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Till statsrådet och chefen för

Finansdepartementet

Genom beslut den 12 april 1995 bemyndigade regeringen chefen
for Finansdepartementet tillkalla särskild utredareatt meden
uppdrag analysera vilkaatt områden det önskvärt medär en
utökad rättslig reglering den statliga budgetprocessen samtav att
lämna därav föranledda forslag.

Med stöd bemyndigandet förordnades fr.o.m. den 1 maj 1995av
Åkedepartementsrådet Hjalmarsson särskild utredarenumera som

sakkunniga hovrättsassessomsamt Inger Kalmerbom,som
departementsrådet Bengt-ÅkePer Molander och rättschefen
Nilsson.

Som förordnades fr.o.m. denexperter l maj 1995 överdirektören
Jan Landahl och fr.o.m. den 17 augusti 1995 kanslirådet Eskil
Nord.

Till sekreterare förordnades fr.o.m. den l maj 1995 dåvarande
departementssekreteraren Mats Dillén och avdelningsdirektören
Sten Ström fr.o.m. den 1 augustisamt 1995 hovrättsassessom Erik
Nymansson.

Utredningen har antagit Budgetlagsutredningen.namnet

Utredningen överlämnar härmed betänkandet SOU 1996:14
Budgetlag regeringens befogenheter finansmaktenspå område.-
Utredningens arbete därmed avslutat.är

Stockholm i februari 1996

Åke Hjalmarsson
/ Mats Dillén

Erik Alymansson
Sten Ström
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Sammanfattning

Uppdraget

områden detvilkaanalyserahaft i uppdragharUtredningen att
statligadenregleringrättsligutökadmedönskvärtär aven

förslag.föranleddadäravlämnabudgetprocessen samt att

regleringennuvarande rättsligaDen

ochkortfattadstatsbudgetenregleringRegeringsfonnens ärav
ochstatsbudgetenbestämmelsergrundläggandefrämst omavser

finansmaktensbefogenheter påregeringensochriksdagensom
främstfinansmakten rätten attBeteckningenområde. avser

beslutaberäknasskallinkomsterhur samt attbestämma statens om
tillgångar.förfogautgifter och översätt statensannat

förläggningbudgetåretsbestämmelserfinnsriksdagsordningenI om
skalldenochbudgetprositioneniskall ingå närvadsamt somom

behandlingriksdagensföreskrifterVidarelämnas. avomges
särskilt intressepropositioner. Avandrabudgetpropositionen och

rambesluts-s.k.denbestämmelsernade nyligenär antagna om
utgiftsområden.ochmodellen om

i övrigtfinansmaktenochbudgetbeslutRiksdagens statensom
1988:1387för lagenMed undantagha lags form.intebehöver

meddelatssärskild lagheller någoninteupplåning, harstatensom
på området.

anledningmedriksdagenställethar iårtionden tillbakaSedan av
särskildameddelatinitiativellerregeringenförslag från eget

harPå dettastatsbudgeten.och sättñnansmaktenavseendebeslut
anslags-ochanslagstyperbl.a.frågorfattats i viktigabeslut om
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villkor, försäljning egendom, finansiering investering-statensav av
och redovisning.ar

Reglering i andra länder

de flestaI länder bestämmelserna fmansmakten ochär statensom
budget fördelade mellan konstitutionen och särskild budgetlag.en

regel föreskrivsI i konstitutionen regeringens uppbärarättatt att
skatt och åsamka utgifter beroende parlamentets beslut.ärstaten av

frågaI budgetprocessen föreskrivs vanligen den tidpunkt dåom
budgetförslaget skall framlagt och olika lösningar anvisas förvara
situationer där statsbudgeten inte beslutad före budgetåretsär
början.

De detaljerade bestämmelserna hur befogenheter ochmer om
skyldigheter fmansmaktens område fördelas mellan parlamentet
och regeringen statsbudgeten finns i de flesta länder isamt om en
budgetlag.

I regel föreskrivs i budgetlagen statsbudgeten i princip skallatt
omfatta samtliga inkomster och utgifter och bruttoredo-statens att
visning skall tillämpas. Vanligen också verksamheteranges som
inte behöver på budgeten och sådana får nettoredovi-tas upp som

Oña finns föreskrifter hur statsbudgeten skallsas. om vara
uppställd och indelad.

Bestämmelser finns olika möjligheter för regeringen attom
överskrida anslag, anslag till kommande budgetår ochatt attspara
överföra anslag mellan olika delar statsbudgeten. Bemyndigan-av
den ekonomiska åtaganden anvisadegöra anslagatt utöver
förekommer i flertalet budgetlagar.

Bestämmelser finns i regel de redovisningsprinciper skallom som
tillämpas och hur statsbudgetens utfall skallnärsamt om rappor-

till parlamentet.teras
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budgetprocessenForskning om

forskningempiriskt inriktadochhar teoretisktårUnder senare
uppkom-budgetunderskottförklara varföri syftebedrivits storaatt

väsentligadeallt för förklaraoch framföråtskilliga ländermit i att
mellanfinnsutvecklingstatsskuldensi frågaskillnader somom

länder.olika

viktignaturligvis varithararbetslöshetstigandeEn gemensamen
iskillnadernastatsskuldsutvecklingen. Mentilldelförklaring

förklaras dessutomländernade olikautveckling mellan av
statligaoch deninstitutionernade politiskautformningen av

nämligenfaser,ingårbudgetprocessenbudgetprocessen. I tre
beslutbudgetförslaget, parlamentetsberedningregeringens omav
beslutadegenomförande denregeringensstatsbudgeten och av

detforskarefleradrasslutsats ärverksamheten. En attavsom
utformningbudgetprocessemasindikationer ärfinns starka att

länder i frågamellanförklara skillnaderförbetydelse att omav
påförts. budgetprocessfaktisktbudgetpolitik Enden somsom -

kan betecknasegenskaperpreciseradeolikagrundval somav -
finanserunderskott itill lägremedverkakunna statensstram, anses

skuldutveckling.hållbaroch en mer

i börjanvid analysbedömdessvenska budgetprocessenDen aven
tolvdåvarande EG-jämfört medmycket1990-talet svagvara

avseenden.stärkts i olika Förutsätt-Därefter harländer. processen
riksdagensförbättratsför långsiktighet harningarna attgenom

statsbudge-Behandlingentill fyraförlängts från år.valperiod tre av
s.k.denanvändningenoch medförändraskommer iattten ram-av

utgifternaoffentligadetak förbeslutsmodellen. Vidare ettavses
förändringarinnebär dessaanvändning.komma till Sammantaget

Även efter dessabudgetdisciplinen.betydande förstärkning aven
svenska budgetprocesseni denpunkterförändringar finns det svaga

budget-faserde tvåfrämst iåterfinnsi vid bemärkelse. Dessa av
budgetförslagetberedningregeringensutgörs avsom avprocessen

statsbudgeten.beslutadegenomförandet denoch av

Behov budgetlagav en

statsbudgetenföribeslutariksdagenankommer påDet att
fattatlång tidunderhar ocksåfrågor. Riksdagengrundläggande en
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rad sådana beslut. Detta har dock inte skett i lags form utan genom
särskilda beslut inte tagits i författningar. förklaring tillEnsom

riksdagen meddelat beslut detta här aktuella beslutatt sätt, är att
inte behöver ha lags fonn.

tillämpadeDen ordningen medför det kan svårt finnaatt attvara
de intressanta besluten och överblicka de regler somgäller.att
Befogenhetsfördelningen mellan riksdagen och regeringen
finansmaktens område blir därmed inte alltid så klar ärsom
önskvärt.

Regeringen har många gånger behövt meddela bestämmelser det
statsfmansiella området berört grundläggande element detsom som
ankommer riksdagen besluta Regeringen har då inhämtatatt om.
riksdagens godkännande redovisa det huvudsakligaattgenom
innehållet i förordningama för riksdagen. Detta omständligtär ett
och opraktiskt skaffa sig nödvändiga bemyndiganden frånsätt att
riksdagen.

Förfarandet två delvis risker. Den hängermotsattarymmer ena
med regeringen utförligt och detaljerat beskriverattsamman om en

ordning, kan den i förhållande till riksdagen komma bindaattny
sig i detaljer får höra till regeringensäven befogenhets-som anses
område. Den andra risken hänger med allmänattsamman en
redogörelse för tilltänkt reglering har precisionsämre änen en
författningstext. Oklarhet kan också uppstå vad riksdagenom
faktiskt godkänt, särskilt förslag i redogörelse intenär ett en
uttryckligen godkänts, i stället lämnats erinran ellerutan utan utan
åtgärd lagts till handlingarna.

Problemen med regleringen finansmaktenspå område inte skettatt
samlat i lags form blir särskilt besvärande regeringens befogen-när
heter visst område bygger på bemyndiganden lämnatsett som
och ändrats under många decennier.

förekommerDet också riksdagen i anslutning till behandlingatt av
sakfråga har beslutat visst budgettekniskt förfarande skallatt etten

tillämpas område. tidenNär går finns det risk sådanaett att
beslut faller i glömska.

På del områden har i avsaknad särskilda beslut viss praxisen av en
vuxit fram inte i alla delar entydig och klar. andraPåärsom
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harutvecklats alls. Dettapraxis intelämplighar någonområden
har uppståttområdenmycket centraladetlett till ävenatt

vad gäller.osäkerhet somom

finansmaktenspådet angelägetanförts visarVad är attattsom nu
skapaochfaktiskt gällervilka reglerklargöraområde attsom

otidsenliga.ellerregler saknasbestämmelser därändamålsenliga är

befogenhets-ochstatsbudgetenreglerarlagFrånvaron somav en
finansmaktensoch regeringenriksdagenmellanfördelningen

perspektiv.internationellt Denovanlig imycketområde är ett
ellerregeringsformenmotiveraskan intesvenska ordningen attav

bestämmelserdetaljeradesåinnehållariksdagsordningen skulle att
överflödig.budgetlagiregleringytterligare ären

visarforskningempiriskteoretisk ochvunnits iKunskap attsom
budgetunder-förbetydelseutformningbudgetprocessens är av

bestäm-Lämpligt utformadeutveckling.och statsskuldensskottets
denuppstramningytterligaretillkan medverkamelser aven

budgetprocessen.svenska

i denunderskottalltförskall undvikaimedlemsstat EUEn stora
budget-reglerskall ha sådanafinanser ochsektornsoffentliga

Medlemskapetförpliktelse.uppfylla dennakanområdet att staten
kanbestämmelserutformamotiv fori såledesEU utgör attett som

budgetdisciplinen.stärkamedverka till att

Budgetlagsutredningenredovisats har lettförhållandenDe som nu
bestäm-vinnafördelar stårbetydelsefullatill slutsatsen attatt om

befogenheterregeringensstatsbudgeten ochmelser närmareomom
särskildisamlasområdefinansmaktensskyldigheteroch en

budgetlag.

budgetlagenUtformning av

utformasskallbudgetlag ärutgångspunktennaturligaDen när en
bestämmelserriksdagsordningensochregeringsformens om

innehållabudgetlag böroch statsbudgeten. Enfinansmakten
ochregeringsforrnenstilloch kompletteringarpreciseringar

grundDärmedbestämmelser.kortfattaderiksdagsordningens ges en
regerings-mellanbryggaskapashandlande ochför regeringens en



14 Sammanfattning SOU 1996: 14

formens och riksdagsordningens bestämmelser och de många och
detaljerade förordningar regeringen behöver utfärda.som

Budgetlagen skall skänka stadga budgetprocessen i vid bemär-
kelse reglera vissa grundläggande förhållanden.att Samti-genom
digt skall statsmakterna behålla nödvändig grad handlingsfri-en av
het. Reglerna bör därför så allmänna olika budgettekniskaattvara
lösningar kan väljas lagen behöver ändras. Vid behov kanutan att
punktvisa ändringar i lagen parallellt med beredningengöras av
och besluten statsbudgeten.om

Budgetlagsutredningen har inte haft någon påverkasträvan att
befogenhetsfördelningen mellan riksdagen och regeringen.
Inriktningen har i stället varit den nuvarande ordningen långtsåatt
möjligt skall komma till uttryck i lagen. På vissa områden har dock
förelegat oklarhet vad kan gälla. På andra områdenom som anses
har den nuvarande ordningen inte fungerat tillfredsställande. Inom
några områden har det pågått utvecklingsarbete. Avsikten harett
i dessa fall varit utforma ändamålsenliga bestämmelser utifrånatt
de viljeyttringar återfinns i främst ñnansutskottets betänkandensom
och yttranden regeringens propositioner.samt

budgetlagenI klargörs regeringens befogenheter och skyldigheter
finansmaktenspå område. Lagen gäller således i första hand

regeringen. Det emellertid ofrånkomligt formernaär förävenatt
riksdagens handlande kan påverkas i del fall, liksom myndig-en
heternas agerande.

detI följande det huvudsakliga innehållet i lagförslaget.presenteras

Ejfektivitet och resultat

finnsDet allmänna krav måste ställas hur regeringen ledersom
genomförandet verksamhet. lagen kommerI sådantstatens ettav
krav till uttryck det inledningsvis iatt att statensgenom anges
verksamhet skall hög effektivitet eftersträvas och god hushållning
iakttas. bestämmelseDenna också förgrund bestämmelserutgör en

bl.a. resultatstyming, redovisning och revision.om

För verksamhet successivt skall kunnaatt allt högrestyras moten
effektivitet behöver mål och resultat lagenI före-mätas.anges
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målredovisa deriksdagen skallregeringen förskrivs att som
verksamhetsområden.olikauppnåtts påoch de resultatåsyftas som

följa ochmöjlighetriksdagensresultatredovisning stärksMed att
den beslutati de verksamhetervärdera resultaten om.som

inkontsttitlarAnslag och

medelhurriksdagenanslag bestämmeranvisaGenom statensatt
i frågaskiljer sigfinnsOlika anslagstyperskall användas. som

ochanvisade beloppetöverskrida detför regeringenrätten attom
budgetår.outnyttjade medelanvända ettatt senare

för dessagälleroch de villkortillämpasanslagstyperDe somsom
reservations-obetecknade anslag,Reglerna förbudgetlagen.itas

nuvarande förslags-sålunda. Detoch ramanslaganslag anges
med tankenförenadet svårtavvecklas eftersomanslaget är att

utgiftsområden.utgiftstak ochbakom

regeringenfårgod hushållningeffektivitet ochfrämja högFör att
föreskrivamyndigheterunderlydandeför snävarebefogenhet att

fast förslåsanslagen.utnyttjande Dessutomvillkor för rättenav
statsfman-anslagutnyttja anvisadefrånregeringen avstå attatt om
motiverarverksamhetomständigheter isärskildasiella skäl eller en

detta.

regeringsformen. Begreppetinkomsttitel isaknasBegreppet ges
bestämmelsei lagenstadga att stats-tasatt omengenom

inkomst-redovisasriksdagen skallberäknasinkomster som av
titlar.

förpliktelserEkonomiska

iklädabemyndiganderiksdagensfår inteRegeringen statenutan
underförutsättningarförpliktelser. budgetlagenekonomiska l anges

förpliktelser.sådanaregeringen får iklädavilka staten

riksdagenbeloppoch intillfår för ändamålRegeringen som
bidrag ochbeslutaochoch tjänsterbestämmer beställa omvaror

detbudgetårundermedför utgifter änliknande även senaresom
får regeringenförutsättningarUnderstatsbudgeten sammaavser.
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ställa kreditgarantier och liknande. garantier skall.Förut en
riskanpassad avgift tas ut.

Regeringen får också uttryckligt bemyndigande iklädaett att staten
ekonomiska förpliktelser nödvändiga för den löpandeär attsom
verksamheten fungeraskall tillfredsställande.

Ekonomiska förpliktelser regeringen ikläder skallstatensom
årligen redovisas för riksdagen.

Statsbudgetens avgränsning

Med hänsyn till den centrala roll statsbudgeten har föreslåssom
regler för vilka inkomster och utgifter skallstatens tasav som upp
i statsbudgeten. Förslaget till statsbudget skall i princip omfatta alla

inkomster och utgifter och andra betalningar påverkarstatens som
lånebehov.statens

Inkomster och utgifter skall brutto på statsbudgeten. Omtas upp
inkomsterna i verksamhet endast skall bidra till täckaatten
utgifterna i verksamheten får dock nettoredovisning ske.

På statsbudgeten skall inte redovisas inkomster ioch utgifter
sådana verksamheter där kostnader helt skall medtäckasstatens
verksamhetens intäkter.

Regeringens befogenhet besluta disposition vissa;att om av
avgiftsinkomster slås fast.

Finansiering investeringarav

Statens investeringar olika karaktär och kan finansieras påär av
olika Regler behövs detta.sätt. om

budgetlagenI föreskrivs behov rörelsekapital iatt statensav
verksamhet skall finansieras med krediter i Riksgäldskontoret och

riksdagen årligen skall fastställa för sådana krediter.att en ram

Anskaffning anläggningstillgångar materiell, immateriell ochav av
finansiell används i verksamhet skall finansierasnatur statenssom
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med lån i Riksgäldskontoret. Riksdagen skall årligen fastställa
för sådana lån.ramar

Anskaffning tillgångar infrastrukturell skall finansierasartav av
med anslag.

Riksdagen kan besluta undantag från dessa regler för vissaom
anskaffningar eller myndigheter.

Överlåtelse egendomstatensav

Staten fastigheter, aktier och lösäger egendom. Bestämmel-annan
behövs under vilka förutsättningar och sådanser om av vem

egendom får säljas. Vidare behövs regler hur försäljnings-om
inkomster skall disponeras.

I budgetlagen regeringen får sälja fastighet värdeattanges en vars
inte överstiger miljoner50 kronor det inte finns särskilda skälom
för egendomen alltjämt skall Försäljningatt tillägas staten.av
kommun för samhällsbyggnadsändamål får ske begränsning.utan

Regeringen får sälja aktier i bolag där har mindre hälftenstaten än
inte riksdagen för visst bolagrösterna beslutat Utanav annat.om

bemyndigande från riksdagens sida får regeringen inte sälja aktier
i bolag där har hälften eller hälftenstaten än rösterna.mer av

Annan lös egendom aktier får regeringen sälja den inteän om
längre behövs eller blivit obrukbar.

frågaI disposition försäljningsinkomster föreskrivs följande.om av

Om riksdagen beslutat försäljningen skall inkomsten redovisasom
inkomsttitel inte riksdagen bestämmermot annat.en om

Om regeringen beslutat försäljning egendom ingått iom av som en
verksamhet for vilken riksdagen godkänt investeringsplan, fåren
inkomsten disponeras för finansiera investeringar ingår iatt som
planen.

Saknas investeringsplan och har egendomen finansierats meden
anslag, skall medel motsvarande det bokförda värdet redovisas mot



14SOU 1996:18 Sammanfattning

dettamed lån skallfinansieratsegendomeninkomsttitel. Omen
återstårsedanfår den inkomstundantagMed vissalösas. som

egendomen harsåldaverksamhet där den använts.i dendisponeras

eller lånmed anslagfinansieratsegendomen sätt änHar annat
i verksamheten.disponerasfår hela inkomsten

utsträckningmedel ibesluta änkan alltidRegeringen störreatt som
inkomsttitel.redovisasskall motangetts en

utfallochUppföljning, prognoser

genomförandeskedet behöverstatsfmansema underKontrollen över
regering-bestämmelsedärföringårbudgetlagenstärkas. attI omen

upplåningochutgifterinkomster,skall följa hur statensnogaen
beräknade belopp.tilli förhållandeutvecklas

förbudgetåretundertillfällenvidare vid minst tvåRegeringen skall
ochinkomsttitlaravseende utfalletredovisariksdagen prognoser

förhållandeavvikelser iVäsentligalånebehov.anslag statenssamt
förklaras.skallbudgeterade belopptill

utfalletpreliminäraredovisa detapril skall regeringeniSenast av
denna.uppdelatstatsbudgetföregående års sätt somsamma

förklaras.avvikelser skallVäsentliga

avseendeförårsredovisningseptember skalliSenast statenen
innehållaskalltill riksdagen. Denräkenskapsår lämnasföregående

dettinansieringsanalysbalansräkning ochresultaträkning, samt
anslag.inkomsttitlar ochstatsbudgetensslutliga utfallet på

Statsfinansiell utveckling

beslutatriksdagenbudgetdisciplinen harstärkaFör att om en
utgiftsområden.förinnefattarrambeslutsmodell ramarsom

tillämpas.utgifter kunnaförskall takDessutom statensett

takanvändaregeringenbudgetlagen läggs fast ettI attatt avserom
istatsbudget ochårsutgifter i beredningenför nästastatens av
iregeringenskallverksamheten,beslutadegenomförandet denav
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den ekonomiska vårpropositionen lämna förslag sådantettom
utgiftstak.

Vidare föreskrivs riksdagen beslutat hänföra statsutgifter tillatt om
utgiftsområden, skall regeringen i den ekonomiska vårpropositionen
redovisa riktlinjer för hur utgifter förslageti till årsstatens nästa
statsbudget bli fördelade utgiftsområden.avses

För stärka den långsiktiga inriktningen budgetpolitikenatt av
föreskrivs förslag till tak för utgifter riktlinjeratt statens samt om
för utgiftsområden kan längre tid budgetår.än ettavse

Om det under genomförandet den budgeterade verksamhetenav
uppstår risk för beslutat tak för utgifter eller användaatt ett statens
utgiftsramar kommer överskridas, skall regeringen föratt att
undvika detta själv besluta nödvändiga åtgärder eller föreslåom
riksdagen sådana.

Redovisning och revision

Riksdagen ställer medel till regeringens disposition ochstatens
uppdrar regeringen genomföra verksamhet. Därföratt statens är
det naturligt i budgetlagen föreskriva regeringen redovis-att att är
ningsskyldig inför riksdagen.

För denna redovisningsskyldighet skall kunna fullgöras skallatt
bokföring i ske i överensstämmelse med till statligastaten en
förhållanden anpassad god redovisningssed. Redovisningen skall ge

rättvisande bild verksamhetens resultat, tillgångar ochen av
skulder. Regeringen skall skyldig meddela föreskrifter förattvara
redovisningen.

Redovisningsskyldigheten kan fullgöras på olika exempelvissätt,
uppnådda resultat redovisas,att attgenom genom prognoser

lämnas, utfall redovisas och årsredovisningatt attgenom genom
lämnas.

Ytterst det riksdagens kontrolleraär verksam-att att statensansvar
het genomförs effektivt och säkert, redovisningen rättvisandeäratt
och gällande föreskrifter följs. Sådan kontroll sker bl.a.att genom
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verksamhetdärförföreskrivsbudgetlagenrevision. I att statens
revision.skall granskas med

Delegering

riksdagenförhållandet mellanhandBudgetlagen reglerar i första
igenomförs dockstatliga verksamhetenregeringen.och Den

Regeringensregeringen.undermyndigheter lyderhuvudsak somav
delegeras.därför kunnabudgetlagen måsteenligtbefogenheter

regeringenbestämmelse innebärinnehållerLagen attsomen
till myndigheter.befogenheteröverlåtaområden fårvissa angivna

Ikraftträdande

januarikrafti den 1kan trädabudgetlagenönskvärtDet är att
bestämmelsernaföreslagnaeftersträvas debör också1997. Det att

statsbudgetdenbeslutberedning ochvägledande vidblir omav
Äldre bestämmelserfrån datum.skall tillämpas nämntsom

formhar lagsoch intebudgetlagenregleras iområden somsom
krañ.träder ibudgetlagengällaskall upphöra näratt
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Författningsforslag

Förslag till

Lag statsbudgetenom

Härigenom föreskrivs följande.

Effektivitet och resultat

1 § I verksamhet skall hög effektivitet eftersträvasstatens och
god hushållning iakttas.

Med verksamhet i denna lag sådan verksamhetstatens avses
handhas regeringen och de myndigheter lyder undersom av som

regeringen.

2 § Regeringen skall för riksdagen redovisa de mål åsyftassom
och de resultat uppnåtts olika verksamhetsområden.som

Anslag och inkomsttitlar

3§ riksdagenNär enligt kap.9 3 regeringsfonnen§ anvisar
anslag till angivna ändamål skall obetecknade anslag, reservations-
anslag eller ramanslag användas.

De villkoren förnärmare anslagen framgår 4-6 §§.av

Anslagstyper

4 § obetecknatEtt anslag får inte överskridas och outnyttjade
medel får inte användas under följande budgetår.
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medelOutnyttjadeöverskridas.reservationsanslag får inte§ Ett5
uppförtanslagetefter detåranvändas längstfår senastatttre var

statsbudgeten.på

överskridastillfälligtramanslag får att§ Ett6 en an-genom
ianslaganvisattiomotsvarande högstslagskredit tasprocent av

anspråk.
beslutaregeringenfårbemyndigande även attMed riksdagens

inödvändigt fördettaöverskridas,ramanslag får är att enett om
anslagetdåkändainteutgiftersärskildaverksamhet täcka varsom

medändamålbeslutatriksdageneller föranvisades att ett av
uppfyllas.skall kunnaanslaget

budgetår.följandeanvändasmedel fårOutnyttjade

Övriga anslagbestämmelser om

får regeringenanslagmyndighettilldelarregeringen§ När7 en
anslaget.utnyttjandeföri villkorenbegränsningarbesluta avom

anslag inteanvisatmedel påbeslutaRegeringen får§ ett8 att
särskildaföljdpåkallat till omstän-dettaanvändasskall är avom
skäl.statsfmansiellaellerverksamhetdigheter i aven

Inkomsttitlar

redovisasskallriksdagenberäknasStatsinkomster9§ avsom
inkomsttitlar.mot

inkomsttitlarochanslagRedovisning mot

löpandeskalltransfereringaranslag för görasAvräkning10 § mot
avräkningskallanslagövrigabetalning sker. Motdådet budgetår

sig.hänförutgiftentill vilketbudgetårdetgöras
löpande detskallför skattinkomsttitlar görasAvräkning mot

skallinkomsttitlarövrigaerhålls. Motbetalningbudgetår då
hänför sig.vilket inkomstenbudgetår tilldetavräkning göras

inkomsttitel beslutaelleranslag attförRiksdagen kan ett en
grund.skallavräkning göras annan
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Ekonomiska förpliktelser

11 § 12-14 bemyndigasI regeringen ikläda ekono-att staten
miska förpliktelser enligt kap.9 10 regeringsformen.§

lagenl 1988:1387 upplåning under vilkastatensom anges
förutsättningar regeringen får lån tillta staten.upp

Beställningsbemyndiganden m. m.

12 § ändamålFör och intill belopp riksdagen bestäm-ett ett som
får regeringen beställa eller tjänster beslutamer samtvaror om

bidrag, ersättning, lån eller liknande medför utgifter ävensom
under budgetår det statsbudgetenänsenare avser.

13 § Regeringen får ikläda sådana ekonomiska förpliktelserstaten
nödvändiga för den löpandeär verksamheten skall fungeraattsom

tillfredsställande.

Garantier

14 § För ändamål och intill belopp riksdagen bestäm-ett ett som
f°ar regeringen ställa kreditgarantier och andra liknandeut göramer

åtaganden.
När det finns särskilda skäl får åtagandet enligt riksdagens

bestämmande beloppet begränsas.göras utan att

15 § För sådant åtagande i skallett 14 § avgift tassom anges en
Avgiftens storlek skallut. ekonomiska risk ochmotsvara statens

övriga kostnader för åtagandet, inte riksdagen för visstettom
åtagande beslutar annat.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmersom
beslutar avgiftens storlek.om

Redovisning ekonomiska förpliktelserav

16 § Regeringen skall årligen för riksdagen redovisa de ekonomis-
ka förpliktelser den iklätt med stöd och12 §§.14staten av
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avgränsningStatsbudgetens

§kap. 6enligt 9till statsbudgetforslagRegeringensl7§
andrai 18 §undantagskall, med deregeringsformen angessom
andrautgifter ochinkomster,allaomfattastycket och 19

lånebehov.påverkarbetalningar statenssom

redovisasochbudgeterasutgifter skallochinkomsterStatens18 §
statsbudgeten.brutto på

täckatillbidraendastverksamhetiinkomsterna attSkall en
redovisasdockutgifterutgifter, fårverksamhetens netto

statsbudgeten.

medtäckasskallkostnader heltdärverksamhet19 § En statens
redovisasochinte budgeterasskallintäkterverksamhetens

statsbudgeten.

avgiftsinkomsterdispositionenRegeringen får besluta20 § avom
tillhanda-tjänsterochefterfrågadefrivilligtfrån statensomvaror
kostnadertäckadelvis skallellerheltinkomstenhåller statensom

verksamheten.för

investeringarFinansiering av

fårfastställerårligenriksdagenlåneramar21 § Inom som
används ianläggningstillgångar statensbeslutaregeringen att som

Riksgäldskontoret. Rege-imed lånfinansierasskallverksamhet
lån.sådanavillkoren förfår beslutaringen om

fårfastställerårligenriksdagenkreditram22§ Inom somen
skallverksamhetrörelsekapital ibeslutaregeringen statensatt

fårRegeringenRiksgäldskontoret.krediter imedfinansieras
likvida medelochkrediterför dessavillkorenbesluta somomom

disponerar.myndigheterna

finansie-skalli och 2221tillgångarAndra23 § än angessom
förstai §33inkomstermedanslag ellermed angessomras

stycket.
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anskaffning kanvissförmyndighet ellerviss24§ För en
skall ske påfinansiering änsättbeslutariksdagen annatatt som

i 21-23 §§.anges

Överlåtelse egendomstatensav

i 26-36regeringsformen9 §anslutning till 9 kap.25 § I anges
egendom.förfogandetförgrunder över statens

regerings-kap. 8 §enligt 9egendomFöreskrifterna gäller som
sådanadispositionregeringenstillformen står utom varor som

i 20avses

egendomFast

kronor000överstiger 000inte 50egendomfastvärdetDå26 § av
inte längredenegendomen,säljabeslutaregeringenfår att om

utsträck-ringabehövs iendastverksamhet ellerforbehövs statens
alltjämtegendomenskäl försärskildafinnsdet inteoch dåning att

skall ägas staten.av
regeringenfårförsta stycketivadhinder sägsUtan somav

samhällsbyggnadsändamål.fortill kommunförsäljningbesluta om

andelarochAktier

andelarelleraktierförsäljningf°ar beslutaRegeringen27 § avom
samtligaförhälftenmindredär har rösternai bolag änstatenett av
bestämti frågabolagetförriksdageninteeller andelar,aktier om

annat
bemyndiganderiksdagensfår inteRegeringen utan genom

bolag därägarandel iminskaförsäljning eller sätt statensannat
samtligaförhälftenhälften eller rösternahar änstaten avmer

andelar.aktier eller

lös egendomAnnan

ochförsäljning tomträttupplåtelse tomträtt28 § För samt avav
vaddelartillämpligaigälleregendomlösbyggnadsådan ärsom

fast egendom.försäljningföreskrivits avomsom
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29 § Regeringen får besluta överlåta lös egendomatt änannan
sådan i 27 och 28 §§, egendomen inte längresom anges om
behövs för verksamhet eller blivit obrukbar, eller denstatens om
inte anskaffats med medel.statens

Vissa bestämmelsergemensamma

30 § Försäljning skall genomföras affärsmässigt inte särskildaom
skäl talar detta.mot

31 § Vad föreskrivits försäljning gäller byteävensom om av
egendom.

Disposition försäljningsinkonzstenav

32 § riksdagenHar beslutat försäljning egendom, skallom av
inkomsten redovisas inkomsttitel statsbudgeten,mot en om
riksdagen inte bestämmer annat.

I 33-36 hur inkomsten får disponeras i de fall dåanges
regeringen har beslutat försäljning.om

33 § Har egendomen i verksamhet för vilken riksdagenanvänts en
har godkänt investeringsplan, får regeringen besluta atten
inkomsten skall disponeras för finansiera investeringaratt som
ingår i planen.

Föreskrifter disposition inkomst från försäljningom av av
egendom inte i sådan verksamhet finnsanvänts i 34-36 §§.som en

34§ Har egendomen finansierats med medel från anslag får
regeringen, sedan medel motsvarande egendomens bokförda värde
redovisats inkomsttitel, besluta vadmot återståratten som av
inkomsten skall disponeras i den verksamhet där den försålda egen-
domen har använts.

Om inkomsten uppgår till mindre belopp får regeringenett
besluta hela inkomsten skall disponeras i denatt verksamhet där
den försålda egendomen har använts.

fastHar egendom eller aktier sålts skall dock hela inkomsten
redovisas inkomsttitel.mot en
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regeringen, sedanlån fårmedegendomen finansierats35 § Har
skallinkomstenåterstårvadlånet lösts, besluta att avsom

harförsålda egendomenverksamhet där deni dendisponeras
använts.

återstårskall detaktier såltsfast egendom ellerHar avsom
inkomsttitel.redovisasdockinkomsten mot en

medel frånmedfinansieratsegendomen36 sätt än§ Har annat
skallhela inkomstenbeslutaf°ar regeringeneller med lån,anslag att

egendomen harförsåldadenverksamhet däri dendisponeras
använts.

utfallochUppföljning, prognoser

inkomster,följa hurRegeringen skall37 § statensnoggrant
beräknade ellerförhållande tilliupplåning utvecklasutgifter och

belopp.beslutade

vid minst tvåregeringenbudgetår skalllöpandeUnder38§
utfallet påavseenderedovisariksdagentillfällen för prognoser

skalllånebehov. Regeringenanslaginkomsttitlar och statenssamt
ochbeloppbudgeteradeavvikelser mellanväsentligaförklara

beräknat utfall.

skallbudgetåravslutatmånader efterfyra39 § Senast ett
utfallpreliminäraredovisa statsbudgetensriksdagenregeringen för

skall förklaraRegeringenanslag.inkomsttitlar ochuppdelat på
preliminä-belopp och detbudgeteradeavvikelserväsentliga mellan

utfallet.ra

efter avslutatmånaderniodet kan dockSå ske,40 § senastsnart
årsredovisning förombesörjabudgetår, skall regeringen att en

till riksdagen.lämnasstaten
Årsredovisningen balansräkningresultaträkning,innehållaskall

slutligainnehålla detskallFinansieringsanalys.och Den även
och anslag.inkomsttitlarstatsbudgetensutfallet
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Statsfinansiell utveckling

41 § Sådana riktlinjer för den ekonomiska politiken nämnssom
i tilläggsbestämmelse 3.2.1 tredje stycket till riksdagsordningen kan

förslag till beslut det belopp utgifter högst fårstatensavse om
uppgå till tak för utgifter eller riktlinjer för de beloppstatens
utgifterna inom olika utgiñsområden eller utgifts-grupper av
områden högst fár tilluppgå utgiftsramar.

42§ Avser regeringen använda tak för utgifter iatt statens
beredningen förslaget till statsbudget och i genomförandetav av
den budgeterade verksamheten, skall förslag till beslut ettom
sådant utgiftstak ingå i den ekonomiska vårpropositionen.

Har riksdagen beslutat hänföra statsutgifter till utgiftsområden,
skall regeringen i den ekonomiska vårpropositionen redovisa
riktlinjer för hur den fördela statsutgifter utgifts-påattavser
områden eller utgiftsområden i det kommande förslagetgrupper av
till statsbudget.

43 § Förslag tak för utgifter eller riktlinjer för utgifts-statensom
kan längre tid budgetår.än ettramar avse

44 § Finns det risk för beslutat tak för utgifter elleratt ett statens
använda utgiftsramar kommer överskridas, skall regeringen föratt

undvika detta vidta sådana åtgärder den har befogenhet tillatt som
eller föreslå riksdagen nödvändiga åtgärder.

45 § Om regeringen inte lämnar sådant förslag iett som anges
43 skall den i stället långsiktig beräkning hurpresentera en av

inkomster, utgifter och lånebehov kommer utvecklasstatens att
följd redan fattade beslut och under väl specificeradesom en av

samhällsekonomiska förutsättningar.

Redovisning och revision

46 § Regeringen redovisningsskyldig inför riksdagen förär statens
medel och de övriga tillgångar enligt kap.9 8 § regeringsfor-som

står till regeringens disposition. Redovisningsskyldighetenmen
omfattar den verksamhet bedrivsäven staten samt statenssom av
skulder och övriga ekonomiska förpliktelser.
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medskall skeBokföring i överensstämmer47 § sättstaten som
redovisningssed.god

detverksamheten,rättvisande bildRedovisningen skall avge en
förvaltningenställningenresultatet ochekonomiska statenssamt av

övriga tillgångar.medel och
meddelasskallredovisningenföreskrifterNärmare avom

regeringen bestämmer.den myndighetellerregeringen som

med revision.granskasverksamhet skall48 § Statens

bestämmelserAvslutande

26-2920-22,enligt 12-14,får överlåta sinRegeringen49 § rätt
regeringen bestämmer.myndighettilloch 33-36 som

i denmyndigheteroch dessför riksdagengäller50§ Lagen
riksdagen bestämmer.omfattning som

kraftträder ilagDenna
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Utredningsuppdraget1

Direktiven1.1

Regeringen beslöt april tillden 12 1995 direktiv dir. 1995:42om
särskild utredare med uppdrag analysera på vilka områdenatten

det önskvärt med utökad rättslig reglering den statligaär en av
budgetprocessen lämna därav föranledda förslag. Avsamt att
direktiven framgår bl.a. följande.

Uppdraget

Riksdagen har nyligen införaoch beslutatutrett en ny
för riksdagens beredning och beslut statsbudge-process om

ordningen,Den kunna tillämpas från årten. nya som avses
1996, innebär väsentlig förstärkning formerna fören av
riksdagens beslut statsbudgeten. finns skälDet attom nu

regelverket förinte budgetprocessen i andrapröva ävenom
avseenden kan stärkas. särskild bör därförEn utredare
tillkallas.

Utredarens uppdrag skall med utgångspunkt iattvara
riksdagens rambudgetbeslut analysera på vilka områden det

önskvärt utökad rättslig införs förreglering denär att en
statliga budgetprocessen. Ger analysen vid handen att en
lagreglering påkallad i fråga viktiga iär momentom
budgetprocessen, skall utredaren lämna förslag till sådanen
rättslig reglering.

budgetlagI skulle sådana delar gällande regelverken av
kunna otvetydigt kan falla inom riksdagenstas som anses
befogenheter finansmaktens område, olika anslagsty-t.ex.

och grundläggande anslagsvillkor. Vidare kan detper vara
lämpligt söka bringa ökad klarhet områden däratt
gällande ordning inte helt tydlig. vissa i dagInomär
oreglerade områden kan det också finnas behov regler,av

i fråga befogenhet sälja lös egendom.t.ex. attom
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Budgetberedningen i regeringen och regeringskansliet har
utvecklats rambudgetering. bakgrundMot denmot en av
betydelse olika studier visat institutionellagodaattsom
förhållanden har för budgetprocessens utfall, finns det
anledning ytterligare söka budgetprocessen.att strama upp
Utredaren skall därför särskilt hur de budgetpoli-pröva t.ex.
tiska åtagandena kan tydliggöras, hur långsiktigheten kan
stärkas och hur utvecklingen under och efter genomförande-
fasen ytterligare kan uppmärksammas.

Utredaren fri lämna förslagde i övrigt utrednings-är att som
arbetet anledning till.ger

bör lagfástande ekonomiadmi-Det betonas viktigaatt ett av
nistrativa bestämmelser självfallet inte bör innebära helaatt
förordningar upphöjs till lag. stället kan det aktuelltI vara

i budgetlag grundläggande principer vilka deatt taen
ekonomiadministrativa bestämmelserna vilar. svenskEn
budgetlag skulle därmed inte behöva bli så omfattande som
budgetlagama i del andra länder..är en

finns skäl från fortsatt successiv utveck-Det utgåatt att en
ling kommer ske det ekonomiadministrativa området.att
Utredaren bör beakta detta utforma förslagen tillattgenom
bestämmelser sådant de för olikasättett att utrymmeger
tekniska lösningar.

Utredaren skall i arbetet från gällande grundlagsbestäm-utgå
melser.

Samråd och tidsram

särskilde utredaren skall bedriva arbetet i samrådDen nära
med Finansdepartementet. Utländska förhållanden bör
studeras erfarenheteroch därifrån beaktas.

Utredaren skall redovisa sitt arbete den december15senast
1995.

Direktiven i sin helhet fogas till betänkandet bilagasom
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I 1995 års kompletteringsproposition prop. 1994/95:150 bil. 1 85s.
uttalas frågan tydliggörande kompetensfördelningen mellanatt om av
riksdagen, regeringen och myndighet, det gäller beslutnär om
överlåtelse statliga tillgångar och skulder, ingå i utredarensav avses
uppdrag.

För utredaren gäller vidare regeringens direktiv till samtliga
kommittéer och särskilda utredare angående redovisning regional-av
politiska konsekvenser dir. 1992:50 och offentligaprövaattom
åtaganden dir. 1994:23. Dessutom gäller regeringens direktiv till
samtliga kommittéer och särskilda utredare redovisa jämställd-attom
hetspolitiska konsekvenser dir. 1994: 124.

Enligt Budgetlagsutredningens bedömning den budgetlagger som
föreslås inte upphov till några iakttagbara regional- eller jämställd-
hetspolitiska konsekvenser. Budgetlagen, i sig knappastsom
föranleder några kostnader, medverka till budget-stramareavses en
disciplin. Dänned främjar den motsvarande syfte prövningsom en

olika offentliga åtaganden.av

I november 1995 hemställde utredaren redovisa sitt arbeteatt
den 29 februari 1996. Framställningen har bifallits.senast

1.2 Arbetets bedrivande

Frågor Ökad rättslig reglering den statliga budgeten har berörtsom av
vid flera tillfällen under detta sekel. Utredningen har tagit del hurav
frågan behandlats bl.a. 1910 års riksstatskommitté, 1939 årsav
finansfullmaktssakkunniga och 1950 års budgeträttskommitté samt av
Författningsutredningen och Grundlagberedningen 1960- ochsom
1970-talen lade grunden för den regeringsform gäller i Sverigesom
sedan 1975.

Vid sidan regeringsformen och riksdagsordningen finns förav
närvarande bortsett från lagen 1988:1387 upplåningstatensom-

inte någon lag innehåller bestämmelsernärmare på fmansmak-som-
område. Budgetlagentens således inte någraersätter äldre lagfästa

bestämmelser. ställetI för lagstiftning har riksdagen valt i olikaatt
sammanhang fatta lång rad särskilda beslut delsen som avser
fördelningen befogenheter mellan riksdagen och regeringen, delsav

2 16-0295
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möjligt fångaså långtbudgettekniska frågor. För att uppsommer
från flerabetänkandenmängdstuderatdessa har utredningen aven

främst deunderpropositionerutskottriksdagens senastetresamt
fasta egendomöverlåtelsebl.a.decennierna. det gällerNär statensav

uppmärk-behövtpropositionerbeslut ochäldre särskildahar ännu

sammas.

utredningeni direktiven haranförs ävenenlighet med vadI som
sålunda studeratUtredningen harförhållanden.utländskastuderat

fmansmaktensbefogenhetsfördelningenreglerarlagar m.m. som
iförhållandenadärvidharandra länder. Främsti antalområde ett

ochDanmarkZeeland,Frankrike,Tyskland, NyaFinland, Norge,
Även förhållandena inom denuppmärksammats.Storbritannien

studerats.organisation harEuropeiska Gemenskapen som

vetenskapligaaktuellaradtagit delhar ocksåUtredningen enav
budgetprocessensmellansambandbelyser bl.a.arbeten som

oftastudier baserasutfall.statsbudgetens Dessautformning och
tidsperiod.givenländer underutvecklingen i olikajämförelser enav

och studiervetenskapligahörTill dessa arbeten rapporteräven om
nyligen harstärkasdisciplinen kanstatsfmansielladenhur som

Towards GreaterEG-kommissionen 1994 Nopublicerats av
de vetenskapligapresentationendet gällerFiscal Discipline. När av

förInstitutetprofessor Persson,från Torstenhar råd inhämtatsrönen
universitet.Stockholmsekonomi vidinternationell

diskuteratillfälleockså haftutredningenslutfasen arbetet har attl av
professormed Jürgensvenska budgetlagentill denutkastett von
professor Harden,IanMannheim, Tyskland, ochUniversitätHagen,

bl.a. uppdraghar,Storbritannien.of Sheffield, DessaUniversity
budgetproces-studierjämförandebedrivitEG-kommissionen, avav

utgångspunkter.juridiskaekonomiska ochutformning frånsens

utvecklingsarbetedetföljthösten 1995Utredningen har under nära
bedrivits i regerings-budgetprocessenavseende den statliga som

budgetproces-svenskadenför reformeringriktlinjerkansliet. De av
decemberden 7informerade riksdagenfmansministem omsen som

itill uttryckoch kommer§1995/96:33 201995 prot. som-
budgetprocessenreformeringpromemorian Ds 1995:73 Fortsatt av

beaktas.därmed kunnathar-
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Disposition1.3 betänkandetav

Betänkandet inleds med kapitel innehåller redogörelser förtre som
den nuvarande rättsliga regleringen statsbudgeten i Sverigeav
kapitel förhållanden2, i andra länder kapitel 3 och forskningsre-
sultat budgetprocess och budgetutfall kapitel 4. kapitelDessaom
belyser aktuella svenska förhållanden och möjliggör jämförelser med
utländska förhållanden och vetenskapliga Mot denna bakgrundrön.

utredningen i kapitel de viktigaste5 motiven till varför denanger
det i Sverige behövs budgetlag.ävenatt områdenDeanser en som

i första hand bör regleras i sådan lag också.en anges

deI därpå följande kapitlen 6-14 behandlas 50-tal olika sakfrågorett
Övervä-utredningen bör regleras i svensk budgetlag.som anser en

gandena på och de olika sakområdena avslutas medvart ett attav
förslag lämnas hur bestämmelserna i huvudsak bör utformas.om
Dessa nio kapitel innehåller detaljerade allmänna motiveringar som

omedelbart kopplade till deär olika lagparagrafer utredningensom
föreslår. Förslagen till bestämmelser i i slutetpresenteras rutaen av
det avsnitt eller det kapitel där frågan behandlas. Vissa bedömningar

utredningen betydelse i sammanhanget,som anser vara av men som
inte sådan karaktär deär i lagförslaget, markeras iatt tasav texten
med kursiv stil. kapitelI 16 redovisas författningskommentarer.

kapitell 15 kortfattat några omständigheter börpresenteras som
beaktas i samband med införandet och tillämpningen denav
budgetlag föreslås.som
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2 Den rättsliga regleringen av

statsbudgeten

kapitletsl inledande två avsnitt kort beskrivning deges en av
bestämmelser statsbudgeten finns intagna i regeringsfor-om som

och riksdagsordningen. Därefter några exempel påpresenterasmen
viktiga beslut riksdagen i olika sammanhang fattatsom om
statsbudgeten. detI därpå följande avsnittet beskrivs översiktligt
några viktiga ekonomiadministrativa förordningar. Kapitlet avslutas
med sammanfattande synpunkter avseende den rättsliga regleringen

statsbudgeten.av

2.1 Regeringsformen

statsbudgeten innehåller de statsinkomster beräknas och desom
anslag anvisas för skilda ändamål visst år. Statsbudgetenettsom
påverkar väsentlig del samhällets ekonomiska samten av resurser
fördelningen mellan olika användningsområden och mellan olika
medborgare. Den påverkar utvecklingen denäven av sam-
hällsekonomiska tillväxten. Statsbudgeten har därför centralen
ekonomisk-politisk betydelse.

