföretagare debiteras på skattsedeln för

inkomstskatt och omförs till inkomsttiteln lagstadgade socialavgifter
två år efter uppbördsåret. Prognoserna på avgifterna för egenföretaga-

på inkomsttiteln fysiska inkomstskatt.görsre personers
På inkomsttiteln socialavgifter redovisas för flera avgifter såväl

inkomster utgifter för verksamheten, redovisas 85 %t.ex.som av
sjukförsäkringens utgifter statsbudgetens inkomstsida. Utgifterna
för socialavgifter beräknas Socialdepartementet, görav som nya
beräkningar inför varje prognos.

Varje månad betalas förskott till AP-fonderna. KIett ut gör
på dessa förskottsutbetalningar. Vid följande månadsutbe-prognoser

talning avräkning vadtsomgörs bordeha betalatsmot ut.en
Månadsuppdelningen baseras på tidigare års utfall. Månadsupp-

delningen används bl.a. för få budgetår. RRVatt ären prognos per
försiktig med ändra kalenderårsprognosen månadsutfallenatt om
avviker från vad prognosticerats. dets-mesta-För läggs skillnadensom
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mellan mänadsprognosen och det utfallet på kvarvaran-i stället utnya
de månader. slutetI budgetåret kan det dock aktuelltbli ändraattav
på slutsumman. Motivet till denna handlingsregel oväntade utfallär att
tyder på Finansdepartementets antaganden lönesummansatt om
utveckling inte med den verkliga utvecklingen.stämmer överens Det
leder till inkonsistens RRV förändrar sin lönesummannärom prognos
ligger fast för sedan lämna oförändrad lönesumme-att nären prognos
antagandet förändras. börPrognosen i stället juseras samtidigt som
lönesummeantagandet förändras. RRV kontakt med Finansdeparte-tar

månadsutfallen inte med antagandestruköverensstämmermentet om
turen.

Modellens5.4.2 precision

Denna modell hade det bästa resultatet i precisionsanalysen. Det
beror på den mycket starka kopplingen mellan inbetalningar och
lönesumma. endast utförtTestet på den del inkomsttitelnär av som

beräknar, DifferensenRRV dvs. inkomsterna. mellan ochprognos
utfall blev försumbara 0,1 % vilket klart visar prognosproblemenatt
för dessa inkomster endast sammanhänger med överprognosen
lönesumman.

Synpunkter5.4.3 på modellen för beräkning lagstadgadeav
socialavgifter

Socialavgifter får den perspektivdettasägas mestvara ur opro-
blematiska inkomsttitlarna.de inkomsterna i rakt ledstora ärav
beroende lönesummans utveckling.av

Min bedömning månadsutfallensär kvalitet detta område haratt
förbättrats. dockDet önskvärtär denna fortskrider såatt attprocess
månadsutfallen blir tillförlitliga. Eftersom arbetsgivarav-ännu mer
gifterna så starkt knutna till lönesummanär Finansdeparte-borde även

följa utfallen för tidigt kunna justera fiirmentet att prognosen
lönesummans utveckling.

5.5 Punktskatter

När det gäller punktskatterna har jag valt analyseranärmareatt
för bensinskatt och energiskatt.prognoserna
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för beräkning bensinskattModellen5.5.1 av

för de femnedan visas resultatetdiagrammetI senasteav prognoserna
kraftiga ändringarna i början året kan förklaras oftabudgetåren. De av

ändrade Skattesatser.av

utfall bensinskattoch forDiagram 5.5 Prognoser

Mkr

93194
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Källa: RRV: budgetprognoser

Utfallsuppgifter avseende bensinleveranser erhålls månadsvis från
förenergistatistik. underlag grunden framskriv-SCB:s Detta utgör

ningen förbrukningen. Underlaget skrivs fram med antaganden frånav
Närings- och teknikutvecklingsverket korttidsprognoserNUTEK:s

i och september och innevarande år ochkommersom mars som avser
följande två åren.de

kontrollberäkning framskrivningenRRV verkargör även atten av
rimlig. ekonometrisk modell år-I kommandegörsen prognoser

frånkvartal. modellen används data 1970 och framåt. RegressionenI
förklarande variabler;bygger på konsumentprisindex, bensinpris,7

disponibel inkomst, justering för oljekris och 3 säsongsdummy-
variabler. Resultatet de två prognosmetoderna brukar välstämmaav
överens.

Bensin beskattas med olika Skattesatser beroende på blyhalten. För
beräkna hur andel bensinleveranserna skall beläggasatt stor av som

respektivemed skattesats kontaktas Svenska Petroleuminstitutet.
skattesatserna räknas varje år efter antaganden okt-KPIom om

okt. fåsDessa antaganden i regel från Finansdepartementet.
Utfallsdata kommer från Särskilda skattekontoret i Ludvika som

hanterar bensinskattedeklarationerna.
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5.5.2 Modellen for beräkning energiskattav

I nedanstående figur och utfall l98990-199394.anges prognoser
Ändringarna i beror främst ändrade skattesatser ochprognoserna
förändrad konsumtion beroende på kalla eller vintrar.varma

Diagram 5.6 Prognoser och utfall för energiskatt

12000 I l I I I I F ISB Progl Prog2 BP Prog4 Prog5 KP Progfi Utfall

Källa: RRV:s budgetprognoser

Utfall avseende förbrukning erhålls från Särskilda skattekontoret
i Ludvika. framskrivningFör förbrukningen används NUTEK:sav
korttidsprognos kommer i och september ochsom mars som avser

Övrigainnevarande år och de följande två åren. skrivs fram med
antaganden från Finansdepartementet. Som framskrivningsvariabel
används privat ikonsumtion fasta priser.

skattesatserna räknas utifrån antagandet okt-okt.KPI Dettaupp om
antagande fås i regel från Finansdepartementet.

Vid de officiella beräkningarna kontaktas Särskilda skatte-även
kontoret i Ludvika förgör innevarande och kommandesom prognoser
ar.

5.5.3 Synpunkter använda modeller

Jag har inte låtit likagöra detaljerad analys dessaen prognos-av
modeller för RRVzs övriga modeller. Prognoserna på punktskattersom

svåra analyseraär eftersom skattesatsernaatt vid flera tillfällen ändrats
under pågående budgetår. Min bedömning emellertid iär att man

inte alltid på tillfredsställande klararettprognoserna sätt attav
bedöma hur prisändringar till följd skatteförändringar kommer attav
påverka efterfrågan. De priselasticiteter RRV använder i sinasom
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kontinuer-sådan bör skebör därför Enberäkningar översynöver.ses
ligt.
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6 Budgetprognoser

6.1 Budgetprognosemas roll

Budgetprocessens delar planering, genomförande, uppföljningär och
utvärdering. det förstaI skedet planeras verksamheten och budgeten
eller plan inkomster och utgifter fram. Därefteröver genomförstas
verksamheteni enlighet med den beslutade inriktningen. Slutligen ut-
värderas verksamheten och dess måluppfyllelse. Budgetprognosemas
roll i sammanhanget på tidigt stadium identifieraär bud-att ett
getavvikelser så korrigerande åtgärder kan vidtas. främstaDenatt
användaren statsbudgetens utfall därför regeringenärprognoserav

uppgift bl.a. initiativ till och föreslå förändringarär att tavars av
Skatteregler och; medelstilldelningar. Riksdagen kan initiativeget
vidta förändringar i dessa avseenden. Budgetprognosema kan
därvidlag beslutsunderlag.utgöra

Budgetprognosema, kompletterat med uppgifter statligom
verksamhet utanför statsbudgeten påverkar lånebehovet, användssom
dessutom För bedöma påverkan den reala och finansiellaa-tt statens
ekonomiska utvecklingen såväl regeringen andra intressenter,av som

riksdagen, Riksbanken, Riksgäldskontoret, kreditvärderixigs-t.ex.
institut, banker och olika ekonomiska institut inom och landet.utom

RiksgåldskontoretsUr perspektiv lånebehovetär över vidareprognoser
integrerad upplåningsplaneringen.och nödvändig del denen egnaav

6.2 Utvecklingen budgetprognosemaav

Budgetprognoser således viktigär deloch budget-centralen av
motiverarDetta fram i samspelatt näraprocessen. tasprognoserna

mellan de berörs budgeten och de det beslutadesom av som
uppdrag kontrollerar budgetensorganets genomförande.

RRV har gjort budgetprognoser regeringens uppdrag sedan
budgetåret 196465 i syfte skapa bättre statistiskt underlag föratt
bedömningen den löpande budgetutvecklingen Budgetprognosemaav .gjordes inledningsvis gång månad med hjälp uppgifier frånen per av
55 prognosmyndigheter. Prognosmyndighetema lämnade uppgifter om
utfall och månad för innevarande budgetår endastprognos per men
budgetårssiffroma presenterades.
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tilll5-sidig tabell skickadesursprungligenRapporten var ensom
Riksgäldskon-användare på Finansdepartementet,kretssnäv aven

förvaltningsdirektion.och FörsvaretsKItoret,
medbudgetprognoserna kommentarer70-talet utveckladesUnder

publice-publiceringstillfället. Antaletförändringar sedantill senaste
presenteradesmånadsvis.minskade gradvis. Inkomsternaringstillfällen

tillutsträckningenperspektivet, dvs.förlängda attDet prognosernaav
tillkom.kalenderår,innevarandehelaavse

utgifternaytterligare ochkommentarerna80-talet utökadesUnder
utgifts-realekonomisk fördelningmånadsvis. Enredovisasbörjade av

också.infördesprognosen
sidoromfattade 10080-taletmittenVid rapporten varavcaav

och kommentarer.sammanfattningformsidor i30-40 text av
ochsaldomellan statsbudgetensgjordes vidareJämförelser stats-

likvidi-underlätta analysersyfte bl.a.checkräkning. Iverkets att av
gjordespenningmarknadenpå äventetsutvecklingen perprognoser

vid mittenpenningmarknadens tillkomstmodernamyndighet. Den av
ökadeantalet läsare budgetprognosernamedförde1980-talet att av

förhållande krävs korttill dettabelysa orsakenkraftigt. För att en
utveckling.penningmarknadensredogörelse av

vid mittenpenningmarknadenpåoch aktörernaAnalytikerna var
budgetensbedömaintresserade kunnafrämst80-talet attavav

på de kortalikviditet och därmedbankernaspåverkan på räntorna.
den s.k.i dethade sittintresse räntetrappan,Detta system,ursprung

fickinnebar bankernainfördeRiksbanken 1985. Räntetrappan attsom
Riksbanken. Bankernasde lånade iallt högrebetala ränta meren

likviditet, kontrolleradesdvs. derasi Riksbanken,positiontotala av
påverkadesBanklikviditetenmarknadsoperationer.Riksbanken genom

valdeoch eftersom Riksbankenbetalningargradi hög attstatensav
betalningarlikviditetsförändringar dessadeenbart största somparera

vissa fall kommabetalningar itill kundeupphov attstatensgav
dagslåneräntan.banklikviditeten och därmed Dettapåverka den totala

detfrån marknadens sidaintresseskapade närförhållande ett stort
budgetbetalningar.enskilda Dettaprognosticeragällde störreatt

ökadeåremellertid Riksbankenminskadeintresse när ett senarepar
banklikviditeten medstyrningenambitionsgraden i att mergenomav

förhindramindre fullständigtmarknadsoperationer ellerfrekventa mer
banklikviditeten. Bankekonomernasfrån budgetens sida pågenomslag

likviditetsmässiga delen budgetprognosernaför denintresse av
myndighetstabellerna förstår ocksåminskade därmed. På harsenare

också helt tagits bort.och från och med 199394i omfattningminskat
sammanfattningen tydligtbörjade islutet 80-talet RRVVid av

Antaletberäkningarna grundas på.de antagandenpresentera som
stycken.minskade också till nuvarande fempubliceringstillfällen
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Från och med budgetåret 199394 kompletteras, regeringens
uppdrag, budgetenöver med lånebehovsprognos. Skäletprognosen en
till detta budgetsaldotär att statsmakternas beslut finansieraattgenom
statlig verksamhet utanför statsbudgeten kommit bli allt mindreettatt
användbart mått på uppläningsbehov ochstatens förändringar i
statsskulden. Prognoserna på budgetsaldot tillsammans med prog-

på Riksgäldskontorets nettoutlåning tillsammansnoserna ger en
lånebehov.över statensprognos

Riksgäldskontorets utlåning sker till delen till myndigheterstörsta
enligt riksdagsbeslut skall finansiera delar sin verksamhetsom av

lån i kontoret eller behöver tillfälliga krediter ochgenom som
inlåningsmöjligheter för sin avgiftsfrnansierade verksamhet. Vissa
affärsverk och statliga bolag i första hand finansierar sinsom
verksamhet på marknaden har också låna och placerarätt medel iatt
Riksgäldskontoret. Utlåning sker sedan hösten 1992 också för att
finansiera underskott i Arbetsmarknadsfonden och Lönegarantifonden.
Delar bankstödet har också finansierats direkt i Riksgäldskontoret.av
Enligt regeringens förslag i 1995 års budgetpropositionen skall stora
delar utlåningen från och med budgetåret 199596 föras in iav
statsbudgeten.

Budgetprognoserna har således utvecklats från ha varitatt ett
internt material för budgetuppföljning för regeringskansliets och ett
fåtal centrala myndigheters behov till dagens situation där allmän-
hetens och de finansiella marknadernas behov information detav om
totala lånebehovet dessoch viktigaste delkomponenter fått ökat
genomslag i utformningen budgetprognoserna.av

6.3 Budgetprognoserna idag

Numera publiceras fem budgetprognoser Vidbudgetår. de två sistaper
tillfällena förlängs prognosperspektivet till kalenderåret.helaatt avse
Budgetprognoserna kompletteras med uppgifter utlåningom m.m.
utanför statsbudgeten. Budgetprognoserna innehåller uppgifterdels om
utfall för budgetårets gångna månader, dels för de åter-prognoser
stående månaderna. Prognoserna för inkomsterna nettoin-avser
komster, dvs. inkomster efter avdrag för utgiftereventuella under
inkomsttiteln. För utgifterna gäller motsvarande sätt att prog-

nettoutgifter, dvs. utgifter efternoserna avdragavser eventuellaav
inkomster under anslaget. Budgetprognoserna såledesär prognoser

deöver nettoinkomster och nettoutgifter utfallsmässigt redovisassom
statsbudgetens utfall.som



:49SOU 1995Budgetprognoser128

följande schema:enligtpublicerasBudgetprognoserna
oktober1Budgetprognos

budgetpropositioneninfördecember,23Budgetprognos
februari4Budgetprognos

kompletteringspropositioneninförapril,5Budgetprognos
juni6Budgetprognos

allmänhet deniInkomstberäkningen i budgetprognosen utgörs av
kapitel 5.Finansdepartementetseunderhandsberäkningentillsenaste

30-tallämnarutgiftssidastatsbudgetens ettFör merparten prog-av
prognosuppgifter. Därutöverutfalls- ochregelbundetnosmyndigheter

myndigheter.10-talmed ytterligarekontakterbehovvidhar RRV ett
rimlighetsbedömsgranskas ochmyndigheternafrånPrognoserna av

för redamyndigheterkontakt med utVid behov attRRV. tas
första handiJusteringar görsfrågetecken.eventuella prognosernaav

utgårmyndigheternaövrigademyndighet. Förberördsamråd medi
löpandemed dejämförmedelstilldelning ochfrån beslutenRRV om

ocksåutfallsuppgifterPrognosmyndigheternas stäms motutfallen. av
medFrån ochriksredovisningen.tillinrapporteringenmånadsvisaden

ocksåprognosuppgiftertillfällenvid vissa199495budgetåret stäms
myndighets fackdepartement.respektivemedav

anslag med95utgiftsanslagtotalt 800Av prognosensvararca
prognosticeradedenför199495 92mkr BP1500 procentöver av

medanslagen överutgiftsomslutningen. 247De största en prognos
enkäterutgiftsomslutningen. RRV:sför 98mkr100 procent avsvarar

utgifter.statsbudgetens199495BP481täcker procent avca
tekniskt insamlasbudgetprognosernatillUppgifterna rent

till budgetprog-Uppgifternatillhandahålls RRV.blanketter avsom
förändringartill Störreunderhand RRV.lämnas prognosenavnoserna

respektive myndighet. Prog-skall förklarasbudgetåretför hela av
följdtillrevideras t.ex. avnoserna

utvecklingen,samhällsekonomiskaantaganden denförändrade om-
avgifter,skatter ochförändringar av-

tilläggsbudget,medel påanvisade-
regeringriksdag,beslutellerförslag avnya-

sida.myndigheternasfrånbedömningarnya-

fattadepå formelltsig såledesgrundarBudgetprognoserna sett
statsmaktemas sida. Prognosernafrånpropositioneroch lagdabeslut

följdsådan tillbeslutinte troligaanteciperar även t.ex.avom
Liksom i statsbud-sannolika.mycketuttalanden kanpolitiska anses
dock i budgetprog-till statsbudgeti förslagenoch presenterasgeten

utgiftsbehov, TUBen.tillkommandeBeräknat nettopostennoserna
dennaberäkningenförFinansdepartementet post somavsvarar
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innefattar budgetkonsekvensernaav planerade inte offentlig-ännumen
gjorda åtgärder. Förekomsten denna budgetprognosernagörpost attav
inte kan strikt konsekvenskalkyl redan fattade beslutses som en av
även RRV:s och myndigheternas del har dennaom av prognosen
inriktning.

RRV har inte tillgång till de modeller myndigheternasom
använder för beräkna utgifterna. Däremotatt kontrollerar RRV deatt
viktigaste ekonomiska antagandena utgiftsprognoserna baseras på,som

basbeloppet, konsistentat.ex. förär de olika anslagen. Räntean-
tagandena dock inte lika i beräkningarnaär statsskuldräntorav
respektive räntebidrag. Ränteantagandet för statsskuldräntorna vidär
beräkningstillfallet aktuella vilket framgårräntor, budgetprog-av
noserna.

6.4 Budgetprognosemas precision

Jag har i kapitel kunnat4 konstatera prognosavvikelserna haratt varit
för såväl utgifter inkomster.stora Dessa har dock varit svårasom att

värdera eftersom det inte har gjorts några systematiska analyser av
avvikelserna sig regeringen eller RRV. kapitelI 5 har jagvare av av
analyserat prognosavvikelserna på inkomstsidan under budgetåret
199394 och delat avvikelserna förklaringar:tre typerupp av
fmanspolitiska beslut, makroekonomiska antaganden och prognosfel
i övrigt. Det hade varit önskvärt fåatt motsvarande analys på
utgiftssidan. En sådan försvåras det deladeansats förav ansvaret
utgiftsberäkningarna. I regeringens budgetproposition regerings-är
kansliet ansvarigt för beräkningarna utgifterna. Under det löpandeav
budgetåret uppföljningarna däremotgörs direkt myndigheterna. Detav

därför mångaär gånger svårt för myndigheterna analyseraatt
skillnaden mellan statsbudgetberäkningen och deras senasteegen

Problemet mildras dock i de fall regeringskanslietprognos. klart
redovisat sina beräkningsmodeller eller avvikelserna gentemot
myndigheternas uppgifter i anslagsframställningarna. Ett annat
problem i sammanhanget RRV ochär Finansdepartementetatt endast
i mindre omfattning insatta iär myndigheternas fackdepartemen-och

utgiftsmodeller.tens Jag har inte bedömt det praktiskt möjligt iatt
efterhand begära in motsvarande analys gjordes RRV påsom av
inkomstsidan från RRV:s prognosmyndigheter.

15-05365
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prognosavvikelserochAnslagstyper6.4.1

anslag:fyraskermedelstilldelning typerRiksdagens avgenom
ramanslag.anslagObetecknadereservationsanslag, samtförslagsanslag,

prognosbetingelser. Underolika ettmedföranslagstypernaolikaDe
kanAnslagsbeloppetbudgetår.förmedelanvisasförslagsanslag ett
kanRegeringenhörande.riksdagensregeringenöverskridas utanav

ellerregleringsbrevetmyndighet irespektivetilldennaöverföra rätt
föranvändsFörslagsanslag trans-beslut.särskilda t.ex.genom

överskridasfår inteReservationsanslagfereringsutgifter. men
utnyttjasochkan däremotslutbudgetåretsvidbehållningarna sparas

ofta föranvändsReservationsanslag attbudgetår.påföljandeunder
arbets-också föranvändsinvesteringar. De t.ex.medel förtilldela

överskridasfår inteanslagObetecknadeåtgärder.marknadspolitiska
utsträckning.litenmycketanvänds iDehellerinteoch sparas.

anslagsmedel mellanföramöjlighetslutligen överRamanslagen attger
såvälmedgerdedvs.riktningarna,bådaibudgetåren somspar-

myndig-förframföralltanvändsRamanslagenkreditmöjligheter.
förvaltningskostnader.heternas

i statsbudgeten,och utfallmellaniAvvikelsen6.1 procentDiagram prognos
reservationsanslag6 föroch budgetprognos4budgetprognosbudgetprognos

legat högre äninnebärnegativt tal198384-199394. Ett attbudgetåren prognosen
utfallet.