Regeringsformens reglering statsbudgeten översiktlig ochärav
kortfattad. Bakgrunden till detta förändringar i frågaär att om
budgetens innehåll, den ekonomisk-politiska debatten och den
tekniska utvecklingen det nödvändigt kunna ändra budget-gör att

sådanEn successiv förnyelse måste kunna skesystemet. utan en
grundlagsändring. Det har därför olämpligt i regerings-ansetts att
formen alltför detaljerade bestämmelser statsbudgeten.ta Iom
regeringsformen återfinns därför främst grundläggande bestämmel-

riksdagens och regeringens befogenheter ñnansmaktensser om
område.
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ochbeskattningsmaktenladesregeringsformi 1809 årsRedan
förmögenhetochutgifterbestämmabefogenheten över statensatt

viktigfungeradebefogenheterriksdagen Dessahos som enensam.
inflytan-politiskastärka sittvilledennariksdagenhävstång för när

Även parlamen-utveckladei detregeringsmakten.de gentemot
grundsatssjälvklarråder det atttariska ärsystem ensom nu

kap. 4 §finanser. I 1förhuvudansvaretskall hariksdagen statens
riksdagenföljaktligen fastslås detregeringsformen RF att

skallmedelhuroch bestämmertillskattbeslutar statensstatenom
utförligt i kap.9budget reglerasanvändas. Frågor statens merom

Finansmakten.om

hurbestämmafinansmakten statensBeteckningen rätten attavser
tillgångar.förfogaochskall beräknas över statensinkomster att

utgifter.beslutfrämstfunktionSistnämnda utövas omgenom
budgetreglerings-främstfinansmaktendelarVäsentliga av -

i lagintereglerasnormgivningen, dvs.utanförliggerprocessen -
delsinnefattarBudgetregleringsprocessenförfattning.eller annan

fastställandedelsstorlek,inkomstemasberäkning ett avaven
ochskattbetalaSkyldighetenändamål.angivna attutgifter för att

omfattasförmånervissa socialatillavgiftererlägga samtstaten
formelltharskyldigheternormgivningen. Dessadäremot av

Även beslutenbudgetregleringen.årligadenfrigjorts från omom
finnsbudgetregleringen,frikopplade frånandra lagarskatter och är

imarkerassambandemellan. Dettasamband demdock näraett
kapitletibestämmelseninledandedenregeringsformen attgenom

ochtill 8 kap. Lagarhänvisar RFinansmakten 9:1RFF omom
ochskatterbeslutariksdagensföreskrifter, därandra rätt att om

avgifter regleras.

egendomi förfogandet utgörledetviktigaste överDet statens
främstavhändandepenningmedel. Dettaavhändandet styrsav

vanligenAnslagsbeslutenanslag.anvisarriksdagenatt ansesgenom
tillställsmedelinnebärbemyndiganden ochkaraktärha attav

ändamålen. RF 9:2angivna Iförfogande för deregeringens anges
harriksdagenfår användasmedel inte änsättannatatt statens

likvidaandrapenningmedel ochmedelMedbestämt. avses
Riksdagen fattarkortfristigfordringartillgångar natur.samt av

uppgiftverkställandedennautgifterbeslutdock inte utanom
utgiftsbeslutVarjeregeringen.handi förstatillkommer av
grundasdockmyndighet måsteregeringen eller ettannan

användningför medlensde villkoroch följariksdagsbeslut som



SOU 1996: 14 Rättslig reglering 39

kan ha ställts i riksdagsbeslutet. Grundlagsbestämmelsenupp
ålägger dock inte regeringen ovillkorligen verkställaatt ett
anslagsbeslut. Det det finns viss självständigatt pröv-anses en
ningsrätt för regeringen direkt stöd iäven anslagsvill-att, utan
koren, underskrida anvisat anslag eller lämna det heltett obegagnat
prop. 1973:90 223. linjeI härmed ligger regeringen,att närs.
den ställer medel till myndighets förfogande, kan ytterligareen ge
föreskrifter för användningen, förutsatt föreskrifterna inte strideratt

innehållet i riksdagens beslut.mot

I RF 9:2 vidare riksdagen bestämmer användningenattanges om
statsmedel för skilda behov budgetreglering enligt RFav genom

3-5 §§. Budgetreglering innebär, tidigare detnämnts, attsom
plan i vilken detupprättas bestäms till vilka belopp statsinkom-en

skall beräknas och vilkasterna anslag skall anvisas tillsom
angivna ändamål. Riksdagen får dock enligt RF 9:2 bestämma att
medel i anspråk i ordning. Härmedtas i första handannan avses

i vissa verksamheter kan inkomsteratt från avgifter direkt använ-
das for täcka utgifter i verksamheterna, s.k.att specialdestination.

Riksdagen företar enligt RF budgetreglering9:3 för närmast
följande budgetår eller, särskilda skäl föranleder det, förom annan
budgetperiod. Utgångspunkten budgetperiodenär regelmässigtatt
skall omfatta tid tolv månader. Budgetårets förläggningen av
regleras i riksdagsordningen. Som särskilda skäl för en annan
budgetperiod följandeän budgetårnärmast kan behovetnämnas av

övergångsbudget i samband med omläggning budgetåreten en av
eller extraordinära situationer då det kan finnas behov attav
fastställa statsbudgeten för kortare tid tolv månader. Enligtänen
RF 9:3 kan riksdagen beslutaäven särskilt anslag påatt ett
statsbudgeten skall förutgå tid budgetperioden.än Föreskrif-annan

stöd för anslagstypernaten reservationsanslag och ramanslagger
där outnyttjade medel under vissa förutsättningar får disponeras
följande budgetår. Bestämmelsen det också möjligtgör beviljaatt
anslag för kortare tid år eller förän tolvmåna-etten en annan
dersperiod budgetårets.än

Riksdagen skall enligt RF 9:3 vid budgetregleringen beakta
behovet medel för rikets försvar under krig, krigsfara ellerav
andra utomordentliga förhållanden. Under dessa förhållanden får
regeringen i anspråk riksdagenta årligen beslutad särskilden av
beredskapsbudget för totalförsvaret.
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budgetreglering. Kanprovisoriskregler9:4l RF omges
början, bestäm-budgetperiodensföreavslutasbudgetreglering inte

för tidenanslagbehövsomfattningi denriksdagen omsommer
provisoriskaslutförs. Denför periodenbudgetregleringtill dess

till vadomfattning begränsas ärtid ochskall tillregleringen som
kanbehöriga gång. Detstatsverksamhetensförnödvändigt

beslutaderedanriksdagensgällersituationsådanframhållas iatt en
tillämpaskommakan främstBestämmelsenanslagsanvisningar. att

val.förordnatregeringendå extraom

korrigeramöjlighetriksdagennödvändigt attharDet attansetts ge
därförkanRiksdagenbudgetperiod.löpandeunderstatsbudgeten

statsin-beräkningartilläggsbudgetenligt 9:5 göraRF avnya
tilläggsbud-sådana. Enanvisaochanslagändrakomster samt nya

praktikenoch iårligengångernågraellernågonbrukar antasget
anslag.ellerhöjdaoftastdet sigrör nyaom

budgetpro-statsbudgetförslag tillmedpropositionRegeringens -
tillochinkomstberäkningtillförslaginnehåller bl.a.positionen -

bildarBudgetpropositionenkommande budgetåret.for detanslag
regeringensPropositionenbudgetarbete. ärför riksdagensgrunden

underlagdännedoch ävenhandlingsprogramårligaviktigaste ett
budgetpropo-bestämmelsepolitik. Enoppositionspartiernasför om

detEnligt RF 9:6regeringsforrnen.i ärtagitshar ocksåsitionen
till riksdagen.statsbudgetförslag tillregeringen avgersom

bl.a.budgetpropositionen, närbestämmelserKompletterande om
riksdags-iinnehålla, finnsskallvad denochskall avlämnasden

ordningen.

ochdiskuteramöjlighetriksdagen får taviktDet attär attav
försiktlängrereformerskildainriktningen änställning till av

möjlighetdärförriksdagenEnligt RF 9:7kommande budgetår. ges
riktlinjerbeslutabudgetregleringen ellersamband mediatt annars

verk-tillanslagentidlängrestatsverksamhet förviss änför
organisationsbeslutprincip- ellers.k.samheten Dessaavser.

förochreformerinriktningenbeslutvid bl.a.används avom
Ävenverksamheten.statligaför denplaneringsramarekonomiska

de fåbindande, kanför sig intebeslut i och storsådana ärom
handlingsfrihet.framtidariksdagensbetydelse for

tillenligt 9:8står RFövriga tillgångardessmedel ochStatens
tillgångardock integäller ärdisposition.regeringens Detta som
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i lagellerdess myndigheterriksdagen elleravsedda för avsattssom
enligtinnefattardispositionOrdetförvaltning.till särskild

rättsligaförvaltningsåtgärderbådeförarbetenregeringsformens -
avhändelse ochförfogandeâtgärder, såsomfaktiska ochoch -

de statligaförhållandet346. Det1973:90pantsättning prop. atts.
inteinnebärdisposition,regeringensstår tilltillgångarna att

förvaltningen.genomförellerutgifternabeslutarregeringen om
förfogandetillanslagenställer regeringenregleringsbrevGenom

avseddadengenomförmyndigheterför underordnade som
tillkom-tillgångaromfattar endastParagrafenverksamheten. som

tillhörEgendomoffentligrättsligadet organet staten. sommer
eller stiftelserdelvishelt elleraktiebolag, vilka ägs staten,av

bestämmelsen.omfattas inte av

behövsomfattningi denfastställer riksdagenEnligt RF 9:9 som
förfogandetegendom och överförvaltningengrunder för statensav

innebär dettaregeringsformenförarbetena tillEnligtden. en
statligaför dengrunderriksdagen bestämmaförskyldighet att

kandetvidareförarbetenaförmögenhetsdispositionen. I attanges
formlags prop.föreskrifterlämpligt riksdagensatt gesvara

meddelats.dock inteharsådan lagNågon347.1973:90 s.
visst slagåtgärdföreskrivaenligt lagrummetRiksdagen kan att av
lagregle-avsaknadtillstånd.riksdagens Ividtasinte får utan av en

vuxitpraxisoch visslämnatsbemyndigandeni ställetring har en
fram.

bemyndiganderiksdagensintefår enligt RF 9:10Regeringen utan
förpliktelse.ekonomiskiklädaeller i övrigtlån statenta upp

bemyndigandeårligtregeringenRiksdagen att taettger numera
ekonomis-iklädaBemyndigandebehövs.de lån statenattupp som

ivanligenenkla former,oftast ii övrigt lämnaska förpliktelser
regeringsformentillförarbetenabudgetregleringen.med Isamband

nödvändigade förbindelser350 ärprop. 1973:90 att somangess.
medgivnatorde kunnalöpande verksamhetför myndighets ansesen

till myndigheten.anslagbeslutriksdagens omgenom

riksdagenkanenligt RF 10:5börAvslutningsvis nämnas att
Bestämmel-Europeiska Gemenskapema.beslutanderätt tillöverlåta

dengemenskapema,tillöverlåtelseallagäller oavsetttyper avsen
sålundakanRiksdagenbeslutanderättens ävenöverlåtna art.

Europeiskabeslutanderätt tillområde överlåtafinansmaktens
Gemenskapema.
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Riksdagsordningen2.2.

riksdagsordningenI finnsRO vissa bestämmelser betydelse förav
budget. Som tidigare finns där reglerstatens budget-nämnts om

årets förläggning föreskrifter innehållnärmare detsamt om
budgetpropositionen skall ha och den skall avlämnas. Vidarenär

föreskrifter riksdagens behandling budgetpropositionenges om av
och andra propositioner budgetområdet. Av intresse slut-ärstort
ligen regleringen den nyligen s.k. rambeslutsmodellen.antagnaav

Genom år 1994 beslutad ändring, föreskrivs i 3:2ROen numera
budgetåret börjar den januari.l Enligt lagrummetatt skall

regeringen före budgetårets början avlämna proposition meden
förslag till inkomster och utgifter för det följandestatens närmast
budgetåret budgetpropositionen. dennaI skall ingåäven en
redovisning tillgångar och skulder. föreskrivsDet vidarestatensav

budgetpropositionen skall innehållaatt fmansplan ochen en
nationalbudget förslag till reglering statsbudgeten.samt ett av

Budgetpropositionen skall enligt tilläggsbestämmelsen 3.2.1
avlämnas den 20 september. år dåDe riksdagsval hålls isenast
september, skall den dock avlämnas vecka efter riksmö-senast en

öppnande. Om det till följd regeringsskiftetets hindermöter attav
iaktta detta, skall budgetpropositionen avlämnas inom tio dagar
efter det regering tillträtt, dock denatt 15 november.senasten ny

En proposition med förslag eller väsentligt höjt anslagnyttom
eller sådana riktlinjer för viss statsverksamhet i RFom som avses
9:7 bör enligt RO innehålla3:2 uppskattningar framtidaav
kostnader för det ändamål förslagetsom avser.

Från och med år kan1996 riksdagen enligt RO 5:12 laggenom
besluta hänföra statsutgifter till utgiftsområdenatt rambesluts-
modellen. riksdagenHar fattat sådant beslut, skall den för detett

följande budgetåretnärmast särskilt beslut fastställa delsettgenom
för varje utgiftsomrâde utgiftsram, det belopp tillen som anger
vilket de till utgiftsområdet hörande utgifterna högstsumman av
får uppgå, dels beräkning inkomsterna på statsbudgeten.en av
Beslut anslag eller andra utgifter i eller beslut harstaten,om som
betydelse för beräkningen inkomsterna, får inte fattas innanav
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utgiñsområde ochfor varjeutgiftsramarfastställtriksdagen
beslutfattatriksdagenstatsbudgeten. Harberäknat inkomsterna

3:2enligt ROstatsbudgettillskall förslagetutgiftsområdenom
beslutaderiksdagendefördelning anslagen påinnehålla avaven

tilläggsbestämmel-medharRiksdagenutgiftsområdena. ennumera
1995/96:KU21bet.1995/96:TKbeslutat5:12till RO omse

utgiftsområden.budgeten istatligadenindelning av

regeringenfinns fårekonomisk-politiska skälsynnerligaEndast om
skall skenonnaltvilketöverlämnatsbudgetpropositionensedan -

angåendepropositionerytterligarelämnaseptemberden 20senast -
budgetåret.följandeutgifter för detochinkomster närmaststatens

till riktlinjerförslagmedpropositionregeringenOm att enanser
löpandeföroch anslagpolitikenekonomiskaframtidaför den

pågåendeunderbehandlasbörvårpropositionekonomiskbudgetår
tilläggsbestämmelse 3.2.1,enligtpropositionenskallriksmöte, om

skyldighetapril. Någonden 15avlämnashinder inte möter, senast
inte.dockföreliggerpropositionsådanför regeringen lämnaatt en

ärenden.bereda sinaskallriksdagenhurregleraskap.I RO 4
förolika utskottentill dehänvisaspropositionerskallEnligt l §

ärendenbl.a. beredaenligt §skall 5Finansutskottetberedning. om
förochpolitikenekonomiskadenförriktlinjerallmänna

bereda ärendenutskottetskallVidarebudgetregleringen. ramarom
Ärenden utgiñsområ-de olikaanslag inomutgiftsområden.för om

tilläggsbe-utskott. Enligtberördaberedasdockdena skall av
ärendenberedafmansutskottettävenskallstämmelsen 4.6.2 om

iupphandlingochegendomstatsskuldspolitiken och statensom
skallUtskottetbudgettekniska ärenden. ävenallmänhet samt

sammanställainkomsterberäkningengranska samtstatensav
statsbudgeten.

riksdagenbeslutSärskilda2.3 av

övrigtifmansmaktenochbudgetbeslutRiksdagens statensom
1988:1387för lagenundantagfonn. Medbehöver inte ha lags

meddelatssärskild laginte heller någonupplåning, harstatensom
antalmeddelatsidasindäremot åområdet. Regeringen har ett

ochstatsbudgetenberedningenbetydelse förförordningar avav
verksamheten.budgeteradedengenomförandet av
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l samband med regeringen har meddelat dessa förordningar haratt
den, oftast i budgetpropositioner eller kompletteringspropositioner,
informerat riksdagen det huvudsakliga innehållet i förordning-om

Många gånger har detta inte föranlett riksdagen någotgöraarna. att
särskilt uttalande. Ibland har regeringen hemställt riksdagensom
godkännande vissa regler eller förslag. Riksdagen har då iav
allmänhet lämnat sitt bifall. Det har förekommit riksdagen,även att
främst ñnansutskottet, har aktualiserat olika regleringar medgenom
anledning någon fråga behandlats.attav

Riksdagen har dessa fattat särskilda beslut bl.a.sätt om
anslagstyper och anslagsvillkor, finansiering investeringar,av
redovisning och försäljning egendom. Uppenbarligen har detav

ankomma riksdagen besluta i dessafrågor.ansetts detIatt
följande exempel riksdagsbeslutnärmare dessa områden.ges
Besluten belyser den kompetensfördelningennärmare mellan riks-
dag och regering fmansmaktens område. Besluten visar också

riksdagen särskilt fmansutskottetatt vakar riks-över attgenom- -
dagens ställning inte försvagas. kanDet redan anmärkas, attnu
de områden behandlas i följandedet kommer Budgetlagsutred-som
ningen också föreslå bestämmelser in i budgetlagen.att att tas

Anslag

Riksdagen bestämmer hur medel skall användasstatens attgenom
anvisa anslag till olika ändamål RF 9:3. Riksdagen anvisar därvid
inte bara belopp bestämmer de villkorett skall gällautan även som
för dispositionen anslagen. Olika anslagstyper skiljer sigav

de regler gäller i fråga regeringens rättgenom attsom om
överskrida anvisade belopp och använda outnyttjade medelatt
under budgetår. Den utformningen anslagsvill-nämnaresenare av
koren påverkar därför i hög grad befogenhetsfördelningen mellan
riksdagen och regeringen.

Ett med olika anslagstyper har funnitssystem under lång tid. I
samband med modemiseringen budgetsystemet under 1970-taletav
förklarade regeringen, det dåvarande med flera olikaatt systemet

anslag hade fungerat väl och skulletyper behållasav attmen en
viss anslag, de s.k. investeringsanslagen, bordetyp avskaffasav
prop. 1976/772130. Riksdagen godkände de föreslagna riktlinjerna
för modernisering budgetsystemet FiU 1977/78:1, rskr.av
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degodkänthahärigenomkanRiksdagen1977/78:19. anses
för anslagstypema.huvudsakliga villkoren

Itidinfördess.k. ramanslag,anslag,En typ senare.enavny
1986/872100regeringen prop.konstaterademed dettasamband
införabeslutariksdagendet ankombil.1 attattatt en nyom

förknippade medskullegrundvillkoroch deanslagstyp varasom
debeslutafrihetdock hasigRegeringen ansågdenna. attstor om

ochför myndigheterna,skall gällavillkor t.ex.närmare spar-som
Finansutskottetåterredovisning.förrutinerkreditgränser samt

tillledainte fickramanslagtillövergången attbetonade att
försvåra-medelsanvändningenkontrollinsyn i ochriksdagens av

utform-tekniskavid dendärförförutsattedes. Utskottet att man
statsmakter-uppmärksammaskullesärskiltningen attsystemetav

1986/87:10.FiUöverblick tillgodosågsochinsynbehov avnas

regeringenredovisadesolika anslagstypemaför deRegler senast av
sambandbil. i1l992/93:100budgetproposition prop.i års1993

underställdesanslagför vissai villkorenändringarmed smärreatt
godkännandesittlämnadeRiksdagengodkännande.förriksdagen

Även pådet ankommerbeslut visardettatill förslagen. att
anslagstyper.beslutariksdagen att om

egendomFörsäljning statensav

beslutaregeringenfickbemyndigandegällandeEnligt tidigare om
miljonerfemintevärdefast egendomförsäljning överstegvarsav

förriktlinjeräldrevissa närbemyndigandet knutetTillkronor. var
gälla.skulledåprinciperske och vilkaförsäljning fick som

skulleden1985/86:l0lihemställdeRegeringen attprop.
värdemässignågonfast egendomsäljabemyndigande utanatt

begränsning.

slopandekonstaterade1985/86:22Finansutskottet FiU att ett av
utvidgningbetydandeinnebäraskullebeloppsgränsen aven

Utskottetegendom.fastadispositionsrättregeringens över statens
vilkaklarlagtshadedetförränborde skedetta inteansåg att

ochstatlig egendom,försäljninggälla förborderiktlinjer avsom
försäljningenvidskulle gällavilka principer utanbaradå inte som

ske.bordeförsäljningsådanochförprincipernaockså när enom
därefter prop.harRiksdagenavslogs.förslagRegeringens
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1987/88:l0O bil. FiU 1987/88:26, rskr. 1987/88:338 bemyndigat
regeringen under vissa förutsättningar besluta försäljningatt om av
fast egendom värde inte överstiger 50 miljoner kronor.vars

detNär gäller lösa egendom har bemyndiganden frånstatens
riksdagen blivit aktuella främst vid försäljning aktie-störreav

Som exempel kan regeringen år bemyndi-poster. 1991nämnas att
gades sälja innehav aktier i 30-tal statliga bolagatt statens ettav
prop. 1991/92:69, bet. 1991/92:NU10, rskr. 1991/92:92.

Några år dessförinnan hade aktier i GambrinusABstatens ett av-
ABhelägt moderbolag till bl.a. Pripps Bryggerier förstaten sålts-

850 miljoner kronor. Beslutet försäljning fattades regeringenom av
riksdagens godkännande inhämtats. Regeringen,utan att ansågsom

något bemyndigande inte krävdes för försäljningen, informeradeatt
först i efterhand riksdagen affären prop. 1985/86:150 bil.om
Ett enhälligt näringsutskott riktade kritik regeringens handlan-mot
de och menade beslutet sälja aktierna borde ha fattatsatt att av
riksdagen NU 1986/87:17. Utskottet behandlade utförligt vad som
enligt praxis kunde gälla området beträffande befogen-anses
hetsfördelningen mellan riksdag och regering.

Även vid försäljning lös egendom aktier har riks-änav annan
dagens bemyndigande behöva inhämtas. statliga be-Deansetts

avvecklasredskapslagren olja för närvarande. Försäljningarnaav
delvis följd ändrad försvarspolitikär krävdesom en av en- -

riksdagens godkännande bet. l993/94:NU19, bet. 1993/94:FiU20.

Finansiering investeringarav

Frågor finansiering investeringar har behandlats riksda-om av av
i olika sammanhang. Regeringen hemställde i 1990 års budget-gen

proposition prop. 1989/902100 bil. 1 riksdagens godkännandeom
försöksverksamhet avseende lånefinansiering. Avsiktenav en var

den investeringar, enligt dåvarande ordningatt typ av som
finansierades myndigheternas anslag för förvaltningskostnaderöver
eller särskilda s.k. investeringslån, skulle kunna finansierasgenom
med lån direkt i Riksgäldskontoret. Riksdagen godkände de
redovisade principerna för ändrad finansieringsmodell.en
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regeringenföreslogbil.1992/93:100 l attprop.Några år senare
förgenerell metodinförasRiksgäldskontoret skullelån i som

riksdagenshemställdeRegeringeninvesteringar.denna typ omav
lånfå beslutabeloppvisst preciserattillbemyndigande ettatt om

gällaföreslogsBemyndigandetsyfte.för dettaRiksgäldskontoreti
tillåterkommaskulledenRegeringentills vidare. attangav

ändras.behövdelåneramenriksdagen när

modellen igodkände1992/93:FiUl0 stortbet.Finansutskottet
bemyndigandet.föreslagnadeterinringarvissahade motmen

bemyndi-gällaprincip börgenerellbetonade attUtskottet att som
Finansutskot-belopp.ändamål, tid ochtillskall bestämmasganden

uttalade,ordningenföreslagna näraccepterade dock den atttet men
bordeutvidgning låneramen,behov uppkommer avenom
skullebemyndigandenmed årligamodellregeringen pröva om en

menadeFinansutskottetsyftet.önskadetillgodose det attkunna
bättrefårdettabudgetprövningen på över-vid sättriksdagen en

nästkommandelånebehovet förstatligasamladeblick detav
budgetår.

budgetproposi-i 1993 årsdetsammanhangetiintresse ärAv att
liknandepresenteradesbil. 71992/93:lO0tion prop. en

ochjärnvägariinvesteringarfinansieringsmodell för vägar,
förslagetsigFinansutskottetkollektivtrafikanläggningar. motsatte

skullemenligtuppfattning,enligt dessordning,sådaneftersom en
Riksdagenbeslut.inflytande dennariksdagenspåverka över typ av

riktlinjer för hurföreslåochskulle utredaregeringenbegärde att
1992/93:FiU10.bet.och redovisasskulle finansierasinvesteringar

Redovisning

för hurprinciperallmännafast någrahar inte lagtRiksdagen
endastregeringenOftast harske.i skallredovisning staten

genomföraändringar dendeinformerat riksdagen attavserom
dock fattatRiksdagen harområdet.genomförtredaneller

förmögenhetsredo-Vad gällerområden.beslut vissapunktvisa
med utgångs-regeringenbemyndigatbl.a.visningen har den att,

kapitaltill-invärderingbeslutaredovisningssed,i godpunkt avom
statska-nedsättningutlåningsverksamheter ochskott till statens av

harVidare1979/8016.utlåningsverksamheter FiUipitalet
bokföringförprincipernaändringgodkäntriksdagen t.ex. avav
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statsskuldväxlarräntor FiU 1987/88:20. Däremot blev
riksdagen endast informerad regeringen hade beslutatattom om en
bokföringsförordning med regler för statliga myndigheters
redovisning kort tid därefter skulle träda i kraft prop.som
1979/802100 bil. 3.

Riksdagen har behandlat frågan vad skall redovisas iom som
statsbudgeten. Enligt Finansutskottet borde budgetpropositionen
utformas sådant utgift i socialförsäkringssystemetett sätt att en
kan i sambandprövas med andra utgifter utgiftsanslag för

ändamål bet. 1988/89:FiU23. I 1993 budgetproposi-årssamma
tion prop. 1992/93:lOO bil. 6.2 föreslogs socialförsäkringaratt

fristående finansiell och redovisningsmässig ställningges en mer
i förhållande till statsbudgeten. Finansutskottet uttalade dock att
redovisningar till riksdagen inte kunde korrekt ochersätta en
rättvisande redovisning statsbudgeten bet.över 1992/93:FiU10.
Det påtalades det inte rimligt riksdagenatt attvar genom
anslagsbeslut ställning till endast 15 sjukförsäkring-tog procent av

utgifter och inte prövade eventuellt uppkommande underskottens
för sjukförsäkringen. Utskottet ansåg vidare lagstadgadeatt
socialavgifter borde ha inkomsttitlar. Sedan regeringenegna
förklarat utvecklingsarbete planeradesatt ett på området, önskade
utskottet avslutningsvis starkt betona värdet detta arbete komattav
till stånd, det redovisades successivt och riksdagenatt därvidatt
ñck tillfälle ställning till den fortsatta inriktningen.att ta

Finansutskottet har berört fråganäven redovisning budget-om av
Beräknat tillkommande utgiftsbehov,posten Utskottet harnetto.

därvid föreslagit skall bruttoredovisas bet.att 1991/92:posten
FiU34. Vad gäller redovisning statsbudgeten har Riksdags-av
utredningen föreslagit regeringens budgetförslag skallatt vara
bruttoredovisat 1993/94:TK1.

I 1995 års budgetproposition prop. 1994/95:100 bil. redovisa-1
des principer för vilka inkomster och utgifter bör påtassom upp
statsbudgeten. Det bruttoredovisning skulle tillämpas iattangavs
ökad utsträckning. Finansutskottet hade inget erinra deatt mot
föreslagna principerna, enligt utskottet låg i linje med vad detsom
tidigare förordat. Tvärtom önskade utskottet understryka vikten av

arbetet fullföljs på angivetatt Av särskild betydelsesätt. därvid,är
enligt utskottet, redovisningen till riksdagensatt anpassas nya
fonner för budgetberedning, vilket ställer krav ökad bruttoredo-
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visning bet. 1994/95:FiUlO. Regeringen har fullföljt inriktningen
ökad bruttoredovisning i 1995 års kompletteringspropositionmot

prop. 1994/95:l50.

2.4 Regeringens förordningar

För den statliga verksamheten skall kunnaatt genomföras effektivt
och för medel skall hanteras säkert krävsatt statens närmare
bestämmelser beredningen statsbudgeten och genomförandetom av

den budgeterade verksamheten. Regeringen har därför utfärdatav
rad förordningar det ekonomiadministrativa området. Deen

viktigaste anslagsförordningen, avgiftsförordningen,är kapital-
försörjningsförordningen, bokföringsförordningen förord-samt
ningen myndigheters årsredovisning och anslagsframställning.om
Dessa förordningar beskrivs översiktligt i det följande.

Som framgår avsnitt har2.3 innehållet i vissa viktigare be-av
stämmelser i förordningarna falla inom riksdagens befogen-ansetts
heter ñnansmaktens område och har därför på olika sätt
godkänts riksdagen. kanDet redan här anmärkas iav att
Budgetlagsutredningens förslag ingår bestämmelser iatt tas
budgetlagen på vissa de områden behandlas i förord-av som nu
ningarna och faller inom riksdagens befogenhetsområde.som

förordningarnaI bemyndigas i regel Riksrevisionsverket att
meddela tillämpningsföreskrifter. Gemensamt för förordningarna

de skall tillämpasär bara något inteatt följer lagannatom av en
eller förordning eller särskilt beslut regeringen.ettav av

förordningen1 1993:134 myndigheters årsredovisning ochom
anslagsframställning föreskrivs myndigheter varje skallåratt
lämna årsredovisning. Den skall bestå resultatredovisning,en av en
resultat- och balansräkningar anslagsredovisning ochsamt en

Årsredovisningenfinansieringsanalys. skall i enlighetupprättas
med god redovisningssed. I resultatredovisningen skall myndig-
heten redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållan-
de till de verksamhetsmålen. Resultatet skall jämförasuppsatta med
de årens resultat och avvikelsertre från verksamhets-senaste större
målen skall förklaras. Resultat- och balansräkningen skall utfonnas
enligt bestämmelserna i bokföringsförordningen. Vidare finns



1996:14souregleringRättslig50

kommandedetanslagsframställningen,enkelregler avsersomom
anslagsframställningen,fördjupadbudgetåret, och treavsersom

budgetår.

budgetområdetbetydelse ärförordningEn storavannan
detaljeradeförordningen1992:760. Ianslagsförordningen ges

vadanslagstypemaolikaför devillkorenbestämmelser samtom
anslag. Detdisponera attföljer etträtt att angesenavsom

disponeraskall fåintemyndighet ettkan beslutaregeringen att en
hurreglerasförordningenanslag. äventilldelat Ibeloppvisst ettav
hurslutligenskeinkomsttitel skallochanslagavräkning samtmot

verkställas.anslagsmedel skallbetalning av

myndighet fårföreskrivs1992:191 taavgiflgförordningenI att en
endasttillhandahållerdenoch tjänsteravgifter för omut somvaror

beslutsärskiltförordning ellerlag ellerföljerdet ett avavav en
såberäknasskallavgifter i regelvidareregeringen. Det attanges

myndig-finnsReglerkostnadstäckning uppnås. närfullatt enom
detaljeradestorlek.avgiftens Detsjälv får bestämmahet ges

registerutdragochkopior, bevisförföreskrifter avgifter m.m.om
avgiftsinkomsterdispositionregleras frågor samtSlutligen avom

indrivning.redovisning och

myndigheter1992:406kapitalförsörjningsförordningen attl anges
föranläggningstillgångarinvesteringar ifinansiera sinaskall

RegeringenRiksgäldskontoret.iförvaltningsändamål med lån
myndig-förlånebeloppetsammanlagdabeslutar det högsta enom

pålånevillkorenskall bestämmaRiksgäldskontoretochhet
tillgångarnasskallLöptidemamarknadsmässiga grunder. motsvara

bestämmelser hurVidare finnslivslängd.ekonomiska enom
anläggningstillgångavyttringförfara vidmyndighet skall av en

kapitalförsörjningsförordningendettafinansierats Isätt.som
ingåmyndighet fårförutsättningarvilkaunderregleras även en

myndighetutrustning.leasing Detavtal även att enangesavom
och vadi Riksgäldskontoreträntekontotillgång tillhar ett som

bestämmelserslutligenförordningen finnsför kontot.gäller I om
kapital.avkastningspliktigtochdisposition överskottav

statligaföreskrivs1979:1212boldöringsförordningenl att
statligbestämmelser försärskildaiakttagandemyndigheter, med av

bokföringsskyldighetsinverksamhet, skall fullgöra sätt som
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med god redovisningssed.överensstämmer Bokföringsskyldigheten
innefattar kronologiskt och systematiskt löpande bokföraatt
inträffade ekonomiska händelser och till verifikationer finnsattse

Årsboksluttill alla bokföringsposter. skall och god internupprättas
kontroll upprätthållas. Inventering skall genomföras i erforderlig
utsträckning. Samtliga kassarörelser skall löpande.stämmas av
Vidare finns bestämmelser arkivläggning. Bokföringen skallom
ordnas sådant bl.a. redovisning statsbudgetenssättett att mot
inkomsttitlar och utgiftsanslag kan ske i enlighet med föreskrifter

detta. bokföringsförordningenI därutöver detaljeradeom ges
bestämmelser främst löpande bokföring och årsbokslut.om

Avslutningsvis kan regeringen dessutom har utfärdatnämnas att
förordningar bl.a. statliga myndigheters betalningar ochom
medelsförvaltning Iokalförsörjning och försäkringsamt om av

egendom. Gällande ekonomiadministrativa bestämmelser förstatens
statlig verksamhet ställs och årligenutsamman ges av
Riksrevisionsverket.

Sammanfattande2.5 synpunkter

För underlätta successiv utveckling budgetsystemet haratt en av
det i regeringsformen endast tagits översiktliga och kortfattade
bestämmelser statsbudgeten. Bestämmelserna kompletteras iom
viss mån regler i riksdagsordningen. detta har iUtöver stort settav
inga bestämmelser statsbudgeten meddelats i lagsnämnare om
fonn.

Sedan årtionden tillbaka har riksdagen stället, ii regel med
anledning förslag från regeringen, meddelat särskilda beslutav
avseende statsbudgeten. Bakgrunden har ofta varit regeringenatt
anmält det har förelegat behov eller ändrad regleringatt ett av ny

det ekonomiadministrativa området. flera fallFörslagen har i
berört grundläggande frågor det ankommer på riksdagen attsom
besluta I avsaknad lag finansmaktenspå områdeom. av en som
reglerar dessa frågor har regeringen behövt inhämta godkännan-ett
de det huvudsakliga innehållet i de tänkta förordningama hosav
riksdagen. har oftastDetta skett förslag till riktlinjerattgenom
redovisats, vilka i allmänhet har godkänts riksdagen.av
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med synpunkter på dennautredningenåterkommerkapitel 5I
ordning.
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Förhållanden3 i andra länder

detta kapitelI beskrivs huvuddragen i de bestämmelser om
finansmakten finns i antal länders och överstatligettsom en
organisations konstitutioner och budgetlagar. Med undantag harett
urvalet begränsats till Västeuropa eftersom flertalet övriga stater
antingen starkt påverkats de forna kolonialmaktemasav
författningar eller befinner sig i omvandlingsfas då konstitutio-en

och lagar i grunden omprövas.ner

sådan jämförelseI måste hänsyn till förutsättningarnatas att ären
olika i de studerade länderna. finnsHär exempelvis federationer
och enhetsstater, regeringar med starka ministerier eller med
självständiga myndigheter, stark ställning för statschefen respektive
konstitutionell monarki. De metoder används för denatt styrasom
statliga verksamheten varierar starkt mellan traditionell resursstyr-

Ävenning och resultatstyming. den administrativa kulturen varierar
och påverkar utformningen regelverket kring statsbudgeten. Iav en
kontinental tradition läggs sålunda tonvikten vid regelstyming och
kontroll, medan anglosaxisk tradition utgår från principeren mer
och syften. Slutligen bör det framhållas fast etablerad praxisatt
kan likaha betydelse i den praktiska tillämpningenstor som
lagregler budget.statensom

I detta kapitel behandlas först några länder och Europeiska
Gemenskapen alla har ganska utförlig lagregleringsom en av
finansmakten. Därefter behandlas Danmark saknarsom en
budgetlag och sist Storbritannien saknar såväl skrivensom
konstitution budgetlag.som

varje landFör beskrivs inledningsvis konstitutionens bestämmelser
området och därefter kortfattat innehållet i budgetla-summeras

berörsFörst budgetprocessen och innehållet i statsbudgeten,gama.
sedan anslagsvillkor och möjligheter till överföringar mellan delar

statsbudgeten och mellan budgetår olika slag bemyndi-samtav av
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rapporteringredovisningsprinciper,Sist någotganden. nämns om
inte anspråkFramställningenrevision.parlamentet ochtill gör

finnsde lagarsig i frågaheltäckande,att somomvarevara
ställetinnehåll.deras Ii frågarespektive land ellerområdet i om
vilkaöversiktlig bildpresentationensyftet med attär avenge

därföravslutasKapitletbudgetlagar.regleras ibrukarfrågor som
iakttagelser.sådanamed några

Finland3.1

förvalt-Finland hardet barastuderade ländernadeAv är ensom
presidentmaktstarkmed undantagningsmodell enavsom --

och ii grundlagamareglerasStatshushållningenliknar Sveriges. en
statsbudgetlag.

lagregleras:områdenföljandeskall bl.a.regeringsformenEnligt
statsanställdasgarantiutfastelser,avgifter,myndighetersskatt och

statlig egendom.överlåtelseriksbanken ochanställningsavtal, av
krävs församtyckeriksdagensskall föreskrivaslagGenom när

i bolag,bestämmanderättenavstående frånellerförvärvstatens av
Beträffandeskalldelägarrättför hurliksom utövas. statens
statsskuldens högstade lånensupplåning skall såväl somnya

enligtinrättasMyndigheterriksdagen.godkännasbelopp av
bestämtsför demgrundernade allmännasedanstatsbudgeten

Även affärsverkensförgrundernaallmännadelag.genom
medi sambandi lag ochreglerasoch ekonomiverksamhet

centralatill deställningriksdagenstatsbudgetbehandlingen tar
föreskriverBeträffande revisionför verksamheten.målen rege-

ochstatsrevisorerhjälpmedringsforrnen riksdagen ettatt av
iakttagandetochstatshushållningenrevisionsverk övervakarstatligt

fråninformationinhämtaStatsrevisoremasstatsbudgeten. rätt attav
regleras i lag.myndigheternaandra än

regeringsformeniföreskrivsbudgetprocessen ettBeträffande att
före budgetåretsgod tidregeringen ibudgetförslag skall lämnas av

förflerårsplanregeringen lämnakaninformationbörjan. Som en
gällaskall detförsenasbudgetförslagetstatshushållningen. Om som

budgetför-beslutar. Omriksdagenbudget ettsätttemporär som
månaderunder tvåpresidentenmotion kanformslag väcks i av en

iförslagetriksdagsbeslutslutligtuppskjuta att taett om
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statsbudgeten. Behöver budgeten ändras skall regeringen lämna
förslag tilläggsbudget.om

statsbudgeten, år, skall ställas med inkomsterettsom avser upp
och utgifter brutto, nettobelopp kan finnas både inkomst-men
och utgiftssidan det föreskrivs i lag. statsbudgetennär I anges
ändamål för anslagen och övriga budgetmotiveringar in.tas
Normalt inte affársverkens ekonomi i budgeten.tas Iupp rege-
ringsformen föreskrivs de inkomststateräven iatt tassom upp
budgeten skall täcka anslagen och därvid kan tidigareäven över-
eller underskott i nettobudgeterad verksamhet beaktas. regerings-l
formen fastställs de anslagstypema motsvarande obetecknadetre
anslag, förslags- och reservationsanslag de grundläggandesamt
villkoren för dem. Rätt överskrida respektive överföra anslags-att
belopp till år meddelas i lag. bestämmelsenästa En finns attom

och har få vad lagligenrätt tillkommer honom,attvar en som
Överföringoberoende statsbudgeten. mellan olika delarav av

budgeten kan bara detta tillåtits i budgetengöras ellerom genom
lag mellan delartvå har inbördes ändamålssamband. Bemyndi-som
gande åtaganden för visst ändamålgöra och tillatt visstupp
belopp kan lämnas i statsbudgeten. Slutligen innehåller regerings-
formen föreskrift fasta egendom får överlåtasatt statensen om
endast med riksdagens samtycke eller enligt lag. Som exempel kan

lag överlåtanämnas jordegendomrätt och lagatt statensen om en
affärsverken.om

Enligt riksdagsordningen, liksom regeringsformen grundlag,ärsom
bör regeringen berättelse till riksdagen statsverketsavge en om
förvaltning, skall innehålla årsredogörelsemaäven för statenssom
industriella inrättningar. Riksdagens statsutskott skall ha tillgång
till alla räkenskaper och handlingar hänför sig till statshushåll-som
ningen. Utskottet skall betänkande statsfmansemasettavge om
tillstånd och statsrevisoremas berättelse framlägga desamtom
förslag detta anledning till. Vidare skall utskottet behandlasom ger
budgetförslag och allmänna avtal anställningsvillkor. Statsrevi-om

skall väljas bland riksdagsmännen.sorema

I statsbudgetlagen preciseras grundlagens bestämmelser något. Här
budgetåret till kalenderår. Inkomstema och utgifterna skallanges

indelas efter realekonomiska slag, utgiftema dessutom enligt
förvaltningsområden. Nettobudgetering inkomster och utgifterav
tillåts dels i fråga upplåning, dels för verksamheten vidstatensom
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utgiftemasbeslutai statsbudgetenmyndigheter. Rätten att om
påverkas inteutgiftemaallokeringmaximibelopp eller avavom

fåregendom baraförsäljningi fråganettobudgetering, avomsom
verksamhet säljs.myndighetsegendom fördå löstillämpas en

överskridande lagstadgadeförbådemedgesförslagsanslag kanav
iinkomstereller ökningprisökningargrundutgifter och på avav

tvåtill högstöverförasreservationsanslag fårverksamheten. Ett
myndig-mellananslagfår överföraRegeringenbudgetår.följande

i liknandeanvändasföröverförspersonalresurserdåheter att
ochtill belopppreciseradeBemyndigandenverksamhet. är

särskiltsammanhangetbudgetår. Iändamål, och nämnsettavser
i sambandgodkäntskostnadsförslagenhusbyggnadsprojekt, där
ändringförslagläggerregeringenstatsbudgeten. Ommed avom

detGällerföreslås.anslagminskningarkanstatsbudgeten av
foranvisasmedelinkomstminskningar skallellerutgiftsökningar

budgetförsvagningen.täckning av

redovisnings-godi lagenföreskrivsredovisningenBeträffande att
betydandeekonomiska resultatetiakttas.sed skall Det merav

kunnaskallbudgeteniakttagandetochavgiftsbelagd verksamhet av
ochavkastningverksamhetskostnadema,skallföljas. Dessutom

Resultat-redovisningen.medkontrollerasmåluppfyllelse kunna
ochaffársverkfördock barabalansräkningar behöveroch upprättas

april.den 30publicerasskallstatsbokslutfonder i det senastsom
ochin-utfallstatsbudgetensomfattar detta förutomövrigt statensI

reglerfinnsansvarsförbindelser. Det ävenviktigareutlåning samt
godavvikelser fråninnebärutgiftsresterochinkomst- somom

tillståndfinansministerietsmyndighet fårredovisningssed. Om en
förstanslagavräknasmaterialförråd närkassamedel ibindaatt

medegendomföreskriverbruk.materialet i Lagen att statenstas
lönsamtanvändasför skallavseddvad den ettbeaktande ärav

riksdagensenligtanskaffatsvärdepapperoch andraAktiersätt. som
såvidatillståndriksdagensöverlåtasbeslut får inteuttryckliga utan

betydelse.ringainte överlåtelsen är av

föreskrifterriksdagen. NärmareförgällerStatsbudgetlagen även
riksda-respektiveregeringenmeddelastillämpninglagens avom

kansli.gens

revisioni lagenrevision finns stats-Bestämmelser avomom
hushållningen.



57länderFörhållanden i andraSOU 1996:14

3.2 Norge

statsbudge-frågorkortfattad imycket rörgrundlagNorges är som
maktdessuppgifterstortingetsbeskrivningen attlten. angesav

avgifter,tull ochskatter,upphäva lagar, påläggastifta och att ta
medel föranvisabetalningsväsendet,tillsynlån och ha attöverupp

infordrastatsrevisorer ochstatsutgifterna attutnämnaattsamt
avgifterochskatterföreskrivs beslutinformation. Dessutom att om

intedepåföljande årdecembertill den 31giltiga längstär om
tillställas revisorernaskallStatsräkenskapernaförnyas.uttryckligen

räkenskapsårets slut.eftermånaderinom sex

finnsoch bokföringbudgetbestämmelsernaDe statensnärmare om
ochbådeBevilgningsreglementeti lag statenavsersomen

inledningsvisföreskrivslagensocialförsäkringssektom. I att
efterdagarregeringen fyraframläggasskallbudgetförslaget av

ochåsyftat resultatskall beskrivaFörslagetöppnande.stortingets
förskall konsekvensertillägg föreslåsändringar ellereventuelladå

budgetsaldot visas.

statsinkom-ochsamtliga statsutgifteromfattaskallstatsbudgeten
affärsverk-för statligmed undantagbruttoskallDessa tasster. upp

drift,indelas iUtgiftema skallersättningsinvesteringar.ochsamhet
förutgifterutlåning ochtransfereringarbyggnation och samt

verksamhetenräntekostnader iochAvskrivnings-statsskulden. tas
försäljning,indelas iskallför statsföretagen. inkomsternabaraupp

avskrivninginklusivemed byggnationi sambandintäkter
återbetal-bidragerhållnauppbörd ochstatsföretagens kapital, samt

ningar.

ochförslags-driftanslag,nämligenfinns,anslagstyperTre
påföljan-tillfårdriftändamålAnslag förreservationsanslag. sparas

ifrågamedgivande ochsärskilttillde år med 5 % utan omupp
i formianspråktasdriftanslaginvesteringsutgifter får års ävennästa

sådanaFörslagsanslag%.anslagskredit högst 5 är somav en
överskridas. Reserva-kunnaoch måstekalkylerbygger som

och kanmaterielanskaffningbyggnation ochtionsanslag avser
överförasfårbeloppbudgetår.följande Omtill tvåöverföras

kan dockRegeringensärskilt.detta ävenanslag markerasmellan
inkomstanslagsöverskridande änmedge störremotsvaras avsom

drift- tillfråndriftanslag ellermellanomföringberäknat samt
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investeringsanslag inom budgetavsnitt. Vid oförutseddasamma
utgifter under året, eller anslagen inte räcker, kan regeringenom
godkänna högre utgifter. Om beloppet bör dock stortingetär stort
tillställas förslag tilläggsanslag.om

Antalet tjänster inom varje avsnitt och får flyttas mellananges
avsnitt vid vakanser. Bemyndiganden beställningar ellergöraatt
besluta bidrag gäller för budgetår och med angivna belopp.ettom

beslutEtt igångsättningstillstånd dock regeringen rätt attom ger
ingå avtal inom totalkostnadsramen. Förslag bemyndigande attom
lämna garantier skall lämnas i anslutning till budgetförslaget.

Redovisningen skall kassamässig. gällerDetta dock inte förvara
statsföretagen därigenom bilden driftresultatet skulle bliom av
missvisande. Redovisningen skall omfatta anslagsredovisning enligt
statsbudgetens uppställning och uppgifter upplåning.statensom
Vidare skall kapitalredovisning lämnas översikt överen som ger en

och socialförsäkringssektoms tillgångarstatens och skulder samt
visar hur dessa hänger med anslagsredovisningen. Gjordasamman
åtaganden enligt stortingets bemyndiganden skall redovisas.
Samtidigt statsbudgetförslaget lämnas till stortinget lämnassom

föregåendeäven års uppnådda resultatrapporter ochom annan
räkenskapsinfonnation betydelse för värderingen budgetför-av av
slaget. Avvikelser mellan anslag och utfall skall förklaras. lagenI
finns vissa regler hur och socialförsäkringssektomsstatensom
medel får placeras och disponeras. Offentlig eller privat verksam-
het får statsbidrag skall lämna tillträde till regeringen ochsom
revisionen för kontroll. Finansdepartementet skall lämna närmare
föreskrifter i dessa frågor.

3.3 Tyskland

TysklandI regleras statsbudgeten i grundlagen fleraoch i budgetla-
Varje års statsbudget har också karaktären lag.gar. av

Enligt grundlagen har regeringen stark ställning i budgetfrågor.en
Lagar innebär höjda utgifter eller sänkta inkomster kan barasom
beslutas med regeringens godkännande eller efter särskilden
procedur. detNär gäller budgetprocessen i övrigt i grundla-anges

förslag till statsbudget eller ändringar föreläggasatt skallgen
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budgetenbehandligstid. Innanoch veckorsförbundsdagen ges sex
verkställas,betalningarnödvändigafår vissabeslutats typer av

pågåendeföri lag ellerbeslutatsexempelvis för åtgärder som
överstiga budgetensnormalt intefårbyggprojekt. Upplåningen

finansminis-Anslagsöverskridande kräverutgifter för investeringar.
förbunds-tillvarje lämnasskall årgodkännande. Bokslutterns

revisionskontoretoberoende federalagodkännande Detdagen för
verksamhetenavseende bl.a.revisionsberättelseskall lämna om

hushållning.med godkorrekt ochbedrivits

detaljerad.tämligenbudgetprinciperlagenBudgetlagen ärom
ochstabilitetfrämjandemed lagkompletterasDen aven om

federaladenrevision lagfederaltillväxt, lag samt en omomen
budget-byggerdelstatliga lagarfinnsbudgeten. Dessutom som

lagen.

statsbudge-villkor försyften och allmännamedBudgetlagen inleds
tydligt.samhällsekonomin markerasförbetydelseoch dennasten

femårsplan.budgeten skall baseras påföreskriverLagen att en
offentligasamtliga nivåer i denskall utarbetasSådana planer

ledningundernationellt fmansplanerådsamordnas isektorn och ett
finansministern.federaledenav

fall fåri vissasammanfaller med kalenderår,Budgetåret men
innefatta åretsStatsbudgeten skallför år.beredas tvåbudgeten

förbemyndigandenutgifter bruttoochinkomstersamtliga samt
specialdestinera-normalt inteutgifter. Inkomster fårframtida vara

kan dockverksamhetföretagsliknandefonderde, för ochmen
redogörelserochbudgetarnettobidragenbart Separatatas upp.

skall lämnas.då

inkomster,sammanställningskall beståBudgeten samt avenav
skalldepartementsområde. Dessabemyndigandenutgifter och per

Överföringar tillfunktionellt.ochrealekonomisktdessutom indelas
administrativtdet finnsdel budgeten får göras ettomavannan

för berördaändamåletoch baraväsentligt sambandeller annat om
Överföringar högst tvåtillfinns klart angivet.verksamheter

uttryckligenutgifterförekomma förbudgetår kanföljande som
inkomsterverksamhet ellerfleråriginvesteringar eller omavser

Garantibemyndi-enligt lag.verksamhetför sådanspecialdestinerats
Finansminis-lag.skall framgåbeloppsbestämda ochganden är av
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har inflytande hur verksamheten bedrivstern inomstort över
samtliga departement.

Beträffande bokföringen finns föreskrifter i lagen betingadeärsom
budgetprinciperna och tydligt avviker från god redovisningssed.av

finnsDet regler för betalningar ochäven detaljerade bestämmelser
för de budgetrapporter skall Revisionen harupprättas. storasom
befogenheter granska all statlig och statsunderstödd verksamhet.att

lagstiftandeDe skall besluta ansvarsfrihet för regering-organen om
grundval boksluts- och revisionsrapportema.en av

Frankrike3.4

Enligt grundlagen skall bl.a. följande områden regleras i lag:
skatteuppbörd, inrättandet offentliga institutioner, överföringav av
egendom mellan den offentliga och den privata sektorn densamt
kommunala sektorns självständighet och Med ñnanslagarresurser.
fastställs finansiella och skyldigheter. Dessa lagarstatens resurser
innefattar den årliga statsbudgeten och lagar reglerar statenssom
finanser. Enligt grundlagen har nationalförsamlingen dagar70 på
sig fatta beslut förslaget till statsbudget. Skulle dettaatt om
misslyckas kan regeringen själv besluta förordning. Om integenom
budgetförslaget lämnas i tid skall regeringen begära nationalför-
samlingens tillstånd uppbära skatter får genomföraatt men
verksamhet redan beslutats. Revisionsdomstolen skall stödjasom
nationalförsamlingen och regeringen med övervakning fmansla-av

tillämpning.gamas

budgetlagenI lämnas tämligen detaljerade föreskrifter budget-om
statsbudgeten, bokföringen och rapporteringen tillprocessen,

nationalförsamlingen. Budgetförslaget skall lämnas börjanisenast
Ändringaroktober och följande kalenderår. föreslåsav avser som

nationalförsamlingen behöver godkännas regeringen. Beslutav av
statsbudgeten skall fattas i två beslutasFörst skattersteg.om om

och tak för de utgiftskategoriema villkoren förstora samtom
upplåning. Därefter behandlas utgiftsanslagen för pågående och nya
verksamheter bemyndiganden för långtidsprogram. Beslutsamt
fattas för inkomster och pågående verksamhet helheter, medansom

verksamhet beslutas ministerium. självfinansieradFörny per
verksamhet biläggs specialbudgetar och budgetbeslutet innebär ett
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godkännande underlag för beslutdenna verksamhet. Somav om
analyser ekonomiskstatsbudgeten skall regeringen bilägga bl.a. av

finansiell jämvikt, förändringar föregående budgetoch gentemot
lista offentligrättsligagjorda åtaganden och komplett översamt en

avgifter.

driftut-skall ställas i följandeStatsbudgetens anslag grupper:upp
kapitalutgif-gifter inklusive utgifter för och pensionsskulden,stats-

lämnade lån och förskott.inklusive bl.a. investeringsbidragter samt
upptagande och inlösen lån.Därtill kommer statensav

obetecknade anslag, förslagsanslagfinns anslag:Det tre typer av
får överskridas,och provisoriska anslag. Förslagsanslagen, som

förutgifter enligt bestämmelser i lag eller fördragstatensavser
skadeståndexempelvis och pensionsskulden, rättsskipning,stats-

dessaProvisoriska anslag får inte överskridas, äventrots attm.m.
utgifter följer lag eller förordning. skallanslag Deavser som av

förtecknas anslutning till statsbudgeten och anslaget intei om
räcker överskjutande utgifter enligt fmansministems beslutfår

för oförutsedda utgifter. Vid behovtäckas det allmänna anslagetav
förskottsanslag, därefter skall understäl-kan regeringen anvisa som

form tilläggsbudget.las nationalförsamlingen i förslagav om
bemyndiganden för förskall framtida utbetalningarDessutom

investeringar och materialanskaffning särskilt. gäller tillsDeanges
de beloppsbestämda.återkallas ärmen

oförutsedda utgifter, ställs tillAnslagen, kanävensom avse
ministramas disposition. underindelas därefter enligtGrupperna

upphört kan drasutgiftsslag eller ändamål. Anslag ändamålvars
finansministern, kan besluta omföringarocksåav om avsom

omföringanslag mellan myndigheter. Regeringen får besluta om
mellan ministeriums budget.anslag utgiftsslag inom 10 % ettav av

Omföringar dock inte från andratill obetecknade anslag får göras
finansministernanslagstyper. vissa fall efter beslutI får anslag av

utgiftsåtagandeföras till kommande budgetår, föröver t.ex. som
betalats.inteännu

uppställningBokföringen sker dels enligt statsbudgetenskonton
dådels specialkonton Utgifter bokförsutanför budgeten.

kassamässigt ochbetalorder utfärdas, medan inkomster bokförs
brutto. i form bilagdaSpecialdestinerade inkomster kan hanteras av

affärs-budgetar eller specialkonton för låneverksamhet,på t.ex.
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verksamhet eller samñnansierade projekt. möjlighet tillDetta ger
överföring saldon mellan budgetår.av

Efter varje fastställs slutligabudgetårs slut statsbudgetens innehåll
och dess utfall, eller underskott i specialkontonas verksamhetöver-

disposition tillårets nettoresultat. Förslaget regleringsamt av av
budgeten efter åtföljas förklarandeavslutad verksamhet skall av
bilagor och revisionsrapport.

Regeringen skall meddela föreskrifter behövs för godde som en
förvaltning för offentligaoch redovisning medel.av

Zeeland3.5 Nya

Zeelands innehåller bara två paragraferNya konstitution om
offentliga finanser. parlamentet får besluta anslagDär attanges om
bara förslag från regeringen och regeringen inte får uppbäraatt
skatt, lån eller besluta utgifter stöd lag.ta utan avupp om

lag regleras regeringens befogenheterI offentliga finanseromen
och skyldigheter. inleds med definitioner de begreppLagen av som

falleranvänds och avslutas med tabeller där de organisationer som
gäller lagenunder lagens tillämpning räknas vissa delarI ävenupp.

offentliga utgifterparlamentet. anslagsbeslut får ingaUtan
verkställas. statsbudgeten har lags ställning.

utgiftsbudgetFörslag till skall föreläggas parlamentet inom en
månad efter budgetårets början. Inkomster behandlas i detta

jämförelse. Vid behovsammanhang endast i form historiskav
skall för varjelämnas förslag tilläggsbudget. Budgetförslagetom

huvudtitel innehålla uppgifter verksamhetsansvarig, budget-om
princip vilkaför varje anslag självkostnad, utgift etc., presta-

tilltionstyper förväntas bidraskall åstadkommas och hur desom
angivna effekter, utgifter jämförelsebelopp för beräknade samt

budgeteradmed föregående Budgetförslaget skall innehållaår. även
förändring vissa självständi-departementens nettotillgångar. Förav

organisationer, företag, skall regeringen läggastatsägdat.ex.ga
fram visar hur organisationendokument för parlamentetett som

bedriva verksamheten under räkenskapsåret. Lagenatt geravser
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finansministeriet all information behövs förinhämtarätt attatt som
budgetförslaget skall kunna lämnas.

transfereringarOlika anslag används för bl.a. drift, investeringar,
elleroch lånekostnader. Driftanslagen relateras till prestationstyper

till övriga kostnader. Anslagen årliga inte särskiltär annatom
kan aldrig längre period fem år. Regeringenänanges men avse en

får varje år omfördela högst anslagen från prestationstyp5 % enav
skalltill prestationstyp inom huvudtitel ochen annan samma

alla sådana omföringar till parlamentet. Finansministernrapportera
överskridande anslagen med under budgetå-kan godkänna 1 %av

verksamhet finansieras med avgifts-sista månader. Närrets tre en
intäkter får kostnaderna uppgå till förväntade intäkter men

får normalt inte behållas i verksamheten.eventuella överskott
Finansministern kan besluta begränsa kostnaderna inomäven att
denna Vid försäljning anläggningstillgångar får inkomster-ram. av

balanserat kapital användas för anskaffning anlägg-ochna av nya
ningstillgångar. Till självständiga organisationer kan kapitaltillskott

begäralämnas och från sådana enheter kan också regeringen
utdelning med hela eller delar årets vinst.av

reglerar kassahållning och investeringar i finansiellaLagen även
tillgångar bl.a. föreskriva bankkonton ochattgenom om
betalningar. Finansministern får bara lån med stöd lagta upp av

får detta till affárskredi-och inte delegera någon Sedvanligaannan.
innefattas inte i restriktionen och inte betalningsskyl-ärter staten

dig för självständiga lån. reglerarorganisationers Lagen även
utfärdandet obligationer finansiella instrument.och andraav

Regeringen skall möjligt, lämnavarje år, så det praktisktärsnart
årsredovisning till enligt godparlamentet. skallDen upprättas
redovisningssed och skall innefatta bl.a. balansräkning, resultaträk-
ning finansieringsanalys upplåning,och åretssamt rapporter om
lämnade garantier, utgifter anslag och tillämpadebeslutadeutöver
redovisningsprinciper. tidigare skall lämnasJämförelser med år
liksom redovisning uppnådda resultat för relevanta delarav av

organisatio-verksamheten och regeringens andelar i självständiga
och årsredovisning regleras ocksåDessa enheters räkenskapsårner.

lagen. Halvårsvis skall regeringen lämna delårsrapporter medav
Årsredovisningen till revisorer-motsvarande innehåll. skall lämnas

i augusti Revisionsberättelsenåret efter räkenskapsåret.senastna
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skall inom månad och överlämnas regeringen tillavges en av
parlamentet tillsammans med årsredovisningen.

tillkom i syfteEn lag ansvarsfull statshushállning år 1994 attom
påverka regeringens budgetförslag offentliga redovisning.och

förEnligt lagen skall intäkterna överstiga kostnaderna statens
verksamhet tills statsskulden nått hållbar nivå, varefter dennaen
nivå skall bibehållas genomsnittligt och rimlig tidsperiod.under en

nettotillgångar skall hållas tillräcklig nivå ochStatens en
skattepolitiken skall rimligt stabil och förutsägbar. Omvara
regeringen från principer skallavviker dessa den orsakernaange

detta, för till principer-till de åtgärder den vidta återgåatt attavser
hur möjligt. Vidare skall regeringenoch detta bedömssnartna vara

publicera budgetpolitiska utifrån de nämndalångsiktsprogram
ekonomiskt utfallprinciperna, skattestrategier, och samtprognoser

beslut framtidade och andra faktorer kan påverka de stats-som
finansema. skall publiceras både periodiskt ochDessa rapporter
inför parlamentsval och skall dessutom behandlas i ståendeett
parlamentsutskott.

Zeeland statliga liksomden redovisningen delarI Nya görs av
statsbudgeten enligt kostnadsmässiga principer.

Europeiska Gemenskapen3.6

EuropeiskaRådet har beslutat finansiella regler för de Gemen-om
skaperna. På denna grundval har EG-kommissionen beslutat om en

förordning budget. gällerEGss allmänna Den ävensom avser
enligtoch Kol- och Stålunionen. Syftet med budgetenEuratom är,
årligaförordningen, instrument för ochatt ett prognoservara

bemyndiganden för förväntade inkomster ochgemenskapens
utgifter.

budgetförslagKommissionen skall den september lämnalsenast
skall vidarebefordraavseende följande kalenderår till rådet, som

Budgetförslaget skalldet till parlamentet den oktober.5senast
innehålla utgifter, förändringar frånalla förväntade inkomster och
föregående detaljerad beskriv-år, beskriving verksamheten,en av
ning antalet anställda föregående års utfall. Omanalyssamtav av
inte budgeten hunnit beslutas före årsskiftet får varje månad en



65andra länderFörhållanden i1996:14SOU

Förslag tilläggs-budget utbetalas.föregående årstolftedel omav
läggas under året.budget kan

ochdelar för inkomsterinnehållertotala budgetenDen separata
domstolenkommissionen,rådet,för vardera parlamentet,utgifter

iskall indelaskommissionenBudgeten förrevisionsrätten.och en
ochadministrationskostnaderochför personal-avdelning en

sinindelas iavdelningarverksamhetsutgifter.för Dessaavdelning
avsnitt skallvarjeefter behov.och avsnitt Inomi kapiteltur

Avdelningar-ändamål.efter ellerutgifter indelasinkomster och typ
vidomförasoförutsedda utgifterförfår innehålla anslag attna

skall visas,och utfalltidigare budgetJämförelser medbehov.
kategorier.olikapersonalförteckningarliksom detaljerade över av

förteckningar bindande.Dessa är

ersättnings-vidbruttoskall budgeterasoch utgifterInkomster utom
barainkomsterförsäljning, sådanaoch vissinvesteringar ärmen

Övriga skallinkomsterbudgetår.under innevarandedisponibla
två slag,utgifter. Budgetbeloppentäcka årets ärgemensamt av
framtidabemyndiganden medbetalningarnämligen anslag för samt

fårgodkännandeparlamentetsUtanbetalningskonsekvenser.
anslagsbelopp mellan tvåöverföringarkommissionen göra av

dockvissa fallavdelning och kapitel. Iavsnitt inom ärsamma
anslaget.procentuell andelbegränsad tillöverföringsrätten aven

kanbetalningaranslagen såbudgetårsskifte hållsKring öppna att
bemyndigandenförår.anslag för Inomavräknas rättmot ramen

budgetår.tillförasanslag i vissa fall fåoutnyttjadekan över nästa
bidrag och gåvor,öronmärktainkomster, särskiltVissa ärtyper av

outnyttjadeoch sådanaför verksamhetspecialdestinerade viss
Anslagsöverskridan-budgetår.överförs automatiskt tillmedel nästa

deöverstigermotsvarande inkomsterinte tillåtna, dåden är utom
årsbalanseras på såBudgeten skallberäknade. sätt att ett

budget.utgift i årsellerbudgetsaldo inkomst nästatas upp som

sundprinciperi enlighet medskall bedrivasVerksamheten om
kostnadseffektivitetekonomi ochfinansiell styrning, samt ges

jordbruks-forsknings- ochgäller förmål. Särskilda reglermätbara
publikationsservice.ochutvecklingshjälpområdena,

mellanansvarsuppdelningförföreskrifterdetaljeradefinnsDet
fleracontroller förbokföringsansvarig ochbudgetansvarig, samt av

betalning.anställning ochupphandling,administrativade rutinerna,

3 16-0295
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Redovisningen budgetprincipema. årsbokslutetl skallstyrs av
inkomster och utgifter ställas budgeten. Isättupp samma som
bilagor skall in- och utlåningsverksamhet redovisas ekonomi-samt
administrationen analyseras. balansräkning skallEn visa tillgångar
och skulder, dvs. inkomster och utgiñer året ännusom avser men

Äveninte uppburits eller betalats. förväntade effekter EG:sav
ekonomiska förpliktelser skall bokföras. Utfallsrapporter skall
sändas till rådet och parlamentet månadsvis och kvartalsvis under

Årsbokslutetåret. skall lämnas den maj till rådet,l parla-senast
och revisionsrätten. Senast i november skall revisionsberät-mentet

telserna publiceras och parlamentet skall besluta ansvarsfrihetom
i april följande år.senast

3.7 Danmark

Danmark finnsI inte någon lag statsbudgeten. Däremot finnsom
kortfattade lagar redovisning, revision ochstatensom om om
budgetåret. den sistnämndaI föreskrivs budget- och räkenskaps-att
år kalenderår. Statsbudgeten har karaktären lag med årsär ettav
giltighetstid. detOm uppstår konflikt mellan anslagsbeloppetten

statsbudgeten och rättighet enligt lag, exempelvisen en annan
pensionslagen, gäller dock lag före statsbudgeten.annan

I grundlagen gäller fem paragrafer statsbudgetområdet. dessaI
föreskrivs skatteuppbörd och upptagande fordrarlån stödatt av av
lag. Budgetforslaget skall lämnas till folketinget fyrasenast
månader före budgetårets början. Om behandlingen statsbudge-av

inte beräknas bli slutförd i tid skall förslag till provisoriskten
statsbudget föreläggas folketinget. bemyndigande i statsbud-Utan

eller tilläggsbudget, eller i beslutad provisorisk statsbudget, fårget
inga skatter uppbäras och inga utgifter verkställas. Enligt praxis
kan dock minister få finansutskottets medgivande till ändringaren
eller tillägg till statsbudgeten.

Statsräkenskaperna skall framläggas for folketinget senast sex
månader efter räkenskapsårets slut. Folketinget väljer antalett
revisorer. igenomDessa går årsbokslutet tillseroch samtligaatt

intäkter i räkenskapema ingen utgiftärstatens upptagna samt att
finns inte har bemyndigande i statsbudgeten ellerupptagen som

budgetbeslut. harDe få all nödvändig infonnation. Deannat rätt att
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lag.meddelasrevisionenbestämmelsernanärmare genomom
folketingetföreläggsyttrandeoch revisorernasStatsräkenskapema

för beslut.

ochministeriergäller samtligaredovisningLagen statensom
kanstatsbudgeten. Denmed driftanslag påmyndigheter genom
kapitaltill-fårorganisationergälla andraministerbeslut även som

skallFinansministernmedel.med statligautgifter täcktaskott eller
hanfolketinget ochförräkenskapernamånader framläggainom sex

organisationerfrån allainformationnödvändigbegärahar rätt att
statsbudge-skall följaStatsräkenskapemaomfattas lagen.avsom

utgifter,samtliga inkomster,omfattauppställning ochtens
bestämmelserutfärdarFinansministernskulder.tillgångar och om

ordningochsäkerhetredovisningen, ävenden statliga utöversom
ochstyrningekonomisk planering,information föråstadkommabör

kontroll.

nämligentvå lagar,vilar främstrevisionsordningendanskaDen
statsreviso-och lagenverksamhetlagen revision statens omavom

Rigsrevisionen,företas delsräkenskapernaRevision avrerna. av
statsrevisorertill folketinget, delsöverfördesår 1991 av sexsom

granskning omfattarRigsrevisionensfolketinget. ävenväljssom av
medunderskott täcktafår utgifter ellerorganisationersådana som

folketing-tillstatsrevisorernasförstatsmedel. Underlaget rapporter
Rigsrevisionen.de erhåller frånredogörelserutgörset somav

Storbritannien3.8

heller ingenkonstitution och harskrivenStorbritannien saknar en
budget ochreglerasställetstatsbudgeten.samlad lag I statensom

överenskommel-praxis,flera olika lagarredovisning i samt genom
lagsanslagsbesluten harårligalämplighetsregler.och Deser

följande.innebärtillämpasställning. ordningDen som

behandlas inteBudgetenfr.o.m. aprilBudgetåret löper t.o.m. mars.
fattas våreninkomsterparlamentet. Beslutsamlat i statensom

fattas vid mångavisst budgetåravseendeutgiftsbeslutmedan ett
beslutarnovemberbörjanbudgetåretstillfällen.olika Före
hälftenomkringomfattarforskottsbudget,parlamentet somom en

detreårsplaner förpublicerasSamtidigtbehoven.de beräknadeav
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olika departementens utgifter. Regeringen avlämnar det egentliga
utgiftsförslaget i reviderat förslag i juni grundat påsamt ettmars
föregående års utfall. Vid tillfällen juni, november ochtre
februari lämnas förslag tilläggsbudget. Vid förändringarstörreom
kan sådana förslag lämnas vid andra tidpunkter.även Slutligen
begärs parlamentets godkännande eventuella överskridanden iav
februari året efter budgetåret.

Ett utgiftstak tillämpas inkluderar bl.a. vissa socialför-ävensom
säkringar och kommunala utgifter. Däremot ingår inte konjunktur-
beroende transfereringar och vissa fondöverföringar. Vidare finns
särskilda för förvaltningskostnader.ramar

statsbudgeten ettårig och inga anslagsmedel kanär Vidsparas.
budgetårsskifte finns dock viss flexibilitet att sortsen genom en
anslagskredit kan ianspråktas. huvudsakI följer budgeten fullstän-
dighetsprincipen brutto- och kassamässiga principer,samt men
vissa undantag Då parlamentet anvisat fårgörs. nettoanslag
inkomster disponeras till angivet belopp i denettupp

Överskjutandeverksamheten. inkomster skall behandlas som
allmänna budgetinkomster. Inkomster inte tillfaller staten, t.ex.som
kommunalskatter och fondmedel, inte i statsbudgeten.tas upp

Budgetens utgiftssida i två avdelningar. innefattarEngrupperas
obligatoriska utgifter, såsom på statsskulden, bidrag tillräntor EG
och löner till domare. behandlasDe inte i den ordinarie budgetpro-

Övriga utgifter i anslag på relativt hög nivå medcessen. grupperas
angivna belopp och ändamål. Regeringen får omföringargöra
mellan inom respektive anslag detta inte stridaposter om anses

parlamentets intentioner. Förutom anslagsbeloppmot skall en
beskrivning verksamheten lämnas och ifråga investeringarav om
skall budgeterade totalkostnader presenteras.

Inom för vad parlamentet ha godkänt, har ministrarnaantasramen
tämligen vidsträckta befogenheter åtaganden, lämnagöraatt
garantier och sälja egendom. Utanför dessa lämnas infonna-ramar
tion till parlamentet, ha godkänt förslagen ingenantassom om

inom viss tid. Statens upplåning och utlåningprotesterat regleras
i olika lagar eller i form villkor för anslag budgeten.av

Redovisningsprincipema i dag i huvudsak budgeterings-styrs av
principerna. I vissa fall kan dock avräkningskonton, fordringar och
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skulder förekomma budgetredovisningen påverkas. Ettutan att
antal fonder redovisas utanför budgeten. Statsbudgetens utfall
redovisas till parlamentet tillsammans med viss informationannan

utestående garantier och andra åtaganden. Revision dent.ex.om av
statliga verksamheten regleras i lag.

närvarandeFör pågår reformarbete syftar till redovis-ett attsom
ningen och statsbudgeten från sekelskiftet skall baseras
kostnadsmässiga principer och god redovisningssed.

Några iakttagelser3.9

Genomgången lagarna budget i olika länderstatensav om ger
anledning till några iakttagelser. kan sålunda konstaterasDet att
bestämmelser budget i regel fördelade mellanärstatensom
konstitutionen och särskild budgetlag. kan också konstaterasDeten

bestämmelserna i utsträckning områden,att stor avser samma men
formerna och den sakliga innebörden bestämmelsernaatt av

varierar.

Konstitutionerna

konstitutionen föreskrivsI regeringens uppbära skatt ochrättatt att
åsamka utgifter beroende parlamentets beslutärstaten av om
statsbudgeten. de flesta länder dock regeringen befogenhetI attges
besluta utgifter med anledning undantagstillstånd och krig.om av
Vanligen koncentreras intresset till statsbudgeten instrumentsom
för resursfördelning för styrning verksamheten. deIänsnarare av
fåtal fall det föreskrivs statsbudgeten skall balanserad finnsatt vara
regler medger undantag.som

Beträffande budgetprocessen föreskrivs vanligen den tidpunkt då
budgetförslaget skall inte Skulleframlagt, alltid exakt.vara men
inte statsbudgeten före börjanbeslutad i tid budgetåretsvara
anvisas i konstitutionema förlängningolika lösningar såsom av
föregående statsbudget, provisorisk tillämpning förslagetdetav nya
eller reglering vilken verksamhet får fortsätta. I etttypav av som
fall f°ar regeringen själv besluta statsbudgeten då tidsfristen förom
parlamentsbehandlingen gått Möjligheten under året kommaattut.
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ofta intemed tilläggsförslag finns i samtliga länder, ärmen
bestämmelserpreciserad. del konstitutionerI att omangesen

medstatsbudgeten skall beslutas lag.

Budgetlagarna

befogenheter och skyldighe-detaljerade bestämmelser hurMer om
parlamentet ochflnansmaktens område fördelas mellanter

budgetlag.regeringen finns i de flesta länder i en

syfteprincipiella roll ellerovanligt statsbudgetensDet är att
förekommer i något fall.formuleras i budgetlagen det Deäven om

omfattaflesta budgetlagar föreskriver statsbudgeten skallatt statens
innebörden i dessa begreppsamtliga inkomster och utgifter, men

falli många otydlig.är

tillgripsolika teknikerBruttobudgetering föreskrivs normalt men
viss verksamhet.för klara specialdestination inkomster föratt av

utanför budgeten, specialkontonkan fråga fonderDet vara om
ii anslutning till eller nettobudgeterade anslag.budgeten Bara

föreskrivs avgiftsflnansierad verksam-några länder resultatetatt av
får i särskild ordning.het skall följas och detta då ofta görasupp,

inte alltidFlertalet statsbudgetar dettakassamässiga, ävenär om
vid budgetårsskifteuttryckligen lösa problemFörsägs. att

innebörden i kassamäs-föreskrivs särskilda rutiner eller modifieras
kostnadsmässigasigheten. några fall föreskrivs utgifts- ellerI

budgeteringsgrunder viss verksamhet eller vid sidanför av
verksamhet.statsbudgeten. gäller särskilt vid intäktsflnansieradDet

uppdelning mellan inkomster och utgifter finns oftaUtöver mer
eller skallmindre detaljerade föreskrifter hur statsbudgetenom

obligatoriska ochuppställd. några fall skillnad mellanI görsvara
övriga utgifter personalkostnader och programkostna-eller mellan

flertalet realekonomisk indelning ider. fall föreskrivsI en
funktio-drift, investeringar och transfereringar samt engrupperna

Avgiftsflnansieradnell, organisatorisk ändamålsvis indelning.eller
finansförvaltning behandlas oftaverksamhet och separat.

Olika antingen uttryckli-anslagstyper finns i flertalet statsbudgetar,
Möjlighetereller konsekvens dispositionsregler. attgen som en av
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överskrida eller anslag till kommande budgetår finns ofta.spara
kanDetta ske regeringen eller finansministernattgenom ges

Ävenmöjlighet fatta sådana beslut inom vissa i deatt ramar.
länder där statsbudgeten har lags form gäller lagar framförandra
villkor eller beloppsbestämningar i budgeten. fråga lagstadga-I om
de transfereringar finns sålunda möjlighetofta överskridaatt
anslagsbeloppen eller andra tekniker säkerställaatt att staten
uppfyller sina skyldigheter. Regeringens anslag gällerrätt att spara
mestadels bara i fråga investeringar och flerårsprogram.om

Möjligheten för regeringen överföra anslag mellan olika delaratt
statsbudgeten finns i alla länderna, begränsas olika sätt.av men

vissaI fall måste omföringsmöjligheten markerad ivarit redan
statsbudgeten, i andra fall gäller högst viss andel anslagatt en av
får överföras eller överföring fårbara mellan anslag förgörasatt

ändamål eller utgiftsslag. något fall gäller omföringsmöj-Isamma
lighetema främst från anslag för oförutsedda ändamål.ett

ekonomiskaBemyndiganden åtaganden anvisadegöraatt utöver
anslag förekommer i flertalet budgetlagar. oftast åtagan-De avser
den medför utbetalningar under kommande budgetår,som exem-
pelvis beslutade flerårsprogram. något fall jämställs dessaI
bemyndiganden med anslag ifråga budgetbehandling ochom
uppföljning. Bemyndiganden kan också regeringen fårattavse
lämna garantier.lån eller ställa oftaDe belopps- eller tids-är
begränsade och knutna till vissa anslag eller ändamål. sällanMer
lämnas uttryckliga bemyndiganden disponera andra inkomsteratt

skatter, egendom eller ingå avtal. hellerInteän att avyttra att
regleras frågor andra verksamhetsformer, exempelvis bolagise-om
ring eller stiftelsebildning, eller samverkan med andra juridiska

i någon enstaka budgetlag.änannatpersoner

Redovisningsprinciperna oftast underordnade budgeteringensär
behov. de få fall dåI hänvisning till god redovisningssed görs
föreskrivs indirekt från dessa principer. Kassamässighetenavsteg
medför också någon tillgångs- och skuldredovisning knappastatt
förekommer.

Föreskrifter uppföljning verksamhetens kostnader ellerom av
ekonomiska resultat finns bara i någon enstaka budgetlag, liksom
hänvisning till Verksamhetsmål och effektiv styrning. Däremot
förekommer i flera budgetlagar krav god hushållning,på samhälls-
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egendom.ekonomisk balans eller effektiv användning statensav
föreskrivs löpande rapporteringbudgetlagamaI ett avpar av

kvartalsvis månadsvis.utfallet till parlamentet eller-

detaljerade föreskrifterSamtliga lagar har dock eller mindremer
form skall någraoch i vilken årsuçfallet Inär rapporteras.om

utfall och skuldsättning-länder koncentreras intresset till budgetens
uppgifter fordringar ochandra länder krävs därutöverI omen.

garantier. ilämnadeskulder, fonder, gjorda åtaganden och Bara
och balansräk-land finns förutsättning lämna resultat-något att

kostnader tillningar Finansieringsanalys relateraoch samt att
finns föreskrifterverksamhetsresultatet. budgetlagarl några attom

verksamhetersekonomiska utfallet, olikainte bara det ävenutan
skall redovisas for parlamentet.sakliga resultat

ekonomiskaregeringensSamtliga länder reglerar revision av
parlamentetförvaltning fall föreskrivs uttryckligeni lag. någraI att

skall besluta i fråga ansvarsfrihet.om
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Forskningsresultat budget-4 om

och budgetutfallprocess

empiriskdetta kapitel presentation teoretisk ochI ges en av
forskning mellan olika faktorer i den därsambandom process
budgeten budgetutfallet. Avsikten tecknabeslutas och är att en

kompletterande ochbred bakgrundsbild de ibland motstridiga,av
forskningensvårtolkade slutsatser den aktuella internationellasom

erbjuder. kapitlet hänvisningar till den litteraturI görs som
framställningen baseras på.

Åtskilliga och kanske de viktigaste faktorer påverkarsom- -
sitt ochbudgetprocessens utfall har i statsskickets grunderursprung

politikens allmänna villkor. Sådant kan självfallet inte regleras i en
ocksåbudgetlag. framgår det följande finns det emellertidSom av

budgetprocessen itekniska aspekter betydelseärmer som av
forma effektivare budgetprocess.strävan att en

Efter inledande avsnitt i avsnitt översiktligkort 4.2görsett en
forskningsresultat politiskagenomgång samband mellan detav om

utformning budgetutfallet. avsnitt och 4.4och I 4.3systemets
diskuteras budgetpolitikens budgetprocessenmål ettsamt som
forum for övergripande avsnitt belysesprioriteringar. I 4.5
budgetpolitikens stabiliseringspolitiken och debetydelse för
motsättningar kan budgetdisciplin och makro-finnas mellansom

diskuterasekonomisk Stabilisering. återstoden kapitletI av
budgetprocessen fråni detalj. identifieras i avsnitt 4.6Förstmer

svagheter i budgetprocessen.teoretiska utgångspunkter olika I
empiriskaavsnitt redogörs för betydelsefulla studier4.7 av

mellan utformning ochsamband budgetprocessens närmare
iakttagelserbudgetdisciplin. Kapitlet avslutas med någraatt

redovisas.
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Bakgrund4.1

OECD-ländemas offentliga finanser har för starka påfrest-utsatts
sjunkitningar under de åren tillväxten har25senaste attgenom

och arbetslösheten har ökat samtidigt ekonomiema har utsattssom
för finansiellstörningar oljeprischocker och turbulens.som

offentliga sektorn vuxit iParallellt med denna utveckling har den
de flesta länder. denna i utsträckning miljö harI stor gemensamma
de olika offentliga finanser utvecklats mycketOECD-ländemas
olikartat. länder kan urskiljas. förstaTre Den gruppengrupper av

finanspolitik.består länder har haft långsiktigt hållbarav som en
ochTill denna hör exempelvis Storbritannien, Frankrikegrupp

Tyskland. Skuldutvecklingen i Belgien, Italien, Grekland och
Sverige under 1990-talets inledande år kan däremot karaktäriseras

tredjeohållbar. Irland, Nederländerna och Danmark tillhörsom en
har ohållbar skuldutveckling tilllyckats vändagrupp som en en

hållbar.

dessa skillnader ekonomiska förklaringarDet svårtär att ge som
helt bortser från Betydandeden politiska beslutsprocessen.
forskningsinsatser därför, femhar speciellt under de åren,senaste

analysera hur den institutionella för budgetpoli-ägnats att ramen
tiken påverkar budgetutfallet. del litteraturen inom områdetEn av
behandlar förhållandet mellan det politiska och budgetenssystemet
utfall. Graden politisk polarisering mellan partier i parlamentet,av
förekomsten antaletkoalitions- och minoritetsregeringar samtav
regeringsskiften för sökafaktorer därvid användsär attsom
förklara skillnader i benägenheten ackumulera budgetunderskott.att

politiska förutsättningarna i sin sammankoppladeDe är näratur
med valsystemets utformning.

finns också forskningsresultat pekar utformningenDet på attsom
budgetutfallet. Medbudgetprocessen har betydelse förstorav

budgetprocessen regler principer påverkarde ochavses som
utformningen gäller förregeringens budgetförslag,av som
parlamentets möjlighetergodkännade budgeten och dess göraattav
tillägg genomförandet och kontrollenbudgetensamt styrsom av

budgetutfallet. Budgetprocessens utformning beskrivs i tvåav
dimensioner. första hur det intressetDen välavser gemensamma

långsiktigt hållbara statsfmanser allmänintresset är represente-av
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i förhållande till olika intresseradeärrat grupper som mer av
statsutgifter områdenökade eller minskade statsinkomster på som

viss statsfmansiella utvecklingen idenän stortgynnar en grupp av
för den tolkassärintressen. starkare ställningEn senare gruppen

i allmänhet det försvagar budgetprocessen, vilket tenderarattsom
till dimensionen harleda budgetunderskott. andraDen attatt stora

med i vilken mån de politiska beslutsfattarnagöra styrs av
kortsiktiga intressen. Förhållanden begränsar det kortsiktigasom
spelutrymmet innebära bättre förutsättningar för uppnåantas att en

budget-starkare budgetdisciplin, dvs. relativt små underskott. En
starkt de kortsiktiga intressenadär allmänintresset ochärprocess

är sägs stram.varasvaga

budgetprocess främjar makroekonomisk stabilitetEn stram genom
från utvecklasskuldutvecklingen tillräckligt snabbt hejdasatt att

inte långsiktigt hållbart och effektivitetensätt ärett attsom genom
i användningen budgetmedel ökar. Fördelarna med stramav en
budgetprocess emellertid ställas i relation till eventuellamåste
kostnader för budgetregler. hård begränsning detEnstrama av
kortsiktiga handlingsutrymmet kan stärka budgetpolitikens lång-
siktiga trovärdighet, flexi-inriktning och priset kan attmen vara
biliteten, blirdvs. möjligheten oförutsedda händelser,att reagera
för hårt beskuren.

politiska budget-och4.2 Det systemet
utfallet

Utformningen lämplig budgetprocess inte oberoendeär avav en
politiska fram. dedet inom vilket budgeten Omsystem tas

tillpolitiska förhållandena sådana de tenderar ledaär att att
systematiska budgetunderskott, också motiven starkare förså blir

ha budgetprocess.att stramareen

lyft fram olika förklaring-årens teoretiska forskning harDe senaste
storabli vanligtill regeringar låter budgetunderskotten Enattar

politisk instabilitetslutsats från de teoretiska modellerna högär att

l exempelvis Alesina Tabellini och SvenssonSe och 1990, Persson
Tabellini Alesina 1990.1989 eller och
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i form regimskiften politiskoch polarisering, dvs. kraftigatätaav
skillnader i politiska värderingar mellan regering och opposition,
tenderar leda till budgetunderskott.störreatt

Utvecklingen i OECD-området avspeglar det teoretiska sambandet
mellan politisk stabilitet och offentliga finanser. Under 1960-talet
fram till början 1970-talet skuldkvoten låg i så gottav var som
samtliga OECD-länder. Efter år har skuldutvecklingen1970 sett
mycket olika i olika OECD-länder skuldkvoten harut men
trendmässigt ökat. Mellan år 1960 och den genomsnittliga1972 var
regeringsperioden i OECD-området år. Motsvarande siffra10,5

årmellan år 1973 och omvända sambandet1987 6,5 Detvar
mellan längden den genomsnittliga regeringsperioden och
skuldutvecklingen skulle således slutsatserna från demotsvara
teoretiska modellerna.

Genom konstruera index beskriver graden politiskatt ett som av
polarisering under och 1980-talen1970- har Alesina kunnat påvisa

det teoretiska sambandet mellan polarisering och skuldtillväxtatt
datainte Slutsatserna från korrelationsstu-dessa enklamotsägs av

dier måste emellertid tolkas med försiktighet. Risken detstor att
Äveninte orsakssamband fångas uppenbar. sådanaär ärsom om

samband föreligger självfalletså också andra förklaringar tillär
länders olika skuldutvecklingar viktiga.

förklaringarDe lyfts fram i föregåendedet handlar hursom om
förhållandet mellan regering och opposition påverkar utvecklingen

de offentliga finansema. finns också teoretiska modellerDetav
försöker förklara budgetunderskott med motsättningarstorasom

inom regering. innebörd de teoretiskaEn modellerna är atten av
i regering, där preferenserna mellan olika gårrepresentanteren
kraftigt isär, underskott Problem med åsiktspola-är större vänta.att
risering i koalitionsregeringar i enpartiregering-större änantas vara

Speciellt i situation landdär för ekonomiskutsättsettar. en en
störning, konjunkturnedgång, kan intressemotsättningamat.ex. en
inom koalitionsregering bli svåra hantera. skattehöjningaratten
eller utgiftsminskningar drabbar ofta väljargrupper olika. partierDe

kortsiktiga förlorare bland väljarnarepresenterar antassom vara

2 För detaljer Alesina och Perotti 1994.se
3 se Alesina och Perotti 1994
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ovilliga till föreslagna besparingar eller skattehöjningar. Konse-
kvensen kan då bli, enligt teorin, regering väljer låtaatt atten
budgetunderskottet öka försteller efter period utdragnaen av
förhandlingar höjer skatterna eller minskar utgifterna.

En systematisk senfårdighet vad gäller nödvändiga budgetanpass-
ningar leder i försämrat ekonomiskt läge till besparings-ett större
behov. Skäl härtill avståndet till vad långsiktigtär att ärsom en
hållbar budgetpolitik successivt ökar och ränteutgiftemaatt
statsskulden under den tid då inga åtgärder vidtas. Förväxer en
minoritetsregering bestående flera partier de partistrategiskaärav
komplikationema eftersom varje åtgärd kräverännu större,
förhandlingar både inom regeringen och med oppositionen.