Z
12 SB

:..
5‘ am

2+1-
BP44- +

Å BPSk ,D
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Diagram 6.2 Avvikelsen i mellanprocent och utfall i statsbudgeten,prognos
budgetprognos budgetprognos 4 och budgetprognos forslags,6 for ochram-
obetecknade anslag exklusive påräntor statsskuldenbudgetåren198384-199394.
Ett negativt tal innebär legat högreatt utfallet.änprognosen

| I I I I I I I I | I1982I831983184198418519858613$P871$71881988189198919019513191199119219921931993194

Källa: RRV

Diagrammen visar utgifternaatt reservationsanslagen oftaovan
överskattas i RRV:s budgetprognoser medan prognosavvikelsema i
statsbudgeten inte lika entydiga.är Budgetåret 198990 är undantagett
då alla låg under det slutliga utfallet. Det finns ingenprognoser klar
tendens förbättras i slutetatt året,prognoserna tvärtom uppvisarav
budgetprognos ofta1 mindre prognosavvikelser än budgetprog-senare

Under budgetåret 199394 uppvisade reservationsanslagennoser. stora
prognosavvikelser under hela året, vilket till del kan förklara medstor

de arbetmarknadspolitiskaatt åtgärderna för högt prognosticeradevar
ända fram till budgetprognos

Utgifterna på fdrslags-, och obetecknade förefalleranslagram-
däremot, tvärtemot vad gäller för reservationsanslagen, hasom en
tendens underskattas.att Anslagen ligger under utfallet de flesta år
med undantag budgetåret 199394. Vissa har utgiftsprognosemaav
dock höjts kraftigt i slutet budgetåret så 5 som jag valtattav prognos

inte redovisa i diagrammetatt och 6 kommit överstigaattprognos
det slutliga utfallet. Prognosavvikelserna följer i stort sett samma

undermönster respektive år. Noterbart ocksåär beräkningarna tillatt
statsbudgeten i varje år liggerstort sett lägre beräkningarnaän i
budgetprognos
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Avvikelseanalys199192-1993946.4.2

jag valtutgiftssidan harprognosproblematikenbelysavidareFör att
199192,budgetårenförbudgetprognoserigenom RRVzsgåatt

förändringartillförklaringaranalysera deoch199394och199293
beslutjag räknatbeslut harSomiredovisats somprognoserna.som

intemyndighetenberäkningsansvarigadenåret ochunderfattats som
budgeteffekter-omfattandeDebudgetprognosikännedomhaft om
sammanhänger199394199293 ochbudgetårenunderbeslutna av av

bankstöd.del medtill stor

delstotalt,och utfall delslmellan budgetprognosPrognosavvikelserTabell 6.1
betydandehaftutgiñspostervissabeslut, TUBen, pro-uppdelade stora som

övrigt.årendegnosavvikelser samtsenaste

199394199293199192

5423495648 31-8Totalt

24 077547304434Beslut

-6 000-4 000000-13TUBen

736810-2 257Statsskuldräntor

402-2217583lnfrastrukturinvesteringar

-6 581-859047Arbetsmarknadspolitiska 3
åtgärder

0305537l1 635Räntebidrag

-4 912496290Invandrarverket

406-14Övrigt 659223 5
budgetprognoserKälla: RRV:s

förgenomgångdetaljeradbilaga 1l presenteras prognosernaaven
följerNedani tabellenutgiftsposterdevissa enovan.angessomav

sammanfattning.
förslags-statsskuldräntomaför ärförändringarna ettDe stora som

påbaserasallmänhetberäkningarna imedsammanhängeranslag att
dessaochvalutakurserochrådandeberäkningstillfállet atträntorvid

beräkningstill-mellanutsträckningivarieratofta harfaktorer stor
ränteförändringarförkänslighetStatsskuldräntornasfállena. stora

Riksgälds-emissionsteknik.Riksgäldskontoretsmedsammanhänger
obligationslån, dvs.existerandetrancheremitterarkontoret avnya

blirFöljdenhelt lån.emitteraföri ställetstorlek,lånensutökar att nya
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de löpande ränteutgifternaatt för obligationslånen opåverkadeär av
förändringar marknadsräntan. Samma lån emitteras oberoendeav av
ränteläge. Skillnaderna i marknadsränta påverkar i stället kursen för

Över-obligationen vid emissionen. eller underkursen vid emissionen
skillnaden mellanmotsvarar marknadsräntan och emissionsräntan

under lånets hela löptid. När faller stigerräntan priset och vice versa.
Detta förhållande innebär effekterna ränteförändringaratt inteav

påverkar ränteutgifterna gradvis skulle kunna förvänta sigsom man
i stället på gång vidutan emissionstillfallet. Detta i kombinationär,en

med varierande ränteantaganden till följd stoppränteansatsen, denav
främsta orsaken till variationer i statsskuldräntorna.överprognoserna

Infrastrukturinvesteringar har för prognosavvikelsersvarat destora
åren. Prognoser inomsenaste dettatre område lämnas till RRV av

Vägverket och Banverket. På år har regeringen givit ökadesenare
anslag till infrastrukturinvesteringar och verken har haft svårigheter
med bedöma tid för byggstartatt och därmed anslagennär kommer

användas. Vid kontakt deatt med båda myndigheterna medger de att
inte tillmätts tillräckligt vikt tidigareprognoserna stor attmen mer

skall läggas ned prognosarbetet i framtiden.omsorg
Arbetsmarknadspolitiska åtgärder svårberäknatär anslagett som

starkt konjär unkturberoende. Anslaget reservationsanslagär ett vilket
innebär det inte får överskridas. Såväl budgetåretatt 199192 som
199293 dock Arbetsmarknadsstyrelsenantog ytterligareatt medel
skulle tilldelas varför verket redan i budgetprognos beräknadel högre
utgifter vad tilldelats.än Enligt Arbetsmarknadsstyrelsensom är en
viktig orsak till de återkommande prognosfelen regeringen oftaatt
ändrar arbetsmarknadspolitisk inriktning under pågående budgetår. Ett

skäl till de avvikelsernaannat arbetslöshetenstora är att under
perioden har varit exceptionellt hög.

Räntebidraget beräknas Boverket. De förklaringarnavanligasteav
till ändrade har varit ändrade ränteantagandenprognoser samt
svårigheter med beräkna effekternaatt regeländringar. Regel-av
ändringar har varit vanliga och Boverket har haft svårt att anpassa
sina modeller till de regelsystemen. Boverket har därför inya
samarbete med Finansdepartementetkonstruerat mikrosimulerings-en
modell för räntebidragsprognoser.

De utgifterna förstora Invandrarverket förläggningskostnaderavser
och ersättning till kommuner för åtgärder för flyktingar. Detta är
återigen svårberäknat anslagett helt beroendeär faktorersom av
utanför den ansvariga myndighetens kontroll. Anslagets storlek beror
på antalet asylsökande och hur snabbt flyktingarna kan placeras iut
kommunerna.
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anslaglönekänsligaochPris-6.4.3

lönekänsligapris- ochanslagvissabetecknarFinansdepartementet som
den allmännakänsliga föranslagPLK-anslag. Dessa är extra

därför löpande inomomräknasochutvecklingenekonomiska
budgetår.följandeinnevarandebåde vadregeringskansliet somavser

från Finans-antagandebildendenutifrånskerBeräkningarna senaste
Beräkningarnaavdelning. görsekonomiskadepartementets av

myndighet.berördmedsamverkanfall ii vissafackdepartementen,
följande:lönekänsliga anslagenoch ärpris-viktigasteDe

-BiståndsanslagenUD
barnbidragS-Allmänna

-BostadsbidragS
föräldraförsäkringenStill-Bidrag

-BidragsförskottS
bamShandikappadeför-Vårdnadsbidrag

rehabiliteringSochsjukpenningtill-Bidrag
sjukvårdsförmåner mmStill-Bidrag

-FörtidspensionerS
-ÅlderspensionerS

pensionärerStill-Bostadstillägg
i-RäntebidragF

-StatsskuldräntorFi
-StudiemedelU
-StudiehjälpU

åtgärderA-Arbetsmarknadspolitiska
-Förläggningsk0stnaderKu

flyktingarKuåtgärder förförtill kommuner-Ersättningar

dessaför mångaprognosavvikelsernakan konstateraJag att av
tidigare,redovisatjag haranslagdeundantagmedanslag, somav

prognosproblemtid.under Devarit småhargenomgående somsenare
regelföränd-omfattandemedhaft sambandoftauppstått harändå har

ocksåPrognosproblem harförutsäga.varit svåraverkanringar attvars
omvärldsförhållandenförändradedramatisktihaft sitt varsursprung

sådantBostadsbidragenberäkna. ärsvåra t.ex. ettvariteffekter att
uppgångensnabbadengrad påverkatshögianslag avavsom

liggeranslagenlönekänsligaochde pris-Mångaarbetslösheten. av
harSocialdepartementetansvarsområde.Socialdepartementetsinom
påanslagsbelastningenförväntadeberäkna denförmodeller attegna

komplexitetolikaModellernaanslag.andra äroch vissadessa av
kalkylarksmodeller ochenklafinnsanslagets Detberoende på art.

i detaljintemodeller. harkomplicerade Jagbetydligtandra mera
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studerat dessa modeller har ändå kunnat konstatera det finnsmen att
betydande kompetens på Socialdepartementetien detta avseende.

Beräkningarna till RRV inom detta område i huvudsakgörs RFV.av
Det finns i allmänhet samarbeteett nära mellan Socialdepartementet
och RFV i dessa frågor.

Övriga6.4.4 utgifter

Prognosavvikelsema för övriga anslag framgår figuren nedan.av
Förutom de anslag angivits har TUBen exkluderats.ävensom ovan

Diagram 6.3 Prognosavvikelser budgetåren 199192~9394 exklusive PLK-anslag,
TUBen och utgifter specificerade i tabell 6.1

mkv

153384ZSIIBO -X:
193283
ç_..240000- 193152

ZZMOO-

29mm

180000I I I I ‘F I5B BP1 BPZI3 BP4 BPS BPS Uliall

Källa: RRV:s budgetprognoser

Den ökningenstora mellan statsbudgeten och l underprognos
budgetåret 199192 förklaras till delenstörsta stöd till Nordbanken.av
Mellan 1 och 2 sker litenprognos nedgång. Prognoserna ökaren
sedan fram till 5 varefter det sker nedgång till utfallet.prognos en

Även under budgetåret 199293 sker det markant upprevideringen
utgifterna mellan statsbudgetenav och Mellan lprognos prognos

och 23 ökar de beräknade utgifterna till följd bankstöd. Efter detav
ligger i fast.stort Avvikelsenprognoserna sett mellan 6 ochprognos
utfallet liten.är

Under budgetåret 199394 redovisas återigen ökningen av
utgifterna mellan statsbudgeten och l huvudsakligenprognos som
förklaras stöd till banksektorn. Efter budgetprognosav sjunkerl
utgifterna mellan varje beräkningstillfålle.nytt Den kraftigaste
nedgången sker dock mellan budgetprognos 6 och utfallet. Denna
minskning kan hänföras till små avvikelser, i absoluta tal, många
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förvaltningskost-myndigheternasförramanslagpåbl.a.anslag,olika
sig ianalyseradeintedockavvikelser närmareärnader. Dessa vare

håll.ellerbudgetprognoserna annat
publikationi RRV:sanslagrespektiveför presenterasUtfallet

avvikelsernaiintedennautfall. I presenterasStatsbudgetens rapport
i för-endastbudgetåretförsista utantill denförhållande prognosen

försvårar analyser.förhållandestatsbudgeten. Dettatillhållande

prognosverksamhetRiksgäldskontorets6.5

budgetprog-prognosavvikelsernai RRV:spåperspektivfåEtt sätt att
lånebehovetdemed överjämförelsegöraär prognoseratt ennoser

därför kortföljande lämnasdetIRiksgäldskontoret gör. ensom
prognosverksamhet.Riksgäldskontoretsredogörelse för

till 1950-tillbakagårhistoriaharPrognosverksamheten somen
Påbetalningar.började över statensdå kontoret göratalet prognoser

lånebehovetökadesnabbtdetbakgrundminstår, inte mot avsenare
harRiksbanken,upplåning iförförutsättningarändrade progoch

förgrundtillliggerviktigare. Prognosernaalltblivitnosema
uppföljningemissionsvolymer, statensochlånebehovberäkning avav

ochpenning-tillinformationränteutgifter,beräkningkasshållning, av
minimerasyftetövergripande är attobligationsmarknaden Detm.m.

förupplåningskostnaderna staten.
styrningförs.k.deninförde1985 räntetrappanRiksbanken avNär

prognosverksamhetRiksgäldskontoretsmarknadsräntornafickde korta
betalningar,BakgrundenRiksbanken. statensför attbetydelse varäven
Riksbanken,ikontokreditenden s.k.finansieradesdeatt avgenom

penning-frånRiksbankenekonomin. Förilikviditetenpåverkade att
svängningar dettamotverka deskulle kunnautgångspunkterpolitiska

dagfördeladeutarbetaRiksgäldskontoretbörjadetill prognoserledde
Riks-tillställdesbetalningarna. Prognosernastatligadeutfalletöver av

åtgärderinför beslutövervägandenbankensiingickochbanken om
ilikviditetendärmedochmarknadsräntorna ytterstför styraatt

ekonomin.
skallställetijuli 1994från den 1RiksgäldskontoretmedochI att

lånebehovi attfluktuationernadagliga statens ageradeklara genom
dessalängreinteRiksbankenbehöverdagslånemarknaden,på
Riks-förviktigamycketblivitstället harI prognosernaprognoser.

kraftigtmycketnormaltvarierarlikviditetsjälvt. Statensgäldskontoret
mdkrpåunderskott 5frånandra,till dendagen ettfrån den t.ex.ena

framför-denefter. Utanmdkr dagenpåöverskott 20tilldagen ettena
för kontoretsvårtskulle det atthållning varaprognoserna gersom

lånemarknaden.effektivt påagera
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Eftersom Riksgäldskontorets enda målsättning med ärprognoserna
få så braatt möjligt det totala lånebehovetöveren prognos som

inriktas faktainsamlingen och analyserna betalningsströmmarnas
totalbelopp och de delmängder erfarenhetsmässigt kan förklarasom
förändringar i totalbeloppen. Riksgäldskontoret inte eftersträvar att
analysera de olika budgetposterna. Prognoserna kan därför inte
användas löpande budgetkontroll.som

Riksgäldskontoret varje månadgör över statensen prognos
nettolånebehov för de 2-3 månaderna.närmaste Månadsprognoserna
i dagfördelad form revideras och uppdateras dagligen ända fram till
dess slutligt utfall för de statliga betalningarna för respektive dag är
känt. Prognoserna baseras framförallt uppgifter från tiotalett
myndigheter med utbetalningar, skatteprognoserstora ochegna
analyser regelsystem och utfall.av

För planeringen några månaders siktän har kontoret hittillsmer
i princip varit beroende Finansdepartementets och RRV:s be-av
dömningar. Då dessa varierat kraftigt under året och avvikitprognoser
från utfall har kontoret funnit det nödvändigt långsiktigagöraatt egna
bedömningar lånebehovet. Riksgäldskontorets intresseförskjutningav

långsiktigare hängermot också medprognoser attsamman upp-
låningen, till följd det ökade finansieringsbehovet, med nöd-av
vändighet kommit alltmer långsiktigaatt styras överväganden närav
det gäller lånebehovet. Riksgäldskontoret har också det nöd-ansett
vändigt offentligt dessa bedömningaratt dåpresentera de har kommit

allt viktigare underlagatt utgöra för beslutett emissionsvolymer.om

Diagram 6.4 Jämförelse mellan Riksgäldskontorets RGK och RRV:s lånebehov-
budgetåret 199394.sprognoser

Mdkv

28D —————
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Källa: Riksgäldskontoret och RRV:s budgetprognoser
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schablonmässigt.bedömningarlångsiktiga görsRiksgäldskontorets
för degenomarbetadeutfall ochUtgångspunkten är senaste prognoser

följandeför deTill detta läggsmånaderna.närmaste en prognos
månadmotsvarandeutfalletutgår frånimånaderna settstortsom

ochinkomsternaförändringarkändaförkorrigeratårtidigare större av
utvecklat de lång-tidhar underRiksgäldskontoretutgifterna, senare

åtskilligt. skatternaFör görssiktiga t.ex. sammanumeraprognoserna
utgårutgiftssidanPålång sikt.på kortberäkningartyp somav

Kontakter-utfall.förra åretsfortfarande frångradi högdock kontoret
förhållandevisprognosperspektivi detta ärmyndigheternamedna

begränsade.
dettadenbrister. Attmetod har trotsRiksgäldskontorets enger

periodlångsåmetod förRRV:slånebehovsprognos änbättre passen
skillna-tillorsakernaförvånande. Enbudgetårinnevarande är avsom

olika skäli dettroligen finna ärstårprognosresultat attiden att av
enkäter tillhjälpmedprognosavvikelseridentifierasnabbtsvårt att av

fallmångadärför iutfallenochRRVmyndigheterna gör att gersom
utvecklingenframtidadendet gällervägledning stats-snabbare när av

finanserna.

Slutsatser6.6

detmening,enligt minvisar,utgiftsprognoserna attGenomgången av
bindandetillräckligtintebudgetenproblemetgrundläggande ärär att

föreliggerdetkonstaterakanverkställande Jag attför de organen.
deundantaganslagstyper medsamtligaförprognosproblem av

Förslagsanslagenförvånande.hellerinteanslagen. Detobetecknade är
ändamåletbarahelstkan bli hurutgifternainnebär storaatt omsom

Överskridanden visserligen godkännasskalluppfyllt.anslagetmed är
fåranslagregeringenfall medgeri många att ettregeringen menav

börjat.budgetåret hardvs. innanregleringsbrevet,iöverskridas redan
underlagframincitamentenanslagskonstruktionsådan att taMed ären

starktbudgetprognoserrättvisandelämnabudget ochkorrektför en
finnsfackdepartement. Detsåväl myndigheterförbegränsade som

blivitutgifterna avsevärtoch projekt därreformerexempelmånga
infördanyligendenkanexempelSom nämnasplanerat.högre än

budgetåretunderutgifterberäknadeassistansersättningen, vars
mdkr itillstatsbudgeten 4,5från mdkr iökat 2,5199495 har

likainteincitamentengenomförandefasenI ärbudgetprognos
myndighetenmöjlighetförslagsanslagmed är atttydliga t.ex.men en

införförslagetDärigenom kommerutgifterna.överskattardå i stället
Eventuellaomfattande.framstå mindreföljande åretdet att som

förefaller ocksåbesparingar större.
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När det gäller reservationsanslag risken underskattaär utgifternaatt
i planeringsfasen små. Däremot riskenär uppenbar utgifterna iatt
genomförandefasen överskattas för tilldelningen medel iatt nästaav
års budget skall bli så hög möjligt. Liknande problem föreliggersom
för ramanslagen.

Ett närliggande problem det oklaraär för budgetberäk-ansvaret
ningarna och budgetprognoserna. planeringsfasenI har fackdeparte-

central roll. Det fackdepartementenmenten är har detaljkun-en som
skapen anslagen denär i budgetpropositionerom presenteras och
kompletteringspropositioner. I genomförandefasen fack-övertas
departementens roll de facto RRV och de berörda myndigheterna.av
Det finns därför inget odelat för anslagsberäkningarna från detansvar

de förstaatt tills dessgörs utfallet redovisas.attprognoserna Det
oklara befrämjar inte hög kvalitetansvaret i Enen prognoserna. annan
konsekvens det svårtär analyseraatt är prognosavvikelseratt över en
period där olika instanser ansvariga förär vid olikaprognoserna
tillfällen.

Utgiftsmodellema bör vidare utvecklas. Strävan bör ökaattvara
samarbetet mellan fackdepartement och myndigheter i detta avseende.
Det bör också finnas kunskapstörre utgiftsmodellerna påom
Finansdepartementet och RRV.

Frånvaron analyser prognosavvikelserna och den dåligaav av
kvaliteten på utfallen har sannolikt också bidragit till prognosfel.
Antagandestrukturen måste också konsistent i beräkningarna frånvara
de olika prognosmyndigheterna.

Ett problem i sammanhanget denannat otydligaär och komplicera-
de utformningen statsbudgeten. Detta enligt minär meningav en av
orsakerna till systematiska analyseratt prognosavvikelser i sågörsav
liten utsträckning. Den utbredda nettoredovisningen mångaav
inkomster TUBen försvårarsamt rättvisande efterhandsanalys bådeen
på inkomst- och utgiftssidan. I och med regeringens proposition
1994952100 har tagitsett steg ökad bruttoredovisning påmot
statsbudgeten. Motivet attär tydligare bild åtagandenge statensen av
och underlätta förståelsen statsbudgeten skapa likhetstörresamt attav
mellan det redovisade budgetsaldot och lånebehov. Utgifternastatens
för sjuk- och föräldraförsäkringen skall from. budgetårett.ex.

Även199596 bruttoredovisas. Arbetsmarknadsfondens utgifter och
inkomster skall i fortsättningen redovisas statsbudgeten.över
Riksdagen har i samband med förslaget till budgetprocess ävenny
ställt krav på bruttoredovisning hela budgeten och då ävenav av
TUBen.

Jag innehållet i TUBenatt i övrigt böranser även presenteras
tydligare i dagsläget.än Ett alternativ är t.ex. göra ochöppenatt en
direkt avräkning motsvarande imot TUBen tilläggsbudgetarpost när
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tidenanslagen helaminskaocksåskulleTUBenBehovetläggs. omav
innehållerinformation. dagslägetItillgängligefteromräknas senast
Beräknadanslag.förmerkostnaderberäknadefalli vissa ettTUBen

ocksåbörreservationsanslagpåbehållningar presente-förbrukning av
uppföljningen.underlättaforanslag attras per

budgetprocessenutformningenjagSammanfattningsvis att avanser
precisionendåligatill denorsakenfrämstadenanslagssystemetoch är
ansvarsför-oklaraorsakerAndra t.ex.utgiftsprognoserna.i som

budgetberäkningar ochorganisationenihållanden prognoser,av
ibristerpresentation,ochuppställningi budgetensotydlighet

dålig kvalitetochprognosavvikelseanalyserfrånvaromodellerna, av
budget-nuvarandedenkonsekvenserutfallen kan avses som

processen.
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långsiktiga7 De konsekvenskalkylerna

7.1 Inledning

Den långsiktiga konsekvenskalkylen, LK, i bilagapresenterassom en
till kompletteringspropositionen, visar inkomst- och utgiftsutveck-
lingen för den offentliga sektorn under den följande femårsperioden.
Dess syfte sägs regeringens underlagutgöra vid utform-att ettvara av
ningen den långsiktiga utgiftsstrategin.av

Metodmässigt utgångspunkten för LK:n beräknaär inkomsteratt
och utgifter konsekvens redan fattade beslut och gjordasom en av
åtaganden. konsekvensEn denna metod många anslagär att antasav
utgå med realt oförändrade belopp under perioden. Transfererings-
anslagen beräknas utvecklas i enlighet med de antaganden görssom

volymförändringar. Utgiftsberäkningama i fasta prisergörs ochom
omräknas därefter till löpande priser i enlighet med pris- och lönean-
tagandena. Beräkningar i fasta priser ansvarigt fackdeparte-görs av

i samverkan med respektive kontaktperson påment budgetavdel-
ningen. omräkningen till löpande priser sker i budgetavdel-ett av
ningens datasystem, statsbudgetsystemet. dettaI finns även en
historisk databas olikade utgifterna. Statsskuldräntornaöver beräknas

Riksgäldskontoret och baseras den antagna ränteutvecklingenav
under LK-perioden.

Inkomstberäkningarna RRV med utgångspunktgörs i existeran-av
de regler och utifrån de olika ekonomiska antagandena. Till skillnad
från i statsbudgeten beräkningarnaär inkomster utgifter ioch LK:nav
i utsträckning bruttomässiga,större dvs. budgetensutgifterna in-
komsttitlar redovisas utgiftssidan.

Under Beräknat tillkommandeposten utgiftsbehov TUBen
nettoredovisas sådana inkomst- och utgiftsforändringar intesom anses
kunna redovisas direkt på anslag eller inkomsttitel.

Långsiktskalkylen således ingenär plan önskad utvecklingöver en
eller denöver sannolika utvecklingen. besluts-Det ärprognos ett
underlag för regeringen med utgångspunkt bestämda,i alternativa
scenarios. Det därförär axiomatisktnärmast faktiskaden utveck-att
lingen avviker från beräkningarnai LK:n.

Utgifterna underskattas oftast i LK-kalkylerna. kanDetta ses som
konsekvens metoden alltid utgå från fattade beslut.atten Dockav

skall hålla i minnet besluten under år i allmänhetatt varitman senare



1995:49SOUkonsekvenskalkylernalångsiktiga142 De

verketutgifterna i självafaktiskavarför debesparingskaraktärav
framräknade.deunderstigaborde

alltid medLK-kalkylerna stiger nästaniinkomsterna ett par
generelltmakroantagandena. Detföljer äråret. Dettaprocent avom

konjunktursvängningar.prognosticerasvårt att
konsekvenskalkyl budgeten ärmed LK:n ärProblemen attsom

och bedömningenutvecklingenekonomiskakänslig för denoerhört att
tiden.mycketkan varieraosäker ochutveckling överdenna ärav
delenutfallet tillochmellan LK:nmedför avvikelser störstaDetta att

budgetbe-ekonomiska utvecklingen änjust denorsakas snarare avav
slut.

användningLK-kalkylemas7.2

utform-underlag vidregeringensskallLK-kalkylerna utgöra ett av
fattasformella beslututgiftsstrategin.långsiktiga Ingadenningen av

regeringskanslietinomanledning LK:n. Interntmedemellertid av
budgetprocessförsta del i denrollfyller LK:n somensomen

budgetpropositionen.iresulterar
till riksdagen. Detdokument riktatiLK-kalkylerna ettpresenteras

beräkningarna.anledningmedtill riksdagenhemställaningenfinns av
LK-kalkylernakalkylerna.ställning tillhellerinteRiksdagen tar

intensivtriksdagsarbetettid dåvidare vid är mestpresenteras somen
stället för vidibudgetbehandlingenavsluta ettinriktatoch att
riksdagsmotionerenstaka falliförekommerinledande skede. Det att

LK-beräkningarna.tillhänvisar
stabiliseramålsättningoch riksdagensRegeringens är stats-att

utvecklingenBeräkningarnatill 1998.andel BNPskulden avsom av
avdelningekonomiskaFinansdepartementetsskuldkvoten görs avav

beräkningarnautgiftspostervissamakromodeller. För görsi av
det fram-beskrivning vadingenbudgetavdelningen. Det görs av

olikautgifter för deiinnebärutvecklingsförloppeträknade termer av
mellanutgiftsområden. Sambandetinom olikaellerdepartementen

såledesLK-kalkylernaochskuldkvotsberäkningarna är svagt.
liten roll imycketLK-kalkylerna spelarbedömningMin är att en

tordefinansiella läget. Dettadetdebattenden allmänna samman-om
ekonomiskadel denviktigkalkylerna intemed utgörhänga att aven

idäremotSkuldkvotsberäkningarnapolitiken. stortett utrymmeges
alternativa beräkningarochekonomiska debattenden presenteras av

ekonomer.institut ochmånga
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7.3 Internationella valutafondens bedömning

Då jag utvecklingen statsfinansernaatt längre siktanser ärav av
vikt har jagstor inhämtatäven synpunkter från inomexperter

Internationella valutafonden IMF angående deras på lång-syn
siktsprognoser statsbudgeten.över

Långtidsbudgetarna bör enligt IMF normativa, dvs. de skallvara
uttrycka regeringens prioritering olika åtgärder inom totaltav setten
given för de totala utgifterna. Utgiftsramen framkommer utifrånram

bedömning vilket lånebehov önskvärt elleren är möjligtav som att
upprätthålla givet inte alltför optimistisk bedömning denen av
makroekonomiska utvecklingen och inkomsterna. Riksdagen börav
ställa sig bakom de detta beräknadesätt långtidsbudgetarna.

Långtidsbudgeten bör utgångspunktenutgöra för det detalj-mer
erade budgetarbetet. Omprioriteringar mellan olika utgiftsområden kan
bli aktuella skall ske inom totalt oförändrad utgiftsram.settmen en
Det bör dock klargöras förnyad bedömningatt det ekonomiskaen av
läget kan vid handen förändringar utgiftsramarnaatt nöd-ge ärav
vändiga.

IMF förespråkar således utgiftsramarna utifrånatt sätts försiktigen
bedömning det strukturella budgetläget. Detta medför under-av att
skottet periodvis kan bli eller mindrestörre vadän beräknats isom
långtidsbudgeten. På längre sikt bör dessa effekter varandra.ta ut
Utgiftsramar vidare föredra framförär att budgetens saldonormer om
eftersom fackdepartementen endast bör ha inflytande över respektive
verksamhets utgifter.

Långtidsbudgeten bör omfatta år inklusive året förtre vilket vanlig
budget Längre längtidsbudgetargörs. svåraär utformaatt och ge
officiell Utgiftsramarnastatus. bör inte heller omfatta statsskuldräntor
och arbetslöshetskostnader. Ramarna bör fastställas löpandei priser.
Det tydligareär iän fasta priser samtidigt det klart visarramar som

ökad inflation inteatt måste kompenseras. Långtidsbudgeten bör dock
innehålla för oförutsedda utgifter, ökar för årreserver reserver som
längre fram i tiden.
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Riksredovisningen och8

ñnansstatistiken

Riksredovisningen8.1

i uppgiftinstruktion bl.a.har enligt sinRiksrevisionsverket RRV att
samladeRiksredovisningen denhandha riksredovisningen. är

för den statligaredovisningenden ekonomiskabenämningen för
grundas i alltriksredovisningenUppgifterna ihelhet.koncernen som

och derasmyndigheternauppgifter från de statligapåväsentligt
redovisning.

centralafullgjorts del detriksredovisningenTidigare har ensom av
år har ökat antalUnderredovisningssystemet Cosmos. ettsenare

för sin redovisning ochlokalaskaffatmyndigheter systemegna,
gångriksredovisningen i Cosmostilli ställetrapporterar en per

månad.
199394 hos samtliga myndig-budgetåretden tillTillämpningen av

i många fall interedovisningsmodellen harheter införda ännunya
inledningsskedet har kvaliteten riks-påform. Underfunnit sin slutliga

försämrats. Det månatligamånadsuppgifterredovisningens upp-
uteblivit. tillfall helt Inrapporteringeni vissagiftslämnandet har

vad föreskrivits.också skett harriksredovisningen har än somsenare
början budgetåret 199495 successivtmeddärför beslutatharRRV att

inrapportering riks-myndigheternas tillförinföra nytt systemett
de myndigheterSyftet förredovisningen. förenkla inrapporteringär att

myndig-tydliggöraredovisningssystemhar också attsom egna men
riksredovisningen.förheternas god informationskvalitet ienansvar

myndig-innebärför myndigheternasReglerna inrapportering att
ekonomiskadetheterna månatligen skall inrapportera uppgifter om

anslag ochdelsutfallet avseende utgifter inkomster fördelade påoch
skallñnansstatistiska Myndigheternainkomsttitlar, dels koder. även
avräkningochbetalningar särskilda specifikationerenligtrapportera

specificeras påskallstatsverket de balanspostermed samt som
skallinkomstutgiftsslag. Uppgifterna i riksredovisningen över-

redovisning.med innehållet i myndighetensensstämma egen
varjeutfall budgetår och där inomRedovisning skall alltidav avse

i månadenkalendermånad. Inrapportering 15:eskall ske densenast
anslagsmedelefter utfallsmånad. Utgifter och inkomster avsersom

förekommande fallskall redovisas berörda anslag och i motmot
ñnansstatistiskt syfte kräveranslagsposter och delposter. RRVI att
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myndigheternas utgifter och inkomster vid inrapportering till riks-
redovisningen sammanförs och klassificeras enligt de RRVav
fastställda realekonomiska inkomst- och utgiftsslagen.

Enligt direktiven skall utredningen det möjligt ipröva är attom
högre utsträckning utnyttja utfallsdata t.ex. skatteuppbördom som

indikator på den ekonomiska utvecklingen. Utredningen skall ocksåen
bedöma kvaliteten grunddata och hur den i förekommandeange
fall kan förbättras.

bedömningDen ofta framförs verksamma medsom av personer
detRRV svårt dra slutsatser frånär år deatt attprognoser

månadsvisa utfallen i den ekonomiska redovisningen eftersom dessa
varierar på inte kan förklaras utifrån bilden densätt under-ett som av
liggande ekonomiska utvecklingen. Utfallen påverkas tillfälligaav
förhållanden, såsom inkomna eller oregistrerbara handlingar,t.ex. sent

förrycker utvecklingen mellan olika månader. Dessa problemsom
beror dels på myndigheternas övergång till redovisningssystem,egna
dels på otillräcklig redovisningsdisciplin vad riksredovisningen.avser
Möjligheten mitten månaden korrigeringar före-att t.o.m. göraav av
gående månads utfall utnyttjas i liten omfattning. Jagt.ex. attanser
myndigheterna i utsträckning bör använda sig möjlighetenstörre av
till korrigeringar så rättvisande månadsredovisning lämnas.att en

löpandeDen ekonomiska redovisningen från Riksskatteverket
inteRSV anpassad för direkt gå utfall iär prognosmodel-att som

Utfallenlema. påverkas tillfälliga förhållanden såsom inkomnasentav
betalningar bokförs påföljande månad. går därförDet inte attsom
enbart studera månadsutfallen från RSV vill följa den under-om man
liggande ekonomiska utvecklingen, måste utgå ifrån.som prognoserna

statistik StatistiskaDen centralbyrån framSCB i detta avseendetar
påbaseras bearbetningar uppbördsdeklarationerna och förav ger en

detta ändamål bättre bild. Denna statistik baseras debiterade belopp
och beloppenoavsett faktiskt betalas. Debiteringsstatistikennär om

utnyttjar information debiteringar och debiteringsändringar för deom
debiteringsmånaderna och den den 10:e i månadentre senaste tas ut

efter utfallsmånaden. Min jämförelse mellan riksredovisningen och
SCB:s uppbördsstatistik tyder på del svängningarna iatt storen av
riksredovisningens månadsutfall har andra orsaker den under-än

Ävenliggande ekonomiska utvecklingen. i SCB:s material finns dock
vissa säsongsvariationer. Skatteinkomsterna i januari och juli är t.ex.
högre i omkringliggande månader.än kanDetta dock förklaras av
bl.a. variationer i den ekonomiska aktiviteten.

lRRVzs indelning inkomster och utgifterstatens på realekonomiska följerav arter
nationalräkenskapema.
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problem utfallsdatahar skapat osäkraEtt ärannat som upp-
delningen och socialför-på olika inkomstslag. Både preliminär A-skatt
säkringsavgifter kommer in postgirokonto.samtidigt samma

frånSocialförsäkringsavgifterna avskiljes därefter skatterna.RSVav
socialförsäkringsavgifter på olikavidare fördelningen de olikaDen av

fördelningsprocess haravgiftsslag verkställs dennaRFV. Iav
och ibland har detinbetalningar ibland redovisats på felaktigt sättett

föregåttsredovisningen slutförts eftersom den hartagit tid innan av
fungerat bättre deutredningar. Enligt har dennaRRV senasteprocess

kvarstående betalningarnaåren tidigare. ouppklaradeDe ärän numera
mindre tidigare.änavsevärt

fall inta pragmatiskprognosarbetet måste i mångal enman
Ävenutfallsdata. medanvända sig olikahållning och typer avav

förbättra riksredovis-denna utgångspunkt bör dock strävan attvara
få till ståndriksredovisningen samladningen. Syftet med är att en

för kan användas för aggregerade analyserredovisning staten avsom
publicera riksredovisningensdärför börolika slag. RRVJag attanser

redovisningökad användning och månadsut-utfall kvartalsvis. En av
kvalitetsäkerhet leda till förbättrad på inrapporte-fallen torde med all

siffrorna bör på aggregerad nivå,ringen. redovisadeDe presenteras en
jag inte det finns anledningdepartement. Däremot attt.ex. anserper

föreskrifterellerbokföringsförordningen RRV:s till denna.skärpaatt
rättvisandeskyldighet månadsutfallMyndigheternas äratt presentera
entydigtklart ochmin mening, angivet.redan i dag, enligt

inansstatistiken8.2 F

8.2.1 Utgångspunkter

inkomster statsbud-Analysen utgifter underlättasochstatensav om
förutom redovisas redovisas enligtanslagsmässigtgeten att även en

klassificeringrealekonomisk indelning. En realekonomisk är t.ex.
nödvändig för kunna klargöra olika sektorer isambanden mellanatt
ekonomin. realekonomisk fördelning totalaRRV gör statensaven
inkomster och utgifter redovis-används i nationalräkenskapernassom
ning. också realekonomisk statsbudgetensRRV fördelninggör en av
utfall och budgetprognosema. intedockRRV prognosticerar statensav
finansiella sparande det redovisas i nationalräkenskaperna. Detsom

däremot Finansdepartementet Konjunkturinstitutetoch KI.gör
Underlaget till dessa beräkningar kommer national-från SCB:s
räkenskaper NR och RRV.

Regeringen i nationalbudgeten överpresenterar statensprognoser
inkomster och utgifter realekonomiskt fördelade i enlighet med
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nationalräkenskapsdefinitioner. Såväl omfattningen statenav som
periodiseringen inkomster och utgifter skiljer sig mellanav
statsbudgeten och nationalräkenskaperna. Skillnaderna framgår dock
inte beräkningarna.av

Enligt min mening bör inkomster och utgifter enligt olikastatens
definitioner så tydligt möjligt såväl utfallsmässigtpresenteras som som
i prognoshänseende. de kravI ställer rapporteringenEU desom av
svenska statsfinanserna ingår också förhållandet mellan statsbud-att

saldo, finansiella sparande, lånebehov och statsskuldgetens statens
klargörs. Regeringen har nyligen tillsatt utredning med uppgift atten

klargöra förhållandet mellan statsbudgeten och national-närmare
räkenskapernas redovisning inkomster och utgifter. Utifrånstatensav
mitt perspektiv har jag dock anledning också beröra dessa frågor.att

Budgetprognosutredningen har enligt direktiven till uppgift att se
för utgiftsfördelningenmetoderna på realekonomiska områdenöver

och ändamål. finns anledningDet dengöra översynatt en av
realekonomiska fördelningen eftersom myndigheterna sedan den nya
redovisningsmodellen infördes för år sedan inte längreett par
automatiskt, led i bokföringen, redovisar realekonomiskettsom en
fördelning anslagen i utsträckning tidigare. Denav samma som
viktigaste orsaken till anslagsutfallen allt oftare inte kan fördelasatt
realekonomiskt dock de och finansieringsmodellerär styr-nya som
införts statsmakterna. har,Detta jag det, allvarliga konse-av som ser
kvenser för möjligheterna dels klargöra förhållandet mellan deatt
olika statsfmansiella begreppen, dels pågöra statensprognoser
inkomster och utgifter realekonomiskt fördelade.

Problemet illustreras bl.a. följande förhållande. budgetpro-Iav
positionen och kompletteringspropositionen regeringenpresenterar en
nationalbudget. denna ingår beräkningI kalenderår över statensen per
inkomster och utgifter realekonomiskt fördelade enligt defini-NR:s
tioner. Till följd omfattandeden nettoredovisningen på statsbud-av

och statlig verksamhet i omfattning redovisas utanförgeten att stor
statsbudgeten inhämtar dock Finansdepartementets ekonomiska av-
delning de uppgifter den behöver till del från hållstor änannat
Finansdepartementets budgetavdelning. ekonomiskaDen avdelningen
förlitar sig i utsträckning på de uppgifter utgifterstor statensom som

tagithar fram, bl.a. utifrånKI enkäter till statliga myndigheter. Till
de delar den statliga sektorn, enligt definitionen i NR, innefattar
statsbudgeten används således inte budgetavdelningens överprognoser

utgifter. innebärDetta utgifterna inte beräknadestatens äratt ett
konsistent i de olika delarna finansplanen.sätt Följaktligen går detav
inte heller härleda exakt samband mellan budgetsaldotatt och detett
finansiella sparandet. Detta kommer bli tydligare problemänatt ett

budgetåret läggs till kalenderbudgetår.när om
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finansstatistik8.2.2 RRV:s

konsoliderad real-finansstatistik delsproduktionRRV:s enav avser
utgifter, delsochtotala inkomsterekonomisk fördelning statens enav

statsbudgeten.utfallfördelning ochrealekonomisk prognoserav
ändamålsindelade.ocksåprodukterDessa presenteras

anslag ochändamålsklassiñceringenansvarigt förRRV är av
utgiftsslagsredovis-realekonomiskadet gäller denmyndigheter. När

myndigheterna.för statligaföreskrifter deningen utfärdar RRV
medsamarbeteiproduktionsplanFinansstatistikens näraupprättas

i högochFinansdepartementetSCB,användarna KI, ut-styrs
önskemål.sträckning derasav

definitioner.enligt NR:sfördelningenrealekonomiska görsDen
definitioner.följer Väg-NR:sför vadAvgränsningen är statensom

harinte ingår i RRVenligtBanverket, NRochverket staten,som
redovisasmyndigheterredovisning.sin Dessaha med idock valt att

underlättabilagor för NR:smed iöverenskommelse NRenligt att
arbete.

beskrivaskallverksamhet TV:n strömmarnatotalaStatens av
ekonomin. Därför redovisasiövriga sektorerochmellan statenpengar

förkonsoliderat inomstatligabruttooch utgifterinkomster trans-men
inkomsttitel föranleder ingalevererasaktioner. Inkomster som

entydigtinkomsttitel kan klassificerasvarjespeciella problem eftersom
redovisas under anslagtvå. Inkomsterrealekonomiskt förutom som
utgiftersamtliga måste analyse-ochuppdragsverksamheteller ingår i
Myndigheternafrån myndigheterna.uppgifter görmed hjälp enavras

till realekonomiska vilkakoder,i kontoplanenöversättning kontonaav
Därigenom kan visarealekonomiskatilli sin arter.tur mangrupperas

realekonomiskaolikafördelatsutgifterna harhur arter t.ex.som
olika sektorer itillinvesteringar eller transfereringarlöner, hyror,

ekonomin.
verksamhettotaladen realekonomiska fördelningenI statensav

riksredovis-iredovisningsåledes myndigheternasgrunddatautgörs av
medkompletterashalvârsdata. grunddataningen och Dessaavser

framgårintespeciella uppgifterenkäter till vissa myndigheter där som
in-Vägverketredovisningen efterfrågas. Exempelvis tillfrågas omav

vissaRiksförsäkringsverket RFVvesteringar i regi och omegen
statliga fonderfrånfonder. inhämtas information andraDessutom som

Norrlandsfonden,riksredovisningen,inte in i t.ex.rapporteras men
övrigtdefinition. Ii nationalräkenskapernasingår enligtstatensom

försälj-fördelningkomplettering med avseendebehövs ofta aven
Förutominom- respektive utomstatliga inkomster.ningsinkomster

informationskäl-myndighetskontakter används andraomfattande även
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lor för komplettering årsredovisningar och RRV:s avgiftsen-t.ex.som
hets enkät med bl.a. kundstrukturer.