Hypotesen koalitionsregeringar benägna till underskotts-äratt mer
finansiering har empiriskt. Roubini och Sachs 1989 itestats gör

gällande, efter ha beaktat andra budgetpåverkandeuppsats atten
faktorer, koalitionsregeringar tenderar leda till budgetunder-att att
skott. Edin och Ohlsson visar1991 emellertid i studie, dären
Roubini och Sachs datamaterial utnyttjas, framfördet allt äratt
minoritetsregeringar och inte flerpartiregeringar majoritetmed som
tenderar tillupphov budgetunderskott. finns dockDetatt storage
uppenbara undantag från det empiriska sambandet mellan minori-
tetsregeringar och budgetunderskott. Exempelvis har Danmark vänt

ohållbar utveckling och sedan mitten 1980-talet upprätthålliten av
god budgetdisciplin, landet koalitions- ochtrots att styrtsen av

minoritetsregeringar. Väl märka teorierna handlarär attatt om
politisk polarisering inom och mellan politiska partier. Finns en

samstämmighet hos majoritet i parlamentet denstor en om
ekonomiska politikens utformning, inte minoritetsregeringär en
eller koalitionsregering tecken politisk polarisering.etten

vanligt förkommandeHur det med många partier i parlamentet,är
koalitionsregeringar och minoritetsregeringar hänger till delen

med valystemets utfonnning. Länder med proportionellasamman
val har i allmänhet både fler partier i parlamentet och fler rege-
ringspartier länder tillämpar majoritetsval. sambandEttän som
mellan valsystemet och statsskuldens storlek har också kunnat
observeras. De OECD-länder har proportionella valsystem harsom

genomsnittlig skuldkvot betydligt högre skuldkvotenär änen som
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majoritetsvalf påverkarutformningValsystemetsi länder harsom
heltvalperioder blirofta regimskiften sker. Med längreockså hur

enligtregeringsbyten färre vilket,naturligt antalet resonemangen
budgetunderskott.i mindreföregående, kan förväntas resulterai det

därSverige landforkningsresultat framstårljuset dessal ettsomav
institutio-politiska ochganska derisken skulle kunna stor attvara

budget-medverka tillförutsättningarna skulle kunnanella en svag
partipolitiskasvenskadisciplin budgetunderskott.och Denstora

utfomining innebärmed valsystemetsstrukturen tillsammans en
minoritetsregeringar.koalitions- ochrelativt hög sannolikhet för

också25-årsperioden harAntalet regimskiften under den senaste
riksdagen nyligenjämförelse med den föregående.ökat i Den av

börtill fyra årvalperioden frånförlängningenbeslutade treav
harriksdagspartierregimskiften. Antalettill färredock leda

tilli allmänhet ledastigit.emellertid också sämreDetta änantas
eljest.budgetdisciplin än

och bör läggasaspekter kanSjälvklart finns det andra som
för godförutsättningarnautformningen valsystemet än enav

ochstarka teoretiskafinns tämligenbudgetdisciplin. Eftersom det
politisk-institutionella förhållande-indikationer deempiriska att

blirbudgetdisciplin,relativtleda tilli Sverige kan svagna en
relativtmotvikt härtill hamotiven starkare för stramatt enensom

budgetprocess.

förforumBudgetprocessen4.3 över-som

prioriteringargripande

beredningingår regeringensden statliga budgetprocessenI av
i parlamentetbudgetförslagetbudgetförslaget, behandlingen av

uppföljning. delargenomförande och Debudgetenssamt av
till förhållan-lätt kanaktörernabudgetprocessen nyaanpassasom

ibudgetutfallet. intresseförväntas påverka Avden kan inte är
bindande restrik-eller mindrereglerstället sådana utgörsom mer

fråga detinte endasttioner för budgetprocessen. Det är om
budgetprocessen,liknanderegelverk i fonn lagar och styrav som

4 1991.GrilliSe Alcsina och Perotti 1994 etsamt



SOU 1996: 14 F orskningsresultat 79

också exempelvis värderingar, sedvänja och arbetsorgani-utan om
sation.

central fråga iEn vilken grad de formella och informellaär
reglerna begränsar vad brukar kallas för universalism ochsom

budgetarbetetreciprocitet i Med universalism i dettamenas
sammanhang "något till alla", dvs. högre utgifter inomatt attges

visst område får skäl för högre utgifter också inom andrautgöraett
områden. Reciprocitet i detta sammanhang gälla stöd frånnäranses
någon kräver motprestationer formi utgifter någotpart annatav
område.

Frågan budgetprocessens utformning påverkar budgetutfalletom
har sedan lång tid varit föremål för teoretiska och empiriskaen
forskningsinsatser. Mycket den äldre forskningen partiell iav var
den meningen olika delmoment i budgetprocessen studerades,att

exempelvis sambandet mellan röstningsförfarandet ochsom
röstningsutfallet i parlamentsbehandlingen eller budgetens egenska-

automatisk konjunkturstabilisator. Senare forskning ochper som -
då framför allt Hagens 1992 pionjärarbete har i ställetvon -
försökt analysera förhållandet mellan utformningen budget-att av

samtliga och budgetdisciplinen. Enligtmomentprocessens von
Hagens studie leder budgetprocess i de tolv EU-stramareen -
länder har tillhan analyserat- systematiskt lägre budgetunderskott
och mindre statsskuld. I Poterba visas1992uppsats atten en av
de delstater i Förenta striktare förhar regler budget-staterna som
balansering snabbare andra utgiftsökningarpå ochänregerar
inkomstminskningar.

den budget parlamentI fastställer de offentliga utgiftemasett anges
storlek, sammansättning finansiering. Effekternaoch offentligav
verksamhet brukar delas allokeringseffekter, fördelningsef-iupp
fekter och stabiliseringseffekter. Därtill kan läggas budgetens
påverkan på ekonomins tillväxtförutsättningar. Budgeten blir
därmed viktigt forum för konfliktlösning och övergripandeett
politiska prioriteringar. budgetprocessen hanteras inte endastl
konflikter mellan olika politiska målsättningar också kon-utan
flikter mellan individer och intressenhar i budgetar-grupper som
betet. finns ocksåDet olika uppfattningar lämplig fördelningom

5 Se Shepsle 1979.
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budgetunder-och utgifter. högretiden skatteinkomster Ettöver av
med högrei framtiden finansieras skatterskott i närtid måste dock

utgifter.eller lägre

till möjligabudgetarbetet skall kunna leda bästaFör att resursan-
i budgetenalla statsutgifter ingårvändning krävs, teoretiskt sett, att

i budgetprocessen. Detresurskonflikter behandlasoch alltså allaatt
inkomsternödvändigt tidigare fattade beslutocksåär statensatt om

och utgifter kan omprövas.

beslutsfattarnasärskilt i miljö därOmprövning kan emellertid en-
särintressenkortsiktiga överväganden och där är överrepre-styrs av

statsskuldsutveckling, osäkerhetohållbarsenterade leda till en-
samhällsekonomiskdärtill koppladframtida förhållanden ochom
präglas allmän-instabilitet. omprövande budgeteringEn som av

ii stabilitet dedäremot resulteraintresset och långsiktighet kanav
inkomsterna.offentliga utgifterna och

ställer orimligasamtliga utgifterårligen i grundenAtt ompröva
infomiation. praktikenförmågan och analysera Ikrav på taatt

delbudgetarbetetbegränsas omfattningen storatt en avavav
kanstyrda lagfästa reglerutgifter och inkomster ärstatens somav

inte styrdutgifternasnabbt ändra. delsvåra Den äratt somavvara
innevarande årsregler ofta marginalistiskt bestämdär attgenomav
eller minskningmindre ökninganslag till utgångspunkt förtas en

bedrivs därförbudgetarbetetför praktiskaanslaget år. Detnästaav
de statliga utgifternai allmänhet endast mindre delså att aven

i mednaturligt ochvarje blir föremål för omprövning.år Detta är
och mångafinns i fråga hurbegränsningar också storaatt om

tidsrymd.avgränsadförändringar samhället kan klara inom en

övergripande målBudgetpolitikens4.4

skallden skapagrundläggande krav budgetprocessenEtt är att
Vidskuldutveckling.goda förutsättningar för långsiktigt hållbaren
ochutgifterutvecklasicke hållbar skuldutveckling statensen
kanförlängningen inteiinkomster sådant sätt attett staten

skulden,bortbetalningsåtaganden inflaterafullgöra sina utan att
Skuldutveck-värde.inflation minska skuldens realadvs. låtaatt
statsmakternalångt,lingen tillåts emellertid knappast gå så attutan
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utvecklingen. Envändaellerhejdaföråtgärdervidtar att svag
ianpassningsådan görs sentinnebära ettkanbudgetprocess att en

förkostnadersamhällsekonomiskaViktigaskede. anpass-senen
ekonomin ökar. Enosäkerheten imedhängerning attsamman

tillväxt,lägreochinvesteringartill lägreledaosäkerhet kanökad
vilketräntenivåer,realahögreochivariationer räntesatserstörre

förmögenhetsomfördelningar.iresulterasin kani tur

harförstaprincipiella slag. Den atttvåOsäkerhetsfaktorerna är av
besparingardeutformningenosäkerhetenmed somgöra avom

hållbartillstatsskuldenåterföraförbeslutaskommer att enatt
statsfmansema,risken förosäkerhetsfaktomandra är attnivå. Den

kontrollunder startarbringas stateninte kan attallt, utan entrots
utgifterna.sedelpressfinansierahöginflationsprocess attgenom

budgetunder-växandemedökakanosäkerhetBåda slagen antasav
statsskuld.ochskott

förutsättningar förskaparbudgetprocesspåKraven ensomen
lågperioderihögreställasocksåmåsteskuldutvecklinghållbar av

1960-taletUnderarbetslöshet.stigandeochtillväxtfallandeoch var
ohållbaruppvisadeOECD-landnågotknappastdet ensom

hade däremot1980-talenoch ett1970-Underskuldutveckling.
karaktäriseraskanskuldutvecklingländerantal somstort somen

ökandedensannoliktohållbar härtillorsakerna attDe yttre var
försämra-oljeprischockemaochtillväxtenlägrearbetslösheten, den

skuldutveckling.hållbarlångsiktigtförförutsättningarnade en
och1970-undervisade sigländeriBudgetprocedurema många

förhindrakunnaförtillräckligt1980-talen inte attstramavar
arbetslöshetenföll ochtillväxten steg,skuldkvoterväxande när

dag harIställdesbudgetpolitikendärsituationidvs. prov.en
vid 1970-skuldkvotmycket högre änOECD-länderde flesta en

budget-medkombinationiskuldkvotinledning.talets Hög svaga
störningar.ekonomiskavidsårbarhetenökarprocesser

tilllederbudgetprocessenkravgrundläggande ärEtt att enannat
mellanfördelningensåvälgällerresursanvändning. Dettaejfektiv

utgifterna. Ettoffentligasamladedeutgiftsprogramolika som

6 uthållighetsmåtthar konstruerat1994Harden ettoch somHagenvon
ochStorbritannienTyskland,Frankrike,endasthadeEU-ländertolvvisar att av

1971-1984.årskuldutveckling underhållbarLuxemburg en
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nödvändigt villkor för effektivt resursutnyttjande är att nyttan av
ökning i något utgiftsprogram måste överstiga den samhälleligaen

ñnansieringskostnaden.7 Ett effektivitetsvillkorannat dagensär att
kostnader och intäkter på lämpligt i förhållandesätt tillvägs
framtida kostnader och intäkter. Underskottstinansierade utgifter
leder till lägre ñnansieringskostnad i dag till priset högreen av en
tinansieringskostnad i framtiden ochnär räntor amorteringar skall
betalas. En viktig anledning till inte under längreatt tidstaten en
bör låta statsskulden utvecklas icke hållbartett sätt är att
fördelningen skatter och utgifter tiden då inteöver blir effektiv.av
Sådana effektivitetsvillkor dock inteär värderingsfria. Den
marginella krona i omfördelningnyttan från höginkomst-av en en

till låginkomsttagaretagare i viss mån beroendeär beslutsfat-en av
värderingar. Tilltarnas saken hör också investeringar i infra-att

struktur och inte minst utbildning kan god framtida avkast-ge en
ning.

Att någon budgetprocesstro att vid någon tidpunkt kommer att
uppfylla de nämnda effektivitetsvillkoren naturligtvis heltär
orealistiskt. Strävan bör dock utgiftsprogramstörre baserasattvara
på samhällsekonomiska kalkyler och metoderna för sådanaatt
kalkyler utvecklas och tillämpas konsekvent.

Effektivitets- och uthållighetsargument kan tyckas motivera en
ganska restriktiv hållning till budgetunderskott och skuldackumula-
tion. Denna slutsats dock inte heltär självklar. Den s.k. skattesats-
utjämningsteorin tidsproñlensäger föratt de statligaoavsett
utgifterna bör skattesatserna tiden.hållas konstanta Skattesat-över

skall då på sådansättas nivå kan finansierasema sinaatt statenen
Ändrarförväntade framtida utgifter. skattesatser mellanstaten olika

tidsperioder kommer marginalkostnaden för ytterligare skatte-en
krona olika i olika perioder,att vilket strider de effektivi-vara mot
tetsvillkor Innebördennämnts. skattesatsutjämningsteorinsom av

iär perioder däratt utgifternastaten skall tillåtaär budget-stora
underskott och de små skallnär budgetenär överbalanseras. Det är

7 Vilket innebär varje satsadatt kronanyttan måste överstiga kronalav
eftersom den samhällsekonomiska kostnaden för ytterligare 1 kronaatt ita
skatt i allmänhet överstiger l krona.

8 Tax-smoothing, Barro 1979.se
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depreferenserframtidade styrförutseemellertid svårt somatt
skattebaser.olikautvecklingenliksomutgifternaoffentliga av

följer slutsatsenÄven teorier attkeynesianskatraditionellaav
Godakonjunkturellt mönster.följabörbudgetunderskottet ett

underskottsektornsoffentligadensåledes förfinns attargument
konjunkturelltfölja mönster.tillåtasbör ett

grunderekonomisk-teoretiskaskälandrafinnsDet även som
skuldackumulation.offentligochbudgetunderskottmotiverakan en

siktochperiodunder storaskäl kansådant attEtt envara
Självfalletinfrastruktur.landsiinvesteringar görs ettlönsamma
statsfinan-påkravenekonomiskadesituationerocksådet närfinns
samhälls-målen,politiska närunderordnas de t.ex.måsteserna

hotas.oberoendetnationelladetellerskicket

makroekonomiskochBudgetprocessen4.5

stabilitet

dvs.diskretionär, statensantingenkanFinanspolitiken vara
ellerbeslut,särskildautgifter bestämsoch varainkomster genom

konjunkturcykeln.oförändrade överreglerstyrd ärsomav
politik ärfonnen attdiskretionäradenmedSvaghetema av

ochkonjunkturcykelngenomslag ialltförofta fåråtgärder sentett
utgifterregelstyrdaintressen. Dekortsiktigatjänaåtgärderna fåratt

s.k.verkarkonjunkturutvecklingen,följerinkomsteroch somsom
iförändringardirektochstabilisatorerautomatiska svarar

förbättraskonjunkturenögonblickkonjunkturläget. I somsamma
minskar.arbetslöshetförutgifternaochskatteintäktemaökar

påeffektertillupphovautomatisktarbetslöshetökadOmvänt ger
ochskatteintäkterlägreforminkomstsida ibudgetens av

arbetslöshetsunder-förutgifterhögreutgiftssidabudgetens genom
iefterfrågelägetallmännadetbudgetenEffektenstöd avm.m.

kraftig.därförekonomin blir

jämförelseifördelarviktigasåledesharstabilisatorerAutomatiska
budget-statligapolitik. Deefterfrågepåverkandediskretionärmed

diskretio-och inteautomatikallmänhetockså idrivssaldona avav
kanbudgetunderskottgivetdeldvs.åtgärder, större ettnära aven

stabilisatorerautomatiska äneffektertillbakaföras av
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effekter enskilda utgiftsbeslut. Detta belysesav förändradattav
arbetslöshet bidrar till förklara utvecklingenatt statsskuldkvoten.av

För de automatiskaatt stabilisatorerna skall förenliga medvara en
uthållig skuldutveckling, måste dock de underliggande utgifts- och
skattebasema följa cyklisktett mönster. Exempelvis måste
arbetslösheten pendla kring tidenöver konstant nivå råderen som
vid normalt konjunkturläge,ett den s.k jämviktsarbetslöshetsnivån.
Problem uppstår nivån jämviktsarbetslöshetenom förändras
eller strukturella förändringarom iäger andra utgifter ellerrum
skattebaser. En uppgång i jämviktsarbetlösheten innebär deatt
regelsystem kanske tidigare långsiktigt hållbarasom inte längrevar
blir det.

En viktig förklaring till Sveriges försämrade statsfinanser under
1990-talets inledande år nivånär jämviktsarbetslöshetenatt steg
kraftigt efter under trettio års tidatt legat stabilt kring procent2-3
En förklaringen till den svenskaannan skuldutvecklingen är att
budgetprocessen reagerade och långsamtsvagt på strukturella
förändringar. Svårigheten dockär redan i tidigtatt skedeett avgöra
vad strukturellär uppgång i arbetslösheten.som en Det förstär
efter åtskilliga år det, möjligen, kan konstaterassom sådanatt en
uppgång har skett. Försvagningen många andra europeiskaav
länders statsfinanser under 1980-talet kan också till delstor
förklaras uppgång i jämviktsarbetslöshetsnivåema.av en

Hur mycket konjunkturberoende automatik bör finnas isom en
statsbudget beroendeär hur lång tid det för statsmakternaav tar att
identifiera strukturella förändringar i konjunkturkänsliga inkomst-
och utgiftskomponenter och dessaatt så skuldutveck-reagera att
lingen åter blir långsiktigt hållbar. Denna identifieringstid måste
också kortare statsskulden i utgångslägetvara hög,om dvs.är med

statsskuld blirstor det riskabelten ha mycketatt automatikmer i
budgeten.

Automatik kan också hot uthålligett skuldutvecklingmotvara en
regeltillämpningen inom olikaom utgiftsområden blir generösmer

tidenöver och förmånstagare eller skattskyldiga harom möjlighet

9 För genomgång olika forskningsresultaten rörandeav nivån den
svenskajämviktsarbetslösheten kapitel 8 i 1995 års långtidsutredning.se
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Effektiviteten ireglerna.beteende tillsittstarktatt anpassa
utgiftsexpansionsådanundergrävasresursanvändningen kan enom

prioriteringar.övergripandemedvetnaföljdinte är en av

statsskuldenidentifreringsproblemethantera närmöjligtEtt sätt att
intebudgeten,balanserakani utgångsläget attär attstor, t.ex.vara
takutnyttjanivå ellervissöverstigabudgetunderskottetlåta atten

däremotOmkonjunkturförsämringar.utgifter vidför statens
stabilisa-automatiskadeliten skulleutgångslägetstatsskulden i är

styrka.med fullslå igenomkunnatillåtastorema

i budgetprocessenSvagheter4.6

långsiktigtskallbudgetpolitikenmålenAvvikelser från att vara
två olikafrämstberostabiliserande kanocheffektivhållbar,

budgetprocessen.svagheter i

ochförhållandet mellanmed sär-harsvaghetenförstaDen göraatt
statsbud-fördeldrari budgetprocessen. Deallmänintressen avsom

befolkning-begränsad deloftautgiftsposter utgörgetens avmeren
offentli-motsvarandefinansieraskatt förbetalarden attän somen

Även särskild förmånfördeldrardeutgifter. av enom somga
ändå vinnare.blir deandel skattenproportionellamed sinbidrar av

budgetprocessenisärintressenförmånssidansställning förstarkEn
överskattas. Ioffentliga utgiftertill värdetdärför ledakan att av

samhällsekonomiskadeninnebär deteffektivitetstermer att
samhällsekonomiskadenöverstigerförmånerför olikakostnaden

intäkten.

ökaeliminerasprincipproblem kan istrategiska attDessa genom
budgetprocessen." ske tvåkanDettacentralisering igraden av

ställning istarkareallmänintressetDet sättet ärsätt. att engeena
utgiftsministrama gärnaandrabudgetarbetet. gemensamt,Det är att

ekonomisk-utgiftsramar. Iskede, kommeri tidigt överensett om

lo förde1981 därexempelvis Weingast attargumenterarSe et
utgifter iöverskatta värdettenderarfrån olika Valkretsar attrepresentanter av

dessa.skattefinansierakostnadenrelativtkretsenden attegna
l analysteoretisk1995 föroch Harden närmareSe Hagen avenvon

budgetutfall.centralisering ochmellan gradensamband av
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teoretiska uttrycks detta den negativatermer att externasom
effekten för alla skattebetalare föreligger vid decentraliseratsom
beslutsfattande internaliseras. Därigenom kan problemet med
överutnyttjande lösas.av gemensamma resurser

En stark ställning för olika särintressen kan också leda till för höga
utgifter preferenserna för utgifter inom det områdeom som
särintresset starkare allmänintressets preferenser.ärrepresenterar än
Traditionell s.k. public-choice teori exempelvis högreantar att
utgifter eller antal anställda ökar den privatastörre hosnyttan

makthavare.utgiftsområdets

Det bör också betonas alltför stark ställning för olikaatt en
särintressen inte endast riskerar leda till för utgifteratt stora ett
visst område. Med många och starka särintressen kan de offentliga
utgifterna totalt bli för och leda till långsiktigtsett stora en

Ärohållbar skuldutveckling. dessutom särintressena olika starka
inom olika utgiftsområden blir resultatet alltför tilldelningstoren

till de områden där särintressena råkar särskiltav resurser vara
starka. sådanEn budgetprocess leder till ineffektiven resursan-
vändning.

finnsDet också talar för ganska stark ställningargument som en
för olika särintressen. De särintressen kan oftarepresenterarsom

ha bättre information och kunskaper detantas utgiftsom-om egna
rådet. Att inte utnyttja denna kunskap kan leda till lösningar.sämre
Problemet dock dessaär har incitamentatt representanter att
uttnyttja sitt kunskapsövertag i syfte tillskansa sig förmåneratt som
inte alltid motiverade.samhällsekonomisktär

Den andra svagheten handlar huruvida budgetprocessen styrsom
långsiktiga överväganden eller det finns benägenhetav attom en

kortsiktigt och ackumulera alltför underskott. Också istoraagera
detta fall problemet budgetprocessenär inte på tillfredstäl-att ett
lande beaktar allmänintresset, dvs.sätt det framtidanärmast
allmänintresset. finns fleraDet skäl till varför beslut kan fattas som

12Se exempelvis Niskanen l97l.
B Se Hagens 1995 för diskussion kring effekterna informa-von en av

tionsasymmetrier mellan utgiftsministrar och finansministern.
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förutvecklinghållbarlångsiktigtvadfrånavviker ärsom en
statsskuld.underskott och

densig ikanbåda svagheterkombination dessa attEn yttraav
vissa förmånerönskar fågenerationenröstberättigadeaktiva och

hakan därförgenerationvill betala för dem. Eninte fullt utmen
tidsperspektiv kanlängrestatsskulden Ilåtaintresse växa. ettattav

integenerationermellanresursomfördelningdetta leda till somen
hållbar. för denanalysredskaplångsiktigt Som typenettär av

generations-s.k.utvecklatsårhar underavvägningsproblem senare
räkenskaper.

choice-skolanpublicden s.k. ärtanke inom attbärandeEn
långsiktigagenomskåda denkanland inteimedborgarna ett

staten. övervärderarMedborgamagäller förbudgetrestriktion som
till framtidaförhållandestatsutgifter idärför nyttan nyaav

dåvill bli omvalda gärnaPolitikerskattebördor. antassom
medsvaghetsamband med val. Ensärskilt iunderskottsfmansiera,

väljarnapåden byggerkortsiktighettillförklaringdenna är attatt
sig.aldrig lärdvs.systematiska misstag,begår

tillförklaringtillfredställandeteoretiskt,åtminstoneEn, mer
hörtidsinkonsistensproblems.k.det finnskortsiktighet ettär som

ord finnasandrabudgetpolitiken. kan medDetmed ensamman
i ekonominpåverka efterfrågelägetkortsiktigtfrestelse att genom

ochaktivitetsnivånhöjatillfinanspolitik syftarexpansiv attsomen
vidsigkan bindaintebeslutsfattarnasysselsättningen. Om enupp

varaktigabliresultatetbudgetpolitik, kanhållbarlångsiktigt
och hög inflation.budgetunderskott

medvetnaprivata aktörerTidsinkonsistensproblemet består i äratt
dennafinanspolitik. Underexpansivbedrivafrestelsen att enom

1989.och Meltzerse Cukiennan
5 Kotlikoff 1991.exempelvisSe
6 1977.ochexempelvis Buchanan WagnerSe
17 medbudgetcyklerpolitiskaförklararHibbs 1977Se dock som

modelliRogoff 1991ocksåkontrakt. Senominellaförekomsten som enav
budgetcykelpolitisktillincitamentpåvisainformation kanasymmetriskmed en

nomi-förekomstenallmänheten ellerhosirrationalitetbygger påinte avsom
nella kontrakt.
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förutsättning kan exempelvis rationella fackföreningar komma att
förhandla fram löneavtal nivå grundar sig förväntningarvars om

finanspolitik.expansiven

Möjligheterna till kortsiktigt beteende och de tidsinkonsistens-
problem följer härav begränsas regering trovärdigt kansom om en
binda sig vid åtaganden stärker långsiktigheten i denupp som
ekonomiska politiken. Ett öka långsiktigheten i budgetarbe-sätt att

begränsa det kortsiktiga handlingsutrymmet.ärtet kanatt Det ligga
i regerings långsiktiga intresse kortsiktigt, den inteatten agera om

efterföljande regeringar underkastadetror att restriktio-är samma
Med stabila restriktioner kan emellertid sittande regeringner. en

känna sig säkrare på efterföljande regeringar iakttar dessa. Enatt
sittande regering kan då föredra avstå från kortsiktiga fördelar,att
i förvissningen efterträdama också det. Genom föratt görom
hårda bindningar minskar emellertid också förutsättningarna att

med tillräcklig flexibilitet. En avvägning måste därför görasagera
mellan den samhällsekonomiska eller politiska kostnaden för
kortsiktighet och kostnaden för minskat handlingsutrymme.

En detta område kan innebära regeringen måsteattnorm
balansera budgeten. sådanEn restriktion stärker långsiktigheten i
budgetarbetet minska möjligheterna för budgetunder-attgenom
skott och begränsar med budgetunderskottutrymmet att reagera

förändringar i konjunkturläget. Både den s.k. skattesatsutjäm-
ningsteorin och traditionella keynesianska pekarargumentmer
dock på balanserad budget har samhällsekonomiskatt en en
kostnad. Vilka begränsningar bör finnas i de politiskasom
beslutsfattamas kortsiktiga handlingsutrymme vad gäller tillåtna
budgetunderskott, behöver grundas på avvägning mellanen
kostnaden för den budgetpolitik följer budgetunderskottsom av
och de vinster möjligheten till budgetunderskottsom ger.

Det givetvis möjligt låtaär innebära mindre långtgåen-att en norm
de begränsningar i det kortsiktiga handlingsutrymmet. möjlighetEn

s Se vidare Agell, Calmfors och Jonsson 1994.
9 Effektiviteten i kräver balanserad budget kan ibland ifråga-en norm som

eftersom det isättas praktiken möjligt manipulera budgetutfalletär medatt
kreativ bokföring. Resonemangen bygger dock på det outtalade antagandetovan

effektiv.att ärnormen
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balanserabudgeten måsteregeltillämpa säger attär att somen
skalldetdåProblem uppstårkonjunkturcykel. näröver en

och hurkonjunkturcykelmedexakt vaddefineras ensom menas
dåbeteendena kankortsiktigaskall Delång den antas vara.

konjunkturcykelni synnerhetganska starka,fortfarande omvara
stärkamöjlighetvalperioder. Ensigsträcker attöver annan

mandatperiod.underbudgetbalanskrävalångsiktigheten är att en
mildramöjlighetocksåutgiftstak kanflerårigt attEtt vara en

budgetförsvagandeförhållsdörren dåproblemen öppenäven om
skattesänkningar.

verkahandi förstakanutgiftstak attMetoden med antas genom
restriktionmedanbudgetprocessen,stärks iallmänintresset en
motverkahandi förstakanbudgetunderskottetavseende antas

kortsiktighet.

kravknytamöjligtdet ocksåtidigare diskuteratsSom är att
exempelvistillbudgetunderskottbegränsadeochutgiftstak

vissöverstigerskuldkvotendvs.storlek,statskuldkvotens när en
hållbarlångsiktigtnåsyftar tillregler i kraftnivå träder att ensom

skuldutveckling.

iföreslår1994och Harden annatuppsats ettHagen envon
budgetarbetet.långsiktighet ifrämjaförtillvägagångsätt att

kan habeslutsfattarepolitiskade,Grundproblemet, är attanser
underskottsfinansierastabiliseringspolitiska förmotivandra attän

ochföreslås Hagenverksamhet. metodoffentlig Den av vonsom
budgetarbetetilångsiktighet ärför främja attHarden 1994 att

storlek hosmaximalabudgetunderskottets ettbeslutetlägga om
oberoendeskullefristående Dettaexpertorgan. avvaraorgan

teoretiskakontroll. Frånstå under parlamentetsregeringen men
långsik-tilltalande eftersommåhändaförslagetutgångspunkter är

bedrivamöjligheternaavkallfrämjas atttighet görsutan att en
praktiken inrättaiMöjligheternastabiliseringspolitik. ettaktiv att

detintressen,politiskakortsiktiga atthöjt utandylikt överorgan
dockbeslutsfattandet, kandemokratiskainskräkning detavses som

starkt ifrågasättas.
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4.7 Praktiska erfarenheter sambandav

mellan budgetprocesser och budgetens
utfall

Hagens studievon

Den centrala frågeställningen i Hagens 1992 studie,von som
utförts för EG-kommissionen, vilkenär effektutröna budgetpro-att

utformning har uppkomsten budgetunderskottcessens ochav
Äruppbyggnad statsskuld. det så de länder harattav som svaga

budgetprocesser uppvisar budgetdisiciplinsämre Det gören som
Hagens studie unik det empiriskaär materialet baserasvon att

detaljerade expertbeskrivningar hur budgetprocesserna faktisktav
utformadeär i tolv EU-länder. Materialet beskriver således

gällande praxis och inte enbart de formella bestämmelser som
reglerar budgetarbetet.

l studien delas budgetprocessen i faser, nämligen framtagan-tre
det budgetförslag i regeringskansliet,ett parlamentsbehandlingenav

budgetförslaget budgetens implementering.av samt Hagenvon
värderar sedan delmomenten i budgetprocessen enligt vissa kriterier
och väger dessa värderingar i indices sammanfattarsamman som
budgetprocesserna i olika avseenden.

Med långsiktsindexett Hagen hypotesentestar budgetenattvon om
har stark koppling till flerperiodigt finanspolitisktetten program
så ökar graden budgetdisciplin. Den bakomliggande tankenav är

regering, haratt kopplat sin budget till flerperiodigen som en
finanspolitisk plan, också kommer långsiktigtatt agera mer genom

den beaktar de långsiktigaatt effekterna. Högt indexpoäng ges om
den ñnanspolitiska planen omfattar hela budgeten, den sträckerom
sig 4-5 år fram i tiden och den baseras makroekonomiskom en
modell konsistens.garanterar Av avgörande betydelsesom är att
den finanspolitiska planen bindande politisktrepresenterar ett
åtagande. Vid konstruktion långsiktsindex läggs vikt vid,av
förutom existensen flerperiodigt finanspolitisktettav program,
budgetförslagets s.k. begränsadetransparens, möjligheter för
parlamentet besluta ökade utgifteratt och begränsad flexibilitetom
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genomförandefas. dessafrånindexpoängi budgetens Höga
budgetarbetet.långsiktighet iföruttryckbudgetinoment antas vara

olika måttsedan medlångsiktsindexet korreleraskonstrueradeDet
genomsnittligtskuldkvot,genomsnittligbudgetdisciplin som

fårIånebehov.primärt HagengenomsnittligtIånebehov och von
långsiktshypotesen.stöd förstatistiskt signifikantdock inget

konstruerastrukturhypotesocksåHagen etttestar genomenvon
lederbudgetprocedurerStrukturhypotesenstrukturindex. säger att

finansministern harstatsministern ellerbudgetdisciplintill god om
reciprocitet med deochuniversalismställning,stark omen

liteni endasttidigare förekommerdefinitioner angettssom
begränsa-parlamentsbehandlingenitilläggutsträckning ärsamt om

genomförs strikt.budgetende och om

sammanfattaframför allt inriktadStrukturhypotesen är att
i budgetpro-och särintressenallmänintressetmellanförhållanden
tydliga ochregeringenbudgetarbetet iVad gäller gercessen.

inledning högaunder budgetarbetetsbudgetrestriktionerbindande
offentligasåvälrestriktioner läggs påsynnerhetindexpoäng, i om

statsministernbudgetunderskott. Högautgifter poäng omgessom
budgetrestriktioner-inflytande påfinansministern hareller stortett

ställningindexvärdet finansdepartementetsförbättrasVidare omna.
stark.fackdepartementenbudgetförhandlingarnai ärgentemot

fackdeparte-ochfinansdepartementBilaterala förhandlingar mellan
Parlamentsbehandlingen fårbudgetdisciplinen.ökaantasment en

inledandebegränsad,indexpoäng förslagsrättenhög är enomom
utgiftsområde-olikadeomröstning hela budgeten ochgörs omom

budgetförsla-regeringen avgårbehandlas därefter samt omomna
genomförandefasen premierasparlamentet.inte lget enpasserar

20 indices försinahar konstrueratdetalj redogöra föri hur HagenAtt von
1992studera antingen Hagenintresserade kanhär för långt. läsarenDen von

budgetensexempel kaneller Molander 1992. Som nämnas transpa-attett
iii budgeten,inkluderadespeciella fonderrens funktion i ärär en av, om

uppskattningallmäniiiöverlämnas i dokument,budgeten ett avenom
nationalräkenskapema, vtillkopplingläsvänligheten, iv det görs omom en

i-vvarje punktinkluderade. Föricke-statliga juridiskalån till ärpersoner
frånsedan bidragetmellan noll och fyra. Poängsummanåsätts värdeett anger

till långsiktsindex.budgetens transparens
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stark ställning för finansdepartementet så överskridanden frånatt
fackdepartementens sida försvåras.

Strukturhypotesen får empiriskt stöd. Länder harett gott ettsom
högt strukturindexvärde visar sig ha lägre skuldkvot och lägre
budgetunderskott.

Hagens empiriska slutsatser något paradoxala.är Långsiktsin-von
dex söker fånga graden långsiktighet i budgetprocessen ochupp av

hög grad långsiktighet borde teoretiska grundvalar ledaen av
till bättre budgetdisciplin. En stark ställning för särintressena ien
budgetprocessen borde däremot leda till utgiftsvolymstörreen men
inte nödvändigtvis finansiella underskott.större möjligEn förkla-
ring skulle kunna långsiktsindex inte fångaratt restriktio-vara upp

de politiska beslutsfattarna långsiktigt bundna till,ärner som
medan högt värde strukturindex däremotett fångar långsiktigt
beteende. Som Molander 1992 medelfristiganoteras planerärav

omfattar hela budgeten och baserade på makroekonomiskaärsom
modellberäkningar intet värde de politiska beslutsfattarnaav om
inte hårt uppbundna tillär dessa planer. indexkon-Hagensvon
struktion baseras dock addering delkomponentema. Ien av
stället borde kanske den delkomponenten har hurmedgöraattsom
hårt politikerna uppbundna tillär medelfristig plan ingåen
multiplikativt i index de medelfristiga beräkningarna inteom-
förpliktar till någonting deras bidrag tillär budgetpolitikens

lågt.2långsiktighet också

Innebörden härav kan Iångsiktsindex kanske skallatt havara en
något högre statistisk vikt och strukturindex något lägre. Oavsetten
hur det förhåller sig härmed får höga värden i båda indices antas

de bästa förutsättningarna för god budgetdisciplin.ge en

Zl I Hagen och Harden 1995 jämförs resultatenvon ettsom ges av
multiplikativt strukturindex med resultaten från additivt strukturindex.ett
Skillnaden mellan dessa indices multiplikativt indexär i högreatt gradett
fångar interdependens mellan de olika delmomenten i budgetprocessen.
Dessa två aggregationsmetoder leder for de flesta EU-länder inte till några

skillnaderstörre med undantag Grekland och Portugal. Något multiplikativtav
långtidsindex har inte konstruerats.tyvärr
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Hagens resultat måste också tolkas med försiktighet. finnsDetvon
betydande godtycklighet i konstruktion indices och värde-en av

ringar olika delmoment i budgetprocessen. Det uppenbartärav att
den statsfinansiella utvecklingen inte endast bestämdär av
budgetprocessernas utformning. Med given budgetprocessen
kommer skuldutvecklingen också beroende sådanaatt vara av
faktorer den offentliga sektorns storlek, ekonomisk tillväxt,som
strukturella förändringar i arbetslösheten, inflation och de politisk-
institutionella förhållandena. Inflationen viktig eftersomär en
uppgång i inflationstakten innebär det reala värdet statsskul-att av
den urholkas och skuldkvoten faller.

Hagen och Hardens studievon

studieI ochHagen Harden 1994 analyseras ävenen av von
samband mellan andelen regelstyrda offentliga utgifter, mått
skuldutvecklingens långsiktiga hållbarhet och strukturindex. De
påvisar EU-länder med andel regelstyrda utgifteratt harstoren en
lägre grad uthållighet i skuldutvecklingen. De EU-länderav som
har högt värde i strukturindexvärde har ocksåett mindre andelen
offentliga regelstyrda utgifter. Dessa samband kan tyda att
andelen regelstyrda utgifter kan viktig förklaringsfaktor tillvara en

vissa EU-länders statsfinanser har utvecklatsatt andra.sämre än

studienl identifierar Hagen och Harden två försättvon en
regering åtaganden stärker budgetdisciplinen.göraatt Densom ena

tidigt i budgetprocessenär fast åtagandeatt göra ett ettom
siffermässigt budgetmål. andraDet binda sig försättet är att en
budgetprocedur stärker ställningen för dem företräder detsom som
allmänna intresset effektivitet i de offentliga finanserna. bådaIav
strategierna rekommenderas budgetmål respektive områdesvisaatt
utgifter härleds fleråriga planer ellerur program.

Enligt Hagen och Harden har lyckats kontrol-stora statervon som
lera statsfinanserna ofta valt binda försig budgetprocedur,att en
medan små lyckats kontrollera statsfinansema oftastater valtsom
metoden med siffennässigt mål. Hagen och Hardenett görvon
gällande det allför komplicerat utnyttjaär numeriska iatt målatt

länder med administrationen förklaringstora En kanstora annan
länder har valsystem tenderar frambringaatt stora attvara som

starka regeringar. Sådana regeringar kan utnyttja budgetprocessen
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finansministern stark ställning, något kansom ger en som vara
minoritets-svårare i och koalitionsregeringar.

Molanders studie

I Molander analyseras den svenska budget-1992uppsatsen av
med värderingsprinciper. utnyttjaHagens Genom attprocessen von

kriterier konstruerade Molander jämförbara indices. Densamma
svenska budgetprocessen visade sig vid internationell jämförelseen
då mycket ingickde tolv EU-länder iAvvara svag. som von

studie hade endast Italien lägre strukturindexvärdeHagens änett
Sverige.

Enligt Molander har den fungeratsvenska budgetprocessen ett
otillfredställande under samtliga faser. Budgetprocessen isätt tre
regeringen har varit kravdriven och inte utrymmesstyrd. riksdags-I
behandlingen har de områdesvisa intressena varit starka i förhållan-
de till det övergripande intresset begränsa de offentligaatt
utgifterna. skäl härtill riksdagsledamöterna harEtt är att en
oinskränkt förslagsrätt finansieringsansvar. Implementeringenutan
och uppföljningen budgeten myndighetsnivå har också varitav
bristfällig. måste dock understrykas Molanders studieDet att
baseras de förhållanden gällde budgetåret 1991/92. Undersom

harår åtgärder vidtagits för i flera olika avseendenattsenare
den svenska budgetprocessen. Exempelvis användsstrama upp

långsiktiga mål för budgetpolitiken och från år 1996numera avses
rambeslutsmodell användas vid hanteringen budgetförsla-en ny av

i riksdagen. Vidare har regeringen i december 1995get presenterat
grunddragen i reformerad budgetprocess.en

Haans, Sterks och de Kams studie

En svaghet med statistiskaHagens analys han förär att attvon -
förklara EU-ländernas statsfinansiella utveckling endast använder-
sina indexvariabler. Som framhållits finns det hel andradelen
faktorer också har betydelse för skuldutvecklingen. studieIsom en

Haan, Sterks och de i fortsättningenKam 1992, benämndav
HSK, utnyttjas variant strukturindex tillsammansHagensen av von
med andra variabler. Bland dessa ingår politiska indices, förändrad
arbetslöshet, förändrad tillväxt och den genomsnittliga påräntan



SOU 1996: 14 Forskningsresultat 95

statsskulden. I HSK studeras för åren 1981-1989 tolv EU-samma
länder Hagen studerade.som von

Slutsatser från de ekonometriska skattningama förändradär att
arbetslöshet bidrar till förklara utvecklingen statsskuldskvo-att av

deAv politiska variablerten. laborerarHSK med tyckssom
frekvensen i regimskiften ha visst förklaringsvärde, medanett
statsskuldens utveckling inte statistiskt säkerställt kanett sätt
förklaras tillväxtförändringar och den genomsnittliga räntanav
statsskulden. Studien tyder också på budgetprocessens utform-att
ning kan ha betydelse. Resultatet dock inte helt stabilt.är det fallI
Luxemburg inte ingår i strukturindex leder högre indexvärde,ett
dvs. högre grad budgetdisciplin, till långsammareen av en
skuldtillväxt. Inkluderas Luxemburg försvagas dock signifikansen
något.

Även HSK:s resultat inte några slutgiltiga bevis därtillutgörom -
de statistiska ochär metodmässiga svårigheterna alltför stora -

stärker de ändå hypotesen budgetprocessens utformning haratt
betydelse för budgetprocessens utfall. Själva drar de slutsatsen att
"det finns starka indikationer budgetprocessemas utformningatt

betydelse för förklaraär skillnader mellan länder i frågaattav om
den budgetpolitik faktiskt förts".som

4.8 Några iakttagelser

detta kapitelI lämnas bred presentation gjorts irönen av som
aktuell internationell forskning samband mellan den iom process
vilken budget bereds, beslutas ochstatens genomförs samt
budgetens utfall och statsskuldens utveckling.

Såväl teoretiska empiriska forskningsresultat stöd försom ger
hypotesen budgetprocess på grundvalatt olikaen som av-
egenskaper betecknas kan medverka till lägrestramsom -
underskott i finanser och hållbar skuldutveckling.statens en mer
Till grund för denna slutsats ligger främst Hagens omfattandevon
och systematiska analys budgetprocessema i tolv EU-länder.av

Hagen delar budgetprocessen i olika faser, nämligentrevon
regeringens framtagande budgetförslag, riksdagsbehandlingenettav

budgeten och genomförandet den beslutade budgeten. Enav av
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budgetprocess där inledande fasen statsministern elleri den
finansministern förhållande till utgiñs-har stark ställning ien
ministrarna, begränsningar finns i parlamentets möjligheterdär att

uppföljning skertillägg till budgetförslaget och därgöra noggrann
genomförandefasen samtidigt bestämmelserna striktaunder ärsom

finansiella disciplinen, dvs.medverka till stärka denattanses
underskotten hålls långsiktigt hållbar nivå.medverka till att en

emellertid inte enda förklaringen tillSvaga budgetprocesser denär
femtonårsperioden harmånga OECD-länder under denatt senaste

haft statsskuldsutveckling inte långsiktigt hållbar. Deären som
politiska institutionemas utformning, högre jämviktsarbetslösheten

har bidragit tilloch lägre tillväxttal faktorer sannolikt ocksåär som
politiska beslutsfattare stårstatsfmanser. problemDetsämre som

inför arbetslösheten stiger och tillväxten faller är avgöranär att om
dessa förändringar tillfälliga eller varaktiga. bedömningarDerasär
beror säkerligen de politiska institutionemas och budgetproces-på

ochutformning också olika tolkningar påsynsens men
stabiliseringspolitikens överbrygga låg tillväxt ochmöjligheter att
hög arbetslöshet.

Med utgångspunkt analysram undersökte Molanderi Hagensvon
den svenska budgetprocessen den utformad budgetåretså som var

i samtliga1991/92. Studien visade den svenska budgetprocessenatt
faser EU-ländermycket vid jämförelse med de tolvtre var svag en

studerat.Hagensom von

Sedan studien publicerats har den budgetprocessensvenska
förstärkts i politiska förutsättningarna förolika avseenden. De

ilångsiktighet i budgetarbetet har sålunda förbättrats något och
med riksdagens valperiod har förlängts från till fyra år. Detatt tre
finns flera empiriska lägre frekvens istudier visar attsom en
regimskiftena Behandlingenleder till bättre budgetdisciplin. aven
budgetpropositionen i riksdagen har också förändrats. Beslut om

förstastatsbudgeten fattas enligt rambeslutsmodell. I ettavses en
utgiftsområden.fattas beslut för tjugotal Isteg ett ettom ramar

andra fattas sedan beslut anslagsnivå inom de tidigaresteg
beslutade Vidare regeringen föreslå och riksdagenramarna. avses
besluta högsta nivå för de offentliga utgifterna under årtreom en
framåt utgiftstak. förändringar innebär, medDessa Hagensvon
kriterier, betydande förstärkning budgetdisciplinen.en av
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Även punkter i denefter förändringar finns detdessa svaga
refonneraarbetet medsvenska budgetprocessen. fortsattaDet att

faser ifrämst inriktat de tvåden statliga budgetprocessen är
budget-regeringens beredningbudgetprocessen utgörs avsom av

beslutade budgeten.förslaget och genomförandet denav

finansministerninformerade regeringendecember 1995I genom
fortsatta reformeringenriksdagen huvuddragen i den avom

promemorianredogörelse finns iutförligarebudgetprocessen. En
reformering budgetprocessen.Ds 1995:73 Fortsatt av

behandlar utredningenkapitlen i det följandede områdesvisaI
Vid frågori budgetlag. valetolika frågor bör regleras avensom

bestämmel-utformningenregleras och vid denbör närmare avsom
sig vägledas bl.a. stärkautredningen låtithar strävan attavserna

redovisadebudgetprocessen. iakttagelserden svenska av von
därvid särskilt intresse.och HardenHagen är av
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budgetlagBehov5 enav

diskussionertidigare årskort för attheltInledningsvis redogörs om
avsnittetföljandedärpådetstatsbudgeten. Iregleraformi lags

fram.ordningen Motnuvarandemed dennackdelarvissalyfts
budgetprocessen,forskningsresultattidsbakgrund omsenareav

bestämmelserbudgetlagidärefter frågan taberörs att enom
presentationEfterbudgetprocess.tillbidrakan stramare enensom
lagregleringutredningendärämnesområdende att enanserav

allmännaför denredogörelsemedkapitletavslutasbehövs, en
lagförslaget.utformningen av

behandlingtidigareFrågans5.1

protokoll 1911.Riksdagensriksstatskommitté seårsRedan 1910
vissainteifrågasatteBd 5:1Saml. Avd.Bihang. om

i fleraliksomborde hosuppställningbudgetensprinciper för oss
kommitténsenligtbordesådan lagfastställas i lag.länder Enandra

emeller-detfall kundesådantkaraktär.ha grundlags Iuppfattning
skulle kommahandlingsfrihet attstatsmakternasbefarastid att

medförutvecklingenekonomiskagrad.i alltför hög Denbindas
materiellabudgetensavseendeförändringarbetydandesig så

förlorarlättuppställningbudgetenslagstadgandeninnehåll, att om
därför detansågKommittén ettbetydelse.ursprungliga attsin var

iföretagfarligtlyckasskulledet atti den månfåfängt och --
uppställ-för riksstatensprincipernalåsa fastlagparagrafer försöka

ning.

ekonomiskaFinanspolitikens1934:1undersökning SOUsinI
betänkande,Arbetslöshetsutredningensiingickverkningar, som



Behov budgetlag SOU 1996:14av en

betonade Gunnar Myrdal år 1934 nödvändigheten institutionellav
fasthet i finansväsendet och klarhet i budgetuppställningen. Hanav
hävdade starka skäl talade för åtminstoneatt vissa de i dettaatt av
hänseende erforderliga garantierna bestämmelser i laggavs genom
eller i grundlag.