Den realekonomiska fördelningen statsbudgeten, vilket är ettav
begrepp totalasnävare verksamhet,än kompliceras destatens av nya

och ñnansieringsprinciperna införtsstyr- statsmakterna desom av
åren och myndigheterna, enligt föreskrifter,senaste RRV:sattav

endast behöver redovisa utgiftsslag under anslag då så möjligt.är
Myndigheternas redovisning innehåller därför inte alltid realeko-
nomisk information anslag. Från vissa myndigheter begär RRV
kompletterande information. Universitet och högskolor får komplettera
via enkät och för andra myndigheter sker kompletteringen oftast via
andra kontakter. övrigtI används hela eller tillämpliga delar av
myndighetens realekonomiska struktur schablon för anslagsdelen.som
Alternativt med hjälpRRV regleringsbrevgör eller andra doku-av

schablonmässiga fördelningar.ment
statsbudgeten fördelas realekonomiskt både avseende prognoser

utfall.och Varje anslag tilldelas ändamål och realeko-nytt ett en
nomisk fördelning utifrån den information finns i proposi-t.ex.som
tioner och regleringsbrev. Fördelningen uppdateras allt eftersom
redovisat utfall finns. Vid behov föregås klassificeringen kontakterav
mellan RRV och EftersomNR. RRV bara gör stats-prognoser
budgetens utfall kommer den realekonomiska görs ettprognosen som
antal gånger år också enbart statsbudgeten. real-att Denper avse
ekonomiska fördelningen budgetprognosen kommer i näraav
anslutning till den vanliga budgetprognosen.

utfallsmaterialethalvårsvisRRV medanpresenterar NR presenterar
materialet årsvis. NR:s presentation föregås dock vissa justeringarav
och omperiodiseringar RRV:s material. Vissa hämtas vidareposterav
från håll EnligtRFV. min mening börannat bört.ex. strävan attvara
så långt möjligt begränsa dessa korrigeringar. NR:s synpunktersom
på materialet har också tillgodosetts utifrånRRV detta perspektiv.av
De korrigeringar ändå måste vidtas bör dokumenteras ochsom

tydligare NR.presenteras av
RRV:s finansstatistiska material vidare tekniskt underlagutgör till

inansdepartementetfcârF pris- och löneomräkning statsbudgetposter.av
Grunddata den realekonomiskautgörs fördelningen anslagen.av av
Med hjälp prisindex från SCB maskinella pris-görs och löneom-av
räkningar anslag.per

RRV:s realekonomiska fördelning utfallet statsbudgetenav
föregående budgetår också basen för Finansdepartementetsutgör egna
realekonomiska fördelningar anslagen. RRV levererar gångav en per
år de realekonomiska koderna för varje anslag det avslutade bud-
getåret till budgetavdelningen. Koderna läggs i budgetavdelningens

statsbudgetsystem. Statsbudgetsystemeteget innehåller databas överen
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anslagen de fem budgetåren. innehåller ocksåSystemetsenaste
för föranslagen det innevarande budgetåret beräknade anslag desamt

kommande fem budgetåren. koder förs till innevarandeRRV:s över
budgetår och till det kommande budgetåret. Materialet granskasäven
därefter budgetavdelningen och fackdepartementen. Gransk-av av
ningen föranleda korrigeringar till följdkan kodningen attt.ex. avav

har eller tillanslag ändrat kommer ändra karaktär. Hänsynett att
förhållanden realekonomisktdessa anslagenRRVäven närtas av

fördelas för prognosåret.
finnsdet två huvudsakliga felkällor i dettaJag att samman-anser

hang, dels kodning, dels departementets korrigeringar.RRV:s Det
kvaliteten realekonomiska fördelningproblemet RRV:särstörsta

anslag. till detta jag tidigare framföralltOrsaken denär nämntav som
inneburit lägre kvalitet på myndig-redovisningsmodellennya som

realekonomiskaheternas uppgiftslämnande vad gäller den fördelningen
anslagen. Till viss del detta den realekonomiskauppvägs attav av

utgifterkodningen myndigheternas totala bedöms god. Dettaav vara
värde i prognoshänseende eftersomdock begränsat regerings-är av

statsbudgeten och inte denkansliets utgiftsprognoser totala verk-avser
inte myndigheterna därförsamheten. Anslagen och de naturligaär

avseende statsbudgeten.byggstenarna i prognosarbetet För göraatt en
statsbudgetensrealekonomisk analys eller utgifter detärprognos av

kvalitet dendärför högnödvändigt ha realekonomiskaatt en
dock i dettafördelningen böranslagen. Man sammanhang beaktaav
följder för denanslagskonstruktionema och dess realekonomiska

redovisning skallredovisningen. realekonomisk avspegla flödenaEn
Redovisningen bör därförmellan och omvärlden. baseradstaten vara

inte gårdetpå bruttoprinciper eftersom meningsfullagöraatt
underlagrealekonomiska analyser nettoredovisat ochett som

därför kan innehålla mellan olikabetydande bruttoflödensom
samhällssektorer. därför realekonomiska redovis-Jag denattanser
ningen statsbudgeten bör följa dettabruttoprincipen, ävenav om
kommer innebära utgifts- kommeroch inkomstnivåernaatt att att
skilja sig mellan anslagsredovisningen realekonomiskaoch den
redovisningen. tekniskaDe problemen avstämningarmed m.m.
kommer dock bli omfattande. jag företräderUtifrån perspektivdetatt
skulle jag därför strikt följdeanslagsredovisningengärna attse mer
bruttoprincipen.

såledesJag redovisningen under anslagutgiftsslag börattanser av
förbättras. emellertidJag inte beredd någon förändringföreslåär att

myndigheternas redovisningsmodell. sådan för-Orsaken är attav en
ändring skulle medföra väsentlig kostnadsökning för den statligaen
redovisningen. Jag i stället andrabör pröva sättatt attanser man
uppnå det önskade målet. möjlighet min meningEn enligt börsom
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i högre utsträckningRRV använder sig enkäter till deärprövas att av
myndigheter inte automatiskt i bokföringen redovisar utgiftsslagsom
under anslag. föreskrifter till bokföringsförordningenl RRV:s bör det

framgåsåledes myndigheterna skall redovisa utgiftsslag underatt
antingenanslag, brutto, del bokföringen ellersom en av som en

fördelningbedömd eller kalkylerad vid sidan redovisningen.av
också företrädare för FinansdepartementetJag börattanser

diskutera de korrigeringar de nödvändiga i RRV:s under-anser
lagsmaterial med från och frånRRV ochNR Kl.ävenrepresentanter
Regelbundna mellan Finansdepartementet, RRV. och NRKlmöten

frågordär dessa och andra diskuteras tekniska aspekterrörsom
utfall och skulle enligt min mening öka kvaliteten ochprognoser

ianvändbarheten den realekonomiska redovisningen.
dessa förändringar genomförs jagOm det finns godaattanser

förutsättningar för Finansdepartementet kunnaatt presentera statens
utgifter realekonomiskt redovisade konsistent medsätt ärett som

såvälanslagsredovisningen historiskt prognosmässigt.som

Förhållandet mellan statsbudgeten nationalräkenskaperna8.2.3 och

direkt följdSom problemen realekonomiska för-göraatten av
delningar statsbudgeten sambandet mellan budgetunderskottetärav
och det finansiella sparandet otydligt redovisat i såväl fmansplanerna

i andra sammanhang till förfång för såväl initieradedesom an-
vändarna och prognosmakarna läsarna produkterna.som av

Utfallsmässigt det emellertid möjligt översiktligt redovisaär att
dessa samband. har därför med hjälpJag material från ochRRVav

låtit sammanställa följandeNR tabell beskriver sambandet mellansom
inkomster och utgifter enligt statsbudgeten, totala verksam-statens

och nationalräkenskaperna.heten
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INKOMSTER Mkr 1992 1993

Totala inkomster i statsbudgeten SB 862 368 704373

Lagstadgade socialavgifier netto på SB 410 156 429173
Skatt på tjänsteroch 4 995 5 032varor

jordbruksregleringsavgifter 009 4182 2
kärnbränsleavgifter 263 1141 1
lantmäteriverket, ansökn 375 366avg
Patent- och ansökn 303 307registreringsv, avg

1 045 827övrigt
Ränteinkomster 24 295 77 064

20 164 878Riksgäldskontoret netto på SB 72
636fonder 1 719RFV,
018Kärnbränslefonden 1 1 025

Regionala utvecklingsfonder 440 440
1 037 2 002övrigt

865Offentligrättsliga avgifter 943
Skatteförvaltningen 162 299
Trafiksäkerhetsverk, avgifter 380 177

113CSN, avgifter 124
210 343övrigt

Återbetalning överlåtna lån 141 349och
RFV 0 159
NUTEK 78 116
Länsstyrelser 58 61

5 13övrigt
Återbetalning 6 629KBT 3 095
Återbetalning 1bidragsförskott 184 865

3Bidragsinkomst 522 4 924
1Kyrkofonden 413 1 894
1högskoloroch 201Universitet 1 467

908 1 563övrigt
Försäljningsinkomster 920 6 2976

Vägverket 33 6647
AMU 633 231
Byggnadsstyrelsen 382 261
Lantmäteriverket 343 506
Jordbruksverket 173 3151
Försvaret 399 240
Skogsvårdsorganisationer 643 315
Banverket 223 802

786 2 962övrigt 2
Övriga inkomster 920 4 222

Totala inkomster i totala 742verksamheten 596 627 923
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1992 1993

Totala inkomster i totala verksamheten enligt NR 596 743 628 052

Kapitalförslitning 5 943 6 070
till socialförsäkringssektomInkomster hör -159 331 -178 843som

Finansiella inkomster -26 419 -79 255
Kapitaltransfereringar bl bankstöd, i inkomsterNR 872 -50 2855a
Omperiodiseringar -12 520 -10 807
Försäljningsinkomster nettoredovisas -5 190 -4 588
Transfereringar till och från kommunerna netto -30 977 -3 684
Inkomster hör till näringslivet 317-l -2 130som
Återbetalda bidragsförskott nettoredovisas 184 -865
Försäljning hos jordbruksverket 070 -140av varor

fastigheterFörsäljning i NR utgifter -564 -446av mm
Återbetalningar avseende FN-styrkor och SIDA netto -224 -294
Övrigt 177 215

Totala inkomster i nationalräkenskaperna 369 939 303 000

UTGIFTER Mkr 1992 1993

Totala utgifter i statsbudgeten 516 091 573 654

och omkostnader finansieradeLöner med uppdrags- 15 657 87915
verksamhet och försäljningsinkomster, efter konsolidering
Hyror -8 683 -2 265
Investeringar 2 713 2 626
Transfereringar 208 225 207 178

Till hushållenVarav: 27 179 22 412
arbetsskadeersättningar 10 850 11 035
personalpensiønsförmåner 6 188 6 037
ldrzegarantier 9594 3 688
förskotterat KBT 6 630 3 099
delpensioner 2 276 2 295
Till socialförsäkringssektom 168 097 168 135
sjukfärsäkrings- och ATP-avgifter 145 234 129 571
utgifter till EAK, Arbetsmarknadsfonden 22 863 38 564

Ränteutgifter for Riksgäldskontoret brutto 19 340 70 858
utlåningStatlig 9197 7 020

Övrigt 449 1 648

utgifterTotala i totala verksamheten 759 813 876 598
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1992 1993

Totala utgifter i totala verksamheten enligt 816 876 600NR 759

Kapitalförslitning i konsumtionen 256 4 2104
Subvention Banverket 404 1371av
Utgifter tillhör socialforsäkringssektom -158 872 -176 569som
Finansiella utgifter -34 013 -90 636
Kapitaltransfereringar i på inkomstsidanNR -IO 831 -50 285
Utgifter hör till näringslivet -4 057 -6 248som
Försäljningsinkomster redovisas netto 190 -4 588-5
Transfereringar till och från kommunerna netto -30 977 -3 684
Omperiodisering ränteutgiñer för Allemansspar 681 131av
Återbetalda bidragsforskott netto 184 -865
Försäljning fastigheter redovisas utgiñssidan -564 -446av
Återbetalning avseende FN-styrkor och nettoSIDA -224 -294
Jordbniksverkets försäljningköp och -2300 -660
Övrigt bl andra källor och justeringar i TV 426 -6 355a

Totala utgifter i nationalräkenskaperna 515 519 540 186

tabellen framgår med totala verksamhetAv denatt ävenstatens avses
del verksamhet inte redovisas statsbudgeten. Dennastatensav som
del verksamheten finansieras i stället främst med avgifter,av
fondmedel och försäljningsinkomster. Vissa fonderna, framföralltav

Lönegarantifonden, finansierarArbetsmarknadsfonden och i sin tur
sina underskott med lån i Riksgäldskontoret. Avgränsningen statensav

nationalräkenskapernatotala verksamhet följer med vissa undantag
eller fonder klassificerasoch bestäms vilka myndigheter somav som

statliga.
statsbudgetenviktigaste skillnaden mellanDen och redovisningen

i totala verksamhet statsbudgetensdelstatens är att storen av
inkomster och utgifter nettoredovisas verksamhetenmedan totala
tillämpar konsekvent förbruttoprincip. betydelse nivåernaDetta haren
på inkomsterna och utgifterna, inte saldot.men

totalaDen verksamheten konsoliderad, vilket innebärdessutomär
transaktioner inom och mellan bort.myndigheter Trans-att nettas

aktioner mellan statsbudgetens utgiftssidainkomst- ocksåoch nettas
bort.

Skillnaden mellan inkomster utgifter totala verksam-och istatens
heten nationalräkenskapernaoch orsakas främst national-attav
räkenskaperna har något avgränsning den statligasnävareen av
sektorns omfattning. Viktiga delar vad den totala verksamhetenav
klassificerar statlig verksamhet redovisar nationalräkenskapernasom

delar socialförsäkringssektorn, bl.a. sjukförsäkring, ochATPsom av
arbetslöshetskassor. Nationalräkenskaperna redovisar delaräven av
totala verksamhetens inkomster och utgifter del närings-som en av
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dras vidare ifrån då de inte påverkarlivet. Finansiella transaktioner
Nationalräkenskaperna dessutom tilläggdet finansiella sparandet. gör

Omperiodiseringar del ochform kapitalforslitning. skatteri av enav
få stånd så rättvisande bild möjligti syfte tillgörsräntor att somen

dessutom konstaterahushållens årliga inkomster. kanJag attav
lika strikt följer bruttoprinciper förnationalräkenskaperna inte

nettoredovisas och andra redovisasredovisningen. Många poster poster
helhet avdragsposter.i sin som

sambandet mellan inkomsterkan således konstateraJag statensatt
respektive i nationalräkenskaperna gårutgifter i statsbudgetenoch att

skallutfallsmässigt. Målet bör detta samband ocksåattpresentera vara
nyligen tillsattsprognoshänseende. utredninggå härleda i Denatt som

statsbudgeten national-studera förhållandet mellan ochför närmareatt
värdefulla bidraglämna i dettaräkenskaperna torde komma att

avseende.

mellan budgetunderskott och lånebehovSambandet8.2.4

presentation mellan statsbudget, låne-översiktlig förhållandetEn av
ochstatsskuld sker redan i fmansplaner budgetprog-behov och nu

noser.

Mdkr 1992 1993

saldo 143,6 205,0Statsbudgetens
korrigeringar -10,6Kassamässiga 3,8

nettoutlåning 17,0Riksgäldskontorets 32,9
Arbetsmarknadsfonden 4,4 34,3
Lönegarantifonden 0,8 2,3

5,6CSN 7
Investeringslån till myndigheter 0 1,1
Vasakronan, Byggnadsstyrelsen 1,6 2,1mm
Securum 0 1,0

0Retriva 3,8
Sparbanken lån 3,8 0Första,
Övrigt, bl.a. räntekonton 0,8 -10,0netto
Teknisk korrigering och utlåning redov netto 0 -8,4in-

Lånebehov 150,0 241,7
Skulddispositioner 37,8 9,8
Statsskuldens förändring 187,9 251,5

problemet med denna redovisningDet skillnaden mellanärstora
det redovisade budgetsaldot och det kassamåssiga utfallet på stats-
verkets checkräkning. skillnad kassamässigDenna benämns korrige-
ring. skillnad har alltid funnits bl.a.En orsakas fondersom av som

utanförredovisas budgeten betalningar sker checkräk-övermen vars
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ningen. Skillnaden har emellertid ökat i och med budgetenatt numera
utgiftsmässig och inte kassamässig, vilket innebärär redovisningatt

budgeten sker faktura tagits och inte betalning harnärmot näremot
skett. Transfereringar och skatteuppbörd redovisas dock fortfarande
kassamässigt.

budgetåret 199394För uppgick den kassamässiga korrigeringen
till mdkr. i allmänhet ingen15 RRV dennagör över post.ca prognos
För följa och prognosticera den kassamässiga korrigeringen i detaljatt

redovisningsprincipermed nuvarande skulle det krävas be-att statens
talningssystem så betalning direkt framgår igörs att typom av
rapporteringen. dagsläget finns denna informationI endasttyp av
myndighetsnivå. Om betalningssystemet utvecklades så dennaatt
information kunde sammanställas centralt skulle det också ända-vara
målsenligt begära betalningsprognoser från myndigheternaatt
längre sikt så lånebehovet bättre kunde prognosticeras och ställasatt
i förhållande till budgetunderskottet. dagsläget RiksgäldskontoretI gör

lånebehovet inhämta informationöver attprognoser genom om
betalningar från myndigheterna. Riksgäldskontorets dag-ärprognoser
för-dag på två till månaders sikt. Dessa hållertreprognoser prognoser

tillräckligt hög kvalitet utifrån perspektivet underlag förutgöraatten
låneplaneringen. Möjligheterna avstämningar med bud-göraatt
getredovisningen och budgetprognoserna emellertid begränsadeär
eftersom betalning inte framgår betalningssystemet.typ av ur

Min bedömning det skulle innebära alltför restriktionerär att stora
på betalningssystemet det skulle utformas så betalningatt typom av
exakt gick identifiera centralt. vill därförJag inte förorda sådanatt en
lösning. Jag den kassamässiga korrigeringsposten i de kortaattanser

i stället bör fångas på sätt,annat t.ex. attprognoserna genom
jämförelser mellan utfallet på statsverkets checkräkninggörs och
budgetredovisningen. Jämförelser bör också ske mellan Riksgälds-
kontorets kassamässiga lånebehovsprognoser och budgetprognoserna.
RRV och Riksgäldskontoret har nyligen inlett samarbete förett att
bl.a. kartlägga möjligheterna analysera differenserna mellanatt
statsverkets checkräkning och statsbudgeten. Tidigare genomgångar
har dock visat detta svårt och resurskrävande. I deatt är mer
långsiktiga bör fortsättningsvis kunnaäven sättprognoserna man
likhetstecken mellan utfallet på checkräkningen och statsbudgeten.

vill dock påpekaJag strävandena under de åren detatt närsenaste
gäller ekonomistyrningen har inneburit det gjorts alltatt större avsteg
från den tidigare rådande kassamässigheten. Möjligheterna centraltatt
få värdefull information betalningssystemet minskar andraävenur av
orsaker. direktivenI till Skattebetalningsutredningen uttalas att man
bör studera möjligheterna for de skattskyldiga betala olikaatt typer

skatter konto vid och tillfälle. Därmed skulleettav samma samma
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enligt min mening värdefull information betalning olika typerom av
skatter framkommer direkt betalningssystemet gåav som nu ur

förlorad. skulle i sin innebära underlaget förDetta bl.a. Riks-tur att
gäldskontorets skulle försämras. Jag dessaattprognoser anser
förhållanden bör Skattebetalningsutredningen.övervägasnoga av

Frågan principer för budgetredovisningen håller för närvarandeom
på utredas inom regeringskansliet. Om i dettanärmareatt man

finnersammanhang det önskvärt ytterligare minska budgetensatt
kassamässighet jag det nödvändigt samtidigt utvecklaäratt attanser
betalningssystemet så likviditet bättre kan följas ochatt statens prog-
nosticeras. emellertidJag frågordessanär överattanser man man ser

förutsättningslöst också återgåbör till striktöverväga attmer en
kassamässig redovisning sådanstatsbudgeten. återgång skulleEnav

möjligheternaunderlätta lånebehovet ochgöra överatt prognoser
statsskuldens utveckling.
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9 Internationella jämförelser

9.1 Inledning

Enligt direktiven skall Budgetprognosutredningen inhämta erfarenheter
från prognosverksamheten i jämförbara länder. Vid två besöktesresor

europeiska länder: Nederländerna, Storbritannien, Irland, Dan-sex
mark, Finland och Norge.

samtliga besöktaI länder har från Budgetprog-representanter
nosutredningen samtalat med för finansdepartementetrepresentanter
och andra myndigheter på olika deltar i budgetprocessen. Vårsättsom
huvudsakliga kontakt har varit med landets finansdepartement där
träffat tjänstemän från ide prognosarbetet involverade avdelningarna.
I de länder använder sig andra departement för inkomst-som av
beräkningarna har vi träffat för dessa.även Neder-lrepresentanter
länderna besökte vi det oberoende institutet Central Planning Bureau

för de makroekonomiska Ytterligare in-som ansvarar prognoserna.
formation har inhämtats från respektive finansdepartements utgivna
publikationer. Utredningens begränsade tid i respektive land detgör
omöjligt kontrollera alla de uppgifter lämnatsatt muntligt.som

Erfarenheterna från dessa studiebesök viktig utgångspunktutgör en
för mina överväganden den organisatoriska uppbyggnadenom av
prognosarbetet och budgetprocessen för skapa så goda förutsätt-att
ningar möjligt för brasom prognoser.

9.2 Internationella besök

De internationella erfarenheterna redovisas i detalj i bilaga harJag
efter systematisktsträvat länderna med bl.a.att åter-presentera

kommande rubriker för underlätta jämförelsen. Nedanatt ges en
kortfattad sammanfattning med de enligt min mening viktigaste
iakttagelserna för varje land.
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Nederländerna9.2.1

statsfinansematid lyckats förbättrakortNederländerna har
åstadkommitshar bl.a.Förbättringenbetydligt. genom en upp-

utgiftskontrollen.då framföralltochbudgetprocessen,stramning avav
hållas.budgetårets början måstefast innanläggsutgiftsramarDe som
skall iinträffar hotar spräckanågot oförutsettOm att ramarnasom

kompenserande åtgärder.vidtaansvariga myndighetendenförsta hand
ochfackdepartementansvarigtåtgärder vidtashand skallandraI av

skall beslutaregeringen sin helhetdettredje handförst i är omsom
hålla utgiftsramarna.föråtgärder att

finansdepartementetbedömningamamakroekonomiskaDe som
oberoenderegeringenfram frånberäkningarsinaanvänder i etttas av

löpande sina beräkningarutvärderarochInstitutet analyserarinstitut.
beräkningstillfällena.olikamellan deskillnadernaförklararoch

respektive fackdepartementutgifterna görsPrognoser över av
Modellernafinansdepartementet.inkomstprognosemamedan görs

relativt enkla.inkomsternaberäkningarfor ärav

Storbritannien9.2.2

makroekonomiska bedöm-vid deviktStorbritannien lägger stor
sinapublicerar förutomFinansdepartementetningarna. prognoseregna

övrigabanker ochgjordasammanställningäven avav prognoseren
i efterhand sinaanalyserarFinansdepartementetoberoende bedömare.

åren.avvikelserna för deredovisarbedömningar och senaste
prognosmodeller för inkomsternamedStorbritannien har arbetetI

Regeringskansliet harprioritet.förhållandevis höghaft t.ex.en
juridiskamikrosimuleringsmodell förtilltillgång personersen

företag.modellen ingår 15 000inkomstskatt. I
Storbritannienregeringskansliet ipresentationen fårVad gäller

i Danmark.med vad gällerinställning i likhetha öppensägas somen
skeravvikelseanalyser.regelbundet med DetpublicerasPrognoser

oberoendeframtagnamedjämförelse äräven avprognoser somen
månad.varjeutfallStatsfinansernasbedömare. presenteras

Irland9.2.3

kanefter hur upplåningsbehovetIrlandUtgiftsramama sätts stort
för skatteregler.nuvarandetillåtas bli inom ramen

mycketbudgetunderskottetlyckats minskaIrland har genom en
månadFinansdepartementet kontrollerar varjeutgiftskontroll.strikt att
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fackdepartementen håller sig inom sina givna Alla avvikelserramar.
skall förklaras åtgärder vidtas för de kommandesamt månaderna.

inkomsterna analyseras inte lika Skatteförslagen lämnas t.ex.noga.
till parlamentet regler utarbetade i detalj.utan att ärnya

9.2.4 Danmark

l Danmark det framföralltär departement delaktigatre är isom
beräknandet statsbudgetens inkomster och utgifter. Ekonomi-av
departementet fram de makroekonomiskatar Skatte-prognoserna,
departementet räknar skatteförslag och finansdepartementetnya
kontrollerar och sammanställer budgeten. Dessutom räknar respektive
fackdepartement på sina utgifter.egna

Danmark har för öka trovärdigheten i sinaatt valt attprognoser
inta mycket hållning till allmänheten.öppen Makromodellernaen är

tillgängliga för andra använda.t.ex. Avvikelseanalyseratt används för
stärka trovärdigheten iatt Presentation budgetlägetprognoserna. av

sker också oftare i de andraän länderna.

9.2.5 Finland

Myndigheterna i Finland anslagsframställningargör för fyra år framåt.
Dessa framställningar används finansdepartementet för fastställaattav
aggregerade utgiftsramar departement. Ramarna för komman-görsper
de budgetår plus år framåt. Riksdagen läggertre dock ofta fast en
budget ligger högre denän regeringen fastställdasom av ramen.

Finansdepartementet har datorprogram förett omvandlaatt
anslagen i budgeten till utgifter i nationalräkenskapstermer.

Statskontoret i Finland sköter upplåningen för regeringens räkning.
Som underlag för Statskontorets likviditetsplanering inhämtas
uppgifter betalningar dag för dag bankdagar20 framåt från deom
större myndigheterna via datasystem. Prognosernaett tjänar enbart

likviditetsprognoser.som

9.2.6 Norge

Budgetprocessen i Norge mindre striktär i de övrigaän länderna.
Även i Norge måste dock alla anslagsöverskridanden godkännas av
riksdagen.

Norska SCB, har ansvarsområdeett också innefattarsom som
modellkonstruktioner, arbetar ihopnära med finansdepartementet.

150536f
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förfinansdepartementetbådeanvändsmakromodellerSCB:s t.ex. av
och SCB.på statsbudgetenframatt ta avprognoser

och effekternainkomstskattfysiskaberäknaFör att avpersoners
mikromodell.utvecklathartransfereringar SCBförändrade en

valutafondenInternationellafrånSynpunkter9.8

valuta-från Internationellahaft samtal medhar experterJag även
Sverige förgång besökteutredningensunder attfonden IMF som

prognosverksamheten.svenskadenstudera
prognosmyndig-oberoendenågot behov RRVinteIMF somavser

förfrån fåIMFenligtbörFinansdepartementethet. experterna ansvar
Politisktkommande år.innevarande ochforinkomstprognoserna

Finansdeparte-undvikaskanönsketänkande i attgenomprognoserna
sinaför och analyseratvingas redogöraefterhandimentet prognosav-

vikelser.
utgifternaförbörFackdepartementen ansvaret prognoserna avges

inbör samlaFackdepartementenkommande år.innevarande ochför
granska dessa.och kritiskt Förmyndigheternaprognosuppgifter från

fackdeparte-krävskritiskt granskaklara attattatt prognosernaav
verksamhet ochi myndigheternasinsynskaffar sig störrementen en

skulleprognosmodeller. Uppdateradetill derastillgång prognoser
Fackdepartementenskulleinansdepartementetregelbundet.tillsändas F

ochprognosavvikelserför alladet fullamodell hai IMF:s ansvaret
år till riksdagen.gångför dessaredogöra peren

tillvägagångssätt ha detskulle med dettaFinansdepartementet över-
betydervilketbudgetövervakningen,förgripande attansvaret

ifrågasätta fackdepartementensmåste kunnadepartementet även
utgiftsprognoser.

föreslår IMFönsketänkande ipolitisktundvikaFör att prognoserna
organisation.oberoendegranskasskallävenatt enavprognoserna

granska-roll oberoendeaktivintarförslag KIIMF:s är att somen mer
ochmakroekonomiska antagandenFinansdepartementetsre av

utgifter.inkomster ochöver statensprognoser
de långsiktigaförändringar vadrekommenderarIMF även avser

budgetkontroll.erhålla bättre Dessaför bl.a.att enprognoserna
i kapiteljag redogjort förrekommendationer har

viktbudgetkontrollen stärks detsamband med är attI att av
frånmöjligt. IMFså tydligt Experterna ärbudgeten presenteras som

nettoredovis-den utbreddakonstruktionen TUBen,tillkritiska av
olika fondkonstruktioner.statsbudgeten ochningen på

sammanfaller iinkomstmodellersynpunkt på RRV:sIMF:s stort
kapiteljag redovisar ide synpunktermedsett som
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Övergripande9.9 intryck

Prognoserna inkomsteröver och utgifter i samtligastatens ländergörs
utredningen besökt internt inom regeringskansliet. lnkomstberäk-
ningarna utförs finansdepartementet, eventuellt i samarbetenäraav
med skattedepartement.I inkomstberäkningarnaseparata används ofta
enkla modeller. Undantaget främst Storbritanniensär modell för
juridiska inkomstskatt. Av de studerade länderna detärpersoners
Storbritannien enligt min mening lägger vikt vid inkomst-störstsom
beräkningarna. del övriga länderna lägger mindreman ner resurser
på beräkningarna inkomsterna och analyserar vanligtvis inteav prog

i efterhand. Däremot använder i de andra ländernaävennoserna man
relativt avancerade modeller för makroekonomiskagöraatt prognoser.
Överlag kanjag konstatera de svenska inkomstmodellerna blandatt är
de avancerade och genomarbetade.mest

På utgiftssidan har i de flesta de undersökta ländernaman av en
striktare budgeten innebär alla avvikelser måsteattsyn som
hanteras inom respektive fackdepartement. Utgiftsberäkningarna görs

fackdepartementeni samverkan med berörda myndigheter. Ut-av
giftsuppföljningen sker fackdepartementensom följer myndig-nära

Överskridandenheternas förehavanden. måste i riksdagen.tas upp
Det den modellär även lMF rekommenderar för Sverige.som

Långsiktsberäkningarna i de fall sådanaär, görs, normativa till sin
karaktär och används riktmärken i budgetprocessen.som

Med undantag Danmark intepresenteras såav prognoserna
frekvent. allmänhetl genomgång statsfmansernapresenteras tvåen av
eller gånger år. offentliga publikationernaDetre mindreärper
omfångsrika de svenska budgetprognoserna.än l Danmark och
Storbritannien har regeringskansliet förhållandevis attitydöppenen

allmänheten. dessal ländergentemot redovisas överskåd-prognoserna
ligt och analytiskt.

Vad gäller värdet från regeringen oberoende bedömningarav ses
detta viktigast i Nederländerna och Storbritannien då endastsom men

det gäller denär makroekonomiska bedömningarna. Danmarkl söker
få högt förtroendeett det gällerman öppna närattgenom vara

modeller och avvikelseanalyser. Detta gäller främst de makroeko-
nomiska bedömningarna.

Mina erfarenheter från de internationella besöken budget-är att
roll inte får underskattas det gällernär prognosticeraprocessens att

och kontrollera utgifterna, vilket i sin nödvändigt för minskaärtur att
de offentliga underskotten. Många länder har lyckats vända negativen
utveckling statsfinanserna tillämpa striktare budget-av attgenom en
kontroll.
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Särskilt yttrande

Jag delar till del utredarens bedömning vad gäller behovetstor av
skärpt kontroll statsutgifterna, utökad roll för fackdepartementenav en
och Finansdepartementet i detta avseende, ökad möjlighet fören
Finansdepartementet budgetavdelningen inkomstbe-göraatt egna
räkningar, vikten klara ansvarsförhållanden behovetsamtav av
oberoende och trovärdig statsfinansiell information. Däremot jaganser

utredaren inte i tillräcklig utsträckning har för- ochatt nackdelarvägt
med sitt förslag organisation inkomstberäkningar och budget-om av

Enligt min mening kan och bör det samarbeteett gottprognoser. vara
med Finansdepartementet det gäller RRV:snär detutan attprognoser
för den skull behöver innebära trovärdighetRRV:s oberoendeatt som
prognosmyndighet ifrågasätts. Enligt min mening bör dessutom kraven

förbättrad utgiftskontroll och informationtrovärdig bättre iänen
utredarens förslag kunna förenas med krav kostnadseffektiven
organisation dubbelarbete.onödigt väljerJag avstå frånutan att
synpunkter på övriga förslag.

1 RRV:s samarbete med Finansdepartementet

Utredaren inkomstprognoserna skulle vinna på klarareatt ettanser
ansvarsförhållande mellan och Finansdepartementet.RRV dettaAv
drar utredaren slutsatsen departementet självständigt skallatt göra
inkomstberäkningar. Om utredaren med vinna bättremenar en
prognoskvalitet eller precision har jag svårt sambandet. För detatt se
första har utredaren konstaterat givet makroantaganden haratt rätta
modellerna bra precision. förEtt undantag juridiskagälleren

inkomstskatt och därför pågår också omfattande utveck-personers ett
lingsarbete modellen i samarbete Finansdepartementet.medav
Otvivelaktig känner och RRV for sina modeller ochtar ett ansvar
resultatet sina beräkningar. För det andra visar artikel it.ex.av en
Konjunkturinstitutets decemberrapport 1993 jämföraAtt svenska
konjunkturprognoser flestade kraftigtprognosmakarnaatt under-
skattade fallet i BNP till1990 1992. dettaAv torde kunna draman
slutsatsen ansvarsförhållanden kan det iblandatt svårtoavsett attvara
få hög precision på makroantagandena.

Utredaren konstaterar också det omfattande samarbetet mellanatt
RRV och Finansdepartementet RRV:s rollgör oberoendeatt som en

7 I5-0536
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föreslagna organisa-ifrågasättas och denkanprognosmyndighet att
följande kommenterar jagoberoende. detstärka detta Iskulletionen

omfattningsådansamarbetet, enligt utredaren,därområden ärde av
ifrågasättas.kanoberoendetatt

antagandebildVall.l av

makroantagandenuppdragingår inte i RRV:s göraDet att omegna
f.n. endast Konjunktur-utvecklingen.samhällsekonomiska Det ärden

försekanFinansdepartementetochinstitutet KI prognosernasom
den samhällseko-antagandenkonsistentafullständiga ochmed om

beräkningarnahaft möjlighet vidharutvecklingen. RRVnomiska att
Möjlighetenantaganden.åren användaetttvå Klzsdeunder senaste

arbetsmässiga skältids- ochutnyttjats främstintedockhar menav
marginella. Iantagandebilderna varitskillnaderna idärförockså att

känslighetsanalyserutifrånmedkompletteratsberäkningarnastället har
för privatantaganden t.ex.betydelsefullai vissaförändringar
trovärdig-mening liggerEnligt minlönesummor, räntor.konsumtion,

organisationoch från vilkenredovisa antagandenaiheten öppetatt
förfaringssätt detocksåvilket Dettadem, RRV görhämtat gör.man

pågenomföra alternativa beräkningarkunnaför andramöjligt ettatt
meningsfullt sätt.

Underhandsberäkningar1.2

underhands-tjänstemäninkomsttitlarna RRV:sde görFör större
budgetavdelningen på Finansdepartementet. Dessaåtberäkningar

officiella beräkningarna. Enligti dedärefterberäkningar tas
trovärdigheten i RRV:sförfaringssättminskar dettautredaren

börliksom utredaren, strävaJag mot attatt mananser,prognoser.
budgetavdelningen på Finansdepartementetmöjligt fördet attgöra

modeller. Med dagensmedberäkningar RRV:ssjälvständigt göra
möjligt, vilket jagdetta fulltdatakommunikationteknik inom är

tekniskt bördeti avsnitt 3.2 nedan. Jagtillåterkommer att rentanser
fördelat påmodell medfinnas sätt nusamma somansvarmenen

SCBfysiska inkomstskatt därmodellenfinns för över apersoners
något hinder iurvalsförfarandet. jag inteför Däremot attsersvarar

på RRVfortsättningen lägger uppdragbudgetavdelningen iäven ett
dessa bygger förutsättningarvissa beräkningar. Omgöraatt som

interealistiska bör dessa beräkningarbedömerRRV inte utgörasom
minDäri ligger enligtofficiella beräkningar.underlag till RRV:s

inte.frågan oberoende ellermening själva ettom
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1.3 Samarbetet med skatteekonomiska avdelningen på Finans-
departementet

Samarbetet mellan Finansdepartementets skatteavdelning och RRV är
relativt omfattande. I utvecklingen modellen förjuridiskaav personers
inkomstskatt har samarbetet utvecklats till projekt därett gemensamt
bl.a. projektanställd finansieras på 5050-basis. Deten olyckligtvore

sådana samarbetsformer inte skulle gå förenaom medatt en ny
organisatorisk lösning. Det skulle hindra optimalt utnyttjandeett av
den samlade kompetens finns inom skatteomrädet. Den svenskasom
förvaltningsmodellen känd för sin flexibilitet och effektivitet- -bygger i hög grad på informella kontakter och kunskapsutbyte mellan
olika organisationer.

Effektberäkningar Skatteregler skatteekono-görsav nya som av
miska avdelningen går i vissa fall klumpsumma i RRV:ssom en
beräkningar. Detta beror i första hand det inte finns underlagatt

bygga varaktigaatt modeller på. Däremot bygger RRV självklart in
de reglerna i modellerna så det möjligt.nya är Enligtsnart min
mening löses trovärdighetsfrågan RRV i sin publiceringatt heltgenom
enkelt redovisar i bristatt annat har tagit Finansdepartemen-man

beräkningar tilltets grund for del Verket bör docken av prognosen.
därvid väl insatt i beräkningsmetoderna ochvara berett ställaattvara
sig bakom dessa.

1.4 Behandling tillkommande utgiftsbehov, TUBenav netto

TUBen innebär RRV i sinaatt har elementettprognoser som man
inte har kunskap varken dess beståndsdelar ellerom undernärav
budgetåret dessa utgifter ocheller inkomster kommer uppstå.att
Denna TUB behöver inte ingå i RRV:s officiella beräkningar och
därigenom får genuin karaktär konsekvensbe-prognoserna en mer av
räkningar.

Sammanfattningsvis vill jag framhålla de officiellaatt be-
räkningarnas trovärdighet bör förstärkas genom

omfattande känslighetsanalysermer-
valetatt antagandebild kommenteras och jämförsav med olika-

aktörers uppfattning den samhällsekonomiska utvecklingenom samt
publicering avvikelseanalyser.av-
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Prognosarbetet2

perioden 198384underprognosavvikelsemaUtredaren attmenar -
ochinkomsterutgifter ochsåvälför attvarit199394 stora av-

bordemeningEnligt min närmareblitenderatvikelserna större. man
be-precision ochpåkravanvändaresolikafastställaförsökt en

svårigheterställt dedessa kravirimligheten motdömning somav
prognosarbete.ialltid finns ett

Inkomstberäkningama2.1

tillawikelsemautredarenkonstaterarinkomsterna attBeträffande
modeller. Denutanförorsaker RRV:stillhänför sigdelövervägande

antagandena,makroekonomiskadeavvikelsematillorsaken ärfrämsta
avvikelsema.delbetydandeockså förstårbeslut avennyamen

modeller. DessaRRV:ssynpunkterocksålämnarUtredaren
integreratvarförvärdefulla RRVvaritfallmångaisynpunkter har

teknikeroch t.ex.modellermedutvecklingsarbetetlöpandedetidem
avvikelseanalyser.