1939 års finansfullmaktssakkunniga se 1940:239, bil. Aprop.
förordade utredning för omarbetning grundlagamasen av
budgetbestämmelser och framhöll det önskvärda i utredningenatt
samtidigt till särskild budgetstadga sökte sammanföra regleren

inte sådan betydelse de borde införas i grundlag.attsom var av

1948 års budgetutredning se SOU 1952:45 ansåg svårigheter-att
överblicka gällande regler och föreskrifter föratt budgettekni-na

ken till väsentlig del berodde dessa splittrade. Utredning-att var
lämnade omfattande och grundlig redogörelse för då gällandeen en

bestämmelser och praxis rörande budget.statens

Regeringen ansåg det förenat med avsevärda olägenheteratt attvar
budgetbestämmelserna inte fanns samlade i enhetlig stadga. Ien
direktiven till 1950 års budgeträttskommitté därför attangavs
kommittén borde spörsmålet budgetstadgapröva och därvidom en
undersöka hur sådan kunde utformas de olägenheterutan atten
uppkom 1910 års riksstatskommitté befarade.som

1950 års budgeträttskommitté se SOU 1954:40 pekade på att
olägenheterna gällande budgetbestämmelser inte fannsattav
samlade i enhetlig stadga i hög grad hade reducerats denen genom
överblick tillkommit den redogörelse 1948 årssom genom som
budgetutredning lämnat. praktiskaAv skäl det enligt Budget-var
rättskommittén omöjligt i stadga med tillämpningsföreskrifteratt en
inordna del de bestämmelserän och den praxismer en av som
redovisats. Kommittén betonade vidare det inte gick förutseatt att
alla de fmansieringsproblem och liknande spörsmål hastigtsom
kunde aktualiseras. Sådana budgetproblem kunde sålunda uppstå
vilkas lösning skulle försvåras statsmaktemas handlingsfrihetom

bunden principer fastlåsta i författning. bakgrundMotvar av en av
detta ansåg Budgeträttskommittén budgetstadga inte bordeatt en
komma till stånd. Den dock inte enig i sitt ställningstagande.var

Författningsutredningen se SOU 1963:17 föreslog år 1963 en
förhållandevis begränsad grundlagsreglering avseende statens
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bestämmel-budget. Enligt utredningens mening borde de närmare
särskild budgetlag. Utred-budgettekniken itasserna om upp en

institutionell fasthet i tinansvä-ningen betonade angelägenheten av
Påståendetsendet och klarhet i budgetuppställningen. attav

införda iolägenhetema budgetbestämmelsema inte fannsatt enav
enhetlig författning i hög grad skulle ha reducerats dengenom
redogörelse och praxis rörande budgetför bestämmelser statens

budgetutredning kunde, enligt Författnings-1948 års lämnatsom
utredningens haft viss bärkraft vid den tidpunkt dåmening, ha

Allteftersom utvecklingen fortskridit hadebetänkandet lades fram.
redogörelse blivit föråldrad. Författningsutred-emellertid denna

ningen hävdade innehållet i budgetlag skulle kunna avvägasatt en
Ändringhandlingsfrihetall nödvändig bevarades.så att av

budgetlagens skulle kunna vidtas snabbt ochbestämmelser
framhöllslagformen hindrade inte detta. Budgetlagen borde,

omfatta bestämmelser direkt anknöt tillvidare, endast sådana som
regeringsformens riksdagsordningens budgetbestämmelser,eller

grundläggande betydelse föreller sättannatsom var av
statsbudgetens utformning.

tillFörfattningsutredningen presenterade inte något förslag
för ämnesområdenbudgetlag. redogjorde utredningenDäremot som
i lag.enligt dess uppfattning borde behandlas sådan Främsten

utformning.nämndes statsbudgetens allmänna uppställning och
bestämmelser anslagstyper, investe-Vidare borde det intas om

specialdestination avskriv-ringsstater och investeringsplaner, samt
föreskrivasnings- och redovisningsregler. budgetlagen bordeI även

skyldighet för regeringen för riksdagen anmäla då regeringenatten
medel inte bort till ändamål vilket riksdagenutgåattansett

Författningsut-anvisat medel. lagen borde slutligen, enligtI
användanderedningen, bestämmelser villkoren fortas avom

ianslag upptagits beredskapsbudget.som

Enligt uttryckliga direktiv skulle Grundlagberedningen inte pröva
meddelas ibestämmelser budgetens område skulle ävenom

fråga skullelag grundlag 146.prop. 1973:90 Dennaänannan s.
tills dess budgetutredning avslutat sitt arbete.anstå 1969 årsatt

Grundlagberedningens förslag tillVid remissbehandlingen av
grundlagsbestämmelser kritiserades förslagetstatsbudgeten avom

för ingen upplysning lämnadesSvea hovrätt bl.a. t.ex.att om
begreppanslagstypema och ingen antydanatt somgavs om
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långtidsbudget, finansplan och kompletteringsproposition etc.
prop. 1973:90 bil. 3.

Kritiken bemöttes i propositionen med förslag till regeringsformny
prop. 1973:90. Regeringen betonade ständiga förändringar iatt
fråga budgetens innehåll, den ekonomisk-politiska debatten ochom
den tekniska utvecklingen ledde till det statliga budgetsystemetatt
måste kunna förnyas successivt. Enligt regeringens uppfattning
borde regeringsformen inte lägga hinder i för sådanvägen en
utveckling. Frågorna statsbudgetens och anslagssystemetsom
utformning ägnade sig därför inte för grundlagreglering.

5.2 Nackdelar med nuvarande ordning

ankommerDet riksdagen besluta i antal för statsbudgetenatt ett
grundläggande frågor, exempelvis anslagstyper och anslagsvill-om
kor. Riksdagen har sedan årtionden tillbaka också fattat sådana
beslut. Detta har dock inte skett i lags form. Eftersom riksdagens
särskilda beslut i dessa frågor inte har tagits i författningar, kan
det tidskrävande och förenat med avsevärda svårigheter attvara
överhuvudtaget finna dem. Vidare leder detta till det svårtäratt att
överblicka de regler gäller och den befogenhetsfördelningsom som
råder mellan riksdag och regering fmansmaktens område.
Ytterligare nackdel med denna ordning det inte heltär äratten
enkelt sambandet mellan regeringens förordningar ochatt dese
särskilda riksdagsbeslut i dessa baseras på.ämnensamma som
Redan med hänsyn härtill det motiverat söka föra förär att
statsbudgeten centrala regler i lag.en

En förklaringarna till riksdagen meddelar beslut dettaatt sättav
helt enkelt besluten inte behöverär ha lags form. Regeringenatt

har emellertid å sin sida behövt meddela och ändringar igöra
förordningar det ekonomiadministrativa området. Vissa
bestämmelser har då berört grundläggande element detsom
ankommer riksdagen besluta Eftersom det saknas lagatt om. en
i vilken riksdagen meddelat grundläggande bestämmelser
fmansmaktens område, har regeringen tvingats skaffa sig riksda-

godkännande det huvudsakliga innehållet förordningama.igens av
harDetta oftast skett regeringen för godkännandeattgenom

beskrivit innehållet i förordningarna i främst budgetpropositionen.
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nödvändigaskaffa sigopraktisktochomständligt sätt attDet är ett
riksdagen.bemyndiganden från

ochbudgetpropositionerredogörelser igranskningEn närmare av
ochbetänkandenfinansutskottetskompletteringspropositioner samt

medkan finnasriskerdelvisvissayttranden visar motsattaatt --
detaljeratochutförligtmycketregeringenförfarande. Omdetta

idenordning, kaninförandetmotiverarbeskriver och en nyav -
fårdetaljerisigbindariksdagenförhållande till även somupp-

befogenhetsområde.regeringensinomhöra hemma egetanses
regelverktilltänktredogörelseallmänDärtill kommer ettatt aven

kanOklarhetförfattningstext.precisiongradlägrehar än enaven
särskiltgodkänt,faktiskt närvad riksdagenuppstå rent enom

erinran ellerförslag lämnatsinnefattarredogörelse utanettsom
handlingarna.tillåtgärd lagtsutan

område inte skettfinansmaktensregleringen påmedProblemen att
förfogandetdet gälleråskådligtform belyses näri lags sättett

haravsnitt 11.2,behandlas iegendom. Som närmareöver statens
regeringenförbemyndigandenlämnatolika tillfällenvidriksdagen

egendom. Dessafastaförsäljningbesluta statensatt avom
mindreochtillkompletteringaroftainnebärbemyndiganden

därförkrävsbemyndiganden. Detgivna atttidigareändringar av
faktisktvadförståbemyndiganden föräldredel atttar somavman

tidskrävandeochsvårtdockområdet. kan attDetgäller på vara
tillofrånkomligenlederochbeslutenrelevantafinna de systemet

regler.gällande Föröverblickaproblem med attuppstårdet attatt
överhu-fast egendomriktlinjerna föri de centralasig närsätta

försäljningen,förgällerdärvidvadsäljas ochfárvudtaget som
uddavissaförarbeten.gamla Fördel 50 årkrävs taratt man av

fåförkanupplåtelseformerexisterande attalltjämt manmen
förarbeten.ochbeslutäldretilltillbakavägledning tvingas ännu

be-till äldrekompletteringarständigakommerTill detta att
blirdelari vissabemyndigandentilllätt ledermyndiganden att

otidsenliga.

avsaknadiharegendomlösaförfogandetgällerVad över statens
vuxit fram. Dennapraxisvissbemyndigandenlagregler och enav

områden harvissaPåoch klar.entydigalla delarinte ipraxis är
till detlettharalls. Dettautvecklatspraxis inte attlämplignågon

befogenhetensåsomcentrala områden attmycket t.ex.även -
medgällervadosäkerhetuppståttaktier harsälja statens somom-
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åtföljande motsättningar mellan riksdag och regering. Som nämnare
behandlas i avsnitt hade11.3, regeringen och riksdagen bl.a. olika
uppfattningar huruvida regeringen riksdagens godkännan-utanom
de hade sälja aktier förrätt miljard kronoratt inärmare etten av

helägt bolag.staten

Vad anförts visar det angeläget finansmaktensärattsom attnu
område klargöra vilka regler faktiskt gäller och skapasom
ändamålsenliga bestämmelser där regler saknas eller otidsenliga.är

problemDe beskrivits inte tillfälliga. Under iär helastort settsom
detta sekel har frågan i lag eller författning sökaattom en annan
föra centrala bestämmelser statsbudgeten diskuterats i olikaom
sammanhang. problemDe med sådan reglering önskatsom man en
lösa framgått, alltjämtär, aktuella. Till detta kommersom attovan
den statliga verksamhetens ökade omfattning och allt skiftandemer
karaktär leder till problem oftare kan uppstå och flerade iatt att
fall kan slag. Nackdelarna med bl.a. opraktisknyttvara av en
beslutsgång och bristande överskådlighet blir då allt tydligare. En
lagreglering statsbudgetens område har också kommit att
framstå angelägen iän takt med den offentligaattsom mer
sektorns finanser allt svårare Behovet tydlighetsatts prov. av
området har ökat till följd detäven under år bedrivitsattav senare

intensivt reformarbete avseendeett den statliga budgeten och den
statliga ekonomiadministrationen. finnsDet slutligen skäl hävda,att

det påjust fmansmaktens områdeatt särskilt viktigt otydlig-är att
het inte råder och det finns klar befogenhetsfördelningatt en
mellan riksdag och regering.

Som framgår kapitel 3 avsaknaden lagär reglerarav av en som
statsbudgeten ovanlig i internationellt perspektiv. Den svenskaett
ordningen motiveras inte regeringsformen eller riksdags-attav
ordningen skulle innehålla så många och så detaljerade bestämmel-

ytterligare reglering i budgetlagatt överflödig. Snarareärser en
gäller motsatsen.

En budgetlag bör, enligt Budgetlagsutredningens mening, inte
begränsas till frågor tillhör riksdagens befogenheteratt ta upp som
på ñnansmaktens område och där riksdagen redan tidigare fattat
särskilda beslut, grundläggande anslagsvillkor. intet.ex. Det ärom
tillräckligt kodifiera grunderna i gällande ordning såsom dessaatt
kommer till uttryck i besluten. Därutöver finns behovett stort av
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bringa klarhet områden gällande ordning inte heltdäratt är
tydlig, i fråga statsbudgetens avgränsning redovis-t.ex. samtom
ning och finansiering investeringar. vissa oregleradePå områdenav
framstår behovet bestämmelser särskilt markerat, exempel-av som
vis befogenheten sälja aktier. självfallet vikt dessaDet äratt attav
problem löses och bestämmelser i budgetlag. Somatt tas en
framgår följandedet avsnittet finns anledning i budgetlagattav en

bestämmelser kan medverka till stärka budget-även ta attsom
disciplinen.

budgetprocess5.3 En stramare

utvecklas i kapitel finnsSom studier främstnärmare von-
empiriska analyser beläggHagens för budgetproces-attsom ger-

utformning har betydelse for dess utfall. redovisadeDesens
forskningsresultaten stöd for hypotesen budgetpro-att stramger en

kan medverka till lägre underskott i finanser ochstatenscess en
skuldutveckling.hållbar Forskningsresultaten också stödmer ger

för tanken institutionella reformer budgetprocessen äratt av en
åstadkommaframkomlig för bestående förbättringväg att en av

balansen i de offentliga finanserna.

kapitel undersökningar denI 4 svenska budgetproces-omnämns av
såsom den utformad budgetåret 1991/92. Studien visar attsen var

den svenska budgetprocessen internationellt mycketsett var svag
vid denna tid. dåvarandeAv EG-länder det endast landettvar
Italien hade lägre Sverige.värden Frånvaronänsom av en
budgetlag har, enligt uppfattning, med allBudgetlagsutredningens
säkerhet medverkat till budgetprocessen svaghet.den svenska

Under tid har det i Sverige riktats allt intressestörreett motsenare
budgetprocessens utformning. Med kännedom vissa deom av
forskningsresultat i kapitel har tagitssteg motpresenteratssom

budgetarbetet.att strama upp

Som framgår riksdagen beslutatavsnitt har2.2,närmare av om en
förbättrad ordning för sitt arbete med statsbudgeten. Innebör-eget
den den s.k. rambeslutsmodellen riksdagen i förstaär att ettav nya

fastställer det samlade budgetutrymmet och fördelar dettasteg
utgiftsområden. Först därefter skall i andraett steg utrymmet
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fördelas de olika anslagen inom respektive utgiftsområde. Som
framgår kapitel har riksdagennärmare 14 beslutatäven att ettav

tak för de offentliga utgifterna skall användas i budgetprocessen.

Vidare inleds regeringskansliets budgetarbete med attnumera
regeringen lägger fast för de olika departementens verksam-ramar
hetsområden utifrån bedömning det samhällsekonomiskaen av

Dessa blir sedan styrande för den fortsattautrymmet. ramar
dialogen mellan fackdepartementen och Finansdepartementet.

reformEn kan leda till stärkt budgetdisciplin ärannan som en en
bredare tillämpning bruttoredovisning i statsbudgeten. Syftet ärav

tydligare bild åtaganden och underlättaatt statens attge en av
förståelsen statsbudgeten. Ambitionen har varit skapaäven attav
bättre överensstämmelse mellan det redovisade budgetsaldot och

lånebehov.statens

Viktiga har således tagits den svenskasteg mot att strama upp
budgetprocessen. Ansträngningar detta slag skall främst motav ses
bakgrund goda institutionella förutsättningar kan medverkaattav
till lägre underskott i finanser och hållbar skuld-statens en mer
utveckling. ljusetI den tidens utveckling och desenasteav
vetenskapliga gjorts finns det därför anledningrön iattsom en
budgetlag föra bestämmelser kan medverka till ytterligaresom
uppstramning den svenska budgetprocessen på några punkter.av
Regler utgiftstak och utgiftsramar bör därför hat.ex.om en
naturlig plats i budgetlag. Samma sak gäller bestämmelseren om

och olika former redovisning, vilka ägnadeär attprognoser av
förbättra riksdagens kontrollmöjligheter. budgetlagEn ocksåutgör

naturlig plattform för fortsatta förbättringar budgetprocessen.en av

dettal sammanhang kan erinras i fördraget upprättandeattom om
den Europeiska Gemenskapen artikel 1040 medlems-attav anges

skall undvika alltför underskott i denstaterna offentligastora
sektorns finanser. Huruvida medlemsstatema iakttar tillräcklig
budgetdisciplin grundval några kriterier för vilkaprövas detav
gäller vissa referensvärden. Regeringen i medlemsland ärett
protokollsbilaga, artikel 3 ansvarig för underskott i denatt
offentliga sektorn inte överstiger referensvärdena. medlemsstatEn
skall vidare sörja för den har nationella regler budgetområdetatt

det möjligt för uppfyllagör de fördragsenligastaten attsom
förpliktelserna detta område. Medlemskapet i EU därför,utgör
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förytterligare motivuppfattning,Budgetlagsutredningensenligt ett
bestämmelsersådanbudgetlag och iutforma taattatt somenen

budgetdisciplinen.tillkan medverka stärkaatt

behövslagregleringdärOmråden5.4 en

ämnesområden därredogörelse för dekortdetta avsnitt lämnasI en
utförligbehövs.lagreglering EnBudgetlagsutredningen attanser en

respektivelagstiftningmotivering till behovetbakgrund och av
sak.behandlas iämnesområdenai kapitlen 6-14 därområde lämnas

grundläg-lägga fast deinledningen lagenlämpligt iDet är att av
kan ställashushållninggande ejfektivitet ochkrav som
statliga verk-genomförandet denledningregeringens samt av

samheten.

riksdagen bestämmaankommer detregeringsforrnenEnligt att
regering-medel ställs tillanvändas.medel skall Dessahur statens

Vidareanvändas för angivna ändamål.disposition för attens
granskariksdagenregeringsfonnenankommer det enligt att

förhållan-dessaförvaltning. Blandstyrelse ochregeringens annat
grundläggandebudgetlagi börden leder till det tasatt en

redovisningsskyldigklargör regeringenbestämmelser ärattsom
bedriver påverksamhet regeringenriksdagen för deninför som

bemyndiganden.olikaoch användanderiksdagens uppdrag med av
självfalletmeningsfull, krävsdenna skyldighet skallFör att vara

regeringenredovisningen. Attregler de krav kan ställassomom
för verk-riksdagenefterlever de villkor och regler angersom

detdärförsamheten bör kontrolleras. Utredningen ärattanser
bestämmelselagennaturligt i att statensävenatt ta omen

skall granskas medverksamhet revision.

medel skallhurRiksdagen bestämmer enligt 1:4RF statens
ändamål. Anslags-till angivnaanvisaanvändas anslagattgenom

anslagsty-villkoren för olikautfonnning, främstnärmaresystemets
skiljerolika anslagstypemacentral betydelse.får därvid Deper, en

ochanvisade beloppöverskridasig vad gäller atträtten att
Utformningenbudgetår.medel underanvända outnyttjade senare

befogenhetsfördelningensåledes bl.a.anslagstypema påverkarav
de skildamöjligheternamellan riksdag och regering att styrasamt
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verksamheterna. Om detta beslutar självfallet riksdagen. Därför bör
det i budgetlagen bestämmelser detas olika anslagstypernaom
och de villkor skall gälla för dem.som

Enligt RF 9:10 får inte regeringen riksdagens bemyndigandeutan
lån eller i övrigt iklädata ekonomiska förpliktelser.upp staten

Frågor upplåning reglerasstatens i särskild lag. finnsDetom en
dock andra vilkasätt kan iklädas ekonomiska förpliktelserstaten

upplåning.än Regeringen kan med stöd riksdagensgenom av
bemyndigande beställa och tjänster besluta bidrag,samtvaror om
ersättning, lån eller liknande medför utgifter under år.som senare
Vidare kan iklädas ekonomiska förpliktelserstaten attgenom
regeringen ställer kreditgarantier. Detut naturligt i budget-är att
lagen reglera under vilka Förutsättningar regeringen får ikläda

sådana förpliktelser.staten Regeringen bör vidare åläggas föratt
riksdagen redovisa de ekonomiska förpliktelser ingåtts.som

Enligt RF 9:6 skall regeringen förslag till statsbudget tillavge
riksdagen. statsbudgetens avgränsning i mycket begränsadär
utsträckning reglerad i regeringsformen och riksdagsordningen.
Även fullständighetsprincipen och bruttoprincipen sedan längeom
varit vägledande för statsbudgeten, har ändå tiden skiftandeöver

gjorts från dessa principer.avsteg statsbudgeten därför integer
alltid klar uppfattning den statliga verksamheten eller dessen om
finansiella anspråk. oklartEn definierad statsbudget riskerar fåatt

ställning. Till detta kommer det inte meningsfullten svag att är att
använda utgiftstak och utgiftsramar vid beredning och beslut om
statsbudgeten inte de nämnda principerna tillämpas med färreom
undantag och med stabilitetstörre skett underän vissasom
perioder. Det därför nödvändigtär i budgetlagen söka preciseraatt
statsbudgetens avgränsning.

Riksdagen bestämmer enligt RF 9:2 hur medel fårstatens använ-
das. Detta sker normalt riksdagen anvisarsett anslag tillattgenom

Ändamålenangivna ändamål. kan anskaffning tillgångar.vara av
Sådan anskaffning finansieras inte längre alltid med anslag. Det
förekommer finansiering investeringaratt skerävenav attgenom
interna lån och krediter i Riksgäldskontoret.tas Detta sätt att
finansiera investeringar har under tid fått allt störresenare en
betydelse. Det därför lämpligtär i budgetlag reglera hur in-att
vesteringar får finansieras.
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omfattningdeniriksdagenenligt RF 9:9ankommer attDet som
egendom.förfogandetgrunder för överfastställabehövs statens

lämpligtdet kanregeringsfonnentillförarbetena attI varaanges
harRiksdagen347.1973:90formlagssker i prop.dettaatt s.

ofullständigtområdetochsådan lagmeddelat någon ärdock inte
äldrevissaalltjämtgälleregendomenfastadenVadreglerat. avser

riksdagsbeslut. Iochbemyndigandenotidsenligai viss mån --
utvecklatsområdennågraendasthar detegendomlösfråga om

tillförslagefterlysttidigareredanharRiksdagenpraxis.en
Underegendom.fastaförsäljninggällervadreglering statensav

befogenhetsför-regleragjortsförsökvissatid har attävensenare
försäljninggällerdetregeringochriksdagmellan närdelningen av

fönnögen-deltill såMed hänsynaktier. statensstorattstatens av
skyndsam-denbeaktandemedochaktierhet utgörs avavnumera

dettasynnerhetidetmarknaden,aktörer ärkrävshet avsom
avvägdvälochfungerandepraktisktmedområde angeläget en

grundläggandebudgetlagenidärförbörreglering. Det tas
hurochegendomöverlåtelsebestämmelser statens omavom

får disponeras.överlåtelsesådanfråninkomster

talar förforskningsresultat attkapitel 4I enpresenteras som
genomfö-verksamhetensbudgeteradedenuppföljning avnoggrann

börDärförbudgetdisciplinen.skärpatillmedverkarande kan att
regeringenåläggerbestämmelser attbudgetlagenidet tas som

avseendekommenterade statensöverlämnariksdagentill prognoser
utfallsredovisning.tidigutgifter och upplåninginkomster, samt en

ochinkomsterberäkningomsorgsfullaretillledabörDetta aven
kansnabbtbehovvidåtgärderkorrigerandeoch tillutgifter att

vidtas.

bemyndigarochändamålolikaföranvisar medelRiksdagen
därför fåbörRiksdageninkomster.disponeraregeringen att

resultatoch deverksamhetenförde målinformation sättssomom
statsverk-lederregeringenviktVidare detuppnåtts. är attavsom

effektivtuppnås sätt.målensådant ettsamheten sätt attett
påvisat sigharverksamhet ettstyrningFrågor statensavom

återkommanderegelbundeti denhöra hemmanaturligt sätt
sådanastyrinstrumentandra änbudgetprocessen även när som

ilämpligtdärföranvänds. attDetfinansmakten ärinomfaller
resultat-fråganberöranågotbudgetlageninledningen omav

styrning.
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l avsikt etablera varaktigt budgetdisciplinatt kanstramen som
medverka till långsiktigt hållbar utveckling statsñnansemaen av
har riksdagen beslutat s.k. rambeslutsmodell. Denna modellom en
innefattar utgiftsområden skall tillämpas för riksdagens beslutsom

statsbudgeten. Riksdagen har också beslutat metod medom att en
tak för de offentliga utgifternaett skall införas. syfteI stärkaatt

och tydliggöra det budgetpolitiska åtagandet bör det i budgetlagen
bestämmelser förfarandettas regeringen i beredningennärom

statsbudgeten använda sig kvantitativtatt preciseratav ettavser av
utgifistak eller riksdagen beslutat hänföra utgifter tillattom
utgijisområden.

Det naturlig konsekvensär regeringens redovisningsskyldig-en av
het inför riksdagen regeringen i budgetlagen åläggsatt ombe-att
sörja årsredovisning för lämnasatt till riksdagen. Enstatenen
sådan bör innefatta rättvisande bild verksamhet, detstatensen av
ekonomiska resultatet och ställningen förvaltningensamt av av

medel och övriga tillgångar.statens börDen innehållaäven
statsbudgetens slutliga utfall detaljnivå den påsamma som
vilken riksdagen har beslutat.

Allmän5.5 utformning lagförslagetav

Den naturliga utgångspunkten vid utformandet budgetlag ärav en
regeringsformens och riksdagsordningens bestämmelser på områ-
det. regeringsformenI återfinns främst översiktliga och kortfattade
bestämmelser med enkla huvudpunkter. riksdagsordningenl finner

vissa bestämmelser budgetpropositionens innehåll ochman närom
året den skall lämnas riksdagens beredning den.samt av

budgetlagEn bör innehålla preciseringar och kompletteringarav
till regeringsformens och riksdagsordningens bestämmelser.
Budgetlagen kommer härigenom knyta till och bliatt ettan
komplement till dessa lagar. På detta kommer önskvärdsätt en
reglering till stånd mellan å sidan regeringsfonnens ochena
riksdagsordningens översiktliga bestämmelser och å andra sidan
regeringens mycket detaljerade förordningar. Budgetlagen kan
därvid tjäna länk dem emellan. kommerDen därmed isom en
fortsättningen bli den självklara utgångspunkten för de detalje-att
rade reglerna det ekonomiadministrativa området. kanDet
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detstuderat, ärutredningenländerflestadeianmärkas somatt
dettajust sätt.uppbyggträttsliga systemet

dethardiskuterats,hartidigarebudgetlagfråganNär om en
alltförihandlingsfrihetstatsmakternasfarhågoruttryckts attom

i lag.regleringbindasriskerarutsträckning enatt genomhög upp
budgetenregleringgälltoftastdennaanmärkas avskallDet att oro

sådanövervägandeVidställning.grundlags enavmedi lag
Förändringarpåkallad.försiktighetnaturligtvisreglering extraär

politiskaochekonomiskadeninnehåll,budgetensi fråga om
budgetsystemettilllederutvecklingen atttekniskadenochdebatten
anförtshar attmotskälsuccessivt. Deförnyaskunna sommåste

giltighet.alltjämtnaturligtvishargrundlagibestämmelserinföra
förafrågadet attdåtyngd ärintedock omharDe samma

valör.lägrelagibudgetenbestämmelser avenom

behållakanstatsmakterna enBudgetlagsutredningen attanser
stadgaönskvärdsamtidigthandlingsfrihetgradnödvändig somav -

vissareglerarfrämstlagenbudgetsystemetskänks om-
bemärkelse.vidibudgetprocessenförprincipergrundläggande

giltighet närsin ävenutsträckningibehållerprinciper storDessa
budgettekniskaandraväljaskommakan attframtidenidet

förbättringarmöjligtsåledes göraattblirDetlösningar.
likväldetOmändras.behöverlagenområde attbudgetens utan

denskedettakan utanändra lagen,behov attuppkommaskulle av
grundlagsändring.vidkrävstidsutdräkt ensom

bestämmelser-kommerlagregleringbehövsdetdärområdenPå de
ochriksdagmellanbefogenhetsfördelningengällaofta attna

förstaiuttrycktill attdettakommerbudgetlagen genomregering. I
Upplägg-regleras.skyldigheterochbefogenheterregeringenshand
statsbud-tillförslaglämnarregeringeneftersomnaturligningen är

statligabeslutaderiksdagendengenomförandetleder avget, av
underlydandesinaförriksdageninförochverksamheten ansvarar

förfonnernaofrånkomligt ävenemellertid attDetmyndigheter. är
liksomfall ävendelipåverkaskanhandlanderiksdagens en

agerande.myndigheternas

förslagetenligttillerkännaskommerregeringen attbefogenheterDe
myndighe-underlydandetilldelegeraskunnaregeringenföreslås av

iskekommaförutses attochnödvändigdelegation ärSådanter.
befo-regeringenstalasbetänkandetidetutsträckning. När omstor
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genheter skilda områden kommer dessa faktiskt utnyttjasrent att
olika underlydande myndigheter.av

Vad gäller den regleringennännare befogenhetsfördelningenav
mellan riksdag och regering har Budgetlagsutredningen inte haft
någon strävan systematiskt vridaatt denna det eller andraena
hållet. Inriktningen har i stället varit den nuvarandeatt ordning så
långt det låter sig skall kommagöras till uttryck i lagen. På vissa
områden har det dock förelegat oklarhet vad kanom som anses
gälla. På andra områden har den nuvarande ordningen inte fungerat
tillfredsställande. Inom några områden har det pågått ett
utvecklingsarbete. Avsikten har i dessa fall varit utforma ända-att
målsenliga förslag utifrån de viljeyttringar återfinns främst isom
finansutskottets betänkanden och regeringens propositioner.

Avslutningsvis kan erinras det för närvarandeatt endast finnsom
särskild lag på finansmaktensen område. Den åsyftade författ-

ningen lagen 1988:1387är upplåning.statens Utredningenom
har valt utforma förslagetatt till budgetlag fristående isom
förhållande till denna lag. Det kan finnas skäl vidatt ett senare
tillfälle intepröva lagen upplåningom statens med fördel kanom
arbetas i lagen statsbudgeten.om
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redovisningochEffektivitet6

förslag:Utredningens

högbudgetlagen attibestämmelseinledande angesSom en
iiakttashushållninggodocheftersträvasskalleffektivitet

verksamhet.statens

införredovisningsskyldigregeringen ärfastläggsVidare att
Redovis-tillgångar.övrigaochmedelförriksdagen statens

bedrivsverksamhetdenomfattar ävenningsskyldigheten som
förplik-ekonomiskaandraochskulderstatenssamtstatenav

telser.

medöverensstämmerskeskall sättiBokföringen staten som
meddelaskall närmareregeringenochredovisningssedgod

redovisningen.föreskrifter om

verksam-bildrättvisande statensskallRedovisningen avge en
förvalt-ställningenoch samtresultatetekonomiskadet avhet,

tillgångar.övrigaochmedelningen statensav

skallverksamhetockså fastslås statensbestämmelse attI en
revision.medgranskas
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6.1 Effektivitet och god hushållning

6.1.1 Bakgrund

Utgiftema i förslaget till statsbudget uppgår budgetåret 1995/96 -omräknat till tolvmånadersperiod till 675 miljarder kronor.en ca-
Det hälftenmotsvarar nästan den svenska bruttonationalproduk-av

Av utgifternaten. drygt 130 miljarderutgörs kronor konsumtionav
och 20 miljarder reala investeringar.ca Mer 100 miljarderänav
kronor går till betalaatt räntor statsskulden och 400änmer
miljarder kronor används för transfereringar till hushåll, kommuner
och företag. Statens inkomster uppgår dock endast till drygt 500
miljarder kronor varför 170 miljarder utgiftema får täckasca av
med upplåning.statens

Statens verksamhet innefattar produktion offentliga tjänster,av
inkomstöverföringar och normgivning. Avsikten dessaär att
åtgärder skall påverka och komplettera den verksamhet som
enskilda, företag och kommuner bedriver så medborgarnasatt

Ävenvälfärd stärks. de skatter uppbärs och den statligasom
upplåningen påverkar enskilda och samhället. Omkring 250 000

anställda iär statliga myndigheter.personer Dessa producerar
offentliga tjänster administrerar skatter,samt transfereringar och
regleringar.

Statens verksamhet omfattande.är Det nödvändigtär den utförsatt
på sådant den isätt sina olikaatt former kan lämna såett gott
bidrag möjligt till välfärden och samhällsutvecklingen.som Det
betyder den statliga tjänsteproduktionenatt behöver drivas effektivt

skatter ochsamt att transfereringar behöver utformade så attvara
de främjar välfärdsmålen onödigtvis undergrävautan att de positiva
drivkrafterna hos företag och hushåll. Vidare måste lagar och andra
föreskrifter utformade så de med utgångspunktvara att i de-
avsedda skyddssyftena inte nödvändigtän påverkarmer- sam-
hällsekonomins funktionssätt.

Riksdagen beslutar vilken verksamhet skall utföra.staten Detom
regeringensär uppgift inom för deatt syften, bestämmelserramen

och riksdagen genomföraresurser verksamhetsom statensanger
och förvalta medel och tillgångar.statens Detta följer attav
regeringen enligt RF 1:6 riket ochstyr rad andra bestämmel-av en
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disponerar9:8enligt RFregeringenregeringsformen, atti t.ex.ser
underlyder11:6RFenligtmyndigheternaochmedel attstatens

regeringen.

denför hur1:6RFriksdageninföransvarigocksåRegeringen är
vilket statensdetför sättinnefattarriket. Detta ansvarstyr
förvaltas. Detillgångardessochgenomförsochledsverksamhet

återspeglasförvaltningregeringensställerdärvidriksdagenkrav
skallrevisorerRiksdagensförhållandeni demånvissi som

granskning.siniuppmärksamma

statligadengranskaskallrevisorerväljerRiksdagen som
lagenenligtskallGranskningen12:7.RFverksamheten
siktefrämstrevisorer tariksdagensförinstruktionmed1987:518

ocksåfårbudgettillanknytningmed statens menförhållanden
Huvud-allmänhet.iinsatsernastatligadebedömning avavse en

inomuppnåttshariresultatdetill stortknytasskall somintresset
förhållandenpåtalaskallRevisorernaverksamhetsområden.olika

hushållninggodförverkaotillfredsställande samt ende ansersom
rationel-efterutnyttjastillgångarochmedel statensmed attstatens

möjligheteruppmärksamhetendärvid fästaskallgrunder. De
ochutgifter attpå statensinkomster, attöka sparastatensatt

granskningenmedSyftetförvaltningsarbetet.statligadeteffektivera
utveckling statensådan attfrämja avlagen,enligt attskall, envara

tillmed hänsynutbytedetfårområdenskilda sominsatsersina
rimligt.samhällsintressen ärallmännaochkostnader

verksamhetrevision statensaspekterinstitutionella avVissa
6.4.avsnittiberörs

Överväganden6.1.2

regeringenskravriksdagensBudgetlagsutredningen attanser
tillkommabörverksamhetgenomförandet statensledning samt av

grundDärmedbudgetlagen. eninledningen gesiredanuttryck av
ochbudgetlageniingåbör sombestämmelserandravissaför som

12kapitelikapitel samt t.ex.i dettaavsnittföljandeibehandlas
iResultatkapitel 13 statensochutfallochUppföljning, prognoser

verksamhet.
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Innehållet i den granskningsuppgift avseende den statliga
verksamheten riksdagens revisorer har enligtsom 2-4 lagen
1987:518 med instruktion för riksdagens revisorer återspeglar,

i vissnämnts, mån de allmänna kravsom riksdagen ställersom
regeringens ledning genomförandetsamt verksamhetstatens ochav
förvaltningen tillgångar.statens Det emellertidav är nödvändigt att
i budgetlagen uttrycka innebörden de i det föregående nämndaav
kraven på sammanfattatett sätt.mer

Enligt Budgetlagsutredningens uppfattning hög effektivitetär och
god hushållning med grundläggande krav iresurserna statens
verksamhet. Uttrycket hög effektivitet åsyftar därvid den statligaatt
verksamheten skall bedrivas så riksdagenatt avsedda mål nåsav
i så hög grad möjligt inom för tillgängligasom ramen resurser.
Verksamheten kan då sägas ändamålsenligt utfonnad.vara

Uttrycket god hushållning med har ochresurserna en annan
innebördsnävare och innebär onödiga utgifteratt skall undvikas,

verksamhetenatt skall bedrivas med hög produktivitet, att statens
medel skall hanteras säkert tillgångarsamt att istatens övrigt och
skulder skall förvaltas väl.

Dessa krav bör i budgetlagen hög effektivitet skallattanges som
eftersträvas och god hushållning skall iakttas.

Uttrycket eftersträvas används för markera effektivitetatt inteatt
kan nås i absolut bemärkelse. Förvaltningsuppgiftenen i ställetär

successivt ochatt målmedvetet vidta åtgärder effektivi-gör attsom
och ändamålsenlighetenteten i verksamheten förbättras. Kraven

god hushållning kan dock sägas något absoluta kravenänvara mer
effektivitet. Statens medel, härrör frånytterst medborgarna,som

måste hanteras med hög grad säkerhet och användas tillav
medborgarnas Det innefattar onödiga utgiftergagn. att skall
undvikas. Statens övriga tillgångar och skulder måste också
hanteras betryggandeett En grundförutsättningsätt. för godatt
hushållning med skall föreligga lämpligaresurserna är attanses
föreskrifter finns och det kontrollerasatt de följs. dessaAvatt skäl
används uttrycket god hushållning skallatt iakttas.

I sammanhanget kan nämnas det i den tyska budgetlagenatt finns
bestämmelse effektivitet och hushållningen att skallom iakttas när

budgeten utformas och verkställs. Det kan också erinras iattom
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kommunerföreskrivs1991:900 attkommunallagensvenskaden
i sinhushållningekonomiskgodhaskalllandstingoch en

verksamhet.

Budgetlagsutredningen attföreslårbakgrund somdennaMot
effekti-högbudgetlageni attbestämmelseinledande angesen

iiakttasskallhushållninggodocheftersträvasskall attvitet
sådanverksamhetMedverksamhet. statens avsesstatens

myndigheterdeochregeringenhandhasverksamhet avsom
vilkenibestämmerRiksdagenregeringen.underlydersom

myndigheter.och dessriksdagengällaskallomfattning lagen

deldenpåtankemedhandförstaiutformas avLagförslaget
utförsochförregeringenverksamhet avsomsvararstatens som
emeller-Utredningenregeringen.underlyder sermyndigheter som

ocksåhuvuddel intei sinlagenvarförtillskälavgörandeingettid
meddockmyndigheter,och dessriksdagenförgällakunnaskulle

häriFinland,ikanRiksbanken. Det nämnas attför somundantag
förbudgetlagen ävengällerSverige,liknaravseendenaktuella

respektiveregeringenmeddelasföreskrifterriksdagen. Närmare av
kansli.riksdagens

redovisningsskyldigRegeringen6.2 är

riksdageninför

Bakgrund6.2.1

finansie-ellerdendå ägerförstuppstårredovisningBehov somav
fullharintesåledesochdenbedriversjälvverksamhet interar en

intressenterandrasedanförstärks närverksamheten. Detiinsyn
lån.ellerskattutkräversådanaexempelvis gertillkommer, som

de kankaraktärsärskild attinstitutioner harOffentliga genomen
ochkommuninvånareellermedborgareallaägasytterstsägas av

uttaxeradetvångsvismedbedrivsoftaverksamhetderasattgenom
förstärkaytterligarekanförhållandetsistnämndamedel. Det anses

Ettiochskattskyldige staten.denbåde hosredovisningbehovet av
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tidigt exempel redovisningsskyldighet i offentliga institutioner
bestämmelserär i den romerska republikens konstitution attom

ämbetsmännen från konsuler och nedåt skulle avlägga räkenskap
för sin verksamhet efter varje ämbetsperiod.

Enligt regeringsformen utgår all offentlig makt från folket och
riksdagen folkets främstaär företrädare. Riksdagen beslutar om
skatt till och bestämmerstaten hur medel skallstatens användas.
Samtidigt ställer riksdagen huvuddelen medel tillstatensav
regeringens disposition. Riksdagen granskar också rikets styrelse
och förvaltning. Detta naturlig grund för redovisnings-ger en en
skyldighet.

Alla medel och övrigastatens tillgångar står dock inte till regering-
disposition. Enligt RF 9:8 undantas tillgångarens avseddaärsom

för riksdagen och dess myndigheter eller i lag har tillavsattssom
särskild förvaltning. Enligt RO 9:4 det riksdagensär förvaltnings-
kontor i fråga riksdagen och dess myndighetersom handläggerom
frågor förvaltning ekonomisk ochom meddelarnaturav som
föreskrifter i dessa frågor. AP-fonden är exempel påett en
institution handhar tillgångar i lag tillsom särskildavsattssom
förvaltning, nämligen lagen 1983:1092 med reglementegenom
för allmänna pensionsfonden. Fondstyrelsen skall enligt lagen varje
år till regeringen överlämna förvaltnings- och revisionsberättelser.
Det vilketsätt regeringen kan påverka redovisningen statligaav
medel varierar alltså, liksom innehållet och formen för den
redovisningsinformation regeringen har tillgång till.

Det nödvändigtär skilja mellan bokföringsskyldighet,att som
regleras i bl.a. bokföringslagen, och redovisningsskyldighet ärsom

allmänt begrepp.ett mer

I bokföringslagen 1976:125, endast gäller näringsidkare,som
bolçfäringsskyldighetenatt innefattaranges främst tre moment:

löpande bokföring alla förändringar i förmögenhetens- storlekav
och sammansättning, både i tidsföljd och så verksamhetensatt
resultat och ställning kan avläsas,

avslutande räkenskapema med årsbokslut° beståendeav ett av
resultaträkning och balansräkning enligt föreskrivna värderingsprin-
ciper,

beskrivning bokföringssystem arkivering- räkenskaps-av samt av
handlingar och underlag.annat



redovisningochEffektivitet1996:14SOU

Kortfatta-landsting.ochkommunerinte förgällerBokföringslagen
kommunallageniställetifinnsbokföringför derasföreskrifterde

bokföringsskyldighet,används inte begreppet men1991:900. Där
innebärBestämmelsernainnebörd.delvisharföreskrifterna samma

medel,förvaltade attförasskallräkenskaper överfortlöpandeatt
skalldettaochårsbokslutmed attavslutasskall etträkenskaperna

årsredovisning.isammanfattas en

ibl.a.redovisningekonomiskamyndigheternasreglerasl staten
ochinnehålltill1979:1212,bokföringsförordningen upp-som

lydermyndigheterStatligabokföringslagen.liknarbyggnad som
förordning.dennaenligtbokföringsskyldigaregeringenunder är

iförordningenbeslutatharförvaltningskontor attRiksdagens
myndigheter.dessochriksdagengällaskalldelar äventillämpliga

begreppvidare änRedovisningsskyldighet nämnts, ettär, som
transaktionerekonomiskadebokföringsskyldighet. Utöver som

redovisningsskyldigheteninnefattarställning,ochresultatpåverkar
denna.resultatetochbedrivsverksamhetden aväven som

denirelevansochkvalitetinnehåll,dessutomtäckerBegreppet
Redovisningsskyldighetentilllämnasinformation mottagaren.som

fall kani vissaårsredovisningar,medfrämstfullgörasbrukar men
särskildaiår,delförlämnasföreskrivas aväven rapporter som

det.påkallarplanernaavvikelser frånkraftigadåellerfrågor
reglerasinstitutionerslagolikaRedovisningsskyldigheten för av

skiftandetillanpassningmöjliggörförfattningarolika somgenom
förhållanden.

såledesregleraskoncernerochbankeraktiebolag,bl.a.För
årsredovis-bl.a.olika lagar,fleranärvarande iårsredovisning för

årsredo-företagssådantskallNormalt1995:1554. ettningslagen
beståbalansräkning ävenochresultaträkningförutomvisning -- finansie-falli mångaFörvaltningsberättelseoch samt ennoterav
medförsesskallräkenskapshandlingamaiUppgifternaringsanalys.

informativamedochföregående åravseendejämförelseinformation
interntårsbokslutet, är ettskillnad frånTillnotupplysningar. som
andraochföravsedd ägarnaårsredovisningendokument, är

skall dendärförochorganisationenutanför varamottagare
informativ.
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Årsredovisningen i kommuner och landsting skall enligt kommu-
nallagen omfatta sådan kommunaläven verksamhet bedrivs isom
aktiebolag, stiftelse el.dyl. Upplysningar skall lämnasäven om
utfallet verksamheten, dess finansiering och den ekonomiskaav
ställningen vid årets slut.

De statliga myndigheternas årsredovisning regleras i förordningen
1993:134 myndigheters årsredovisning och anslagsframställ-om

Årsredovisningenning. skall bestå resultaträkning och balans-av
räkning, finansieringsanalys och anslagsredovisning samt av en
resultatredovisning skall visa resultatet myndighetenssom av
verksamhet, prestationer och mätbara effekter. En myndighets
årsredovisning lämnas till regeringen och granskas Riksrevi-av
sionsverket. Den ligga till grund för regeringens uppföljningavses
och prövning myndighetens verksamhet. Därför skall resultatetav
ställas i relation till såväl kostnaderna målen försom
verksamheten. Dessutom skall jämförelser med tidigare år.göras

Riksrevisionsverket publicerade i 1995 samlad årsredovis-mars en
ning för avseende räkenskapsåretstaten 1993/94. Den omfattar dels
balans- och resultaträkningar för dels sammanställningstaten, en

den statliga sektorns tillgångar och skulder. Medav istaten avses
årsredovisningen alla myndigheter under regeringen och riksdagen

Riksbanken. AP-fondenutom ingår heller inte. Den statliga sektorn
vidare begreppär ett omfattar alla verksamhetersom statensom

har väsentligt inflytandeett över.

Regeringen för närvarandeär inte skyldig lämna någon samladatt
ekonomisk redovisning till riksdagen avseende vilkat.ex.
inkomster uppburits och hur medel Någonstatenssom använts.
sådan redovisning har heller inte lämnats. Den Riksrevisionsver-av
ket publicerade årsredovisningen dock tillgängligär för riksdagens
ledamöter och återgavs i sammandrag i 1995 års kompletterings-
proposition prop. 1994/95:150 bil. 1 76.s.