Utgiftsprognoser2.2

orsaken till denfrämstadenutredarenutgiftsprognoserna attFör anser
ochbudgetprocessenutformningenberorprecisionendåliga av

bristernaocksåharUtredaren ägnat stort utrymmeanslagssystemet.
och denutformninganslagssystemetsbudgetkontroll, dvs.i statens

detuppfattningutredarensdelarbudgetkontrollen. Jag attbristande
regerings-också inompågårbudgetkontroll. Detstriktarekrävs en

intejagområdet.på Däremotutvecklingsarbete attkansliet ett anser
föreslagnavisa denkunnatövertygandepå sätt attutredningen ett
till bättreledermed budgetprognosernaarbetetorganisationen av

svårtgenuintvilka det göraområden förfinns är attDetprognoser.
risk förosäkerhet ochfinnasalltid kommer storadär det attprognoser

eller be-invandringområdengällakanprognosavvikelser. Det som
åtgärderomfattandedärregler eller sättsvidteendeförändringar nya

arbetsmarknadsåtgärder.ochinfrastrukturin t.ex.som
med bravadföraövrigt kanI ett menasom somresonemangman

budgetår indikerarlöpandeunderOmutgiftsprognoser. enprognosen
dennaför ändraåtgärderochutveckling ut-oönskad sätts att

oförändrat,få, allt störrekommerveckling annatatt enprognosen
avvikelsengjorts. så fallingenting Iutfalletavvikelse äränmot om

mått på dåligåtgärdlyckadmått än ettett prognos.enenmer
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2.3 Storleken på avvikelser mellan och utfallprognos

Jag inte gå i polemik med utredaren vad kanattavser om som anses
avvikelser. har jag tillDäremot detta yttrande bilagt tabellerstoravara

visar antal olika mått på prognosavvikelser. slutändan detIett ärsom
dock användarens krav precision avvikelserna kansom anger om

inte.eller gäller oaktat kraven kanDettastoraanses vara om anses
rimliga eller inte. Nedanstående tabell inklusive övriga tabellervara

i bilagan visar totala avvikelsen, inklusivedvs. bristande precision i
makroantaganden och beslut.nya

Tabell. Absolut avvikelse i utfall. Medelvärde för perioden 197879procent av -
199394

Inkomster på Utgifter på
statsbudgeten statsbudgeten

statsbudgeten 5,6% 3,1%
Budgetprognos 4,6%l 2,1%
Budgetprognos 23 3,6% 1,3%
Budgetprognos 4 3,4% 1,3%
Budgetprognos 5 2,1% 1,3%
Budgetprognos 6 1,6% 0,5%

Utredaren konstaterar också prognosavvikelserna tenderat bliatt
Konstaterandet leder lätt till intrycket det pågåendestörre. ärattav en

försämring framgent kommer leda till allt avvikelser.att störresom
Så det inte enligt min mening. iställetär Jag bör deattanser man se
ökade avvikelsemai början 90-talet bakgrund period därmotav av en
utvecklingen dramatiskt glidit från överhettad ekonomi tillöver en en
depression. förändringarFörutom i konjunkturen har andrastora även

förändringar påverkat framförprognosverksamheten allt understora
år:senare

skattereformen-
kommunalekonomiska reformen-
bankstöd-
utförsäljning aktierav-
fondbehållningar har plockats in på statsbudgeten-
bolagisering myndigheterav-
omläggning myndigheternas momsredovisningav-
övergång till räntekontomodellen-
ökad finansiering statliga utgifter utanför statsbudgetenav-
ökade skillnader mellan redovisning statsbudgeten ochmot-

statsverkets checkräkning minskad kassamässighet i statsbudgeten.
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utredaren i sina överväganden inte beaktat dessaJag attanser
bakgrundsfaktorer.

Organisation för inkomstberäkningar och budget-3

prognoser

utnyttjandebättre3.1 Ett av resurser

förslag leder till omfattandeutredarens organisatoriskaJag ettattanser
för till ellerdet den skull leder bättredubbelarbete utan att mer

trovärdiga prognoser.
prognosorganisationerför två varandra helt friståendeställetI av

Finansdepartementetfackdepartementen,respektiveRRV som
jag komplettera nuvarande arbets-föreslår, kanutredaren anser man

organisation med att
förslag fackdepertementenenlighet med utredarens låtai ansvara-

utgiftsuppföljningenför den löpande
till överblick fristående bedömningarmed sin möjlighet ochRRV-

utgiftermedverkar i uppföljning och kontrollaktivt statensav
intressenter tillgång till beräkningar på in-fler RRV:sgöraattge-

komstmodeller.
åstadkoms kraftsamling tillgängligaHärigenom resurseren av

utgiftsläget; varje organisation efter sina förutsättningar.kontroll av
framför allt Finansdepartementet, fack-Pâ detta sätt ävenges men

stöd för sitt arbete samtidigt allmänhetensdepartementen, ett gott som
och fristående prognosverksamhetoch marknadens krav öppenen

Ansvarsfördelningen blir tydlig och dubbelarbetetillgodoses. undviks.

Organisation inkomstberäkningama3.2 av

tilluppfattning bör lämna inkomstberäkningarEnligt min RRV
förunderlag dess beslut. Finansdepartementet börregeringen som

möjlighet löpande inkomstbe-ha kapacitet ochdock göraatt egna
modeller tillgängliga för departemen-räkningar RRV:s görsattgenom

på förstärks.och departementet RRVatttet genom resurserna svarar
för modellutvecklingen i kontakt med och Finansdepartementet.Kl

uppfattning gådelar utredarens det bör klarareJag attom en
skiljelinje mellan officiellt publicerarvad RRV och vad beräknassom

Finansdepartementet. innebärDet bl.a. har möjlighetRRVatt att
vilken efter,bestämma antagandebild vill arbeta vilket inteman

utesluter kan välja Finansdepartementets antagandebild, ochatt man
redovisar valet och motivet.öppetatt man
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i fortsättningenRRV bör kunna Finansdepartementetäven vara
beräkningarbehjälpligt med så departementet kanatt resurser

frigöras kvalficeradeför bedömningar analyser på denochmer
politiska nivån. arbete för departementets räkning börDenna typ av

fråndock hållas åtskilt RRV:s officiella beräkningar.egna
har för utvecklingen iRRV modellerna kontakt medansvaret av

Finansdepartementet.KI och RRV också för löpande underhållsvarar
uppdatering information.och med bör efter skapaRRV sträva attny

miljöså teknisk möjligt för underlätta föröppen att utom-en som
beräkningar inomstående mikrosimule-RRV:sgöraatt systemet.egna

ringsmodell för fysiska inkomstskatt ligger redan idagt.ex.personers
i Unix-dator och kommer kopplas ihop med detSCB:s s.k.att

har dessutom redan inlett dokumentationstorurvalet. RRV en av
arbetsprocesserna bör underlätta för utomstående användaattsom
modellerna.

budgetprognosema3.3 Organisation av

Utredaren det finns två huvudsakligahar användnings-attnoterat
främstaområden for budgetprognosema. ochDet ursprungliga är att

underlag till regering och riksdag för dessa skall kunna bedömaattge
utvecklingen fortskrider enligt den planerade inriktningen ellerom om

åtgärder.avvikelser föreligger kräver korrigerande andraDetsom
för budgetprognosema deanvändningsområdet skall tjänaär att som

intressenterutgångspunkt såväl regeringen andraför för attsom
reala finansiellabedöma på den ochpåverkan ekonomiskastatens

utvecklingen.
innebär byggerUtredaren förslag dubbla organisa-att man upp

tioner för tillgodose de dettvå användningsområdena. Jagatt attanser
inom befintligt finns kraven pågoda möjligheter förenasystem att
budgetkontroll med liksom statsfmansiell in-idag oberoendeen
formation på myndighetsansvar formaliseraochbyggaatt utgenom
det förfarande finns idag.som

Det enligt min mening och kompeten-slöseri medettvore resurser
inte involvera åtgärdsinriktadeRRV:s prognosverksamhet i denattser

inkomst- utgiftsuppföljningen,och bakgrund detinte minst mot av
nuvarande statsfinansiella läget. finns betydandedetJag attanser
synergieffekter via riksredovisningen, ochbetalningssystemet RRV:s
metod- och systemkunskap.

Fackdepartementens med hjälp myndigheternaattansvar av
kontrollera och bedöma utgiftsläget budgetår börunder löpande som
utredaren föreslår förtydligas. Bedömningarna innehåller analysersom

eventuella budgetavvikelser, överlämnas till Finansdepartementet.av
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tillsammansSammanställningen dessa med RRV:sav prognoser,
departementet därefter sin samladebearbetas presenterarav som

till riksdagen. Finansdepartementet får på så hjälp medsättprognos
bedömning organisation med överblick och kunskap helasin av en om

utgiftsområdet och dessutom fristående i förhållande till berördärsom
verksamhet.

initiativ från Finansdepartementet inleddes för årEfter ett par
med fackdepartementen. fårsedan samarbete Denärmareett numera
för respektive förpreliminära utgiftsprognoser departement kommen-

prognostillfällen budgetår. anmodasvid två kommaDe atttarer per
synpunkter på till skall de förmed RRV. Dessutomprognosen

förklara avvikelser och komma med åtgärdstör-Finansdepartementet
samarbete kan utvecklas på olika Kanslihusets behovslag. Detta sätt.

för finansiell kontroll kan skräddarsys, kopplat medunderlag t.ex.av
framtagning särskildautgiftsslagsredovisningen, rapportergenom av

detaljeringsnivå Enligt min mening kan bistålämplig RRVetc.
förmed löpande information på såFinansdepartementet sättatt

för kvalitativa och kvalificerade insatser från departe-underlätta mer
sida.mentets

anslag budgetkontrollsynpunkt borde intressantastDe som ur vara
dels pris- och lönekänsliga anslag, dels volymberoende anslag.är

relativt liten delmängd de anslag finns800Dessa utgör en av ca som
Enligt min mening bordepå statsbudgeten. Finansdepartementet och

fackdepartementeni sin budgetkontroll i första hand koncentrera sig
budgetkontrollsynpunktpå de intressanta anslagen, medanmestur

sin uppgifthar kontrollera, sammanställa och indikeraRRV attsom
för samtliga anslag.avvikelser
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Bilaga l

Prognosuppföljning för vissa utgiftsanslag

Nedan redogörs för för vissa utgiftsanslag medstörreprognoserna
prognosavvikelser under budgetåren 199192-199394.stora

lnvandringskostnader

Budgetåret 199293

Anslaget D 2 Förläggningskostnader 199293, mkr

SB BPl BP23 BP4 BPS BP6 Utfall

2 960 7 850 850 6 7457 6 745 6 484 6 355

Anslaget förslagsanslag. Anslagsbelastningenär påverkasett framför-
allt antalet asylsökanden, ärendehanteringen hos lnvandrarverketav
och Utlänningsnämnden, polisens möjligheter verkställaatt av-
visningsbeslut, kommunernas beredvillighet flyktingar ochatt tu emot
tillgången lämpliga förläggningsplatser till rimliga priser.

Orsaken till den kraftiga upprevideringen den beräknadeav
anslagsbelastningen i budgetprognos ökadel den strömmenvar av
asylsökande främst från f.d. Jugolavien. bedömdesPrognosen av
lnvandrarverket mycket osäker då det svårighetersom stora attvar
uppskatta antalet flyktingar skulle komma möjlighetensamt attsom
bereda dessa förläggningsplatser. Vid kraftig ökning asylsök-en av
ande stiger kostnaden förläggningsplats.även per

Senare under budgetåret gjordes bedömningen från Invandrar-
verkets sida kulmen på antaletatt asylsökande ochnåtts visstatt ett

förläggningsplatserantal kunde avvecklas. räknadesPrognosen därför
ned. Utfallet blev något lägre än under våren.prognoserna

Prognosen i statsbudgeten förefaller ha varit alltför låg. Det
framkommer inte heller medel för de utgifternareserverats extraom
under Beräknat tillkommande utgiftsbehov,posten netto.

8 15-0536
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Budgetåret 199394

mkrFörläggningskostnader 199394,Anslaget D 2

UtfallBP6BP5BP23 BP4BPlSB

800 4 615000 4 800 4632 5779 56 383 5

beräknade anslagsbelast-reviderades denbudgetåret 199394Under
minskad flyktingström ochned. Orsakensuccessivt attningen var en

påvistadestill flyktingarfå kommunplatsergick lättaredet att som
förläggningsplatser min-antaletDärigenom kundeförläggningarna.

skas.

flyktingar 199394, mkråtgärder förförErsättning till kommunernaD 5Anslaget

UtfallBP6BP23 BP4 BP5BPlSB

440 4 1244 440 4880 4 463104 3295 84

kraftigt i budgetprognos lreviderades förstAnslagsbelastningen upp
ned ungefär likareviderasbudgetprognosenföljandetill denför att

flyktingarantaletförorsakadesUpprevideringenmycket. att somav
följandeberäknades öka. Denplaceras i kommunernakunnaskulle

omplacering tilldennabedömningenorsakadesnedrevideringen attav
delen budgetåretske underskulle kommadelen attstörsta senare av

skulle erläggas underdärför försttill kommunernaersättningenoch att
budgetåret.följandedet

svårighetenvisar påUtvecklingen göra överatt prognoser
faktorerverksamhetmedelsförbrukningen för styrs externaavsomen

budgetrestriktioner.bedrivspraktikenioch utansom

åtgärderArbetsmarknadspolitiska

Budgetåret 199192

åtgärder 199192, mkrArbetsmarknadspolitiska

UtfallBP6BP5BP23 BP4BPlSB

19 000 20 00716 18 600 18 60096017 00002615

reservationsanslagarbetsmarknadspolitiska åtgärderför ärAnslaget ett
likvältill AMSöverskridas. Anledningenintefår såledesoch att

tilldelade medel verkethögrelämnade än attvarsom varprognosen
tillanvisade på tilläggsbudgetfå ytterligare medelsigförväntade att

utbild-arbetsmarknadsutbildning ochförökade kostnaderföljd av
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ningsbidrag. detI här fallet således inte strikt konse-var prognosen en
kvenskalkyl. Prognosen förutsatte i stället riksdagsbeslut. Såett nytt
skedde också.

Mot bakgrund prognosavvikelse mdkr5 förefallernäraav en
statsbudgetberäkningen ha varit alltför låg. Prognoserna under hösten
försvårades osäkerheten storleken extratilldelningenav om av av

Ävenmedel. sedan detta blev klart i december dock prognosavvi-var
kelsen betydande.

Budgetå 199293ret

Arbetsmarknadspolitiska åtgärder 199293, mkr

SB BPl BP23 BP4 BP5 BP6 Utfall

19 919 26 575 27 305 29 816 29 616 28 400 28 027

I ovanstående tablå har de ingående reservationsmedelsbehållningarna
inkluderats i statsbudgetbeloppet så totalt tillgängligaatt medel
framgår. I statsbudgeten dock endast detas anslagennya upp.
Beräknad förbrukning reservationsmedelsbehållningarav presenteras
i stället enbart klumpsumma fördelasutan att anslag. Dettasom en
försvårar avvikelseanalysen.

budgetprognosI 1 reviderades anslagsbelastningen kraftigt.upp
AMS hade då tilldelats ytterligare 8 066 mkr i propositionen för att
stabilisera den svenska ekonomin. Sammanlagt fanns då 27 994 mkr

disponera. ökadeDeatt utgifterna avsåg ungdomspraktikplatser,
beredskapsarbeten och tidigareläggning vissa sysselsättningsin-av
tensiva investeringar inom affärsverken.

Senare under budgetåret beslutade regeringen utnyttja 2 000att
mkr fmansfullmakten för arbetsmarknadspolitiska åtgärderav och då
främst till utbildningsbidrag till ungdomar. Sammanlagt fanns då
29 994 mkr i tillgängliga medel. AMS innebar praktisktattprognos

alla tillgängligataget medel skulle förbrukas under budgetåret. Denna
överskattade emellertid utfalletprognos med 1,8 mdkr. Orsaken var

senareläggning verksamhet och betalningar.av

Budgetåret 199394

Arbetsmarknadspolitiska åtgärder 199394, mkr

SB BPl BP23 BP4 BP5 BP6 Utfall

30 333 29 175 29 175 25 600 23 700 22 500 22 594
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anslagsbelastningenförsänktes199394budgetåretUnder prognosen
iantalet ALUberodde påNeddragningensuccessivt. att personer

arbetsmarknadsutbildningantalet imedfördevilketökade att personer
iarbetsmarknadsfondenfinansieras viaALU-projektenminskade.

statsbudgeten.för viastället

Infrastmkturinvesterin gar

investeringsanslagenordinarieinrättades de199091Budgetåret utöver
ochjärnvägarinvesteringar istrategiskaför vägar,särskilt anslagett

anvisadesoch 199192Budgetåren 199091kollektivtrafik. samman-
till följd investe-ändamål. fickfor detta Dettamkr att10 000lagt

för-199293Budgetåretdramatiskt. näraringsnivån ökade nog
Investeringarnamed tidigare.investeringsnivån jämförtdubblades

199394.nivåhögapå dennafortsatte
statsbudgetbe-reservationsanslag. IområdedettaAnslagen inom är

reservationer.ingåendeingår eventuellanedani tablåernaloppen

Budgetåret 199192

Banverket 199192, mkrför Vägverket ochinvesteringsanslagOrdinarie

BP6 UtfallBP5BP23 BP4BPlSB

784 4 279834 4 834 44 834 4887 4 8344

helautgiftsprognos underBanverket behöllochVägverket samma
lägre. delenblev drygt 500 mkr Denbudgetåret. Utfallet största av

Vägverket.mkr, föllprognosavvikelsen, drygt 400

mkr199192,infrastrukturanslagSärskilt

UtfallBP4 BP5 BP6BP23BPlSB

300 l 257l 400 1 400 l2 000 l 7000005

inledningsvisinfrastrukturanslaget beräknadessärskildaDet av
och Banverket.inhämtades uppgifter från VägverketDärefterRRV.

Produktion och sysselsättning 199192, mkr

BP23 BP4 BP5 BP6 UtfallBPlSB

800 750 315650 800
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Med anledning den negativa konjunkturutvecklingen anvisadesav
under hösten 1991 1 500 mkr på tilläggsbudget för vissaI pro-
duktivitets- och sysselsättningsfrämjande åtgärder inom Kommunika-
tionsdepartementets område. gjordeRRV initialt bedömningen 650att
mkr skulle utnyttjas under budgetåret Därefter199192. höjdes

med ledning från Vägverket och Banverket.prognosen av prognoser
Utfallet uppgick till mkr.315

Budgetåret 199293

Ordinarie investeringsanslag 199293, mkr

SB BPl BP23 BP4 BP5 BP6 Utfall

6 651 8654 4 865 4 865 4 330 2304 4 851

Under budgetåret 199293 prognosticerades utfallet relativt väl under
del året. de sista budgetprognosernaI underskattadesstoren av

emellertid utfallet, främst beroende Vägverkets prognos.

Särskilt infrastrukturanslag 199293, mkr

SB BPl BP23 BP4 BP5 BP6 Utfall

8 743 3005 5 300 5 300 5 200 4 900 5 088

Anslaget prognosticerades relativt väl under budgetåret. Påpekas
bör återigen det höga beloppet angivet för statsbudgeten beror påatt

ingående reservationer i detta sammanhang lagtsatt till det nya
reservationsmedelsförbrukningenanslaget. statsbudgeten harl

beräknats schablonmässigt för samtliga Regeringens ochanslag.
riksdagens medelsförbrukningen detta anslagöverprognoser
framgår därför inte.

Även anslaget Vissa produktivitets- sysselsättningsfrämjandeoch
åtgärder prognosticerades relativt väl under budgetåret. Prognosenvar
900 mkr och utfallet blev 943 mkr.

När det gäller det särskilda infrastrukturanslaget och anslaget för
vissa produktivitets- och sysselsättningsfrämjande åtgärder kan man

betydligt mindre prognosavvikelser detta budgetår jämförtnotera med
det föregående. Detta sammanhänger sannolikt med anslagen ochatt
verksamheterna under föregåendedet budgetåret och detattvar nya
därför svårt bedöma resursförbrukningen. Under budgetåretattvar
199293 hade verksamheten fått fastare inramning. Det blev dåen
också lättare göraatt prognoser.



SOU 1995:49186 Bilaga 1

Budgetåret 199394

för infrastrukturinvesteringar gjordes fr.0.m.Anslagsstrukturen om
särskilda infrastrukturanslagetbudgetåret 199394. tidigareDet

ordinarie investe-medel lades i stället ihop med deslopades. Dessa
ramanslag i stället för tidigareringsanslagen blev som reserva-som

det anvisade beloppet medelsbehovettionsanslag. ramanslagFör avser
kreditmöjlighet finns mellan bud-budgetår ochför ett men spar-

föregående budgetår fickutgående reservationerna sedangetåren. De
disponeras.inte

199394, mkrVågar

UtfallBP23 BP4 BP5 BP6SB BPl

395 6 300 4676 395 6 300 6 300 6 56 395

Länstrafikanläggningar 199394, mkr

BP6 UtfallBPl BP23 BP4 BP5SB

900 l 504123 2 123 2 000 2 000 1 l 9002

199394, mkrJämvägar

UtfallBP23 BP4 BP5 BP6SB BPl

400 4 900 4 700 4 400 4 5265 913 5 700 5

fastVägverket höll under hela budgetåret vid prognoser som
anvisade beloppen. gjorde vissamotsvarade de dockRRV smärre

revideringar bl.a. med hjälp det månadsvisaav prognoserna av
utfallet. ändringar avsåg främst anslaget för länstrafikan-RRVzs

Utfallet dockläggningar reviderades ned med drygt 200 mkr.som var
visar svårigheterna förytterligare 400 mkr lägre. Detta RRV att

Ävenfrångå myndigheternas anslagsnivå. RRVprognoser om
utifrån utfall och tidigare erfarenhet bedömningenkan göra att en

sannolikt eller underskattar utgifterna det svårtöver- är attprognos
kvantiñera denna effekt. Resultatet blev prognosavvikelserstora som

inte upptäcktes förrän i utfallet.dessutom
Banverkets prognosavvikelser också storavar men prognoserna

reviderades i riktning successivt under budgetåret. Nedrevidering-rätt
motiverades med lägre utfall och beräknade förseningar olikaarna av

slag.
Erfarenheterna tyder på viss del denna projektatt typen av av

alltid blir försenade olika orsaker. erfarenhetDenna borde avspeglaav
sig i redan från början. Prognosavvikelserna ocksåskallprognoserna

i ljuset satsningarna på investeringar i infrastrukturenattses av
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år har varit mycket Det har funnits stark politisksenare stora. viljaen
snabbt få igång olikaatt projekt. Detta kan medförtha möjlig-att

heterna i praktiken också igångatt alla dessa projekt har över-
skattats. Detta kan också ha påverkat prognoserna.

Vägverkets har generellt haft prognosavvikel-settprognoser stora
Under budgetåret 199394 lämnade myndighetenser. alltfört.ex. en

hög lika med det anvisade beloppet hela budgetåret.prognos, som var
Först utfallet komnär uppdagades de avvikelserna utfall.stora mot
Efter påpekanden från RRV har Vägverket beslutat ökaattnu
ambitionsgraden i prognosarbetet. De budgetprognoserna byggernya
på finansieringsprognoser från Vägverkets sju regioner. Tidigare års

baserades i första hand regleringsbrev och utfallsstatistik.prognoser

Räntebidrag

Räntebidrag betalas enligt två Enligt detut gamlasystem. systemet
betalar hela den överstigerstaten ränta den s.k. garanteradesom
räntan. Den garanterade lågräntan nivåstartar och trappasen
sedan årligen med viss procentandel. Den helt övervägandeupp en
delen räntebidragen betalas fortfarande enligt dettautav system.

Den l januari 1993 infördes bostadsñnansieringssystemett nytt för
hus påbörjats fr.o.m. 1993. Enligt detta lämnassom system ränte-
bidrag med stegvis minskande andel räntekostnaderna. För varjeav ny
årgång hus bidragsgivningen på lägre nivåstartar föregåendeänen
årgång. Anslaget förslagsanslag.är ett

Budgetåret 199192

Räntebidrag 199192, mkr

SB BPl BP2 BP4 BP5 BP6 Utfall

22 710 27 440 28 000 28 900 29 400 29 600 29 075

Till den första budgetprognosen inkom medBoverket påen prognos
26 800 mkr reviderades tillRRV efter27 440 mkr kontaktersom av

Ökningenmed Finansdepartementet. motiverades framförallt med att
besparingseffekterna till följd det s.k. räntelånesystemet skulleav nya
infalla först under följande budgetår. Till följande prognostillfälle var
det känt räntelånesystemet inte skulleatt införas. medfördeDetta i sin

utgifterna revideradestur att ytterligare. Vid de följandeupp pro-
gnostillfällena fortsatte utgifterna öka till följd bedömningaratt av nya

regelförändringar och utfall.av
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Budgetåret 199293

mkr199296,Räntebidrag

UtfallBP6BP5BP4BP23BPlSB

33 83732 30032 300300300 323232 30031029

fördetinförandetriksdagen systemetbeslutadejuni 1992I nyaavom
beslutadesVidare1993.fr.o.m.byggdaför husräntebidrag om

budgetprognosenförstaTill dengamlai detbesparingar systemet.
Ökningenutgifterna.upprevideringkraftigdockskedde aven

fördröjdåterigen,och,räntelägehögrefrämstförklarades ett enav
Utfalletbudgetåret.underlåg fastbesparingseffekt. Denna prognos

docköversteg prognosen.

Budgetåret 199394

mkr199394,Räntebidrag

UtfallBP6BP4 BP5BP23BPlSB

33 73033 800300300 313128 70028 70031 315

förräntenivå 1993baseradesStatsbudgetberäkningen antagenen
budgetprognosberäkningiBoverketspå %.1994 9,7och för%10

andraunder%ränteantaganden, 7,5betydligt lägrebaseradesl
olika1994. Dessahalvåretförstaunderoch %7halvåret 1993

nedrevideringentillhuvudförklaringenränteantaganden är av
Finansdepartemen-Statsbudgetberäkningen.förhållande tilliutgifterna

denuppdragningkraftigbudgetpropositionenidockgjorde avtet en
motiveringenbudgetår medinnevarande attutgiftsnivån förberäknade

beräknat.snabbareräntebidrag sker änutbetalningarna av
budget-förklaring iutförliglämnadeBoverket en mersenare

fråntidenpåberodde bl.a.utgifternaökade attDeprognos
förkortatsbostäderna hade väsent-färdigställandetpåbörjandet tilli av

sub-genomsnittlignågot högremedkalkyleradesVidareligt. en
budgetprognostidigare. Ihalvåret 1993andraunder änventionsränta

kompletteringsproposi-iijusteringargjordes inga5 prognosen men
beräkningBoverketsfrånåterigenFinansdepartementetavvektionen

Motiveringenmkr.mkr till 33 800med 5002och höjde prognosen
detframför alltBoverketberäkningar närexaktaochnya avmeravar

ivisar sigförsta gångenmarknadsräntordå lägretidpunktengäller
ochbidragsutbetalningarlägrei formräntebidragsärendena av

bidragsärendensåvitt gällerfastighetsägarnaeffekterna att nyaav
första bidrags-för denvälja tidpunktmöjlighetharår 1992fr.o.m. att
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utbetalningen. budgetprognosI 6 beräknades till 33 800prognosen
mkr vilket överensstämde med beräkningarnai kompletteringsproposi-
tionen. Denna stämde också väl med utfallet uppgick tillprognos som
33 730 mkr.

Boverket har till följd de återkommande prognosproblemenav
under kontakter med tjänstemännen Finansdepartementetnära
konstruerat och detaljerad förprognosmodell räntebidrags-en ny mer
anslaget på bättre skall fånga effekterna ränteför-sättettsom upp av
ändringar och regler.nya





SOU 1995:49 191

Bilaga 2

Erfarenheter från internationella besök

det följandeI redogörs for utredningens erfarenheter från besöken i
Nederländerna, Storbritannien, Irland, Damnark, Finland och Norge.
Erfarenheterna sammanställdaär under rubrikerna budgetprocessen,
makroekonomisk utgifter, inkomster, långsiktigaprognos, prognoser,
upplåning och presentation. Presentationen varje land inleds medav

faktaruta där finansiellt sparande, statsskuld, offentliga utgifter ochen
offentliga inkomster BNP de tio åren.procent senasteanges som av

jämförelsensFör skull nedan motsvarande statsfman-presenteras
siella utveckling for Sverige.

84 85 86 87 88 89 90 9| 92 93

Fin. % -2,9 -3,8 -1,3 4,2 3,5 5,4 4,2spar. -1,1 -7,4 -12,9
BNPav

Statsskuld 67 67,6 67,1 59,1 53,5 48,4 44,4 53,4 70,1 83
6 BNPav
Offentliga 62 63,4 61,6 57,8 58,1 58,3 59,1 61,3 67,2 71,3

%utg. av
BNP

Offentliga 59 59,5 60,4 62,1 61,6 63,7 63,3 60,2 59,8 58,3
ink.°uav
BNP

Källa: OECD Economic Outlook 1994

Nederländerna

84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
Fin. % -s,9 -3,9 —3,5spar. -5,1 4,2 -4,7 .5 —2,4 -3,5 -2,9BNPav
SlavsskuldVu 65 68,4 69,9 73,5 76,2 76,3 76,5 76,4 77,1 79BNPav
Offentliga 58,1 56,5 56,1 57,7 56,3 53,8 54 54,3 55,2 55,8%utg. av
BNP

Ofientliga 52,3 52,6 52,6 52,6 52,1 49,1 49 51,9 51,7 52,9ink,%av
BNP

Källa: OEC 3 Economic Outlook 1994
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Budgetprocessen

kalenderåret.Till grundbudgetåret medsammanfallerNederländernaI
fastställdregeringenbudgetarbetet liggerför som angernormen av

tillåtas dekanoch skattetryck närmastebudgetunderskottvilket som
åren.tre

till fackdeparte-ställningfinansministernmars-april år t-lI tar
medför regeringenförslagframoch läggerbudgetförslag ettmentens

besparingarförslagdepartementenför de olikaramanslag samt om var
juli diskuterafram tilltidhar sedanRegeringen attskall göras.

Ändringama sigdock hållamåsteförslag.finansministemsändringar i
augusti år t-l läggerangivna Ifinansministemdeinom ramarna.av

förinkomständringar årochutgifts-förslagfast sittregeringen om
för riksdagen. Enbudgetförslagetårseptember t-lI presenteras

medföljerbesluten förklarasolikainnebörden depromemoria där av
fortfarande finnasdettidpunkt kan posterVid dennaförslaget. som

allmännaingår ienskilda anslagspecificerade på utaninte är som
anslag iföras tillutgifter kommer rättDessaberäkningsposter. att

våren årunderbudgetrevideringen
redovisningmedkompletteraskassamässigBudgeten är avenmen

åtaganden.bindandecivilrättsligt

Makroekonomisk prognos

Central Planningfram Bu-antagandenamakroekonomiskaDe tas av
åtutför uppdraginstitut. InstitutetoberoendeCPB är ettsomreau

intressenter.olika
ekonomiskalångsiktigaochbåde kort-CPB gör somprognoser

från finansdepartementetinformation ävenbyggerbl.a. men
tillbyggerorganisationer.från andra Prognoserna störstainformation

lönebild-anställning,variablervarvidmodellberäkningardelen som
detransfereringarbidrag ochinvesteringar,konsumtion, ärning,

offentligtutvärdera ochlöpandemedviktigaste. CPB är attnoga
olikamellan deförklara skillnadernaberäkningar ochredovisa sina

beräkningstilltällena.
makro-budgetförslag CPBmed regeringenssamband utI ger en

års antagandeninnevarandemed uppdateringekonomisk avprognos
budgetår.antaganden för kommandedetaljeradesamt

ochmodeller CPBanvänder görFinansdepartementet somsamma
god.emellanKontakten demparallella beräkningar.hand ärpå egen

olika bedöm-och CPBfinansdepartementetkan hända görDet att
då tydligtskillnadenrespektivei sina ärningar prognoser men

angiven.
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Utgifter

Varje fackdepartement prognosticerar utgifterna för kommande
budgetår ytterligare fyra år framåt. budgetenNär väl beslutadsamt är

regering och parlament varje departementschef ansvarig förär attav
hålla sina budgetramar. Om kostnaderna skulle stiga inom områdeett
måste den ansvariga ministern finna besparingar förstai hand inom

myndighet och i andra hand någon inom sittannanstanssamma
verksamhetsområde. detOm visar sig omöjligt kompenseraattvara
utgiftsökningen inom departementets verksamhetsområde ocheget
regeringen finnsdet goda skäl till utgiftsökningen kanattanser
regeringen besluta övriga verksamhetsområden får dra sinanedatt
utgifter för budgetramarna för hela statsbudgeten skall hållas.att
Departementen kompenseras dock alltid för beräknad inflation.

För transfereringsanslag svåra kan det svårtär att styrasom vara
snabbt vidta kompenserande åtgärder. Skulle det omöjligtatt attvara

kompensera utgiftsökningen inom sådant behovs- och regelstyrtett
anslag kan ñnansministem bestämma överskridandet skall kompen-att

i års budget så lagar hinner stiftas förnästa minskaatt attseras nya
Överskridandenutgifterna. måsteanslag alltid godkännasav av

riksdagen.

Inkomster

För kunna beräkna effekterna skatteförslag vad gälleratt nyaav
fysiska inkomstskatt har CPB tagit fram modell förpersoners en
fmansdepartementets mikrobaseradräkning. Det är modellen som
används material 75 000 individer.ett om

För prognosticering skatteinkomsterna används enkla makro-av
modeller där totalbelopp för året beräknas sedan månadsför-ett som
delas enligt historiskt efterhandMånadsutfallmönster. stäms motav

Utfallet dock inte helt och de tjänstemänär tillförlitligtprognoserna.
för inkomstberäkningarna därförtenderar behållaattsom ansvarar

CPB:s antaganden de inte med deäven utfallen.stämmer senasteom
Vid mervärdesskatteberäkningarna årets inbetaldaskrivs förra

fram med konsumtionsantagandena. tillfredsstäl-Metodenmoms ger
lande resultat så länge sammansättningen i intekonsumtionen ändras
mellan i olika skatteklasser.varor

Officiella inkomstberäkningar gånger år. Ipresenteras tre per
samband med beräkningarna förklaringar till förändringar.anges
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Långsiktiga prognoser

fem års sikt, dels mindreantagandebedömningar dels påCPB gör
används i budgetpro-bedömningar längre sikt intedetaljerade som

antal möjliga scenarionvisarlängreDe ettprognoserna uppcessen.
särskilda modeller.användsoch till dessa

detaljeradfemårig långtidsbudgetlägger framRegeringen enen
för den budgetprocessLångtidsbudgetennivå. somanger ramen

både beräknade kassa-långsiktiga budgetamaangivits De ärovan.
ätagandemässigt.mässigt och

Upplåning

avdelningräkning skötsför den holländskaUpplåningen statens av en
kassaöverskott i central-harfinansdepartementet. Stateninom ett

lånebehovssvängningarna. Finans-dagligafinansierar debanken som
på månaderberäknade årliga lånebehovetbryter ned detdepartementet

upplåningen tillför ochledning för dedagar till ävenoch som svarar
inte förberäkningarför centralbanken. Dessaledning presenteras

kvartalsvis emissionsschema.marknaden. Däremot presenterar ettman

Presentation

tvåmakroekonomiska bedömningarnadepublicerarCPB senaste
samband med budgetpro-juni i december.året, i och lgånger om

föruppdaterad in-september publicerasmemorian i prognosen
för nästkommandedetaljeradår förstanevarande samt prognosen

budgetår.
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Storbritannien

84 85 86 87 88 89 90 91 92 93

Fin. °u -3,9 -2,8 -2,4 -1,3 1 0,9 -l,2 -2,7 -6,4spar -7,7
BNPav

Statsskuld% 54,4 52,7 51,1 48,6 42,2 36,7 34,6 35,4 40,6 46,5
BNPav

Offentliga 45,1 44 42,4 40,7 37,9 37,5 39,9 40,8 43,3 43,5
%utg. av

BNP

Offentliga 41,3 41,2 40 39,3 38,9 38,5 38,7 38,1 37 35,8
ink.%av
BNP

Källa: OEC 3 Economic Outlook 1994

Budgetprocessen

I Storbritannien pågår budgetåret från april1 till 31 årEtt innanmars.
budgetårets början, i maj år t-l, de första förberedelsernagörs i
budgetprocessen. Då fastställer regeringen kassamässiga förgränser
vissa delar budgeten. november1 samlas respektive departementsav
förslag till budget in. förslagDessa underlaget förutgör regeringens
fortsatta budgetarbete. februari läggs den detaljeradeI anslagsfram-
ställningen fram for parlamentet.

Makroekonomisk prognos

För öka tilltron till fmansdepartementetsatt Treasury makroeko-
nomiska publicerar departementet från obe-ävenprognoser prognoser
roende bedömare. Förutom redovisa bankersvissa och andraatt
instituts i motsvarigheten till ñnansplan redovisasvår ocksåprognoser
makroekonomiska bedömningar från expertpanel med oberoendeen
bedömare från universitetsvärlden och sektorn.den privata

Antagandebilden revideras i sin helhet gånger året.två Vissaom
antaganden inflationen revideras månadsvis.t.ex.som

Utgifter

Finansdepartementet kontrollerar alla utbetalningar gårsom genom
statskassan, Paymaster General Office. Finansdepartementet får på
detta full kännedomsätt storleken och ändamålet med allaom
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inte dock heltRapporteringssystemetutgifter varje månad. ärstatliga
tillförlitligt.

inom ñnansdeparte-ställsBudgetprognoserna en gruppsamman av
analysera innevarandevarje månad förträffas attmentet som

följer det ekonomis-budgetårs Det är personer somsammaprognoser.
kontrollräknarsammanställningarna. Gruppenlägetka görsom

vissainnevarande årför gör ävendepartementens samt egnaprognoser
inte på detransfereringsanslagen. Ompå trorgruppenprognoser

itillläggalämnar kan dendepartementen extra postenprognoser
hänför sig till.denvilket departementbudgetprognosen attutan ange

Överskridanden godkännas parlamentet.måsteanslag avav

Inkomster

två departementligger påför de officiellaAnsvaret somprognoserna
för offentligt bruk,på inkomsterinformation och görtar prognoser

ocksåFinansdepartementet harandoch Excise Duty.Inland Revenue
inkomstprognoserutifrån vilkaskattemodeller görs.

skatteförändringar5-åriga simuleringarFinansdepartementet gör av
beräkningarutfördepartementensänds till de inom översomsom

användstvå departementendeberäkningarnaI görinkomsterna. som
medberäkningarna utförsvariablerfinansdepartementetsvissa menav

tillgår sedan återmodeller. Resultatetrespektive departements egna
finansdepartementet.

modell-omfattande arbete pånedStorbritannien har lagtI ettman
ochmakroekonomiska modellergälleruppbyggande både vad

mikrosimulerings-avancerademodelleninkomstmodeller. Den ärmest
000består 15inkomstskatt. Denför juridiskamodellen avpersoners

i klasser. 3 000storleksmässigt indelade 7 De störstaföretag ärsom
innehåller tilloch modellensamtliga medräknade störstaföretagen är

år efter år.företagdelen samma
felflera år uppvisatMervärdeskatteberäkningarna har under stora

budgetår byttsdärför fr.0.m. innevarandemodellen haroch ut mot en
RRVpåminner detTillvägagångssättetversion.enklare om som

brittiskanettoinkomsterna. Denrak framskrivninganvänder dvs. aven
efter detmanuella justeringardock hel delversionen kräver atten

utför beräkningarnautförda.regressionsberäkningarna Deär som
antagandebild definansdepartementetsifrågasättatvekar inte att om

trovärdig.inte bedömer den som
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Långsiktiga prognoser

framställeri fackdepartementensutgångspunktMed prognoser
för in-utgifternaoffentligadefinansdepartementet överprognoser

viktigi tiden.år framåt Dessa ärår plusnevarande tre enprognoser
motiveras.skall kunnaförändringaroch allabudgetarbetetdel av

föröversiktsprognoserenklatreârsbudgetardessaFörutom görs
förpåinkomsterna sätttvå år.ytterligare Prognoser görs samma

framåt i tiden.årâr plusinnevarande tre
budgeten imedsambandvarje år iPrognoserna presenteras

förändringar ieventuellaförklarastillfälleVid dettafebruari. även
föregående år.frånprognoserna

Upplåning

Finans-räkning.förupplåningenEngland hanterarBank of statens
dag-för-i formupplåningenförunderlagdepartementet levererar av
Månadsi tiden.månader framåttvålånebehovetfördag prognoser

Varken dagsprognosernainkomstsidan.varit braharprognoserna
varitutgifterna har däremotgällervadmånadsprognosernaeller

gångeroffentliggörof EnglandBanktillförlitliga. tre omprognoser
nettoupplåningen.dagen avseende

Presentation

inställning till in-Regeringskansliet har öppen att presenteraen
Förutom påutveckling.statsfinansernasformation prognosernaom

två gångerpublicerasutgifterårs inkomster ochinnevarande persom
makroekonomiskalångsiktigasinaår finansdepartementet även utger

institutensoberoendemed deoch jämför dessa prognoser.prognoser
Varjeåret.gångerpubliceras tvåfullständigaDe omprognoserna

budgetåretsfrånutfallackumuleradebudgetensmånad presenteras
månader.för kommandebörjan utan prognosmen

redovisaochanalyseraöppenhetenviktig del iEn är att av-noga
Finansdepartementetmakroekonomiskai devikelserna prognoserna.

budgeten.påinkomstslagrespektiveföravvikelseanalyserävengör
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Irland

84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
Fin. -8,8 -10,1 -10 -7,8spar. -3,8 -1 -1.5 -1,4 -2,6 -2,5
o BNPav
Statsskuld 101,3 104,3 116 117,1 113 103,5 96,8 96,6 92,2 90,5
o BNPav
Offentlig: 51,4 52,5 52,3 50,4 47,1 40,5 41 42,1 43,7 44,2

uutg. av
BNP

Offentliga 42,7 42,3 42,3 42,5 43,3 39,5 39,5 40,7 41,2 41,7
ink ‘- xv
BNP

Källa: OECD Economic Outlook 1994

Budgetprocess

Budgetåret på Irland kalenderårär medan taxeringsåret går från l
april till 31 Riktmärket i den irländska budgetprocessenmars. är
nettoupplåningens storlek. Det utifrån taket förär upplåningen som
budgetens utgiftsramar bestäms. maj-juniI fastställs vilken nettoupp-
låning regeringen kan tillåta sig det kommande budgetåret. Fack-
departementen lägger under fram budgetförslag för densommaren

verksamheten.egna
l december får riksdagen för första gången ställning till deta av

regeringen föreslagna utgifterna på budgeten. I samband med denatt
fullständiga budgeten läggs fram för riksdagen i januari presenterar
regeringen de eventuella förslag till skatteändringar behövs försom

säkerställa den fastställdaatt nettoupplåningenatt inte överskrids. Ofta
skatteförslagenär endast allmänt specificerade i budgeten med en

överslagsberäkning den förväntade inkomstökningenminskningen.av
ochI med Skatteåret går från april tillatt finns det tid arbetaattmars

fram själva skatteförslaget mellan det budgeten beslutas iatt parla-
och det skatteregelnmentet skallatt träda ikraft.