Överväganden6.2.2

På uppdrag riksdagen leder regeringen genomförandetav av en
omfattande verksamhet. Riksdagen också olika villkor föranger
verksamheten. Härav följer, enligt Budgetlagsutredningens mening,
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frågariksdagen. Denredovisningsskyldig införregeringen äratt
ibör ingåvadsammanhangetiställasbör är närmast somsom

slås fastbörfullgöras. Detden skalloch hur attskyldighetdenna
betydelsendenredovisningsskyldighet i snävadet inte är av

ställetsammanhang. Iaktuell i dettabokföringsskyldighet ärsom
avseende hurredovisningsskyldighetallmändet fråganär om en
verksamhetenbeslutaderiksdagengenomfört denregeringen av

medelförvaltningenoch statens m.m.av

åläggasregeringen börsåledesBudgetlagsutredningen attanser
förliksomoch tillgångarmedelförredovisningsskyldighet statens

ellerregeringende handhastill den delverksamhet avstatens av
regeringen.underlydermyndigheter som

omfatta defårredovisningregeringenspraktiskt ävenDet är att
myndigheteroch dessriksdagenanvänds utommedel avsom
redovisningsådanförförutsättning är attRiksbanken. En en

underlag föruppgifterförvaltningskontor lämnarriksdagens som
regeringensjälvfallet inte övertarinnebärredovisningen. Detta att

sakansvarhelsteller någotbefogenheterförvaltningskontorets som
självfalletskallmyndigheterdessochRiksdagenområdet.på

riksdagensförinombokföringsköta sinfortfarande ramen
förvaltningskontoretharområdet. Somanvisningar på nämnts

riksdagensskall tillämpasbokföringsförordningenbeslutat att av
förordningenskall tillämpadebeslutNågotmyndigheter. attom

haranslagsframställningochårsredovisningmyndighetersom
informationbehövas kanskulledetfattats.inte Omdäremot

bokföringen.direktsammanställas på sätt änannat ur

inomfullgörasredovisningsskyldighet kanregeringensdelEn av
Årsredovisningenriksdagen.tillårsredovisningför enramen

finansieringbedriververksamhetdenomfattar då all oavsettstaten
uppgifter.ekonomiskasammanfattandeinnehåller främstoch

analyserochinformationen görakan kommenteraRegeringen som
sakligadeUppgiftersiffrorna.innebörden iförökar förståelsen om

däremotkanverksamhetsområdenolikainomuppnåsresultat som
flera.härtillSkälenårsredovisning för äringå iknappast staten.en

mångfacetteradomfattande ochså attverksamhetenstatliga ärDen
skulle kunnaöverskådligtochkortfattatinte sättregeringen ett

i riksdags-detfinnseffekter. Dessutomresultat ochförredogöra
redovis-sig förlämparbättresammanhangandraarbetet ensom

ochkapitel 12effekter. Iochresultatverksamheten, dessning av
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13 återkommer utredningen med förslag hur regeringensom
redovisningsskyldighet i olika avseenden bör fullgöras.

Efter ha tagit del revisorernas skall bolagsstämmanatt rapportav
i aktiebolag besluta fastställelse resultaträkningen ochett om av
balansräkningen, dispositioner beträffande bolagets vinst ellerom
förlust ansvarsfrihet for styrelseledamöter och verkställan-samt om
de direktör. Motsvarande gäller ifråga kommunal förvaltning.om
Föreskrifter parlamentet skall ställning till redovisningatt taom en

statsbudgetens utfall finns i några länder, Danmarkäven t.ex.av
och Tyskland, i EG.samt

detta perspektivI kan det diskuteras årsredovisning,om en
innehållande statsbudgetens utfall, överlämnas tilläven som
riksdagen bör behandlas något särskilt i riksdagen. kanDetsätt
då finnas skäl erinra regeringens infor riksdagenatt attom ansvar
i första hand politiskt. Genom frågor och interpellationer tillär
statsråd, utskottsförhör eller misstroendeförklaringar riksdagenhar
många möjligheter utkräva Slutligtregeringen. avgörsatt ansvar av
ansvarsfrågan i val till riksdagen. Om årsredovisning skulleen
behandlas något särskilt i riksdagen skulle detta krävasätt
ändring i regeringsformen och riksdagsordningen. och medI att
Budgetlagsutredningen enligt direktiven skall utgå från gällande
grundlagsbestämmelser har utredningen inte anledning lämnaatt
något förslag i denna fråga.

Riksdagen, har den fmansmakten, uppdrar regering-ytterstasom
verkställa riksdagens beslut olika områden och bemyndi-atten

regeringen disponera medel för bestämda ändamål.att statensgar
Enligt regeringsformen riksdagen granska hur regeringenatt styr
riket och handhar förvaltningen. emellertidRegeringen har för
närvarande ingen uttrycklig redovisningsskyldighet riksdageninför
för den verksamhet bedrivs och för förvaltningen statenssom av
medel och övriga tillgångar.

Enligt Budgetlagsutredningens uppfattning det naturligtär att
regeringens allmänna redovisningsskyldighet inför riksdagen läggs
fast i budgetlagen.
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denna bakgrund föreslårMot Budgetlagsutredningen idetatt
budgetlagen bestämmelse innebär regeringentas atten som

redovisningsskyldig inför riksdagen för medel och deär statens
övriga tillgångar enligt 9 kap. regeringsformen står till8 §som
regeringens disposition. Redovisningsskyldigheten omfattar

den verksamhet bedrivsäven staten statenssamtsom av
skulder och övriga ekonomiska förpliktelser.

Utredningen förutsätter det inte nödvändigt budgetlageniäratt att
in särskilda bestämmelser ålägger riksdagen och dessta som

myndigheter lämna sådana uppgifter behöverregeringenatt som
kunnaför fullgöra den åsyftade redovisningsskyldigheten.att

Redovisningen6.3 skall rättvisandege en

bild

Bakgrund6.3.1

redovisningsskyldighetFör skall meningsfull krävsatt en vara
regler för hur den ekonomiska redovisningen skall utföras. En
grund för kunna redovisa bokföringen.äratt

bokforingslagen, endast gäller för näringsidkare, finns vissaI som
grundläggande krav hurpå bokföringen skall skötas. Bland annat
föreskrivs bokföringsskyldigheten skall fullgöras på sättatt som

med god redovisningssed. sed innebär inteDennaöverensstämmer
enbart allmänt accepterad praxis för och beteende,suntgotten

den formuleras och utvecklas också löpande precisera-utan genom
rekommendationerde i olika frågor från Bokföringsnämnden,

Redovisningsrådet och Föreningen Auktoriserade Revisorer.
Internationellt utvecklas Generally Accepted Accounting
Principles International Accounting Standards Committee.av

Enligt kommunallagen skall kommunerna och landstingenäven
årsredovisning med iakttagande god redovisningssed.upprätta av
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redovisningssedDenna utvecklas och Landstings-Kommun-av
förbunden, inte tvingande för den enskilda kommunen.ärmen

bokföringsförordningenI föreskrivs statliga myndigheter medatt
iakttagande särskilda bestämmelser för statlig verksamhet skallav
fullgöra bokföringsskyldigheten det sätt överensstämmersom
med god redovisningssed. myndigheterFör lyder undersom
regeringen utvecklas denna redovisningssed Riksrevisionsverket.av

några deI studerade länderna, i Finland och Zeeland,Nyat.ex.av
i statsbudgetlagen hänvisning till god redovisningssed.görs l

flertalet andra bokföringen dock så styrd kassa-ärstater av en
mässig budgetredovisning redovisningsprincipema ligger långtatt
från god redovisningssed.

Det naturligt det finns skillnader avseende redovisningssedär att
mellan den statliga och den privata sektorn. Redovisningen i ett
företag påverkas i hög grad Skatteregler och behovet skyddav av
för och långivare. Statlig redovisning behöver inte sådanaägare ta
hänsyn påverkas i stället verksamhetens offentligrättsligamen av
karaktär och befogenhetsfördelningen mellan riksdagen ochav
regeringen. Detta leder till behöver för godatt staten egna normer
redovisningssed. På många områden sammanfaller dock god
redovisningssed inom samhällets olika sektorer. belysesDetta t.ex.

bokföringsforordningen och bokforingslagen likamycketatt ärav
till disposition och sakligt innehåll.

Begreppet god redovisningssed främst knutet till den löpandeär
bokföringen och årsbokslutet, medan begreppet irättvisande bild
första hand knutet till informationen i årsredovisningen.är
Uttrycket hämtat från engelskans true and fair picture.är

Enligt den årsredovisningslagen skall1995:1554 årsredovis-nya
ningen överskådligt och i enlighet med godupprättas sättett
redovisningssed. Balansräkningen, resultaträkningen och noterna
skall tillsammans rättvisande bild bolagets ställning ochge en av
resultat. detOm behövs för rättvisande bild, skallatt ge en
tilläggsupplysningar lämnas. Om avvikelse från allmänna rådgörs
eller rekommendationer normgivande skall upplysningav organ,

detta och skälen för avvikelsen lämnas i Beträffan-not.om om en
de förvaltningsberättelsen föreskrivs den skall rättvisandeatt ge en
översikt utvecklingen bolagets verksamhet, resultat ochöver av
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ställning. Föreskrifterna överskådlighet och rättvisande bildom
innebär införlivande i svensk fjärdeEG:s bolagsdirektiv.ett rätt av

överväganden6.3.2

l avsnitt föreslås6.2 regeringen skall åläggas allmänatt en
redovisningsskyldighet inför riksdagen. För ekonomisk redo-att en
visningsskyldighet skall bli meningsfull krävs klart angivna
grunder för hur bl.a. bokföringen skall skötas.

Med hänsyn till den grundläggande betydelse redovisningsregler
har det i och för sig motiverat riksdagen beslutadeattvore om
detaljerade bestämmelser för redovisning i Riksdagen harstaten.

redan beslutat årsredovisningslag och bokföringslagt.ex. om en en
gäller för näringsidkare. detAtt naturligt huvudmanär attsom en

beslutar regler denna belyses det i kommunal-typ attom av av
lagen fullmäktige skall meddela föreskrifteratt närmareanges om
redovisningen. bör ocksåDet det inom regeringskanslietnämnas att
pågår arbete med utforma lag kommunal redovisning.ett att en om

Budgetlagsutredningen emellertid det opraktisktatt attanser vore
i lag lägga fast detaljerade ekonomiadministrativa regler för staten.

ställetI bör det tillräckligt riksdagen beslutar deattvara om
allmänna krav förskall gälla redovisning inom Dettastaten.som
kan med fördel ske med hänvisning till begreppen god redovis-
ningssed och rättvisande bild. God redovisningssed förutsätts

till de särskilda förutsättningar föreligger i staten.anpassas som

I stället för riksdagen beslutar detaljerade regler föratt om
redovisning i bör regeringen åläggas meddela destaten nämnareatt
bestämmelserna för bokföring och redovisning. regler skallDessa

väl dokumenterade. förordningarDe regeringen beslutatvara som
området och de tillämpningsföreskrifter och allmänna råd som

meddelats Riksrevisionsverket väl dessa krav.motav svarar

Genom regeringen föreslås bli ålagd allmän redovisnings-att en
skyldighet och inte enbart bokföringsskyldighet blir syfteten- -
med redovisningen betydelsefullt. Kravet på god redovisningssed

främst knutet till bokföringsskyldighetenär och till själva bokfö-
ringsprocessen. Därmed detta krav grundläggande förutsätt-är en
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blirredovisningsinformationför denning presenterasatt som
dock interedovisningssedTillämpning godrättvisande. ärav

årsredo-erhållas ibild skallrättvisandetillräckligt för t.ex.att en
först denblir bildenvisningen. Rättvisande mottagaren enom ger

bara frågaalltså inteuppfattning verkligheten. Detriktig är omom
skalldenocksåkorrekt,skallinformationen attutanatt omvara

Urval,förstå den.kansådantförmedlas sätt att mottagarenett
viktiga inslag.blir dåförklarande kommentarerpresentation och

tilläggs-behövasrättvisande kan detblibilden skall ävenFör att
gjordavärdering ellerexempelvisinformation omannanom

åtaganden.

iBudgetlagsutredningen detföreslårbakgrunddenna attMot
bokföring ibestämmelsebudgetlagen statenatttas omen

redovisnings-godmedskall ske överensstämmersätt som
bild verksam-rättvisandeRedovisningen skallsed. avge en

ställningenochekonomiska resultatetdetheten, samt av
Regering-övriga tillgångar.medel ochförvaltningen statensav

skall meddelaregeringen bestämmer,myndigheteller denen,
redovisningen.föreskrifternärmare om

granskasskallverksamhet6.4 Statens

Bakgrund6.4.1

med hjälpgenomför regeringenuppdrag riksdagenPå avav
verksamhet. Ihuvuddelenmyndigheterunderlydande statensav

dessriksdagen ochbl.a.verksamhetutförsövrigt statens av
myndigheter.

ochflödenekonomiskainnefattar mycketverksamhetStatens stora
samhället. Riksda-påverkar helanormgivningomfattande somen

olikaföroch anslaglagarformenbeslut har främst avgens
Även liggeranslagochantalet lagar ärverksamheter. stort,om

förhållandevis högoftaåtgärder ändåbeslutriksdagens enom
råder oftaosäkerhetnivå ochsärskilt detaljeradinteoch om
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åtgärderna verkligen leder till de avsedda resultaten. Användningen
ramlagstiftning mål- och resultatstyrning innebär densamt attav

detaljerade ledningen genomförandet verksamhetensamtmer av
överlämnas till regeringen och denna vidare till myndigheterna.av

Som anförs i avsnitt 6.2 det naturligt regeringen, har iär att som
uppdrag verkställa riksdagens beslut olika områden, ocksåatt
skall redovisa de resultat uppnåtts de medelsamt använtssom som
och de inkomster uppburits.som

I vårt statsskick, står på parlamentarismens grund, detärsom
naturligt riksdagen har huvuduppgift kontrolleraatt attsom en
regeringens allmänna politik. På riksdagen ankommer också att
övervaka regeringens funktion högsta förvaltningsmyndighet.som

liggerDet vidare i riksdagens intresse bevaka myndigheteratt att
och offentliga funktionärer lojalt och effektivt förverkligar de
direktiv för samhällsverksamheten har givits i lagar och beslutsom
prop. 1973:90 414.s.

I kap.RF 12 riksdagen med några olika institut kanattanges
granska regeringens och myndigheternas verksamhet. Konstitu-
tionsutskottet granskar sålunda statsrådens tjänsteutövning och
regeringsärendenas handläggning, riksdagsledamöter framställer
interpellationer eller frågor till statsråd, riksdagen väljer ombuds-

tillsyn tillämpningen i offentligmän utövar verksamhetöversom
lagar och andra författningar och riksdagen väljer revisorer attav

granska den statliga verksamheten. lagenI 1987:518 med
instruktion för riksdagens revisorer vilka gransk-närmareanges
ningsuppgifter myndigheten Riksdagens revisorer har.som

kontrollDen och granskning sker de nämnda institutio-som genom
med undantag för ombudsmännens tillsyn,är, i första handnerna

politiskt inriktad och sker endast punktvis. Riksdagen har således
inte någon systematisk och heltäckande revision statensav
verksamhet motsvarande vad fullmäktige har i kommuner,
bolagsstämman har i aktiebolag och föreningsstämman har i
ekonomiska föreningar. andra länderI har i regel parlamenten ett
revisionsorgan har till uppgift och för genomföraattsom resurser

sådan revision den statliga verksamheten. Frågan denen av om
statliga revisionens uppgifter, organisation och harresurser
diskuterats vid flera tillfällen under decennier.senare

16-02955
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ochursprungligen RiksbankengranskaderevisorerRiksdagens
1809-granskningsområdet vidgadesRiksgäldskontoret genommen

denstatsverket.gälla Närgrundlagsreform till också1810 års att
utökadesefterkrigstidenexpanderade underverksamhetenstatliga

regeringensi stället komRiksdagens revisorersinte utanresurser,
uppgifterfå utökadeRiksrevisionsverket,revisionsorgan, dvs. att

kraftigt ökadeoch resurser.

statliguppdrag granskaregeringensskallRiksrevisionsverket
myndigheter-granskaeffektivitetssynpunkt ochverksamhet omur

rättvisande.räkenskapernatillförlitlig ochredovisning ärnas
gransknings-förhållande tillsjälvständigt iRiksrevisionsverket är

ochregeringentillställsrevisionsberättelserobjekten. Verkets
till riksdagen.för kännedomöverlämnas

verksledningsproposi-riksdagenbehandlingen isamband medl av
ställning.Riksrevisionsverketsberördes1986/8799tionen prop.

under-regeringenverketframhöllKonstitutionsutskottet att som
särskildaförregeringenutnyttjasbör kunnaställt avorgan

konstitutions-emellertid, enligtfårgranskningsuppdrag. Detta
möjligheterverketsinte någotutskottet, att taöversätt ut

fmansutskottetsundersökningar. Itill och genomförainitiativ egna
åtskilligafinnskonstitutionsutskottetFiU l986/87:3y tillyttrande

slå vaktfmansutskottetsuttalanden vittnar strävan att omomsom
förvaltningsrevision.Riksrevisionsverketshossjälvständigheten

möjligheterverketsförsta handsjälvständighet iDenna avsesynes
initiativ.granskningutföra egetatt

stiftelseelleraktiebolagi formbedriverVerksamhet staten avsom
Riksrevisionsverketrevisorer ochRiksdagensfår granskas omav

ellerförfattningeller i någonreglerad i lagverksamheten är annan
anslagsmedel ellertillskottellerägarestaten avgenomsomom

bestämmandeharavtal eller något sätt ettannatgenom
Även användningverksamheten.inflytande mottagaresöver aven

aktiebolaggranskas.förutsättningar få Devissaunderbidrag kan
förord-igranskaRiksrevisionsverket fåroch stiftelser angessom
statligagranskningRiksrevisionsverketsningen 1993:958 avom

och stiftelser.aktiebolag

bet.till kännaregeringenhösten l99lRiksdagen gav
få ökatriksdagen börrskr. l99l/92:l2l99l/92:FiU2, ettatt
betänkandefinansutskottetsrevisionen.för den statliga lansvar
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betonas vikten stark och oberoende revision självstän-av en som
digt skall kunna granska den offentliga verksamheten. Samtidigt
framhålls regeringen också har behov för del företaatt attav egen
uppföljning, utvärdering och revision.

Frågan Riksdagens revisorers och därmed i viss mån ävenom -
Riksrevisionsverkets uppgifter och behandladesresurser av-
Riksdagsutredningen i betänkandet 1993/94:TKl Refonnera
riksdagsarbetet. Som följd härav tillkallade talmanskonferensenen

1995 utredning med uppdrag bl.a. hurövervägaattsommaren en
uppgifter och bör fördelas mellan Riksrevisionsverket ochresurser
Riksdagens revisorer.

Överväganden6.4.2

I och med riksdagen regeringen i uppdrag fullgöraatt attger
preciserade förvaltningsuppdrag och ställer ekonomiska tillresurser
regeringens förfogande, det given del iär ett styrsystem atten
kontrollera med vilket resultat verksamheten har genomförts, att
redovisningen rättvisande, förvaltningen fungerat säkert ochär att
effektivt gällande föreskrifter har iakttagits. Av RF 9:2samt att
kan följa riksdagen skall förvissa sigäven att att statensanses om
medel används riksdagen bestämt. därförsätt Det ärsom
naturligt riksdagen har för verksamhet iatt ett att statensansvar
tillräcklig utsträckning granskas revision.genom

Riksdagens inför medborgarna för säkerställaatt attansvar
skattemedel anslås för olika ändamål används effektivt ochsom
säkert kan således knappast i fråga. följerDärav emellertidsättas
inte entydigt i vilken organisatorisk form granskningen bör ske. I
och med regeringen med riksdagens medverkan har skaffat sigatt

starkt och oberoende revisionsorgan självständigt genomförett som
revision verksamhet, det naturligt sådanstatens är attav en
omständighet beaktas.

Budgetlagsutredningen har emellertid inte anledning övervägaatt
hur den statliga revisionen bör organiseras. Däremot anser
utredningen det självklart verksamhet i tillräckligäratt att statens
utsträckning skall granskas med revision. gällerDetta även när
statlig verksamhet utförs andra särskildaän staten, t.ex.av av
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detta inte reglerasstiftelser,institutioner, aktiebolag och även om
med budgetlagen.

verksamhetrevisionenkan helt kort anmärkasDet statensatt av
granskningsobjektet,tillsjälvständig i förhållandebör görasvara

definieradevälbakgrundsystematisktopartiskt och ske mot av
verksamhetengranskningrevisionen bör ingå bl.a.regler. I attav

rättvisande.redovisningeneffektivt och säkertbedrivs ärattsamt
risken förförlagd däri revisionen börTyngdpunkten väsent-vara

felliga är störst.

statliga verksamhetendenför revisionenriksdagensAv avansvar
riksdagen börmening,Budgetlagsutredningensenligtföljer, att ge

förorganisationuppgifter ochföreskrifter bl.a.närmare om
väsentliga delarsärskilt angelägetrevisionen. Detta närär av

regeringens revisionsorgan.utförsrevisionen ettav

statligrevisionenBudgetlagsutredningen konstaterar att av
studerats.länderregleras i lag i samtligaverksamhet som

medtidigareverksamhetRiksdagens revisorers nämnts,styrs, som
granskningRiksrevisionsverketsvad gällerlag. Så sker även av

närvarande inteföraktiebolag och stiftelser. Däremotvissa styrs
övrigt medverksamhet istatligRiksrevisionsverkets revision av
i regerings-för närvarandeerfarit pågårEnligt vad utredningenlag.

till lag med vissautforma förslagmedkansliet arbete ettattett
Riksrevisions-den revisionbestämmelsergrundläggande somom

verket utför.

Övergripande ochstatliga revisionenbestämmelser denom
Budgetlagsutredningensbör enligtRiksrevisionsverkets revision

lag.de meddelas iuppfattning även en

bud-Budgetlagsutredningen ibakgrund föreslårdennaMot att
verksamhet skallbestämmelsegetlagen statensatttas omen

revision.granskas med
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Anslag och inkomsttitlar7

Utredningens förslag:

anslagstyper skall finnas, nämligen obetecknade anslag,Tre
reservationsanslag och ramanslag. anslagstyper och deDessa
huvudsakliga villkor gäller för dem i budgetlagen.som anges

förslagsanslagnuvarande anslagstypen avvecklas.Den

bemyndigande lämnas regeringen meddela föreskrifterEtt att
begränsar myndigheternas möjligheter användaattsom

klargörsanslagsmedlen. regeringen under vissaDessutom att
förutsättningar får besluta inte använda de medelatt som
anvisats för visst ändamål.ett

Vidare statsinkomster beräknas riksdagenattanges som av
skall redovisas inkomsttitlar.mot

fråga avräkning och inkomster statsbud-I utgifter motom av
såväl utgiftsmässig redovis-kassamässiggeten attanges som

ning kan förekomma.

Anslagstyper och villkor7.1

Bakgrund7.1.1

Genom anvisa anslag ändamål riksdagentill angivna bestämmeratt
hur medel skall användas och medelRF 1:4 9:3. Statensstatens
får inte användas riksdagen har bestämt RF 9:2.sätt änannat
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Statsbudgetens anslag riksdagens viktigaste instrument förutgör att
fördela medel till olika ändamål. Anslagssystemets närmare
utformning påverkar därmed befogenhetsfördelningen mellan
riksdagen och regeringen möjligheterna de skildasamt att styra
statliga verksamheterna önskade mål.mot

Riksdagen anvisar inte endast belopp för visst ändamål,ett ett utan
också eller mindre utförligt de sakliga villkor elleranger mer

syften skall gälla för verksamheten. Ibland villkoren isom anges
anslagsbeslutet, medan de i andra fall framgår lag. Dessutomenav

riksdagen de villkor gäller för dispositionen medlen.anger som av
Detta sker standardiserat riksdagen för varjeett sätt attgenom
ändamål med vilken anslag medel skall anvisas.typanger av

närvarandeFör använder riksdagen fyra anslag, nämligentyper av
obetecknat anslag, förslagsanslag, reservationsanslag och ram-
anslag. olikaDe anslagstyperna kännetecknas skilda reglerattav
gäller i fråga för regeringen överskrida det anvisaderätt attom
beloppet och använda outnyttjade medel budgetår.att ett senare

huvudsak följandeI villkor gäller för de anslag riksdagensom
anvisar.

obetecknatEtt anslag får inte överskridas och outnyttjade medel-
får inte användas under följande budgetår.

förslagsanslagEtt får överskridas regeringen det behövsav om-
för ändamålet med anslaget skall uppfyllas. Outnyttjade medelatt
får inte användas under följande budgetår.

Ett reservationsanslag får inte överskridas outnyttjade medelmen-
får avändas under högst år efter det budgetår då anslagettre senast

uppfört statsbudgeten.var

Ett ramanslag får överskridas anslagskredit iatt tasgenom-
anspråk följande budgetårs anslag eller regeringenattgenom
beslutar merutgift. Outnyttjat belopp får till följandeom sparas
budgetår.

anslagstypernaDe förslagsanslag, reservationsanslag ochtre
obetecknat anslag har länge. huvudsakliga villkorenDe föranvänts
dessa kan ha bekräftats riksdagen den år FiUsägas 1977närav
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1977/78:1, rskr. 1977/78:19 regeringens förslaggodtog prop.
1976/771130 avvisa det budgetutredningförslag 1969 årsatt som
lagt fram slopa då använda anslagstyper och dessaersättaattom
med enda anslagstyp. anslagstyp benämnd investeringsanslagEnen
slopades emellertid vid detta tillfälle följd uppdelningenattsom av

statsbudgeten i drift- kapitalbudgetoch upphörde.av

Anslagstypen ramanslag infördes i slutet 1980-talet prop.av
1986/87:1OO bil. FiU 1986/87:10, rskr. 1986/872122 i samband
med den finansiella styrningen myndigheterna utvecklades.att av
Regler för de olika anslagstyperna redovisades regeringen iav

bil. bakgrund till vissa mindre1992/932100 l attprop. som
ändringar i villkoren för reservationsanslag och ramanslag under-
ställdes riksdagen för godkännande bet. 1992/93:FiUl0, rskr.
1992/932189.

olika villkoren syftar till anslagstyperna egenskaperDe att somge
behoven och förutsättningarna på olika statliga verk-motsvarar

samhetsområden.

budgetåretförslaget till statsbudget för 1995/96 finns omkringI
dessa och det650 anslag. Av 50 obetecknade anslagutgörs ca av

församlade anslagsbeloppet denna anslag ungefär 6ärtyp av
miljarder kronor omräknat till tolvmånadersperiod. Anslagsty-en

till olika icke-statliga organisationeranvänds främst för bidragpen
Utrikespolitiska Institutet, frivilliga organisationer inomsåsom

totalförsvaret, handikapporganisationer, folkbildningen vissasamt
obetecknadeoch akademier. används 1 000-Dessutommuseer

kronors anslag för avgiftsfinansierade statligavissaatt ge
verksamheter statsbudgeten.formell anknytning tillen

samlade anslags-Antalet förslagsanslag och detuppgår till 200ca
tillbeloppet omkring miljarder kronor omräknat425är en

tolvmånadersperiod. används främst föranslagstypDenna att
finansiera ersättningensutgifter för regelstyrda förmånssystem där
storlek och villkoren för reglerad i lag antaletfå den äratt men
ersättningsfall förutses. exempelolika slag inte exakt kan Somav

barnbidrag,sådana förmånssystem ålderspensioner,kan nämnas
förtidspensioner, arbetslöshetsersättning ochsjukpenning, ränte-

dockbidrag. beloppsmässigt förslagsanslagetDet största avser
storlek,utgifter för statsskulden. heller statsskuldensInteräntor

låneinstrument kanden genomsnittliga och valeträntesatsen av
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utgiftsåtagandenexakt förutses. samtliga dessa fall måstel som
Förslagsanslag används dessutomföljer lag eller avtal infrias.av

riksdagen beslutatför möjliga utgifter för ändamålmarkeraatt som
med vilket beloppdär det ovisst ochär när samtomom, men

infriandetsådana fall, förutgifter kommer uppstå. l t.ex.att av
formellt belopp,förslagsanslagställda garantier, anvisas ettett

naturliga skälkronor. Vidare användsvanligen 000l ettav
utgifter.förslagsanslag för oförutsedda

anslagsbelop-och det samladeAntalet reservationsanslag 200är ca
tolvmånaders-omräknat tillungefär miljarder kronor75ärpet en

internatio-främst för medel tillperiod. anslagstyp användsDenna
investeringsutgifter, universitetutvecklingssamarbete, vissanellt

arbetsmarknadspo-forskning, vissa bidrag och vissaoch högskolor,
de beloppåtgärder. för dessa falllitiska Gemensamt är att som

tämligen väl,olika ändamålen kan preciserasskall anvisas för de
medelsförbrukningen tilldet kan svårt exakt knytaatt attmen vara

bestämda budgetår.

samlade anslagsbeloppetAntalet knappt och detramanslag 200är
tolvmånadersperiod.miljarder omräknat tilldrygt 100 kronorär en

för finansiera statligaanslagstyp används främstDenna att
också för det militäramyndigheters förvaltningskostnader men

jämvägar.försvarets utgifter för investeringar i ochvägarsamt

ledning de möjligheterValet anslagstyp i allmänhet medgörs avav
verksamhetsområden förutseför olikafinnas attansessom

används såledesmedelsbehovet visst budgetår. Med få undantagett
enskildaför närvarande förslagsanslag för förmåner till styrssom

i medan de övrigavillkor och belopp lag, treangesav som
omfattningendäranslagstyperna används för verksamheter av

beloppet. det förraverksamheten direkt det anvisade Istyrs av
regler ochfallet medelsbehovet resultatet gällandeär yttreav

omfatt-fallet verksamhetensomständigheter, medan i det senare
verksamhetsstyrandeanvisade medel.ning påverkas De treav
eller mindre bestämtanslagstyperna skiljer sig deatt mergenom

medelsförbrukningen till visst budgetår.knyter ett
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Aktualiserade7.1.2 förändringar

Under decennier har frågan anslagstyper och anslagsvill-senare om
kor aktualiserats vid några tillfällen.

lnledningvis kan erinras 1969 års budgetutredning föreslogattom
SOU 1973:43 de dåvarande fyra anslagstyperna skulleatt ersättas
med enda anslagstyp. dennaFör anslagstyp skulle gälla atten
regeringen ñck medge överskridande till anslagsbe-10 %upp av
loppet eller högst miljon kronor, den inte fick disponeraatten men
outnyttjade medel efter budgetårets slut. Budgetutredningen
förutsåg utökad användning bemyndiganden för anskaffningarav

medför utbetalningar under flera kommande budgetår.som
Regeringen ansåg dock prop. 1976/772130 medatt systemet
förslags-, reservations- och obetecknade anslag visat sig fungera
väl och därför borde behållas. Riksdagen hade uppfattning.samma

Vidare kan erinras Budgetprognosutredningen nyligen harattom
föreslagit SOU anslagstyperna1995:49 förslagsanslag ochatt
reservationsanslag skall avskaffas och med obetecknadeersättas
anslag inte får överskridas och enbart år. Syftetettsom som avser
skulle skapa bättre förutsättningar för korrekta budgetarattvara
och rättvisande budgetprognoser. Budgetprognosutredningens
förslag bereds för närvarande i regeringskansliet.

särskild betydelseAv nyligen i betänkandetjinansutskottetär att
den ekonomiska politiken l994/95:FiU20 berörtbet.om an-

slagstekniska frågor. bakgrundDetta gjordes mot att ettav
utgiftstak och utgiftsramar användas för att stramaavses upp
statsbudgetens utgifter. Skall den eftersträvade fastheten i systemet
kunna upprätthållas måste, enligt finansutskottet, översyn görasen

nuvarande anslagsformer och de finansiella villkor ärav som
förknippade med dem. minst gäller detta förslagsanslagen.Inte
Finansutskottet förutsatte användningen förslagsanslagatt av
begränsas och de finansiella villkor förknippade medatt ärsom
sådana anslag skärps. framhöllsDet det angeläget deäratt att

ligger till grund för beräkningarna förbättras.prognoser som

Enligt Finansutskottet bör redovisningen reservationsanslagäven av
i syfte riksdagen bättre bild kvarståendestramas attupp ge en av

reservationsmedelsbehållningar. bör också enligt utskottetDet
outnyttjade medelövervägas reservationsanslag alltidettom
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tillbudgetårföras tillskall fåautomatiskt treöver ett uppsenare
gånger

budgetförsla-det idet börocksåUtskottet ansåg övervägasatt om
finnsanslagssparandeuppgift hurbör ingåinte stortget somomen

olika ramanslag.

anslagstekniskadedet angelägetuttaladeFinansutskottet är attatt
utveck-i det fortsattatill prövningfrågor utskottet berört tas upp

lingsarbetet.

riksdagenbudgetprocessenförändringar ibakgrund deMot somav
arbetebedrivitsregeringskanslietinombeslutat har det ett somom

regering-delar budgetprocessendesyftar till att strama somavupp
tillbudgetprocessenförhar huvudansvaret samt anpassaen

utgiftsramar.utgiftstak ochställningstagandenriksdagens om

finansminis-informerade regeringendecember 1995Den 7 genom
budget-reformeringenavsedda fortsattadenriksdagentern avom

redogörelse finnsutförligare§.1995/96:33 20 Enprot.processen
budgetprocessen.reformering1995:73 Fortsatti Dsrapporten av

sammanfattningsvisreformeninnebärfråga anslagstyperI om
följande.

utgiftstakettanken bakomförenliga medFörslagsanslagen inteär
avvecklad. dendärför bli Ioch denna anslagstyp översyn avavses

obeteck-nödvändig, börblirdärvidanslagssammansättningen som
regelstyrdadiskussionen. Förutgångspunkten föranslagnade vara

dennasocialförsäkringssystemetexempelvisanslag inom är
naturligaramanslag denlämpliganslagsfonn inte ersättarenärutan

tillsparmöjligheterochKreditgränsertill förslagsanslag. anpassas
tillnormalt begränsasreservationsanslag börändamålet. Bruket av

engångskaraktär.utgifterflerårigastörre, av

situationdenmöjlighet hanterakreditRamanslagets att somger
underskattats.harvisst anslagutgifternauppkommer ettom

medanslagdet följande åretsöverskridande, belastasSker ett
påfinansieringsansvaretknytsbelopp. På detta ettsättsamma

överskridan-utgiftsområde därdettill det anslag ellernaturligt sätt
det sker.
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Antalet anslag statsbudgeten bör reduceras. På vissa områden är
detta naturligt öka möjligheterna hantera oförutseddasättett att att
händelser. För vissa oförutsedda händelser börmötaatt typer av en

finns. Denna bör formen bemyndigan-ettgemensam reserv ges av
de från riksdagen.

De uttalanden anslagstyper och anslagsvillkor finans-om som
utskottet gjorde våren och1995 vad finansministern infonnerade
riksdagen i december 1995 den budgetreformsamtom som
beskrivs i nämnd promemoria grundläggande utgångs-utgörnyss
punkter för de överväganden Budgetlagsutredningen presente-som

i det följande.rar

Överväganden7.1.3

Riksdagen beslutar anslagstyper och de villkor för disposi-om om
tionsrätten definierar dessa. Därmed det naturligt iär attsom
budgetlagen bestämmelser de olika anslagstyperta om som
riksdagen skall använda då den anvisar medel för olika ändamål
och de huvudsakliga villkor skall gälla för regeringenssom
disposition medlen. Det kan bestämmelsernämnas dettaattav av
slag finns i bl.a. den finska regeringsformen, det norska budget-
reglementet, franskaden budgetlagen och i finansiellaEG:s
bestämmelser.

uppenbartDet olika finansiella förutsättningarär finns för olikaatt
delar den omfattande och varierande statliga verksamheten. Avav
praktiska skäl behövs därför anslagstyper med sådana villkor att
olika verksamheter kan bedrivas så effektivt möjligt. Ensom
grundläggande skillnad går mellan sådana verksamheter där ut-
gifterna bestäms beslutats riksdagen och sådanaav normer som av
där riksdagen direkt bestämmer hur utgiftema får Istora vara.
fråga de förstnämnda osäkerheten i anslagsberäkningen iärom
första hand fråga möjligheten goda degöraatten om prognoser
utgiftsstyrande faktorernas frågautveckling. deI sistnämndaom
verksamheterna hänger osäkerheten främst med hur välsamman
utgifterna i budgeteringsskedet kan knytas till visst budgetår.ett

det följandeI diskuteras vilka anslagstyper och anslagsvillkor som
fortsättningsvis bör finnas. obetecknadeDet anslaget behandlas
därvid inte närmare.
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Förslagsanslag

anvisade anslagi statsbudgetenbesvärandeSjälvfallet detär om
respektiveutfalletvisar sigrimlig precisioninte med motsvara

ansträngdastatsfinansielltsärskilt ikanavvikelseranslag. Stora -
effektivtstatsbudgetentilltron tillminskasituationer ettsom-

minska förutsätt-därmedoch kanekonomisk-politiskt instrument
budgetpolitiken.uttaladeför denförtroendeningarna vinnaatt

skallanslag bättrebudgeteradeFinansutskottets krav mot-att
avsiktmed statsmaktemasi ochsärskild tyngdutfallet f°ar ensvara

deutgiftsramar. Förutgiftstak ochmedtillämpa attsystematt
samladederiksdagenprioriteringaravvägningar och gör omsom

inteutgiftsområdenutgiftsområden och inommellanstatsutgifterna,
i budgetenmåste demeningslösa,framståskall upptagnasom

realistiska.beloppen vara

förslags-finansieras fråndagide förmånssystemEftersom som
storlek ochförmånersreglernalagreglerade kommeranslag är om

anslagsbelast-samhällsutvecklingenförmånstagare avgöraattsamt
storlekförmånemasändrasskulleolika budgetår.ningen Detta om

underordnadesersättningsberättigadbliföroch villkoren att
ändamålet.för Dettaanvisarriksdagendet anslagstorleken som

rättighetsbaseradesvenskadeemellertid innebäraskulle att
Någotgrundläggandeförändrades på sätt.välfärdssystemen ett

begränsad räckviddåtgärderinte aktuelltsådant är utan merav
behöver övervägas.

Även viktigastedebudgetutfallet påregelsystemen styrom
frågaskulleegentligenalltsåförslagsanslagen och det omvara-

förutsättadet anledningfinnsprognosproblem ettattattett -
precision medoch denanslagsformenmellansamband finnstydligt

finansierasförmånssystemensker.anslagsberäkningen Attvilken
till deha lettkanfrån förslagsanslag attantas somprognoser

tillräckligutformade medalltidinteanslagsbeloppen grundas är
betydelsemindreberäkningen harprecision iKravenomsorg.

finnas såmedel kommereftersomvid andra anslagstyper attattän
beloppvilketbetalaslagstadgade förmåner kan oavsettut som

tillockså ledarambudgetteknik kanTillämpningbudgeterats. attav
begränsadeochräknas lågtförslagsanslaggiveninom en ram

för dessaanvändsförslagsanslagoch medanslag högt. I att
myndig-hosdem,incitamenten hosförsvagasförmånssystem som
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heter fackdepartement detaljerade sakkunskapen,och har den att
omsorgsfulla beräkningar medelsbehovet.göra av

problemåtgärd för i komma till med dessanågon månEn rättaatt
föruppfattning, öka intressetenligt Budgetlagsutredningensär, att

leder framoch betydelsen och beräkningarde somav prognoser
till belopp begärs och anvisas. de olika fönnånssyste-de Försom

överskådlig form redovisasdärför i budgetpropositionen ibörmen
i fråga styrande faktorerde förutsättningar och antaganden somom

budgeteffek-beräkningarna. sådan bakgrund kani Motanvänts en
regeländringar regeringen föreslår klargöras på ettter av som

fast beräkningsgrund för sådanatydligare Vidaresätt. enges
fackutskott behöver iregeländringar respektive överväga ensom

förbättradprioriteringssituation. erhålls grund förDessutom enen
genomförandefasen. Avvikelser mellan budgete-uppföljning under

korrigerandeutfall då förklaras och behovetbelopp och kanrat av
åtgärder kan också bättre Härtill kommer ökadavgöras. att omsorg

till fördjupad förståelse för de mekanis-i anslagsberäkningen leder
förmånssystemen och andra regel-verkar i de olika påmer som

styrda statsutgifter.

budgetdisciplinen Budgetlagsutredningen vidarestärkaFör att anser
finansiella uppföljningen den beslutade verksamhetendenatt av

uppföljning bör både under löpandebehöver skärpas. Denna göras
budgetår. redovisarbudgetår efter avslutat kapiteloch I 12

innebörd.utredningen förslag med denna

korrekt kan vidare stärkasIncitamentet budgeteraatt ommer
budgeterade verksamhetenuppföljningen genomförandet denav av

utgiftsområdeför respektive anslag ochsåstramas attupp
med krav kommeransvarigt statsråd och utskott kan räkna attatt

förslag regeländringar och andraställas till utgiftsbegränsande
nedskärningar tenderar uppkomma påöverskridanden ettattom
anslag eller på hela utgiftsområdet.

ochsärskilt viktigt signalerfråga regelstyrda anslag detI är attom
tidigtoch analyseras såtendenser till utgiftsökningar fångas attupp
syften, kanmotåtgärder, förenliga med fönnånssystemensärsom

ekonomiskainnan rimligaonödigt dröjsmål ochsättas utan
finansieras från förslags-spräcks. verksamhetNär ettramar en

de underlig-anslag risken överskridanden skerär stor att utan att
gande orsakerna tillräckligt uppmärksammas.
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grundläggande problem i budgetsammanhang med regelstyrdaEtt
förmånssystem det i många fall svårt med högär äratt att
precision förutse medelsförbrukningen. iDetta är, nämnts,som
väsentlig prognosproblem. Budgetlagsutredningensmån Enligtett
uppfattning medverkar dock sådan realitet anslagstyp ochen som
anslagsvillkor till forma incitament och beteende vid beräkning-att

anslagsbeloppet. begränsningkan tala för bordeDetta atten av en
införas i överskrida förslagsanslag. Förutsättningarnarätten äratt
dock olika för de skilda för närvarandeså verksamheter som
finansieras med förslagsanslag långtgående differentieringatt en av

till skulleöverskridande skulle behöva denrätten göras utgöraom
fungerande begränsning.en

finansministern redovisat i decemberEn såsomväg är attannan -
1995 avveckla anslagstypen förslagsanslag. viktigasteDet-
motivet härför anslagstypen svår förena med tankenär äratt att
bakom utgiftstak och utgiftsramar.

det gäller i första utgifter socialförsäk-När hand regelstyrda inom
ringssystemet statsskuldsräntor, förutses ramanslaget i ställetsamt

medkomma användas. anslagstyp erbjuder stadga i ochDennaatt
det i viss mening begränsat anslag. Samtidigt erbjuderäratt ett

anslagstypen flexibilitet de kredit- och sparrnöjlighetergenom som
finns möjlighet under vissaoch den regeringen har attgenom
förutsättningar merutgift överskridande. Därmedbesluta dvs.om
kan villkoren till förutsättningar finns skildadeanpassas som
områden. följande till villkoren förUtredningen återkommer i det
ramanslagen.

det gäller verksamhet regelstyrda förmåner ochNär änannan
statsskuldräntor bör det i flesta fall inte någrade möta större
svårigheter i för förslagsanslag använda andraställetatt typer av
anslag.

Reservationsanslag

redovisningenBudgetlagsutredningen har också hurövervägt av
kanreservationsanslag, i enlighet med finansutskottets önskemål,

i syfte bild de behållningarbättrestramas attupp ge en av av
reservationsmedel vid budgetårsskiftena.kvarstårsom
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redovisning och behållningarEn förbättrad reservationsanslagav
främst betydelse för reservationsanslag därpå dessa sådanaär av

verksamheten anslag anvisas täcker helastyrs att somgenom
kostnaden för de avsedda projekten och planeringen sker attgenom

för och dereservationsanslaget intecknasutrymme vart ett av
olika projekten. där verksamheten i ställetreservationsanslagFör

förmed bemyndiganden eller med investeringsplanerstyrs en
hármängd projekt, de medel anvisas olika år inte någonsom

koppling till enskilda fyller endast kollektiv finan-projekt utan en
sker i detta fallsieringsfunktion. Avräkning projektåtagandenav

bemyndiganderam eller investeringsplan och intemot genomen en
inteckning det anvisade reservationsanslaget.utrymmeav

minska reservationemas storlek.bör Reserva-En strävan attvara
totalñnansiering möjliggör åtagandentionsanslag oftautgör somen

följande för tidigtleder till utgifter under budgetår. ställetI attsom
anvisa reservationsanslag för olika projekt, kan befogenhetstortett

åtaganden tillföras bemyndigande ellersådanagöra ettatt genom
investeringsplan. Anslag för utgifter kan anvisas dedåen senare

budgetår då behovet medel faktiskt föreligger. Därmed undviksav
behållningar. Bemyndiganderamar och investeringsplaner ärstora

till anslag projektsärskilt lämpliga knyta finansieraratt storasom
eller investeringsverk-sträcker sig flera år löpandeöversom en

samhet.

Fördelar med dessa metoder de kan minska behållningamaär att
reservationsanslag, ökad långsiktighet i verk-på medverka till

olikasamheten och i ökad rikta intresset deutsträckning mot
betonasprojekten i stället för finansieringen. bör dockDet attmot

administrativdessa metoder kräver väl utveckladganskaen
förmåga hos berörda departement myndigheter. bör vidareoch Det
framhållas beställningsbemyndiganden, investe-styrning medatt
ringsplaner och liknande ändrad fördelninginte i sig innebär någon

befogenheter och myndigheter.mellan riksdagen, regeringenav

Budgetlagsutredningen olika investerings-förordar styrningatt av
verksamheters omfattning ökad utsträckning skeroch inriktning i
med användning beställningsbemyndiganden och investerings-av

slagplaner. kapitel behandlar utredningen frågor olikaI 8 om av
bemyndiganden investeringsplaner.och
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Om beställningsbemyndiganden eller investeringsplaner används
kan det i många fall visa sig möjligt gå frånöveratt attvara
använda reservationsanslag till i stället använda ramanslag medatt
de och kreditmöjligheter sådana erbjuder. förhar övrigtDettaspar-
redan genomförts några områden, frågai infrastruktu-t.ex. om
rinvesteringar i och järnvägar. kan ocksåDet EGvägar noteras att
tillämpar kombination bemyndiganden och kassamässigen av
redovisning.