Makroekonomisk prognos

Arbetet med den makroekonomiska börjar i år Enprognosen mars
viktig utgångspunkt internationellaär från OECD och IMF.rapporter
Finansdepartementet jämför medäven andra instituts ochprognoser

förfrågningar pågör andra departement. I samband med budgetensatt
utgiftssida sammanställs i december revideras den makroekonomiska
bilden för innevarande plus nästkommande budgetår.
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publicerarekonomiska bedömarecentralbanken vissa andrasamt
makroekonomiska antagandebilder.egna

Utgifter

spende-vad kanräknas efter oförändrade regler, dvs.Utgifterna som
regeringenuppnå denändringar behöver vidtas för attattutan avras

transfereringsanslagenlånenivån. vissafastställda För t.ex.somav
då utgifternovember, allatillåts ökningar mellanpensionerna

januari.slutliga budgeten ioch denegentligen ska satta,vara
parlamentetdel den irländska budgetprocessenviktigEn är attav

ellerbudgetförslag måsteregeringensinte ändra delarkan antautanav
helhet.förkasta förslaget i dess

får regeringenåret blir budgeteratutgifterna underOm större än
början året begärökade anslag.och begära Igå till riksdagen av

skall kassamässigfackdepartementenfinansdepartementet göraatt en
månadsvis uppdelade. Under bud-utgifternabetalningsprofrl över
för respektive anslag och månadgetåret ska varje departement

fram förbudgetutfallet och läggaredogöra för restenen ny prognos
från tidigare skall i samband medavvikelseråret. Alla prognosav

överskridande den prognosticerade månadsutgiftendetta förklaras. av
klart kan troligt det kommertillåts endast departementet göra attom

året.utgifter under visar sigmindre Om detuppvägas attatt senareav
tillräckliga skall departementetinte underde beviljade anslagen är

neddragningaralltid försöka på hållpågående budgetår göraatt annat
inom sina ramar.

myndigheterna självahar välja bankbetalningar rättFör att men
siganvänder det statligadet devanligaste Denär att systemet.av
kassamässighetenstriktacentraliseringen och finans-starka gör att

följerdepartementet kan kontrollera och departementmyndigheteratt
sina budgetar.

Inkomster

finansdepartementetmed hjälp mycket enklaInkomsterna räknas avav
föregående års utfall.modeller ofta endast framskrivningarärsom av

sig löne- ochskillnad länder använderEn andra Irlandärmot att av
framskrivningenpriselasticiteter tillägg till den rakaettsom av

skatteinkomster.
finansdeparte-Skatteregler beräknas olika inomNya avdelningarav

för framskrivningenobs.Den personmentet. en ansvararperson som
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skatterna sammanställer de olika beräkningarna ochav presenterar en
samlad prognos.

Långsiktiga prognoser

Finansdepartementet varje vår långsiktiga budgetprognosergör på fem
års sikt bygger på redan fattade beslut. I skrivs detsom prognoserna
nuvarande underlaget fram med demografiska förändringar och in-
flationen. Eftersom regeringen förväntas motkämpa inflationens verk-
ningar på utgiftssidan skrivs intäkterna med högre inflations-ettupp
antagande. framtidaDessa scenarier blir därför alltid positiva änmer
verkligheten.

Prognoserna inte bindande och derasär viktigaste syfte är att
utgångspunkt inför års budgetarbete.utgöra nästa

Upplåning

National Treasury Management Agency motsvarigheten till Riks-
gäldskontoret i Sverige den myndighetär försom ansvarar upp-
låningen å irländska Finansdepartementetvägnar. huvudmanstatens är
för myndigheten och sin bedömning det totala lånebehovetanger av
och vissa riktlinjer för hur upplåningen skall bedrivas. Finansdeparte-

kvartalsvisagör på lånebehovet.mentet prognoser
Centralbanken sköter den dagliga hanteringen likviditetstatensav

eftersom National Treasury Management Agency valt haatt en
överskottskassa i centralbanken. Som stöd för sina operationer tar
centralbanken fram kortsiktiga lânebehovsprognoser.egna

Presentation

Irland har förhållandevis restriktiv på publiceringen syn av prognoser.
långsiktigaInga publiceras. förPrognoserna innevarande årprognoser

publiceras endast två gånger året.om
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Danmark

9390 91 928884 85 86 87 89

-2,1 -2.4 -4,5-0,5 -1,5-2 3,4 1,4 0,6Fin. -4.spar.
u BNPav

66,159,7 60,9 62,458.3 55,9 58 58,5Sullsskuld 65.9 64.1
BNP%av

59,2 60,7 62,359,6 58.659,3 55,7 57,3 59,4Offentliga 60,4
%utg. av

BNP

57,757,1 57,1 58,359,157,3 59,1 59,7 60Offentliga 56,3
ink.l- av
BNP

Economic Outlook 1994Källa: OEC J

Budgetprocess

makroekonomiskafram deekonomidepartementDanmarkI tar
effekternaberäknarSkattedepartementförutsättningarna. av nya

for både makroekono-ñnansdepartementskatteförslag medan svarar
budgetarbetet.ochmiska bedömningar
finansdepartementet fram ramförslagjanuari år läggert-lI ett som

tidigarefrån år. Erfarenhets-bygger departementens prognoser
hålla sig inom sin varförministrarinte allamässigt kommer att ram

medel Fackdeparte-behåller vissafinansdepartementet som en reserv.
budgetförslagsina till finansdeparte-inskall före maj lämnamenten

budgetförslaget. Samtidigt fack-skallsammanställermentet som
för deutgiftsprognos kommande årenlämnadepartementen treen

uppgifterna inlämnatsdet vidtar dis-Efteruppdelat på anslag. att
för minskakussioner mellan finansministern ministraroch övriga att

fram be-tvingaalla ramöverträdelser. Finansministern kan mer
departementsparingar inom eller minskaett reserven.

budgetförslag förårseptember t-l läggerI regeringen fram ett
utifrån deomräknaderiksdagen. Inkomster och utgifter då senasteär

makroekonomiska antagandena.

Makroekonomisk prognos

makroekonomiska ekonomidepartemen-Den bilden prognosticeras av
beräkningar har kom-finansdepartementetgörs äventet, sommen av

konjunkturutvecklingen.göra även överattpetens prognoseregna
Varje makroekonomiskakvartal revideringar depresenteras av

Kommande års budget bliri de s.k. budgetöversikterna.prognoserna
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del budgetöversikten först i tredje kvartalet. Arbetet meden av
budgetöversikterna sker snabbt. Först två veckor innan den skallca
publiceras börjar finansdepartementet och ekonomidepartementet
diskutera konjunkturläget. Båda departementen beräkningargör egna

utgångspunkter och sedansom enas om en gemensam prognos.

Utgifter

Budgetavdelningen på finansdepartementet kontrollberäkninggör en
fackdepartementens utgiftsberäkningar for de teknisktattav att ärse

beräknade. De budgetförslagrätt departementen lägger framsom
överskrider ofta de fastlagda Om det de lagbundnaärramarna.
utgifterna bli för kanväntas lagändring bli aktuell,storasom en
alternativt sker generell utgiftsminskning för samtliga departement.en

Under budgetåret har respektive departement omdisponerarätt att
utgifterna så länge det håller sig inom sin Om departementetram.
däremot vill öka sina utgifter måste detutöver få finans-ramarna
departementets tillstånd be riksdagen utökadeatt anslag. Deom
konjunkturberoende anslagen hanteras vid sidan budgetramarnaav

då måste riksdagenäven godkänna överskridanden.men
Under pågående budgetår omräknas de utgifter beroendeärsom av

konjunkturläget fyra gånger medan övriga utgifter bara omräknas tre
ganger.

Inkomster

Inkomsterna räknas i maj, augusti, oktober och december. Iom
beräkningarna ingår innevarande års och kommande års inkomster.
Beräkningarna börjar med ekonomidepartementetatt och finans-
departementeti samarbete fram konjunkturbild utifråntar vilkenen
skatterna skall beräknas. Den makroekonomiska överläm-prognosen

sedan till skattedepartementet detaljeradegörnas som prognoser
alla skatter. Finansdepartementet använder sedan modellernya egna
och kontrollräknar skattedepartementets beräkningar. De därefterenas

Enigheten mellan de ansvariga departementenom en treprognos.
mycket viktig.anses som

I samband med varje avvikelseanalysgörs därny prognos en
skillnaden jämfört med förra redovisas uppdelad på beslut,prognosen
konjunkturbedömning och övrigt.
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Långsiktiga prognoser

Som tidigare lämnar departementen detaljeradein budget-nämnts
förslag år framåt.för har officiellDessa dock ingentre status utan

enbartanvänds internt inom regeringen grund för årsnästasom
budgetramar.

övrigt långsiktigI fem års sikt med hjälpgörs en prognos av en
makroekonomisk modell där den viktigaste indikatorn det struktu-är
rella budgetsaldot. Prognoserna har karaktär kravanalys för attav
uppnå önskad utveckling. Såväl antaganden finanspolitikenen om som
antaganden den privata konsumtionen, skattetrycket och trans-om
fereringarna ingår. publiceras finansdepartementetDessa prognoser av

inte bindande för regeringen. och med konvergenspro-I EU:särmen
har långtidsprognosen dock fått betydelse tidigare. Istörre ängram

augusti varje år analyseras tidigare års långtidsprognoser

Upplåning

Finansdepartementet ansvarigt för upplåningen det praktiskaär men
arbetet ligger på centralbanken. Finansdepartementetlägger kvartalsvis
fast publicerasriktlinjer for upplåningen. Dessa två gångernormer om
åreti budgetöversikten. Finansdepartementetmånadsfördelarlånebeho-

enligt Utifrånsedvanligt dessamönster. central-vet görprognoser
banken likviditetsprognoser de för marknaden.presenterarsom
Centralbanken också likviditetsprognoser dag.gör per

Presentation

Regeringskansliet i Danmark hållninghar avseendeöppenen
presentationen stärka trovärdighetenför därigenomattav prognoserna
i flestaDe utfall jämteoch publiceras analyserprognoserna. prognoser

prognosavvikelserna. Budgetöversikten varje kvartal.presenterasav
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Finland

84 35 86 37 B8 89 90 91 92 93

Fin. °o 3 3 3,5 1,1 4,1 6,3 5,4 -1,5 -4,9 -7,9spar.
BNPav

Statsskuld% 17,8 18,9 20,5 20,9 19,6 17,4 16,6 25,3 44 51,7
BNPav

Offentliga 42 43,3 44,7 45 44 42 45,4 53,9 53,3 61,5
%utg. av

BNP

Offentliga 45 46,8 48,2 46,1 43,1 48,3 50,7 52,5 53,3 53,7
ink.%av
BNP

Economic OutlookKälla: OEC 1993

Budgetprocess

Budgetåret i Finland sammanfaller med kalenderåret. Myndigheterna
anslagsframställningar för fyra år framåt. Fackdepartementengör

lämnar i sin budgetförslagen till finansdepartementet. Finans-tur
departementet räknar med stöd dessa förslag fram aggregeradeav

departement. läggsRamarna fast regeringen i februari-ramar per av
och täcker kommande budgetår plus följande budgetår.tremars

Departementen har sedan tid till i maj utarbeta detaljeradeatt
budgetförslag sammanställs finansdepartementet och överläm-som av

till regeringen. Fackdepartementens förslag håller sig inte alltidnas
inom varför oftast måste användas till diskussionerramarna sommaren

utgiftsnedskärningar. Diskussionerna avslutas i augusti dåom
regeringen håller slutligt budgetsammanträde där denett ettenas om
budgetförslag läggs fram för riksdagen i september.som

Fram till december diskuteras sedan budgeten i riksdagen.
Finansutskottet för utgifterna inte höjs för mycket.attansvarar
Riksdagsbehandlingen resulterar ofta i budget överskrideren som
regeringens budgetramar.

Makroekonomisk prognos

makroekonomiskaDe beräkningarna ekonomiska avdelningengörs av
inom finansdepartementet. Awikelserna i de makroekonomiska
bedömningama har varit betydande under år följdtill storasenare av
förändringar i omvärlden.
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Utgifter

utgifterinkomster,påavdelningenekonomiska görDen prognoserna
budgetavdelningenekonomiska utvecklingen medandenoch ansvarar

uppföljning denBudgetavdelningensbudgetuppföljningen. gör attför
överskrider sinanågot departementuppmärksammarsnabbt om

hadepartementenutgifter måsteallaekonomiska För typer avramar.
överskridanden.tillstånd förriksdagens

i budgeten. Detredovisasoch utgiftsposterinkomst-Vissa netto
statsbud-utanförliggersocialförsäkringenfonderfinns även t.ex. som

prognosticerasocksåutgifterochinkomster avgeten varsmen
utgifts-redovisasbudgetenUtgifternaavdelningen.ekonomiska

kassamässiga analyser.möjligheter tillgodamedmässigt men

Inkomster

inkomstberäkningarna med hjälpavdelningenEkonomiska gör av
prognosmakarensberoendemycketmodeller därenkla ärrelativt av

ochberäknas i budgettermer görsfmgertoppskänsla. Inkomsterna
detaljeratmed hjälpnationalräkenskapstermertilldärefter ettavom

förinkomstprognoserBudgetavdelningen görstatistiskt egnaprogram.
ekonomiska avdelningens beräk-kontrolleraförkommande år att

ningar.
beräknadede eller slutliga kassa-sigBeräkningarna baserar
Till läggs beslutår. dettidigarefrånresultatenmässiga somnya
förändringarskattebasen och i skattesatserna.påverkaförväntas

baraförslag innevarande ochforpåSkatteavdelningen räknar mennya
speciell medhar skattegruppävenår. Finansdepartementetnästa en

till allaför de avdelningarna syfteolika attattrepresentanter nyase
riktigt.behandlasmed budgeteni och deregler kommer att

varje månadinnevarande år räknas inkomstprognosernaFör om
januari-februari, dels ibara två gånger, dels ide publicerasmen

för förstaårsaugusti kommandeaugusti. I presenteras prognos
gången.

Långsiktiga prognoser

fyraårigMyndigheterna i samband med budgetprocessen ut-gör en
siggiftsprognos. Finansdepartementet använder somav prognoserna

förför budget. Ramamautgångspunkt arbetet med årsi nästaramar
bindande.kommande åren intede Däremot ärärtre prognoserna

demanvänderdå finansdepartementetviktiga i års budgetprocessnästa
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i sina diskussioner fackdepartementen.med långsiktigaDe prog-
publiceras inte används internt arbetsmaterial.utannoserna som

Upplåning

Statskontoret i Finland för upplåningen för regeringensansvarar
räkning och det medverkangör centralbanken. bättreutan För attav
kunna planera likviditeten myndigheternagör sinaöverprognoser
utbetalningar dag for dag bankdagar20 framåt. Prognoserna läggs in
i datasystem för upplåningen Varakas. För få såett bra dagsprog-att

möjligt och så minska kostnaderna för likviditets-sättnoser som
hanteringen har infört fiktiv internränta påförs allaman en som
felprognoser 5%.är Prognoserna tjänarstörre än enbartsom som
likviditetsprognoser och har inte med budgetuppfoljningen göra.att
Försöken sträcka till längre perioder,att ut attprognoserna avse upp
till år, har inte slagit så väl kortsiktigaDeett hållerut. prognoserna
däremot bra kvalitet.

Presentation

Prognoserna i budgetdokumentet. Utfallet förpresenteras statens
inkomster och utgifter publiceras månadsvis. långsiktigaDe prog-

publiceras inte bara internt arbetsmaterial.utan ärnoserna

Norge

84 85 86 87 S 89 90 9| 91 93
7.5‘Fin. l0,2 5,8 4,7 2,6 1,4 2,5spar. -0,2 -2,3 -2,7

°is BNPav
Statsskuld°o 38,7 40,7 51,1 42,7 42,5 42,7 39,2 38,5 41,3 44,8

BNPav
Offentliga 45,5 44,8 48,9 50,4 52,4 53,5 53,8 55,4 57,4 57,1

%utg. av
BNP

Offentliga 53 55,1 54,7 55,1 55 54,9 56,3 55,2 55 54,4
ink.%av
BNP

Källa: OECD Economic Outlook 1994
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Budgetprocessen

Budgetåret i Norge sammanfaller år hållsmed kalenderåret.I t-lmars
den första regeringsöverläggningen kommande årsangående budget.
l samband därmed fastställs för departementen. Utgångs-ramar
punkten konsekvenskalkyl den fastställda budgeten förär en av
innevarande år. skall utifrån denna kalkyl föreslåDepartementen
utgiftsbesparingar inom sitt område. Mellan och maj kanmars

föreslådepartementen förändringar de föreslagnaav ramarna.
Departementen kan be få omfördela sina utgifter inomäven att
budgetförslaget.

maj läggs fast finansdepartementet behållerI ramarna men en
för oväntade utgifter och förväntade förslag. I augusti skallreserv nya

budgetförslaget i färdigt och uppdelat på anslag. Istort sett vara
oktober läggs budgeten fram för riksdagen. riksdagsbehandlingenI
kan utgifterna komma öka. finansutskottetsDet uppgift tilläratt att se

utgiftsökningarna håller sig inom rimliga det visar sigOmgränser.att
riksdagen ökar utgifterna den totala återkommeratt över ramen

regeringen besparingar. sker i decembermed Detta då regeringennya
lägger fram salderingspropositionenden s.k. med förslag syftarsom
till upprätthålla önskade utgiftsnivån.denatt

Makroekonomiska antaganden

för år plus de kommande fyraPrognoser åren. Norskagörs nästa SCB
har MODAG,makroekonomisk modell, omfattar sektorer.30somen
Modellen finansdepartementetanvänds både och SCB.av

Utgifter

Över-Under året skall departementen följa hålls.utgiftsramarnaatt
Ökadeskridanden måste godkännas anslagriksdagen. skallav

kompenseras neddragningar fall anvisarhåll. I annatannatav
finansministern finansieringskälla.en
En tredjedel utgifterna socialförsäkringsutgifter. harDet underärav
åren varit prognosavvikelser för och därfördessa haranslagstora en
speciell tillsatts för dessa Gruppen bestårgöraattgrupp prognoser. av

från finans- och fackdepartement och Norgesrepresentanter motsva-
righet till RFV. Finansdepartementet i övrigt ingagör överprognoser
fackdepartementens utgifter.
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Inkomster

beräkningsansvariga fem inkomstprognoserDe år. Beräk-gör per
ningarna sker på uppbördsår och beloppen fördelas sedan kassa-
mässigt. Beräkningarna skatteinkomster baseras underlag frånav

mikromodeller.SCB:s Momsberäkningarna grundas på beräkningar i
den makroekonomiska modellen ModellresultatenMODAG. måste
dock korrigeras manuellt. manuella justeringarnaDe det svårtgör att

prognosfelen.analysera Fysiska inkomstskatt beräknas tillpersoners
hjälpdelen med mikromodell, Lotte,största ävenav en annan som

den framtagen SCB.är av
fårUnder året finansdepartementet löpande månadsutfall från

motsvarighet tillNorges RSV.

Långsiktiga prognoser

fyraårigaPå inkomstsidan på detaljnivå. byggerDessagörs prognoser
makroekonomiskahelt på den modellen samtidigt inga föränd-som

ekonomiska politikenringar den ske. Det görs ävenantasav genera-
tionsberäkningar for beakta effekterna dagens beslutatt av
kommande generationer.

Regeringen ställer sig inte bakom de långsiktiga prognoserna men
påverkas dem i sina beslut. Målet sikt uppnå budget-är attav
balans.

Upplåning

Finansdepartementet för upplåningen medan det praktiskaansvarar
arbetet hanteras centralbanken. Staten har överskottslik-storav en
viditet i centralbanken finansierar de dagliga budgetsväng-som
ningarna. Centralbanken dagsprognoser lånebehovet baseratgör över
på tidigare och finansdepartementets årssiffror.mönster

Presentation

Budgetprognoser publiceras fem gånger år.per
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Kronologisk förteckning
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Systematisk förteckning

Justitiedepartementet Finansdepartementet
Pensionsrättigheteroch bodelning.[8] Grön diesel miljö- ochhälsorisker.[3]—
Nya konsumentregler.[11] Lângtidsutredningen1995. [4]

verksamhctsförnyelselT och inom rättsväsendet. ekonomisktFullt arbetsgivaransvar.[9]
ÖversynFörslagtill samverkansformer.[32] skattebrottslagen.[lO]nya av

Ersättningför ideell skadavid personskada.[33] Mervärdesskatt tidpunkterförNya—
SambandetRedovisning Beskattning.[43] redovisningoch betalning.[12]—
Aktiebolagetsorganisation.[44] Förmåneroch sanktioner samladredovisning.[36]en
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