Enligt Budgetlagsutredningens bedömning det också möjligtär att
för ytterligare några förvaltningsområden övergå frånstora att
använda årliga reservationsanslag till i stället användaatt ram-
anslag för verksamhet, visserligen kan bestå mångasom av
åtaganden under flera år, där den samlade volymen ärmen
någorlunda konstant. Ramanslagets och kreditmöjligheterspar-
räcker i de flesta fall för fånga de förskjutningar i utgifteratt upp
mellan olika år normalt förekommer.som

problem kvarståendeDe behållningar reservationsanslagpåsom
orsakar bör således, enligt Budgetlagsutredningens mening,
angripas på främst två Det innebär verksamhetenssätt. attena
omfattning och inriktning med bemyndiganden eller investe-styrs
ringsplaner i stället för med medel anvisade för flera år. andraDet

användning reservationsanslag vissa investerings-sättet är att av
och förvaltningsområden upphör och i stället ramanslagatt
används.

Även antalet reservationsanslag på detta minskas, kommersättom
säkerligen ändå några reservationsanslag finnas kvar. Presenta-att
tionen för riksdagen reservationsmedelsbehållningama dessapåav
anslag bör aktuell i tiden.göras mer

För varje reservationsanslag i budgetpropositionen föranges
närvarande hur reservation kvarstod vid utgången detstor som av

avslutade budgetåret år b-2 vilket lika med densenast är
ingående reservationen det löpande budgetåret år b-l. sådanEn
redovisning i budgetpropositionen kan utökas med iatt en
sammanställning dels anslag för år b-l och det budgetåranges
budgeten b, dels beräknad medelsförbrukning för år b-lavser
och Därigenom beräknas den utgående reservationen för år

framåtsyftandeEn föroch beslutssituationen intressantaremer
presentation erhålls dänned.
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Budgetlagsutredningen har det lämpligtäven övervägt är attom
rutinmässigt begära redovisning regeringen hur delfrån storav av
den ingående reservationsmedelsbehållningen medelutgörssom av
där bindande utfástelse inte gjorts.någon ekonomisk ännu

alltför olika uppfattningar kanUtredningen emellertid attanser
för det skallfinnas innebörden de åtaganden gjorts attsomom av

till riksdagen.rimligt lagfästa rutinmässig redovisningattvara en
behov föreligger generell eller selektiv information dettaNär av av

slag kan den liksom under inhämtas i särskildvåren 1995- -
ordning.

Ramanslag

vissa frågor kringBudgetlagsutredningen har också övervägt
ramanslagen.

för myndigheterna bättre incitamentRamanslaget infördes att attge
effektivt med anslags-genomföra verksamheten och hushållaatt
resultat främjas ramanslagetmedlen. Dessa antas attgynnsamma av

budgetårsskiftena finansiellaflexibilitet kring ökar denger en som
både kredit-handlingsfriheten sparmöjlighet ochatt en engenom

anslaget. Riksdagenmöjlighet kopplats till har allmänt begränsat
högstförst och högstanslagskrediten till 5 % 7 % avsenare

anslagssparandet finns inte någon begräns-anslagsbeloppet. För

ning.

användes de i regelramanslagen infördes slutet 1980-taletNär i av
från förslags-för förvaltningsutgifter tidigare finansieratssom

behov underanslag. Därmed det regeringen vidnaturligt attvar
fick överskridande det anslaglöpande budgetår besluta somavom

redovisa merutgif-riksdagen anvisat myndighetlåtaattgenom en
ske förförutsattes bil. 62 kunnaDetta prop. 1986/87:1OO 1ter. s.

utanför myndighetenstäcka tillfälliga kostnader uppkommitatt som
arbetsuppgifter lagts påkontroll. kan gälla tillfälligaDet t.ex. som

utrustningmyndigheten omfattande inventarier ellereller skada på
möjlighet endast bordeRegeringen betonade dennaattm.m.

1986/87:FiUl0,utnyttjas i undantagsfall. Riksdagen godkände bet.
rskr. 1986/87:122 anfört.vad regeringen

får beslutaFrågan under vilka förutsättningar regeringen omom
behandlats riksdagen, bl.a.merutgifter ramanslag har senare av
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med anledning skrivelse från Finansdeparte-1994-03-02av en
till konstitutionsutskottet. Konstitutionsutskottet överlämna-mentet

de skrivelsen till finansutskottet för yttrande.

isitt yttrande 1993/94:FiU11y finansutskottet detI attanger
Finansdepartementets skrivelse framhålls regeringens rätt attatt
bevilja merutgift inskränker sig till täcka tillfälliga utgifteratt som
uppkommit utanför myndighetens kontroll och det endast kanatt
bli fråga undantagsfall. ytterligare utgifterMed dettaom rena avses

ålagts myndigheten till följd riksdagsbeslut, intemen somsom av
beaktats force majeureliknandevid budgeteringstillfállet, eller vid
förhållanden inventarier. samtligaomfattande skada It.ex.som
andra fall regeringen underställa riksdagen frågan.måste

klarläggande finans-Med detta från Finansdepartementet anser
utskottet osäkerheten undanröjts under vilka förutsättningaratt om
regeringen har möjlighet bevilja merutgifter under ramanslag.att
Riksdagen hade ingen uppfattning bet. 1993/94:KU19, rskr.annan
1993/94:264.

Ramanslag används för finansiera verksam-även att annannumera
het den ursprungligen avsedda förvaltningsverksamheten.än
Exempel infrastrukturella investeringar i bl.a.på detta är vägar.

framgått det tidigare förslagsanslagen helt kommaSom attav avses
avvecklas. Ramanslag förutses då komma användas förävenatt
regelstyrda utgifter, socialförsäkringssyste-sådana ingår it.ex. som

Även på statsskulden och EU-avgifter bliräntormet. avses
finansierade med medel från ramanslag.

verksamheter vitt frånNär skilda slag finansieras anslagett avav
viss bortfaller den traditionella anknytningen mellan vissatyp,en

verksamhetsslag och vissa anslagstyper. väsentligt iEtt steg tas
stället enhetsanslag olika egenskapermot ett som rymmer som
tidigare kännetecknat olika sådan lösninganslagstyper. En
förefaller ändamålsenlig det tämligen stela enhetsanslagänmer

års budgetutredning föreslog och beskrivits i det1969som som
föregående. Budgetlagsutredningen vill inte utesluta det kanatt

möjligt ytterligare enhetsanslagatt ta ett steg mot ettvara genom
slopa reservationsanslaget.att

tillämpningsområdet för ramanslaget vidgas långt utanför detNär
ursprungliga området, det för anslags-nödvändigt villkorenär att
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riksdagens finansmakt intepreciseras så undergrävs. Dettatypen att
anspråk kreditgäller särskilt i fråga möjligheten iatt taom

beslutaföljande års anslag och för regeringenrätten att om
överskridande i form merutgifter.av

tillfälligt överskri-Ramanslaget således möjlighet tillrymmer en
följandedande budgetår kredit i anspråk påett att tasgenom en

bli avvecklad under deårs anslag. sådan kreditEn närmastantas
anslag.följande utgifterna då blir lägre de årensåren änattgenom

fråga anslaghindrar emellertid sådan kredit, iInget att omen som
förblir ståendeför förvaltningsändamål räntebelagd,är över en

till högstlängre period. Krediten får, normalt uppgånämnts,som
anslagsbeloppet.7 % av

ramanslag räcker kreditmöjlighet dennadet flertaletFör stora en av
förvaltningsanslagen visar erfarenhetenomfattning väl. Föränmer

normalt högrekreditmöjligheten knappast behöver 3 %änatt vara
finansieraanslag används föranslagsbeloppet. För attsomav

nödvändig förinvesteringar dock högre kreditgränskan atten vara
medskall bedrivas effektivt. sambandverksamheten kunna I

reservationsanslag för infrastruk-från till ramanslagövergången
riksdagen 1992/93:TU35,turinvesteringar beslöt detta skäl bet.av

för fick1992/931446 kreditgränsen berörda ramanslagrskr. att
%.uppgå till så mycket 10som

de medel behövs förSärskilt svårt kan det budgeteraatt somvara
förklarararbetsmarknadspolitiska olika slag.åtgärder Detta attav

1994/951447riksdagen bet. 1994/94:FiU20, rskr.våren 1995 var
liggautgifter arbetsmarknadspolitiska åtgärderberedd låta föratt

beslöt införa.utanför det tak för riksdagenutgifter attstatens som
reformering budgetprocessenDs 1995:73I Fortsattrapporten av

skallarbetsmarknadspolitiska åtgärdernaföreslås dock deävenatt
medelsbehovfinansieraingå i utgiftstaket. Olika möjligheter ettatt

Blandi promemorian.det budgeteradeär större än angessom
anslagskredit medges.sådana möjligheter ingår högreatt en

Även socialförsäkringssystemet kani fråga vissa inomanslagom
Cykliskaprecision.finnas med högsvårigheter budgeteraatt

snabbtnämligen ganskabeteendeförändringar kanfenomen och
kreditgränsenmotiverapåverka medelsförbrukningen. kanDetta att
trendmässigaför sådana anslag högre. Försätts störreäven

lösningar tillgripas.förändringar måste dock andra
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ramanslagets tillämpningsområde vidgas väsentligt ochNär
innefattakommer verksamheter långt svårareäratt attsom
förvaltningsanslag och där utgifter till följd lagänprognosera av-

och tidpunkter det enligt Budget-avtal uppstår vid bestämda är-
lagsutredningens uppfattning ofrånkomligt högre kreditgränsatt en

kan behövas.7 %än

Finansiering merutgiftöverskridanden beslut är enav genom om
definitiv åtgärd. sådant beslut föranleder därför inte alltidEtt en
fördjupad diskussion åtgärder vidtas förvilka bör att manom som
skall komma till med utgiftstrycket på visst område.rätta ett
Finansiering tillfällig åtgärdmed anslagskredit däremotär enen

faktorernaoch det nödvändigt de utgiftsdrivandegör övervägaatt
eller aktualisera höjning anslagsnivån. hanterat kanRätten av
därför skärpning budget-vidgat kreditutrymme bidra tillett en av
disciplinen.

högsta kreditutrymme tillgängligt för enskiltDet skall ettsom vara
anslag behöver efter förutsättningar föreligger i detdeprövas som
särskilda fallet. för ochEn sådan prövning 400ettvart av ca
ramanslag kan praktiska skäl inte riksdagen måstegöras utanav av

regeringen. Samtidigt liksom hittillsmåstegöras av en- -
begränsning kreditmöjligheten finnas för riksdagens finans-attav
makt inte skall undergrävas.

Olika lösningar kan då väljas. riksdagen beslutarEn är att att
anslagskrediten får uppgå till högst anslagsbeloppet.10 % Detav
får sedan ankomma regeringen inom denna gränsatt anpassa
kreditutrymmet till för enskildavad lämpligt det anslaget.ärsom

torde innebära krediten för för förvaltningsändamålDetta anslagatt
regeringen i till förregleringsbreven i allmänhet 3 % ochsättsav

de flesta övriga inträffarramanslag till Om störningar på5 %. ett
sådant anslag ha behov iunder budgetåret, kan regeringen attav

höja kreditgränsen anslagsbeloppet. Endasttill högst 10 %steg av
för några få ramanslag torde det aktuellt regeringen redanattvara
i regleringsbrevet anslagskreditmedger %.10

lösning föreskrivs anslagskrediten får uppgåEn detär att attannan
till högst anslagsbeloppet, inte riksdagen för visst5 % av om
anslag belutar den får uppgå till högst anslagsbeloppet.10 %att
Regeringen får då i budgetförslaget för anslag motivera ochvissa
hemställa den högre kreditmöjligheten.om
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frågabör i dennauppfattningBudgetlagsutredningensEnligt en
vidmakt-finansmaktriksdagensteknisk lösning väljas gör attsom

handlingsfrihet. Entillräckligsamtidigt regeringenhålls gessom
fåranslagskreditenföreskrivsdå detpraktisk lösning är attatt

därefter ankom-fåranslagsbeloppet. Dettill högst %uppgå 10 av
kreditennivåninom dennaregeringenpå gränsatt anpassama

ramanslagen.olikagäller för deförutsättningartill de som

inte någonnärvarandefinns förramanslagsparandet påFör
samladede1994/95budgetåretbegränsning. Vid utgången varav

utnyttjadedebudgetårtill följandeöverfördesmedel större änsom
uppgick till 11kreditersparande ochanslagskrediterna. Nettot av

föramöjlighetenbegränsarregel övermiljarder kronor. En attsom
skulle troligenbudgetårtill följandeoutnyttjade medel ogynnsamt

Budgetlagsutred-Enligthushållning.till godincitamentetpåverka
generelllämpligt meddärför knappastdetmeningningens är en

ramanslag.sparande påmöjligheten tillregel begränsarlagfást som
i budgetprocessenregeringenpåi stället ankommabörDet att

vidtaoch vid behovöverförda beloppendeutvecklingenbevaka av
åtgärder.lämpliga

för de olikatillämparvillkor regeringenmed deochI att ram-
deinomkan komma varieraavseendenfleraanslagen i att ramar

det iBudgetlagsutredningenfastställer,riksdagen attansersom
villkordeaktuell förteckningregeringskansliet bör finnas överen

ramanslagen.olikadeför ochtillämpas vart ettsom av

s.k.ramanslagöverskridadet gäller möjlighetenNär ettatt genom
följandemerutgift kan anföras.

anslaganvisatmedelkan de flesta behovMed ramanslag utöverav
anslagberörtkreditmöjligheten påklarastillfälligt attgenom

ramanslag behöversällsynttorde mycketutnyttjas. Det att ettvara
detaktuelltdetta bliSkullemed %. äröverskridas 10änmer
denorsaken tillredovisarriksdagenregeringen förnaturliga att

förutsättningarnaförändradeeller defelbudgeteringenuppenbara
anslag.förhöjtoch hemställer ettom

upptäcksöverskridandehotandeemellertid såkanDet ettattvara
medpropositionmedgertidsförhållandena inteså attattsent en

slut.före budgetårets Förbehandlastilläggsanslaghemställan om
meningsfulltmindreockså upplevaskan det kanskeriksdagen som
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i november och december under arbetetatt med års budgetnästa-
tid och kraftägna med expeditionsartade beslutnärmastatt-

anvisa tilläggsanslag för utgifter i praktiken redan fullbor-ärsom
dade.

Det kan också så snabb händelseutveckling leder tillatt attvara en
belopp så de inteär inom den högsta kredit-stora attsom ryms

måste betalasgränsen dröjsmål. Riksdagens beslututan ettom
förhöjt anslag hinner då inte inhämtas. Exempel sådana utgifter
kan kraftigt höjda statsskulden i sambandräntor medvara oro

kreditmarknaden, tillkommande EU-avgifter och utgifter med
anledning katastrofer i Sverige eller den omvärlden.näraav

Med förhöjd kreditgräns och regeringen i ökad utsträckningen om
väljer vid behov inhämta beslut förhöjdaatt anslag frånom
riksdagen, bör antalet fall då det nödvändigt överskridaär att ram-
anslag bli ganska litet.

Som framgått kan det emellertid tänkas situationer detnär är
nödvändigt, eller i fall lämpligt, regeringen får beslutavart att om
utgifter ramanslag anvisat belopp. Enligtutöver Budgetlags-
utredningens mening det därför angelägetär regeringen iatt även
fortsättningen under vissa villkor har möjlighet beslutaatt ettatt
ramanslag får överskridas eller, det för närvarande benämns,som
får besluta merutgift.om

detNär gäller ramanslag anvisas för förvaltningsändamål ochsom
liknande bör regeringens befogenheter besluta överskridandeatt om

desamma gäller för närvarande och återgetts i detvara som som
föregående se 1993/94:FiU1ly. Budgetlagsutredningen förutsätter
emellertid det ramanslag anvisas för förvaltningsända-att som
mål aldrig blir aktuelltnästan under genomförandet verk-att av
samheten Öka anslagsutrymmet vad inom denänmer som ryms
maximala kreditmöjligheten. Skulle detta någon gång bli nödvän-
digt finns det troligen skäl begära tilläggsanslag från riksdagen.att

detNär däremot gäller ramanslag anvisas för bl.a. lagreglera-som
de socialförsäkringsförmäner, avgifter till ochEU räntor stats-
skulden kan så och snabba förändringar inträffa de intestora att

inom den maximala kreditmöjligheten. Hinner då interyms ett
tilläggsanslag anvisas bör regeringen få besluta överskridandeom
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ändamål med anslagetför riksdagen beslutatdet behövs attom av
skall uppfyllas.

således kunna klararamanslag förutsätts regeringenPå ettett
utnyttjabudgeterademedelsbehov detstörre än attär genomsom

hemställa hos riksda-vid behovkreditmöjligheter eller attgenom
börförutsättningartilläggsanslag. Under angetts ovansomgen om

överskridas.ramanslag fårbeslutaregeringen också kunna att ett
beslutbegränsningen bör dock gällaytterligareDen ettatt om

i formnågonöverskridande skall avräknas mot somreserver
ha stöd iskall regeringenriksdagen har beslutat eller så ettom

lämnat.bemyndigande riksdagen harsärskiltannat som

möjlig-förstflesta naturligtkan i de fallDet övervägaattvara
begäraanslagskredit innanheten utnyttja mot attsteg tasatt en

överskridande.eller, i sista hand, besluta Dennatilläggsanslag om
metodvaletalltid självklar. stället kanordning dock inte Iär av -

i hög grad kommaför gällande bestämmelserinom antasramen -
dettasmedelsbehovet,orsaken till det ökadepåverkasatt av
fack-mellan berörtoch förhandlingarstorlek, tidsförhållandena

departement och Finansdepartementet.

särskiltuppfattning behöver någotBudgetlagsutredningensEnligt
överskridandebeteckna beslutanvändas för detuttryck inte att om

merutgiñföreslås fatta. Uttrycketanslag regeringenav som
vunnits från detlagförslaget. erfarenheteranvänds därför inte i När

för dennaför ramanslag kan villkorenvidgade tillämpningsområdet
förnyad prövning.anslagstyp behöva tilltas upp

detanvändningsområderamanslaget kraftigt utökatNär ärettges
myndigheternasfår klar bild de olikaviktigt riksdagenatt en av

Budgetlagsutredningensituation.verksamheternas ekonomiskaoch
budgetpropositionenlämpligt regeringen idärför det är attattanser

för varje ramanslagoch andra anslagspropositioneri senastanger
anslagskredit.utnyttjadrespektiveredovisade anslagssparande

finans-avseendeönskemål i dettaDärmed tillgodoses det som
riksdagenocksåBudgetlagsutredningenutskottet uttryckt. attanser

kreditersparande ochdet samladebör upplysas nettot avom
ramanslag.
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Snävare villkor

olikaDe anslagstypema definieras de villkor gäller frågaiav som
regeringens överskrida anvisade medel och förarätt att attom

outnyttjade medel till år.senare

villkorDessa för dispositionen de olika anslagen gäller iav
förhållandet mellan riksdagen och regeringen. Tidigare fördes dessa
villkor med få undantag vidare till myndigheterna och kom således

gälla i förhållandet mellan regeringen och myndigheterna.ävenatt
hindrarInget emellertid regeringen begränsar myndigheternasatt
överskrida anslag eller tidsmässigt förskjutarätt medels-att ett att

förbrukningen så länge det riksdagen beslutade ändamålet kanav
tillgodoses. Sådana inskränkningar i dispositionsrätten har under

år meddelats regeringen i ökande utsträckning. Exempelsenare av
på detta regeringen föreskrivit för myndigheternaär att att
förslagsanslag inte får överskridas, reservationer inte fåratt
utnyttjas så många år själva anslagstypen medger, kreditenattsom
på ramanslag skall lägre sju och outnyttjadeän procent attvara
medel ramanslag inte får i obegränsad utsträckning.sparas

Sådana villkor i regel motiverade regeringenssnävare är strävanav
till god hushållning med medel, god måluppfyllelse ellerstatens
god budgetkontroll inom för gällande Verksamhetsmål ochramen
anvisade medel.

Budgetlagsutredningen regeringen i budgetlagen börattanser ges
i förhållande till underlydande myndigheter föreskrivarätt att
villkor för utnyttjande de tilldeladesnävare anslagen änav som

gäller i förhållandet mellan riksdagen och regeringen och som
i budgetlagen.anges

Antal anslag

intresse iAv sammanhanget också hur många anslagär tassom
statsbudgeten. Som de föruppgår närvarande tillnämntsupp

omkring 650 stycken. färreJu anslag desto större ärtassom upp,
möjligheterna olika budgetavvikelser kan jämna varandra,att ut
under förutsättning dessa inte systematiskt går håll.att samma

skulleDessutom ordning med färre anslag kunna öka regering-en
möjligheter under genomförandet den beslutade verk-att,ens av
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samheten, omfördela medel i syfte nå optimala resultat inomatt ett
givet anslag. minskatEtt antal anslag skulle också bidra till en mer
överskådlig bild statsutgifterna förbättraoch förutsättningarnaav
för övergripande styrning.

Med anslagstyper ordning statsbudgetentre extrem attvore en
innehöll endast anslag, dvs. för varje anslagstyp. någotEntre ett
rimligare lösning dock anslag varje föranvisasär att ett typav
varje departementsområde ungefär anslag, för varje utgiftsom-45
råde ungefär anslag75 eller för varje littera ungefär anslag.250

Det kan erinras riksdagen nyligen har beslutat i sinatt attom
budgetprocess hänföra anslagen till utgiftsområden. viktigEn
politisk ändamålsavvägning olika utgifter såledesgörsav en
högre nivå den nuvarande anslagsnivån. sådan bakgrundMotän en
kan det naturligt också möjligheten anslagprövaatt attvara av
olika anvisas på nivån utgiftsområde. Budgetlagsutredningentyper
föreslår denna möjlighet på några lämpliga områden. Iatt prövas
sammanhanget kan antal anslag för det militäranoteras att ett stort
försvaret nyligen har förts till enda anslag.ettsamman

Enligt Budgetlagsutredningens uppfattning kan antalet anslag
minskas. Anslagen får dock inte bli så och heterogena detstora att
blir omöjligt tillfredsställande anslagets ändamålsättatt ett ange

värdera verksamhetens resultat i förhållande till angivnasamt att
mål.

Frågan antalet anslag gäller egentligen hur detaljerat riksdagenom
bör ändamålet med de anslag anvisas. gäller alltsåDetange som
hur befogenheter i fråga styrningen den statligaom av
verksamheten bör fördelas mellan riksdagen och regeringen.

Med beaktande de olika intressen kan finnasav som anser
Budgetlagsutredningen målmedvetna ansträngningar bör görasatt

successivt minska antalet anslag på statsbudgeten. Därvidatt synes
särskilt Utbildnings- och Kulturdepartementens områden behöva
uppmärksammas.

Förslag anslagstyper och villkorom

överväganden i föregåendeDe det anslags-presenteratssom om
och villkor innebär i budgetlagen bör villkor förtyper att tas
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ramanslag.och Detreservationsanslagobetecknade anslag,
slopas.nuvarande förslagsanslaget

reservationsanslag böranslag ochVillkoren för obetecknade vara
tillåtnagenerellt högstaramanslag bör denoförändrade. För

användningsområdet föri och medkreditgränsen höjas något att
förbefogenhetenVidare börvidgas väsentligt.anslagstypen

preciseras.överskridande ramanslagregeringen beslutaatt om

meddelaregeringen fårbör i budgetlagenDessutom attanges
anslagsutnyttjandet.förvillkormyndigheterna snävare

förbättrad presentationBudgetlagsutredningen förutsätter att aven
kreditersparande ochpå reservationsanslagbehållningar samt av

föreskrifter dettatill ståndpå ramanslag kommer attutan om
budgetlagen.behöver in itas

iBudgetlagsutredningenföreslårdenna bakgrundMot att
följande.budgetlagen anges

och outnyttjadeöverskridasfår inteobetecknat anslagEtt
budgetår.under följandemedel får inte användas

Outnyttjade medelfår inte överskridas.reservationsanslagEtt
anslagetefter detfår användas längst år senasttre att var

statsbudgeten.uppfört på

anslags-tillfälligt överskridasramanslag fårEtt att engenom
ianvisat anslagtiokredit motsvarande högst tasprocent av

anspråk.

beslutafår regeringenriksdagens bemyndigandeMed även att
för inödvändigtöverskridas dettaramanslag får är attett om

kända dåutgifter intetäcka särskildaverksamhet varsomen
riksdagen beslutatanvisades eller föranslaget ettatt av

uppfyllas.anslag skall kunnaändamål med ett

följande budgetår.medel får användasOutnyttjade
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Regeringen får besluta begränsningar i villkoren förom
utnyttjande tilldelade anslag.av

7.2 Utnyttjande anslagav

7.2.1 Bakgrund

föregåendeI avsnitt anfördes regeringen bör kunna beslutaatt om
villkor inskränker myndigheternas möjligheter användasom att
tilldelade anslagsmedel. Exempel sådana villkor lämnades.
Dessa villkor främst teknisk ochär varaktig karaktär ochav
motiveras regeringens till effektivitet och god hushåll-strävanav
ning med inom för riksdagen fattade beslutresurserna ramen av

anslag och verksamheten.om om

finnsDet anledning här också knyta till den principiellaatt an mer
diskussionen huruvida riksdagen anvisat anslag endastettom av
skall befogenhet förutgöra regeringen använda medelattanses en
för visst ändamål, eller det ocksåett skyldighet förutgörom en
regeringen förbruka anvisade medel för ändamålet.att Denna fråga
berördes i förslaget till regeringsform prop. 1973:90 223.ny s.

Grundlagberedningen hade riksdagens anslagsbeslut iansett att
princip skall verkställas. Beredningen räknade dock med att
regeringen hade viss frihet stöd i anslagsvillkoren,ävenatt, utanen
underskrida anslag. likhetI med remissinstanser intogett par
emellertid regeringen den ståndpunkten det fick ankommaatt
regeringen under parlamentariskt i vadatt mån deavgöraansvar
utgifter anslagen möjliggör skall verkställas. prövningsrättEnsom
för regeringen ansågs ha sin främsta praktiska betydelse i lägeett
då det från stabiliseringspolitisk synpunkt blev önskvärt att utan
dröjsmål begränsa de statliga utgifterna. Också det gällernär att
tillvarata uppkomna besparingsmöjligheter ansågs sådanen
prövningsrätt betydelse. Regeringen framhöll ivara av samman-
hanget den givetvis alltid måste respektera vissaatt utgifteratt
måste grund laggöras eller för föreliggande förpliktel-statenav

Frågan regeringens prövningsrätt berördes inte särskiltser. om av
konstitutionsutskottet eller riksdagen.
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teoretiskendastinteberörsvad ärbör betonasDet att ensom nu
detförekommerSålundarealitet.gradi hög attfråga utan en

regeringen intebeslutas såomläggningarbudgettekniska attsent
därmedbemyndigandeinhämtahinner göraattett samman-

medel behöveranvisadeFörändringar iomdispositioner.hängande
ocksåRegelmässigt förekommerregleringsbrevet.i attdå göras

disposition itill sinanslagdelställerregeringen ett egenen av
intedådisponerasbeloppanslagspost. Dettaform avav en

utnyttjas. Enkommerdetdet inte givetmyndigheten och attär att
överskridande påför balanserablockering kansådan göras ettatt

ocksåförekommerändamål.näraliggande Detför attanslag ettett
skallbesparingmedelbeslutarnågot skälregeringen att ensomav

Även oñaslagdessaförändringaranslag.frånföras bort ett avom
sakområ-förhållandenbakgrund, kanbudgettekniskhar ävenen

anslaganvisadeimotivera ingreppförhållandenoch allmännadet
budgetår.löpandeunder

detdvs. efteri maj 1985,regeringendetta attExempel på är att
beslöt1985/86,budgetåretanslag förbeslutat attriksdagen avom

anvi-riksdagenutnyttjafrånekonomisk-politiska skäl avstå att av
avsåg någ-ochmiljarder kronorTotalbeloppet 1,5medel.sade var

antal anslag.i övrigt påfördelades stortettstörre poster menra
i efter-budgetpropositionårsmed 1986informeradesRiksdagen

1985/86: 100vidtagits prop.förändringarhand vilka större somom
5.230.dagar...Feldt, Alla dessaKjell-Olofbil. 1 31, ävenses.

aktuell underanslag blev återanvisadeanvändningFrågan avom
1994/952150kompletteringspropositionen prop.1995.våren I

detefter haden,regeringen för överredogjordebil. att settl att
beslutatreservationsanslag,samtliga attförväntade utfallet större

bortskulle förasreservationsanslagradmedel från lång somen
motsvarade 4,4reservationsmedelIndragningenbesparingar. av

riksdageninteunderställdesbeslutRegeringensmiljarder kronor.
höradensåledesansågRegeringenför prövning. attutanatt

skulleinteanvisade medeldessabeslutakunderiksdagen att
utrikes-berördes fråganriksdagsbehandlingenanvändas. Vid av
till detmed hänsynUtrikesutskottet ansågfinansutskotten.och att

åtgärdenvidtagnaregeringendenlägetstatsfinansiella avvar
ingahade1994/95:FiU20bet.Finansutskottetförsvarlig och

reservationsindrag-handläggningregeringensinvändningar mot av
ningarna.
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överväganden7.2.2

Budgetlagsutredningen det finns skäl söka föraatt attanser nu
diskussionen vidare detta område.

Vad först gäller de regelstyrda utgifterna och statsskuldsräntoma
måste viss symmetri föreligga. Lika väl regeringenantasen som
fått överskrida förslagsanslag och i fortsättningen kan behöva få
överskrida ramanslag vissa villkor uppfyllda måste regering-ärom

enligt Budgetlagsutredningens uppfattning få underskrida anslagen
anvisade medel inte behöver förbrukas för ändamålet medattom

anslaget skall uppfyllas.

När det däremot gäller de direkt anslagsstyrda utgiftema,mer som
hittills anvisats med obetecknat anslag, reservationsanslag och
ramanslag, frågan inte lika lätt besvara.är mål- ochNäratt
resultatstyrning tillämpas, och något så väl preciserat målett när
nås med mindre resursåtgång beräknat, det rimligt utgåän är att
från anvisade medel inte behöver förbrukas. många fall fåratt I
ändå det anvisade beloppet viljeyttring frånanses rymma en
riksdagen vilken omfattning bidrag, investeringar ellert.ex.om
förvaltningsinsatser bör ha visst område. särskiltDettaett är
tydligt i fråga sådana obetecknade anslag används förom som
bidrag till icke-statliga institutioner. bl.a. sådanal fall det klartär

regeringen behöver ha goda sakliga skäl för inte fulltatt att ut
använda de medel Självfalletanvisats. det inte tillräckligtärsom

regeringen ogillar syftet med eller omfattningen anslagatt etten av
riksdagsmajoritet har beslutat.som en

En naturlig utgångspunkt det regeringen på riksda-är äratt som
uppdrag leder genomförandet den statliga verksamhet. Omgens av

de samhällsekonomiska eller budgetpolitiska förutsättningarna
förändrats väsentligt efter det riksdagen fattade anslagsbeslutet,att
eller förutsättningarna för den verksamhet finansieras medom som
anslaget har förändrats väsentligt sedan beslutet fattades, detär
nödvändigt regeringen har möjlighet besluta verksam-att att att en
het skall begränsas och/eller utgifterna under det innevarandeatt
budgetåret skall begränsas i förhållande till anvisade anslag.
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åtgärder det kan fråga selektiva eller generella. EnDe ärvara om
selektiv anslag ochåtgärd kan riktas något enstaka oavsettmot

fått kunskap denanslagstyp motiveras regeringenattav ny om
berörda verksamheten. exempelvis framkomma medlenkanDet att

effektivitet ellerinte används ändamålsenligt påKravetsätt.ett
det nödvändigtgod hushållning med medel kan då göra attstatens

generell karaktär kaninte använda anvisade medel. åtgärdEn av
anslagstyp motiverasriktas antal anslag ochstörremot ett oavsett

skäl.tvingande statsfinansiella eller samhällsekonomiskaav
nödvändigtden ekonomiska balansen kan detOmsorgen göraom

inte använda anvisade medel.att

Åtgärder betydelse dedetta slag kan få större närantasav
utgiftsområdenbeslutade tak för utgifter ochmedsystemen statens

behandlas i kapitelbörjar tillämpas. 14.Detta närmare

lämpligt i budgetlagenBudgetlagsutredningen det är attattanser
i frågaklargöra den prövningsrätt regeringen har attomsom

Utredningenverkställa de utgifter anslagen möjliggör. ansersom
befogenheter i berörttiden kodifiera deäratt attnu mogen

regeringsformenavseende regeringen enligt förarbetena tillsom
och praxis får ha.anses

budgeterade statsverk-Om regeringen under genomförandet denav
intesamheten beslutar medel riksdagen anvisat anslagatt som

skall detta för riksdagen såanvändas, skall regeringen redovisa
i ekonomisk-det lämpligen kan ske. kan skeDetsnart t.ex. en

politisk proposition, tilläggsbudget eller i nästkommandeen
dock intebudgetproposition. Redovisning i dessa sammanhang bör

nödvändig i fråga budgettekniska omdispositionerrentvara om
eller besparingar. kapitel föreslår utredningenmindre 12I att en

bl.a.årsredovisning skall lämnas till riksdagen. skall innehållaDen
det slutliga utfallet statsbudgetens anslag. detta sammanhangI

naturligt fattat intedet redovisa beslut regeringenär attatt som om
utnyttja anvisade medel.
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dennaMot bakgrund föreslår Budgetlagsutredningen iatt
budgetlagen bestämmelse regeringen fårtas atten om
besluta medel anvisade anslag inte skall användasatt om
detta påkallat till följdär särskilda omständigheter iav en
verksamhet eller statsñnansiella skäl.av

Budgetlagsutredningens förslag anslagstyper och villkor i detom
föregående utgår från förslagsanslaget avvecklas. Dennaatt
anslagstyp används för närvarande i utsträckning för regelstyr-stor
da socialförsäkringsförmåner och för statsskuldsräntor. Vidare
föreslår utredningen regeringen under vissa bestämda förutsätt-att
ningar får besluta riksdagen anvisade medel inte skallatt av
användas regeringen får föreskriva vissa begränsningar isamt att
villkoren för utnyttjande anslagen. förändringarDessa ochav
klargöranden påverkar självfallet inte skyldighet tillstatens att
enskilda, kommuner m.fl. betala vad följer lag och avtal.som av
Det kan i den finska regeringsformennämnas finns bestäm-att en
melse med denna innebörd i anslutning till beskrivningen deav
olika anslagstyperna.

Inkomsttitlar7.3

Enligt RF 9:3 bestämmer riksdagen vilkatill belopp statsinkom-
skall beräknas. De inkomster här åsyftassterna sådanaärsom som
i statsbudgeten. Härutöver har inkomsterupptas bidrarstaten som

till täcka utgifter i olika verksamheter, dvs. nettoutgifteratt
redovisas anslaget, och inkomster redovisas vid sidanmot som av
statsbudgeten. Detta sker med stöd där detRF 9:2 attav anges
riksdagen får bestämma medel i anspråk påatt tas sätt änannat

budgetreglering. Innebörden härav inkomsterär attgenom
specialdestineras för täcka utgifter i vissa verksamheter.att
Budgetlagsutredningen behandlar detta i kapitel

riksdagenNär bestämmer till vilket belopp statsinkomsterna skall
beräknas används inkomsttitlar för de olika slagen inkomster.av
Riksdagen beräknar däremot inte inkomster specialdestine-årsom
rade helt eller delvis täcka vissa utgifter.att
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redovisas inkomsteromkring olika inkomsttitlamaPå de 150 av
Vidareavgifter till socialförsäkringar.skatter och obligatoriska

affärsverksamhet,frånredovisas inlevererade överskott statens
försåld statlig egendomoffentligrättsliga avgifter, inkomster från

finns vissaoch återbetalning anslagsfinansierade lån. Dessutomav
år harinterna inkomster från statliga myndigheter. 1995Fr.o.m.

bidrag fråntillkommit inkomsttitlar för olika EU.

utgifter under deTidigare redovisades i viss utsträckning även
inom socialförsäkrings-olika inkomsttitlama. gällde särskiltDetta

statsbudge-tillämpades såledesområdet. Nettoredovisning även
till ökadtid har övergånginkomstsida. Undertens senare en

förutgifterna de olikabruttoredovisning skett, vilket innebär att
anslag statsbudgeten.förmånssystemen i stället redovisas mot

ytterligare i kapitelbelysesDetta

användsbenämning förBudgetlagsutredningen föreslår denatt som
framgå budgetlagen.inkomstposterna statsbudgeten skall av

grunderna för vad skallUtredningen har inte övervägtnärmare som
inkomsttitlamainkomsttitlar. Utredningen dock atttas anserupp

indelade efter inkomster.bör artenvara av

budgetlagsutredningen iföreslårdenna bakgrundMot att
statsinkom-bestämmelsebudgetlagen atttas angeren som

redovisas inkomst-beräknas riksdagen skall motster som av
titlar.

inkomst-anslag ochRedovisning7.4 mot

titlar

Bakgrund7.4.1

skall finnasanslagstyperföregående avsnitt behandlas vilkaI som
betydelseskall gälla för dessa.och de huvudsakliga villkor Avsom

redovis-den ekonomiskai också vilketsammanhanget sättär
fallinkomsttitlar i statsbudgeten.ningen sker anslag och I vartmot

olika principer därvid tänkbara.ärtre
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Redovisning statsbudgeten kan ske i anslutning tillmot att
inbetalningar och utbetalningar sker. Då tillämpas kassamässig
redovisning. Om samtliga inkomster utgifter föroch staten tas upp

statsbudgetenpå kommer budgetsaldot heltnästanatt motsvara
lånebehovet. Med vissa undantag i fråga förskott ochsmärre om
s.k. utgifts- och inkomstrester kassabokföringsprincipenvar
förhärskande i förhållande till statsbudgeten fram till mitten av
1980-talet.

Sedan mitten 1980-talet tillämpas, med väsentliga undantag,av
utgiftsmässig redovisning statsbudgeten. innebärDettamot att en
utgift eller inkomst bokförs prestation, dvs. ellernären en en vara

tjänst, har levererats och anspråk på ersättning Principenrests.en
tillämpas för närvarande främst för förvaltnings- och investerings-
verksamhet. Kassamässig redovisning tillämpas i fråga trans-om
fereringar från till hushåll, kommuner och företag istaten samt
fråga skatteuppbörd från enskilda till dessaFörstaten. typerom av
transaktioner skillnadendock liten jämfört med utgiftsmässigär
redovisning. Kassamässighet tillämpas därmed för långt störreen
betalningsvolym utgiftsmässighet. Innebörden de beskrivnaän av
förhållandena olikatvå principer för närvarande tillämpas förär att
redovisning statsbudgeten.mot

Tillämpningen utgiftsmässighet för inkomster och utgifter iav
förvaltningsverksamhet medför i regel beloppen avräknasattm.m.

anslag några veckor innan motsvarande betalning sker. Ommot
verksamhetsvolymen konstant leder dettanågot så påär när
budgetårsbasis knappast till väsentlig skillnadnågon uppkom-att

mellan det kassamässiga utgiñsmässiga saldot.och det detNärmer
gäller de transfererings- och skattesystemen, tillämpningstora ger

de principernatvå inte upphov till skillnader.några Förstörreav
statsbudgeten totalt blir därmed skillnaden mellan redovisat
budgetutfall och betalningsmässigt saldo normalt ganska liten.

tredje principenDen innebär redovisningen baseras på kostna-att
der och intäkter. betyder bl.a. investeringsutgifterDetta att
periodiseras till kostnader flera med hjälpår avskrivningaröver av
och utgifter för statsupplåning med vissa slag låneinstrumentatt av
fördelas lånens löptid. princip tillämpas formellt inteDennaöver
alls vid anslagsavräkningen. och med myndigheters investe-l att
ringar i anläggningstillgångar för förvaltningsändamål numera
finansieras lånmed i Riksgäldskontoret i takt medamorterassom

16-02956
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mellanområde likhetavskrivningen, uppnås dock detta enen
anslagsavräkning.utgiftsmässig och kostnadsmässigen

totala verksam-årsredovisningar, derasMyndigheternas avsersom
kostnadsmässiga principer.het finansiering, byggeroavsett

för anslagtillämpasYtterligare avräkningsgrund kan sägas varsen
bidrag tillbeloppsmässigt fastställtändamål lämnaär att ett en
statsbudgeten.vid sidanverksamhet i övrigt finansieras avsom
tolftedel varjemedbidragsanslag avräknas normalts.k.Dessa en

Statligabedriver verksamheten.månad den myndighet somav
föranslagetavräknar sedan åruniversitet och högskolor ett par

prestationer ochantal fullgjordagrundutbildning grundval av
skulle beloppenprestation. dessa båda fallfastställd ersättning Iper

myndighet därvidfråni stället kunna rekvireras somen annan
utgiftsmässig grund.sedvanlig kassa- elleravräknar anslaget

Överväganden7.4.2

bedömningar vadkan ha skildaOlika intressenter ärsomav
följa och förutsebokforingsmetod. önskarlämplig Den statenssom

kassabasis.redovisningen sker Denlånebehov gärna att somser
statliga verksamhetendensärskilt intresserad deär resurser somav

redovisning.utgiftsbaserad Deni anspråk önskar i ställettar en
för produktionvill resursforbrukningdäremot mäta avsom

kostnadsbaserad redovisning.offentliga tjänster föredrar en

uppgifter och deskall fylla olikamed statsbudgetenochI attatt
naturligtdeteffekter samhället,statliga åtgärderna har olika är

redovisningen skallvilken grundönskemål finnsskildaatt om
bok-tillgodoses omedelbartönskemål inteske. De genomsom

särskildatillgodosesi ställetföringen får för närvarande genom
kansammanhangetredovisningen.bearbetningar budgeten och Iav

nationalräkenskaper, i enlighetStatistiska centralbyrånsnämnas att
baseradelängekonventioner, sedanmed internationella är

frånuppgifterbetyder vissautgifter och inkomster. Det stats-att
konsistenta national-förutfall behöver räknasbudgetens attom

Riksgälds-skall erhållas. Likaså kanräkenskaper nämnas att
justera ochbehöverför kortsiktsprognoserkontoret särskilt --

bedöm-viduppgifter i statsbudgetenutgiftsbaseradekomplettera
framtida lånebehov.ningar statensav
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Skillnaderna mellan redovisningen statsbudgetens inkomster ochav
utgifter och den redovisning i nationalbudgeten beskrivsgörssom
för närvarande särskild utredare dir. 1995:103.av en

de flestaI utländska budgetlagar princip i regelanges en -
kassamässig eller utgiftsmässig skall tillämpas för redovis-som-
ningen statsbudgeten. Samtidigt undantag kan göras.attanges

helt renodlad tillämpningEn någon principerna tordeav av vara
sällsynt. denna bakgrund framstårMot den blandade ordning som
för närvarande tillämpas för den svenska statsbudgeten inte som
anmärkningsvärd.

FinansdepartementetInom pågår arbete med moderniseraett att
och utveckla statsbudgeten. nyligenI publicerad RRVrapporten
1995:54 redovisas förslag till grundläggande principer för hur

budget kan utformas så samtidigt uppnår de flestastatens att man
de många motstridigagånger krav och önskemål underav som- -

år har ställts budgeten. ellerOm struktur förnärsenare en ny
budget kan införas går inte uttala sig Enstatens ännu att om.

eventuell framtida omläggning statsbudgeten kan därför inteav
beaktas Budgetlagsutredningen.av

redovisningsmetodDen används för statsbudgeten har i förstasom
hand betydelse för i tiden ekonomiska händelser redovisas pånär
anslag och inkomsttitlar. För riksdagen skall kunna haatt anses
tillräcklig kontroll inkomster och utgifter, bör denöver statens
också föreskriva vilka principer skall användas för redovis-som
ningen statsbudgeten. valda metoden kan betraktasDenmot som

särskilt anslagsvillkor ytterligare definierar anslagett typensom av
och inkomsttitel. Metoden därförbör i budgetlagen.anges

Budgetlagsutredningen har inte grund för eller anledning till att
föreslå ändring den blandade metod för redovisning påen av
anslag och inkomsttitlar för närvarande används. Utredningensom
föreslår därför nuvarande ordning får komma till uttryck iatt
budgetlagen.

kanDet emellertid inte uteslutas det, led iatt t.ex. ettsom
utvecklingsarbete, kan finnas skäl avvika från de förordadeatt
reglerna i fråga någon inkomsttitel eller anslag.något sådanEnom
möjlighet för exempelvis kostnadsmässig avräkning visstettav
anslag bör därför hållas öppen.
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Mot denna bakgrund föreslår Budgetlagsutredningen iatt
budgetlagen föreskrivs anslag för transfereringar skallatt
avräknas löpande det budgetår då betalning sker och övriga
anslag det budgetår till vilket utgiften hänför sig.

inkomsttitlar skatt skall avräknas löpande det år dåsom avser
betalning erhålls och övriga inkomsttitlar det budgetår till
vilket inkomsten hänför sig.

Riksdagen kan för anslag eller inkomsttitel beslutaett atten
avräkning skall ske sätt.annat
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Ekonomiska8 förpliktelser

Utredningens förslag:

Regeringen får för ändamål och intill belopp riksdagensom
medger beställa och tjänster besluta bidragsamtvaror om

medför utgifter under budgetår detäven änm.m. som senare
statsbudgeten avser.

Regeringen får vidare för ändamål och intill belopp som
riksdagen bestämmer ställa kreditgarantier. särskildaNärut
skäl finns får åtagandet enligt riksdagens bestämmande göras

beloppet begränsas.utan att

Regeringen skall för riksdagenårligen redovisa de ekonomiska
förpliktelser den iklätt staten.

budgetlagen för garanti skall avgiftI statligatt tasanges en en
den ekonomiska risk garantin innebärut motsvararsom som

för inte riksdagen fallvisst beslutarförstaten, annat.om

lagen vidare får ikläda sådanaI regeringen statenattanges
ekonomiska förpliktelser nödvändiga förär att statenssom
löpande verksamhet skall fungera tillfredsställande.
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Inledning8.1

kapitel riksdagens viktigaste instru-I anslagen7 utgörattanges
ändamål. Utred-för fördela medel mellan olikament att statens

ningen möjligheten använda beställningsbemyn-berör där även att
diganden för skyddaolika statliga verksamheter. För attatt styra
riksdagen medel för infria åtagandenbehöva anslåmot att att som
regeringen finns i förbud för regeringenredan gjort, RF 9:10 attett

riksdagens bemyndigande lån eller i övrigt iklädautan ta upp
ekonomisk förpliktelse.staten

får riksdagensBestämmelsen regeringen inte lån utanatt taom upp
bemyndigande har sin historiska grund i stridigheter mellan Gustav

uppgörelse träffadesoch ständerna under 1780-talet.Ill Den som
uppkomnainnebar ständerna åtog sig denatt att garantera stats-
samtycke fickskulden inte ständemasKonungenmot att utan ta

lån.upp nya

upplåning regleras i lagenFrågor 1988:1387statensom om
behandlas vidare här. detta kapitelupplåning och inte lstatens

riktas i stället andra vilkauppmärksamheten några påsättmot
kan iklädas ekonomiska förpliktelser.staten

finns skäl de bestämmelser föreslåsDet någranämnaatt att av som
i detta kapitel innebär regeringen vissa befogenheter ochatt ges
skyldigheter. andra bestämmelser inte regeringenEtt par ger
befogenheter specifika bemyndigan-formkrav deutgörutan mer
den beslutarregeringen hemställer och riksdagensom om.om

Beställningsbemyndiganden och8.2

bidragsramar

Sedan slutet 1940-talet har i statsförvaltningen använts ettav
för vissa investeringslik-med beställningsbemyndigandensystem

nande verksamheter innebärse SOU 1952:45 165. Systemet att
förriksdagen bemyndigar regeringen intill visst beloppatt ett ett

visst levererasändamål beställa och tjänster, kommer attvaror som
föroch betalas under antal Medel anvisas endast detår. närmastett

förestående budgetåret, riksdagen sig bemyndigan-åtarmen genom
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det under budgetår anvisa nödvändiga medel. Medatt senare
angivande särskilda villkor delegerar regeringen bemyndigandetav
till den myndighet genomför verksamheten.som

Tidigare hade medel beviljats enligt täckningsprincipen, dvs. för
alla de betalningsåtaganden skulle ingås under budgetåret,som

betalning skulle ske. Införandetnär bemyndigandesyste-oavsett av
syftade bl.a. till nedbringa de behållningar påmet att stora

reservationsanslagen tillämpning täckningsprincipensom av
medförde.

grundläggandeDet skälet till bemyndigandetekniken användsatt är
det många statliga verksamhetsområden ofrånkomligtatt är att

det löper flera år från beslut åtgärd till dess utgifternaett om en
uppträder statsbudgeten. Detta gäller inte bara i typiska
investeringsverksamheter, i stödverksamhet där årsävenutan ett
bidragsbeslut i många fall blir kommande års utbetalningar. andraI
fall det nödvändigt fleråriga stödutfästelser förär göratt staten att
tillräcklig långsiktig stabilitet skall inås verksamhet utförsen som

huvudman.av annan

Beställningsbemyndiganden eller motsvarande medgivanden
används för närvarande i ganska utsträckning i statsbudgeten.stor
I års budgetproposition1995 finns de beloppsmässigt största
bemyndigandena Försvarsdepartementetspå område. begärDär
regeringen för beställningsbemyndiganden18 månader änmer
50 miljarder kronor för förmateriel och anslagsfinansierade
anläggningar.

Intressant emellertid tekniken med bemyndigandenär att notera att
eller motsvarande medgivanden används rad områdenäven en
utanför det traditionella investeringsområdet. allmänhetI det dåär
fråga något tiotal eller 100-tal miljoner kronor. Påom ramar
Utrikesdepartementets område begär sålunda regeringen bemyndi-
gande vissa utfastelser och åtaganden de anslaggöraatt utöver som
begärs. bl.a.Pâ Näringsdepartementets område begärs flera
forskningsområden bemyndigande ikläda ekonomiskaatt staten
förpliktelser förstöd åtskilliga framöver.år På Kulturdeparte-om

område begärs i flera fall medgivande få beslutamentets att om
bidrag inom vissa eller få beställa konst medförattramar som
utgifter under budgetår. CivildepartementetsPå områdesenare
begärs beslut bidrag till allmänna samlingslokaler får fattasatt om
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Även områden förekommerrad andravissinom attenen ram.
inomvisst ändamålförbemyndigandenregeringen begär att en

kravmedföråtagandenfåbeloppsmässigt preciserad göra somram
anslagfall anvisassamtliga dessaframtida utgifter. I senare som

budgetåret.för det aktuellabehovetmotsvarar

riksdagensbegärregeringenspecialfall kanSom nämnas attett
bemyn-följeråtagandeniklädagodkännande för att staten avsom

i EG-budgetenbemyndigandenai EG-budgeten,diganden atttrots
disponibla iochanslag finnsanspråk innaninte får i avsattatas

tiotaluppgår till någrabemyndigandeformellaEG-budgeten. Detta
kronor.miljarder

bemyndiganden. delEnslagdet flera olikaframgått finnsSom av
ellerinnebärbeställningsbemyndiganden attär varorsomrena

följandeunder år.och betalningför levereransfår beställastjänster
lämnautfästelserinnebärbemyndigandenAndra attatt om

sigbåda fallen åtarframtiden kan Iersättningar och bidrag i göras.
uppkommer.behovet Deanvisa anslagdärmedriksdagen näratt

sådanadiskuterasliknandebemyndiganden och är somsom nu
innevarande ellerunderutgifterbelopp leder tillmed hela sitt

såledesi dagbemyndigande ärbudgetår. Ett som gessenare
därföranvisas ibehöver Detliktydigt med anslag äratt morgon.

ändamålet förochomfattningennaturligt beslut ettatt avom
anslagsbelopp.likabemyndigande prövas ettnoga som

beställningskapacitetokontrolleradundvikaFör attatt aven
bemyndigandebörbemyndiganden byggsoutnyttjade ett varaupp,

skäl finns försärskildabudgetår intebundet till bestämtett om
något annat.

användningökadBudgetlagsutredningenförordarkapitell 7 aven
härtillliknande. Skäletbeställningsbemyndiganden och är att

möjlighetbättrebemyndigandenstyrning med att styrager en
reservationsanslagbehållningarnaverksamheten, begränsaatt

Utredningenramanslag.anslag tillfrån sådanaoch övergåatt
välutveckladbemyndiganden kräverhanteringenbetonar att enav

myndigheter.ochberörda departementadministration hos

regeringsformen, detfinskabl.a. denkonstaterarUtredningen att
innehållerbudgetlagenoch den tyskabudgetreglementetnorska

för regering-det möjligtbemyndigandebestämmelser görsomom
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åtaganden leder till utgifter under budgetår.göraatten som senare
budget bygger i hög bemyndiganden.EU:s grad

Enligt Budgetlagsutredningens uppfattning det uppenbartär att
beställningsbemyndiganden liknande medgivanden frånoch
riksdagen till regeringen fyller både formellt och sakligtett ett
betingat behov. föreskrif-Budgetlagen bör dessa skäl innehållaav

sådana. Bestämmelserna innebära riksdagensbörter attom
bemyndiganden till regeringen skall beloppsmässigt begränsa-vara
de och gälla för bestämt ändamål.ett

föreslårdenna bakgrund Budgetlagsutredningen iMot att
budgetlagen intillföreskrivs regeringen för ändamål ochatt ett

belopp riksdagen bestämmer får beställa ellerett som varor
tjänster besluta bidrag, ersättning, eller liknandelånsamt om

medför utgifter under budgetår detäven änsom senare
statsbudgeten avser.

regeringen har utnyttjat bemyndigande innebär detNär ett att
ekonomisk förpliktelse föriklätts bindningutgörstaten en som en

framtiden. Omfattningen de ekonomiska åtagandenav som
regeringen gjort med från riksdagen, ochstöd bemyndigandeav

inte redovisas i budgetpro-anvisade anslag, börmotsvarassom av
positionen, förslagsvis respektive anslag.i anslutning till Dess-

redovisas,bör den samlade bemyndigandeskuldens.k.utom
förslagsvis i årsredovisningen för bestämmelse häromEnstaten.
bör i budgetlagen.tas

denna bakgrund Budgetlagsutredningen iföreslårMot att
budgetlagen för riksdagen skallregeringen årligenattanges
redovisa de ekonomiska iklättförpliktelser den staten.
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Åtagandeni den löpande8.3

verksamheten

förpliktelser olikaBemyndiganden ikläda ekonomiskastatenatt
tillämpadelämnas regeringenområden kan således genom nu

bemyndiganden och medgivandenbemyndigandesystem. Dessa
sakverksamhet.används i i myndigheternas direkta Detregel är

förvaltningi sinemellertid ofrånkomligt myndigheterna ävenatt
betalnings-formellt och reellt medförbehöver åtagandengöra som

för vilket anslag harskyldighet det budgetåräven änsenare
avtal lokaler,anvisats. Exempel sådana åtaganden kan vara om

kontorsutrustning, leveranslokalvård, hyra om avom om av
anställning personal.förbrukningsmateriel och inte minst avom

här märksåtaganden i löpande verksamheten berörsdenDe som
i ungefärinte myndighets verksamhet fortsätterså länge en

takt.oförändrad omfattning minskas i endast långsammareeller
tydligt riksdagen skulle beslutaframträder deDäremot attom

myndighets verksamhet.avveckla eller snabbt begränsa Ien
statsförvaltningen undersamband med strukturförändringar i senare

falloch anslag har i mångaår har dessa åtaganden blivit synliga
åtaganden.behövt anvisas för täcka kostnaden för dessaatt

vidProblemet åtaganden berördes redanmed detta slag av
tillkomsten regeringsformen. 1973:90 s. 350den lav nya prop.

för längreuttalade regeringen förbindelsersålunda ävenatt som -
för myndig-tid följande budgetår nödvändigaärän närmast en-

medgivnahets löpande verksamhet regelmässigt torde kunna anses
frågariksdagens anslag till myndigheten.beslut Dennagenom om

konstitutionsutskottet eller riksdagen.berördes inte särskilt av

förvaltningensamband med organistion förI statensatt aven ny
1990-talet behandladesfastigheter infördes i början prop.av

och1991/92:44, bet. 1991/92:FiU8, rskr. 1991/922107 prop.
frågan1992/93:37, bet. 1992/93:FiU8, rskr. 1992/932123 om

godkände riksdagenlöptiden för myndigheternas hyresavtal. Därvid
hyresavtal löptider får träffas myndigheterna,med vissaatt av

regeringen.medan avtal med längre löptid skall prövas av
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Enligt Budgetlagsutredningens mening bör inte längre stannaman
vid så bemyndigande kan utläsas förarbetena tillett vagt som ur
regeringsformen. ställetI det lämpligt regeringen i budgetla-är att

befogenhet ingå förbindelser nödvändiga föratt ärgen ges en som
den löpande verksamheten för längre tid följandeän närmast
budgetår. befogenhetDenna kan och bör sedan regeringen medav
lämpliga preciseringar överföras till underordnade myndigheter.

liggerDet i sakens omfattningen åtaganden görsnatur att av som
med stöd detta bemyndigande okänd. Någon redovisning tillärav
riksdagen dessa ekonomiska förpliktelser kan därför inte ske.av

denna bakgrund föreslårMot Budgetlagsutredningen iatt
budgetlagen bestämmelse regeringen får iklädatas atten om

sådana ekonomiska förpliktelser nödvändiga förstaten ärsom
den löpande verksamheten skall fungera tillfredsställande.att

Kreditgarantier8.4

Regeringen ikläder ekonomiska förpliktelser eller iäven staten -
fall potentiella förpliktelser kreditgarantier.lämnavart attgenom-

kreditgarantiEn statligt borgensåtagande oftast gällerär ett som
Ävensåsom för skuld. andra slag förbindelser finns, t.ex.egen av

sådana syftar till institutions kapital skall hållas intakt.attsom en

Kreditgarantier används näringspolitiskt medel förstaten ettav som
stödja verksamheter samhälleligt intresse. Innebördenatt av av en

garanti långivare kan vända sig till med begäranär att statenen om
betalning låntagaren inte kan betala lånet. Därigenom kan ettom
företag med låg kreditvärdighet erbjuda betryggandeannars en
säkerhet för lån därmed kan till lägre räntekost-ett upptassom en
nad. Finansiering för vissa projekt kan ordnas på detta sätt.

Garantin leder till utbetalning från endast denstatenen om
garanterade låneskulden inte betalas låntagaren. kreditgarantiEnav

därmed ekonomisk förpliktelse eventuellt kanutgör en som
medföra framtida utgift för skiljer sig således frånDenstaten.en
de beställningsbemyndiganden och liknande, behandlats i detsom



172 Ekonomiska förpliktelser SOU 1996: 14

föregående, vilka alltid leder till utgift likaär storen som som
beställningen.

Kreditgarantier har eller används för stödjaanvänts bl.a.att
jordbruket, varvsindustrin, energiförsörjningen, ochexporten
bostadsbyggandet. Under år har garantier i sambandanväntssenare
med bankkrisen föroch investeringar i infrastrukturen. samladeDe

för garantier uppgick budgetåret 1995/96 till 254ramarna ca
miljarder kronor, medan den garanterade kapitalskulden den 30
juni 1995 172 miljarder kronor.var ca

I allmänhet gäller kreditgarantier får lämnas för visstatt ett
ändamål inom ekonomisk taktI med garanterade lånatten ram.

minskar garantiåtagandet och skapas föramorteras utrymme att
ställa garantier. gällerDetta i fråga exponkreditga-ut t.ex.nya om
rantier och garantier for bostadslån. Andra garantier knutna tillär

speciellt objekt och kan inte överförasett liknandeett annat
objekt.

Att ställa kreditgaranti innebär således iklädsut att statenen en
potentiell ekonomisk förpliktelse. ligger iDet sakens natur att
förluster uppstår och vissa garantier infrias.måste Garantieratt

har infriats kan i del fall efter hand möjlighetstatensom av en ge
till viss återbetalning. Detta kan bero på gäldenärens ekonomiatt
förbättras eller erhållna realiseras.att panter

Enligt Budgetlagsutredningens uppfattning bör budgetlagen
innehålla föreskrifter kreditgarantier och liknande åtaganden.om
Bestämmelserna bör i första hand innebära riksdagens bemyndi-att
gande till regeringen utställa kreditgarantier skall belopps-att vara
mässigt begränsat och gälla för bestämt ändamålett ettsamt att
bemyndigande regeringen får överlåtas till underlydandeav
myndigheter.

dennaMot bakgrund föreslår Budgetlagsutredningen iatt
budgetlagen föreskrivs regeringen för ändamål och intillatt ett

belopp riksdagen bestämmer får ställa kreditgaranti-ett utsom
och andra liknande åtaganden.göraer
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kanförpliktelseekonomiskkreditgarantierUtestående utgör somen
beloppet.garanteradedetdelmindreellermedutfalla större aven

upplåningdotterbolagsställer föraffärsverk ettBorgen ettsom
förförpliktelseekonomisk staten.ocksåmarknaden utgör en

utförligganskafinansplaneniregeringenlämnarnågra årSedan en
garantierstatligamedverksamhetenredovisningsamlad m.m.av

utgifter förmedbelastasskallanslagdetillanslutningl som
fördjupaddessutomåtagande lämnasrespektiveinfriande enav

uppfattningutredningensEnligtsakområden.för olikaredogörelse
ekonomiskapotentielladebildredovisningardessa avenger

harbemyndiganderiksdagensmedregeringenförpliktelser som
verksamheten.iutgifterochinkomsterbelyserochiklätt staten

riskexponeringenbildnågoninteredovisningenDäremot avger
fortsättabörRedovisningenskadekostnaden.förväntadeoch den

Såsombehov.förändradesuccessivtefterutvecklasoch även
redovisningbestämmelseböravsnitt 8.2iföreslås avomen

budgetlagen.iförpliktelserekonomiskaingångna tas

garantierochåtagandenAndra8.5

tillåtagandenmycketgjorde1990-talet storabörjan statenl av
härmedSyftetkreditinstitut. att tryggaandraoch vissabanker var

kreditför-och säkrabetalningssystemetsvenskadetistabiliteten
kredit-andravissaochbankergaranteradesörjningen. Staten att

inhämtadefalldettai tid. Iförpliktelsersinafullgörakundeinstitut
rskr.1992/93:NUl6,bet.l992/93:l35,prop.regeringen

bemyndigandenobegränsade attbeloppsmässigt1992/932155
aktieka-ochlångarantier,i formstödåtgärderolikabesluta avom

tillomgåendeledde attåtagande nästanpitaltillskott Dettam.m.
Nordbanken,tillfrämstbehövdeutbetalningar göras,mycket stora

områdetpåverksamhetenBank. Numeraoch Gota ärSecurum
möjligtmycketåtervinna såtillinriktad på avstatenatt som

stöd.utbetalat

beloppsmässigtkansammanhang nämnasdettaI annanen
1995höstenhemställdeRegeringengaranti.opreciserad

BanverketochLuftfartsverketmedgefåprop.l995/96:65 attatt
tillkapitaltäckningsgarantiochlikviditets-obegränsadställde ut en

inhämta-1995/96:TU5bet.TrafikutskottetProjekt AB.A-Banan
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de från regeringskansliet den föreslagna likviditets- ochatt
kapitaltäckningsgarantin gällde sådana kostnader A-Banansom
Projekt harAB för med anledningatt Arlandabaneavtalen.svara av
Eftersom sådan garanti inte innebar några ekonomiska förplik-en
telser för dem följerstaten utöver de principersom av som
riksdagen redan godkänt, hade utskottet ingen erinran motannan
regeringens förslag detta i vissaän avseenden bordeatt preciseras.

Detta visar det i vissa situationer kanatt nödvändigt attvara
riksdagen bemyndigar regeringen beloppsmässigtgöra oprecise-att
rade åtaganden för visst ändamål. Möjlighetenett särskildanäratt
skäl föreligger dettaäven kunna ikläda ekonomisksätt staten
förpliktelse bör i budgetlagen. Utnyttjade garantieranges m.m. av
detta slag bör redovisas för riksdagen.

dennaMot bakgrund föreslår Budgetlagsutredningen iatt
budgetlagen föreskrivs särskilda skäl finns fårnär regering-att

enligt riksdagens bestämmande ställa garantier ochen ut göra
åtaganden beloppet begränsas.utan att

8.6 Garantiavgift

Till täckning kostnader för administrationstatens och förlusterav
på grund garantier skall långivaren eller stödetav mottagaren av
betala årlig avgift till Avgiften beräknas förstaten. närvarandeen
till viss andel den utestående garanterade kapitalskulden.en av
Bestämmelser avgiften finns i fråga äldre garantier i lagenom om
1988:777 avgifter för statliga garantier och i övrigt iom
förordningen 1988:764 statligt stöd till näringslivet. Avgiftenom
skall enligt den nämnda förordningen och förordningen 1988:778

avgifter för vissa statliga garantier uppgå till denom procenten av
garanterade kapitalskulden. I del fall dock lägre ellertasen en
ingen avgift ut.

Frågor statlig kreditgarantiverksamhet behandlades statsmak-om av
för några år sedan prop.terna 1990/91:29, bet. 1990/9l:FiU4,

rskr. 990/91:38. Därvid uttalade regeringen kunskapnäratt,



SOU 1996: 14 Ekonomiska förpliktelser 175

vunnits de kostnader förenade med skilda garantislag,ärom som
statliga kreditgarantier med avgift ibör beläggas ståren som
proportion till den ekonomiska risk garantin medför för staten.som
Utgångspunkten för avgiftsnivån skall enligt regeringen attvara
avgiften skall täcka förväntade kostnader för kreditgarantin.
Finansutskottet biträdde förslaget. Förordningama inteännusynes
ha till den avsedda inriktningen.anpassats

Om garantiverksamheten inte skall innebära subventioneratt
lämnas, kreditrisken dem fårmåste betalt forstaten ta somav
garantier. Garantiavgiñen skall täcka administrativa kost-även
naden

enhetlig avgift det garanterade beloppet,Om 1 %tas ut, t.ex.en av
kan det innebär subvention lämnas till företag med högatt en
kreditrisk fåroch andra betala väl hög avgift. Skäl finnsatt en
därför söka differentiera garantiavgiñema i förhållande tillatt
bedömda kreditrisker. kunna avgifternadifferentieraFör att ett

formrationellt behöver någon riskanalys desätt görasav av
garantiutfästelser aktualiseras. emellertid svårtDet är attsom
fastställa kreditrisken och det ligger i sakens schablon-attnatur

vissmetoder används och riskutjämning får ske inomatt en
likhet försäkringsverksamhetgarantitagare. En medgrupper av

finns därför.

Garantier och försäkrings-ställs i utsträckning bankerstor ut av
bolag kommersiella knappast skäl ställavillkor. harStaten att

garantier marknaden det effektivtkan Attnär sätt.göraut ett
i vissa fall behöver garantiutfástelser beror i regelgörastaten

fåmotsvarande utfástelse rimliga villkor stårinte påatt atten
marknaden. kan företrädesvis få ställaStaten därmed komma utatt
garantier i fall där risken särskilt bedöma ellerunik, svårär är att

hög. kommersiellamycket sådana fall kräver nämligenIär
garantigivare höga kan garantin blirpremier, något göra attsom
ointressant för den organisationen. lämnarmottagande Om staten
garantier kommersiella garantigivare obenägna det,göranär är att
kan genomsnittligt högregarantier komma hållastatens att en
risknivå. statlig garanti inte skall innefatta subvention,Om en en
måste också avgifterna återspegla detta.

kan inte uteslutas garantiavgift framkommer efterDet denatt som
riskanalys i ändamålet med garantinvissa fall blir så hög atten
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omintetgörs. kan uttryck för i det aktuella falletDetta ett attvara
garanti inte det lämpligaste stödja ifrågavarandeär sättet atten

verksamhet. sådana fall kan anslag anvisas detI ett motsvararsom
önskade subventionselementet, varefter garantitagarens del av
avgiften kan läggas normal nivå.en mer

i fall ställas avgift,Om något statlig kreditgaranti skall ut utanen
eller avgift den bedömdaväsentligt lägreär änmot en som

detta fattasekonomiska risken för bör beslutstaten, om av
riksdagen.

denna bakgrund föreslår Budgetlagsutredningen iMot att
budgetlagen för statlig kreditgaranti eller liknandeattanges en

skallåtagande skall avgift storlekut motsvarartasen vars
ekonomiska risk övriga kostnader för åtagandet,ochstatens

inte riksdagen fallför visst beslutat annat.ettom

för utställningsföremålGarantier8.7

mitten 1975/76:l25 bil.I 1970-talet lämnade riksdagen prop.av
1975/76:305 bemyndigandeKrU 1975/76:39, rskr. allmäntett

till regeringen vid behov garanti för ersättning vidställaatt ut
utländskskada på eller förlust föremål lånats frånav som en

för ingå i Sverige.utställning hos statligt iägare att ett museumen
förhållandet mellan riksdagen och regeringen ingenI nämns

beloppsmässig begränsning de garantier får lämnas.av som

Regeringen utställ-har därefter beslutat garantier för 130caom
ningar. Ofta det fråga garantier för värdefull konstär om som
ingår i färdiga utställningar. kan den vid NationalmuseumNämnas
hösten anordnade Goya-utställningen där garantin uppgick till1994
drygt miljarder3 kronor.

början 1990-talet behövde tillämpningen utställningsgaran-I av av
tierna vidgas gick utanför det allmänna bemyndigandet.sätt som

gällde dels utställning skulle innefattaDet garantin for vissatt en
långivare i Sverige, garantin skulle statligadelsäven ävenatt avse
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vidutställningingick i ettföremålicke-statligaoch ensom
bemyndigandendelämnadeRiksdagenutländskt sommuseum.

bet.bil.1991/92:25hemställde prop.regeringen om
bemyndiganden1991/92:86. Dessarskr.l99l/92:KrU9, avvar

bemyndi-allmännamed detinteinförlivadesochkaraktärtillfällig
gandet.

därförsäkringregeligarantistatligtill ärAlternativet enen
de 20Underutställningen.denbetalaspremien arrangerarsomav
skadaellerförlustförersättningharfungeratår systemetsom

belopp.mindremedoch dågångendast ettbetalasbehövt en

betänkandet DsframlagtnyligenharutredaresärskildEn
visstillförslagmedutställningsgarantierStatliga1995:79
harBudgetlagsutredningenåtaganden.dennareglering typ avav

lämnaregeringentillbemyndigande attriksdagensövervägt om
Utredningenbudgetlagen.ifogasutställningsgarantier börs.k.

försektorspecifiktalltför attbemyndigande ärdettafunnithar att
medbestämmelserövrigtibudgetlagen, meri rymmertas som

giltighet.allmän

försäkringarstatliga8.8 Interna

förförbudundantag,fåmed några etttillämpas,Inom staten
egendomförförsäkringar statenstecknamyndigheterna externaatt

prop.kompletteringspropositionårs1995ansvarighet. Ioch
igällabörordning ävendennaförordasbil. l1994/952150 att
iundvikasbörförsäkringarMotivet förfortsättningen. externaatt

självförsäkringsprincipenmöjligtutsträckning är attså stor som
ekonomiskstriktfrånförfördelaktig statenbedöms mestvara

synpunkt.

behandlas iegendomförsäkringarFrågor statens m.m.avom
riskhantering.myndighetersstatliga1995:1300förordningen om

medarbeteKammarkollegiet attvid ettpågårnärvarandeFör
Även ersättningarförsäkringslösningar.statligautveckla interna om

. statligatillbetalashand kommer uti förstaegendomsskador attför
enskilda,tillersättningarutbetalningkanmyndigheter, även av

aktuella. Dettabliutanförföretagoch staten,tilldvs. personer
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gäller i fråga motorfordons- och tjänstereseförsäkringamat.ex. om
hos Kammarkollegiet.

Vad redovisats innebär egentligen inte något åtagande förnyttnu
endast form för inom hantera redanstaten, utan att statenen ny

befintliga risker. När detta risk- och skadehanteringssystem funnit
sin fonn, bör det innefattar sådana ekonomiskaprövas om
åtaganden för bör ha stöd i lag.staten som

8.9 Andra slag bindningarav

fullständighetensFör skull bör det finns andranämnas ävenatt
åtaganden beställningsbemyndiganden och garantiertyper änav

medför bindningar och behov framtida anslagsmedel ellersom av
statlig upplåning. Detta gäller i fråga fleråriga planer fört.ex. om
infrastrukturinvesteringar och för statliga fastighetsinvesteringar

fleråriga försvarsbeslut. Dessa planer underställs riksdagen.samt
detHär sig dock inte formellarör bemyndiganden iklädaattom

ekonomisk förpliktelse, det i stället frågastaten ärutan om av
riksdagen enligt RF 9:7 beslutade riktlinjer för viss statsverksamhet
för längre tid anslag till verksamheten Beslut sådanaän avser. om
fleråriga planer inte rättsligt bindande, de har ändåär stormen
faktisk betydelse för myndigheternas planering och riksdagens
framtida handlingsfrihet. Utredningen återkommer till denna fråga
i avsnitt 11.5.2.

Avslutningsvis bör erinras ikläds de riktigtatt staten storaom
ekonomiska förpliktelsema lagstiftning olika slaggenom om av
förmåner till medborgarna och de ofrånkomliga räntebetal-genom
ningar den ackumulerade statsskulden upphov till.som ger
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avgränsningStatsbudgetens9

förslagUtredningens

undantagmed deskall,statsbudgettillförslagRegeringens
utgifterochinkomsterallaomfattaföljande,i detangessom

lånebehov.påverkarbetalningar statensandraoch som

statsbud-bruttoskallutgifterochinkomster tasStatens upp
tillbidraskallendastverksamhetiinkomsternaOmgeten. en

nettoredovisas.utgifternadockfårkostnadernatäckaatt

därverksamhetsådanredovisasskall intestatsbudgetenPå
intäkter.verksamhetensmedskall täckasheltkostnaderstatens

fråninkomsterdispositionbeslutafårRegeringen avom
tjänsteroch statenefterfrågadefrivilligtavgifter för somvaror

täckaskalldelvisellerheltinkomstentillhandahåller om
verksamheten.forkostnaderstatens

Översikt9.1

förverksamhetdelarolikahur statensillustrerasföljande figurI av
starktFigurenredovisas.ochbudgeterasnärvarande enger

avgränsning.statsbudgetensbildschematisk av
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Utanför statsbudgeten På statsbudgeten

Brutto/netto:

Självñnansierande Inkomsttitlar Anslag

Beräkningsposter

Budgetsaldo

Utanför statsbudgeten

Interna lån m.m.

Lånebehov

Statsbudgeten består inkomster riksdagen beräknar ochav som
anslag riksdagen anvisar för olika ändamål. Inkomstema tassom

på inkomsttitlar. Huvuddelen dessa beräknade kon-ärupp av
sekvenser bestämmelser i lagar, skatter, böter och offent-t.ex.av
ligrättsliga avgifter. Andra inkomster verksamhetstatensavser av
eller försåld egendom. Några bidrag från återbetal-EU,av avser
ningar eller interna inkomster. några fall förekommer utgifteratt
avräknas inkomsttitlar.mot

Anslagen kan betraktas riksdagens bemyndigande till regering-som
under viss tid föroch visst ändamål åsamka utgiñer.att statenen

Även huvuddelen anslagsbeloppen beräknade konsekvenserärav
lagar och träffade avtal, exempelvis barnbidrag och påräntorav av

statsskulden. Andra anslag innebär beloppsmässiga begränsningar
i utgiftsbemyndigandet. vissa fallI avräknas anslagen med
nettoutgifter, dvs. utgiftsbeloppet reduceras med inkomster i
verksamheten.

Obetecknade anslag förs med formellt belopp, s.k.ettsom upp
1000-kronors anslag, får inte avräknas. De används for markeraatt

verksamhet helt finansieras med avgifter. sådanEnen som
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statsbudgeten.utanföralltså i praktikenverksamhet hanteras
verksamhetsgrenarsådanaaffarsverken ochgäller försakSamma

bidragsfinansierade.elleravgifts-helti myndigheterna ärsom
statsbudgetennågotmarkeras inteverksamheter sättDessa

självfinansierande.och i figurenbenämns

statsbudgetförslaget tillåterfinns iberäkningsposterDe avsersom
anvisadeanslagsbehållningar, alltsåförändringardels beräknade av

underdisponerasbehållning fårochinte utnyttjatsanslag varssom
utgiftsbehovtillkommandedels beräknatföljande budgetår, netto.

markeringförsberäkningspostensistnämndaDen avsom enupp
beslutaföreslå riksdagenregeringenbelopp attatt senareavsersom

prognossyfte.ochinformations-finns iberäkningsposterDessaom.
utfallsredovisningen. Detinte ifinnsmotsvarandeNågra poster

förväntadesåledes detfigurenvisas ibudgetsaldo avsersom
budgetårets slut.vidutfallet statsbudgetenpå

anslag.med Iinte längreinvesteringar finansierasVissa typer av
inomregeringenbemyndigande tillstället riksdagenlämnar attett

På dettaRiksgäldskontoret.lån iinternavissa besluta omramar
ochanläggningstillgångaranskaffning vissafinansieras bl.a.sätt av

också kunnatfonder harNågra statligautlåningsverksamhet.viss
krediterinternamotsvarande Genomunderskottfinansiera sätt.

rörelsekapi-behovmyndigheternasRiksgäldskontoret kani även av
tillledertillgodoses. Dettafordringar och varulagertal för attt.ex.

avräknasinteomsättningstillgångarinvesteringar ivissa mot
statsbudgeten.utanförtransaktioneranslag. hanterasDessa

vissaytterligarekanlánebehovetkommer fram tillInnan man
skall avräknasbeslut inteenligt riksdagensförekomma,poster som

statsbudgeten.mot

redovisasochbudgeterasskallföljande behandlas vaddetI som
statsbudgetensfrågorutanför statsbudgeten, dvs. avgräns-eller om

detta skall ske.ning, hursamt
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9.2 Statsbudgeten och lånebehovet

9.2.1 Bakgrund och utveckling

Enligt RF 9:6 skall regeringen förslag till statsbudget tillavge
riksdagen. Detta sker budgetpropositionen lämnas tillattgenom
riksdagen. Genom budgetreglering bestämmer riksdagen till vilka
belopp statsinkomsterna skall beräknas och anvisar anslag till
angivna ändamål. Besluten härom i statsbudget RFtas upp en
9:3. regeringsformenEn grundad definition statsbudge-snäv av

skulle därför kunna den bestårten de inkomsterattvara av
riksdagen beräknar och de anslag riksdagen beslutar.som

Riksdagen kan emellertid också bestämma medel iatt statens tas
anspråk i ordning budgetreglering RF 9:2.änannan genom

förarbetenaAv till regeringsformen prop. 1973:90 framgår332s.
fullständighetsprincipen och bruttoprincipen böratt väg-vara

ledande vid utformningen statsbudgeten, undantag frånattav men
dessa principer behöver göras.

Undantag från fullständighetsprincipen inkomstergörs attgenom
uppbärs och medel i anspråk för särskilda ändamål helt utanförtas
statsbudgeten. benämnerDetta Grundlagberedningen specialdestina-
tion vid sidan statsbudgeten. Socialförsäkringssystemet, bl.a.av
den allmänna tilläggspensionen, det viktigastenämns som exemp-
let. Ett exempel revolverande lånefonder.nämnsannat ärsom

Undantag från bruttoprincipen nettoredovisning igörs genom
statsbudgeten. Detta benämner Grundlagberedningen specialdestina-
tion i anslutning till statsbudgeten. Som exempel prop.nämns
1973:90 330 sådan specialdestination då tillämpades föratts.
affärsverken och myndigheter bedrev s.k. uppdragsverksam-som
het.

De undantag från fullständighetsprincipen och bruttoprincipen
specialdestination vid sidan eller i anslutning tillgenom av

statsbudgeten förutsågs kunna förekomma sådanasom var som
innebär vissa inkomster direkt används för vissa utgifteratt utan att
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därmed främstpåverkarAvvikelsernaföras statsbudgeten.upp
dess saldo.statsbudgetens omfång knappastmen

ochGrundlagberedningenfrånanledning utgåfinnsDet attatt
iförutsatteriksdagenoch för den delen ocksåregeringen att--

råddeöverenstämmelsefullständigeller mindrepraktiken mer
Utgångspunktenlånebehov.statsbudgetens saldo ochmellan statens

också1970-talet,tid, dvs. i börjanvid denna statensattvarav
i detrespektivebudgetförslagetefterfrågan krediter enligt-

underskottmotsvarade statsbudgetensredovisade utfallet- faktiskt
skillnader.obetydligamed vissa

förtotalbudgetenden första s.k.Det när statenär värt att attnotera
presenterades idrift- och kapitalbudgetkonsolideraddvs. en --

utgiftsanslagen,tillsammans medingick i denna,januari 1969
Ökadanslagsbehållningar och förMinskningförsärskilda poster av

propositionenMotiveringen härför irörliga krediter.disposition av
därmedbudgetutfallet ochbil. 41prop. 1969:1 1 statensattvars.

i dispositionenförändringarpåverkasupplåningsbehov avav
ochhemställaningick i regeringenskrediter.rörliga Dessa poster

sammanställning statsbudgeten.i statsutskottets av

för budgetåretvidtogs i statsbudgetenviktig förändringEn annan
lade regeringen dåtill statsbudgetförslaget1981/82. I posten

utgiftsbehov,tillkommandebenämndes Beräknat netto.som
ambitionen,43bil. 2Motiveringen prop. 1980/81:10O attvars.

totalamöjligt visa dentidigare, borde såliksom näraatt somvara
ingickbudgetåret.under Postenbudgetbelastning kan väntassom

sammanställningfmansutskottetsi regeringens hemställan och i av
statsbudgeten.

angivandeunderriksdagenkonstruktion valdes sedanDenna av-
Oförut-anslagetgodkäntsynpunkter hadekritiska året innan att-

stället förkronor ifördes miljardersedda utgifter med 9 somupp
1979/80:46Finansutskottet FiUmiljonbrukligt med kronor.en
utgifterförutseddadet lämpligtansåg inte taatt att somuppvar

medanslagunderpreciserasinte storleksmässigt kunde ett
ochbenämningutgifter. Oavsettbenämningen Oförutsedda

effektenstatsbudgeten docksammanställdaplacering i den är
självfallet densamma.statsflnanserna
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De olika beräkningsposter under årens lopp fogats tillsom
statsbudgeten kan ha syftat till dels ökasägas prognosvärdetatt av
den föreslagna och fastställda statsbudgeten, dels slå vakt om
statsbudgeten ekonomisk- och budgetpolitisk institution.som

Under hälften 1980-talet ökade skillnaden mellansenare av
statsbudgetens saldo och lånebehov. Med anledning häravstatens
infördes från och med 1987 års budgetproposition prop.
l986/87:l00 bil. 1 tabell innehöll de belopp förklara-en som som
de denna skillnad.

Sedan lång tid tillbaka har första sidan budgetpropositionenav
det saldo budgetförslaget utvisar. budgetförslaget förIangetts som

budgetåret 1993/94 1992/93:l0Oprop. förs.1 förstaangavs
gången i det korta textavsnittet Propositionens huvudsakliga
innehåll vilket belopp lånebehov beräknadesäven uppgåstatens
till. Dessutom den skillnaden mellan budgetsaldotstörstaattangavs
och lånebehovet utgjordes underskott i arbetsmarknads- ochav
lönegarantifonderna.

anslutningI härtill kan den verksamhet undernoteras att som
år bidragit till skillnaden mellan budgetunderskottetmestsenare

och lånebehovet, nämligen underskottet i arbetsmarknadsfonden,
i budgeten för budgetåret 1995/96 prop.1994/95:l00 hanteras på

Anslag anvisas statsbudgeten försätt. utgifternaett nytt numera
för arbetslöshetsförsäkringen och avgiftsinkomstema påtas upp en
inkomsttitel.

utvecklingDen statsbudgetens avgränsning beskrivits,av som nu
visar regeringen och riksdagen vidtagit åtgärder för inteatt att ett
alltför skall fram mellan statsbudgetens saldo ochväxastort gap

lånebehov. Förfarandet har regelmässigt varit det istatens att
regeringens förslag till statsbudget och i den riksdagen fastställ-av
da statsbudgeten har infogats beräkningsposter med olika benäm-
ningar, syftar till så realistisk bild möjligtattsom ge en som av
statbudgetens inkomster och utgifter och därmed också budget-av
underskottets storlek. Finansutskottet FiU 1979/80:46 ansåg att
riksdagen vid behandlingen statsbudgetens olika delar iav
möjligaste mån måste kunna basera sina ställningstaganden på en
samlad bild statsbudgetens tillstånd och de totala utgiftsansprå-av
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denliksom planeringenken. Kreditpolitiska bedömningar av
finansiellagrad destatliga upplåningen ansågs i hög styras av

transaktionerna statsbudgeten.över

itill tydligt uttryckRiksdagens för utvecklingen kommer ettoro
1992/93:FiU30 167.betänkande från finansutskottet bet. s.

investeringar,anförde där avlyft lån ochUtskottet att avgenom
nettoredovisningtilltagandeväxlande redovisningsprinciper och

statligaväsentliga delar denbudgeten, samtidigtmot som av
statsbudge-former vid sidanverksamheten bedrivs i varierande av

klar uppfattning densaknades möjlighet fådet attten, aven
den statligaverksamheten. Finansutskottet ansågstatliga att

underlag förutgjorde tillfredsställandebudgeten inte längre attett
effekter. Vidare uttaladesbedöma statliga verksamhetensden att

bättreupplåningsbehovet blivit måttdet statliga änett som
samlade statligaåterspeglar obalansema i denbudgetunderskottet

finansiella anspråk.och den statliga sektornsverksamheten

lånebehov harstatsbudgetens saldo ochSkillnaden mellan statens
utgifter ochi väsentlig grad vissaunder lopp påverkatsårens attav

studielånvarierande Sålunda harinkomster har hanterats sätt.
interna lånanslag statsbudgeten eller medfinansierats med

underskott i fonder har täckts med anslagutanför statsbudgeten,
investeringar finansierats med anslageller interna krediter, harmed

garantiåtaganden har finansie-eller interna lån och utfallandemed
Vidare har inkomstermed anslag eller krediter.med internarats

tillfälligfrånfrån försäljning egendom och inkomsterstatens enav
"direkt fåttskatt tillförts inkomsttitel statsbudgeten elleren
exemplifie-minska lånebehovet". förfarandenPeriodvis ändrade av

mellanpåverkat skillnadenslag har från år tillrat ett ett annat
miljarder kronor.med tiotalsstatsbudgetens saldo och lånebehovet

statsbudgetens saldolånebehov baraAtt och inte ärstatens --
riksdagen belysesenligt uppfattning angårnågot regeringenssom

sedan slutet 1980-tydligt bedömning lånebehovetatt avav en av
informationårtalet ingår i finansplanen och sedan ettatt parav

budgetpropositio-sidanlånebehovet lämnas redan första avom
ökad utsträckning harmed statlig verksamhet itaktI attnen.

återspeglar intekommit finansieras utanför statsbudgetenatt
Riksdagensamlade upplåningsbehov.budgetsaldot längre statens
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har därför i successivt ökande utsträckning kommit uppmärk-att
beräkningen Iånebehov se bet. 1993/94:statens t.ex.samma av

FiU28. Detta naturligt med tankeär det riksdagenäratt som
bemyndigar regeringen enligt lagen 1988:1387att statensom
upplåning de lån behövs, behovet följerta oavsettupp som om av
statsbudgeten eller något bemyndigande riksdagen.annatav av

Avslutningsvis bör den sammanhållnanämnas statsbudgeten iatt
form regeringens proposition, dvs. exklusive specifikationernaav
i 19 bilagor, och ñnansutskottets sammanställning inte har någon
självständig rättslig ställning. beslutDe statsbudgetenom som
riksdagen fattar anslagen för olika ändamål och samladavser en
beräkning statsbudgetens inkomster. ingårDessutom i beslutetav

beräkning förändringar i anslagsbehållningar och beräknatetten av
tillkommande utgiftsbehov. Vidare bemyndigar riksdagen regering-

de lån behövs. Riksdagens beslutatt ta de olikaen upp som om
anslagen regeringen till känna med riksdagsskrivelser. Denges
sammanhållna statsbudgeten siffennässig sammanställningutgör en

ñnansutskottet riksdagens olika beslut bet.gör se t.ex.som av
1994/95:FiU29. Sammanställningen, försedd med talmannens
underskrift, överlämnas till regeringen.

redogörelseDen lämnats visar avgränsningen statsbud-attsom av
för närvarande ganska saknasgeten är Det regler för ettvag. om

belopp skall redovisas på eller utanför statsbudgeten, dvs. detom
skall ingå i budgetsaldot eller på eller fångasett sättannat upp
först i lånebehovet. dennaMot bakgrund framstår det ökade
intresset för lånebehovet naturligt. Som framgår i avsnitt 9.3som
och 9.4 saknas också regler vilka verksamhetersom anger som
skall nettoredovisas statsbudgeten eller redovisas helt utanför
statsbudgeten.

överväganden9.2.2

För närvarande pågår i riksdagen och regeringen omfattandeett
arbete med reformera det statliga budgetarbetet i dess olikaatt
faser. Det övergripande syftet stärka budgetdisciplinen. Blandär att
förändringarna ingår riksdagen enligt rambeslutsmodell skallatt en
kunna använda för utgiftsområden vid beredningenramar av
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besluten statsbudgeten. Vidare tak för utgifterett statensom avses
kunna användas. innebörden begreppen utgiftstakDen närmare av
och utgiftsramar behandlas i kapital det skall14. För att vara
meningsfullt använda utgiftstak utgiñsramar vid beredningochatt
och beslut statsbudgeten behövs tydliga regler för hur fullstän-om
dighetsprincipen och bruttoprincipen frågaskall tillämpas, dvs. i

vad skall redovisas respektive utanför statsbudgeten.om som

problem det vållar haDe till sin avgränsning elleratt vagten -
olämpligt definierad statsbudget belyses den ändring ROav av-
3:2 riksdagen år beslutade den tidigare utfonn-1994 Isom om.
ningen lagrummet skulle proposition medregeringen avlämnaav
förslag till statsbudget budgetproposition. Enligt den lydelsennya
skall regeringen avlämna proposition med förslag till statens
inkomster och utgifter för budgetåret budgetproposition. Motivet
för ändringdenna bet. l993/94zKUl8 budgetproposi-10är atts.
tionen skall omfatta sådana inkomster och utgifteräven statens som
ligger utanför statsbudgeten. Uttrycket statsbudgeten har således en
så avgränsning riksdagen sig föranlåten användaatt sett attvag
uttrycket inkomster och utgifter för säkerställastatens att att
budgetpropositionen denhar avsedda fullständigheten. Enligt
Budgetlagsutredningens uppfattning kan det beskrivitssom nu ses

tilluttryck för sin avgränsning definieradett att vagtsom en
statsbudget riskerar få försvagad ställning.att en

års budgetpropositionI 1995 1994/95:lOO bil. 76 harprop. 1 s.
regeringen lagt fram principer för budgetering och redovisning av

verksamhet. Regeringen föreslår huvudprinciper skalltvåstatens att
läggas till grund för ställningstagande till vilka verksamheter som
skall budgeteras och redovisas statsbudgeten. det första börFör
samtliga verksamheter påverkar lånebehov i normalfal-statenssom
let statsbudgeten. detta minskar den skillnadPå sätttas upp som
i dagens finns mellan statsbudgetens saldo ochsystem statens
upplåningsbehov betydligt. det andra bör verksamheterFör som
riksdagen regelstyr och har konsekvenser för inkomsterstatenssom
och utgifter i normalfallet statsbudgeten. principerDessatas upp
bör, enligt regeringen, i fortsatta utvecklingsarbetet.detprövas
Finansutskottet hade principerna.intet erinra de föreslagnaatt mot

underströks fullföljsTvärtom vikten arbetet angivet sätt.attav
Riksdagen har godkänt 1994/95:FiUlO, rskr. 1994/952179bet.
dessa riktlinjer.
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principer utfom1a-Regeringen redovisade emellertid inte bara utan
ökad grad brutto-de det aktuella budgetförslaget medäven aven

bil.redovisning. budgetpropositionen 1994/952100 1 76I prop. s.
och lyfte regeringen sålunda arbetslöshetsförsäkringen och93
lönegarantin redovisas utgifter förstatsbudgeten. Dessutom
sjuk- och föräldraförsäkringarna i sin helhet på statsbudgetens
utgiftssida. utgifter avräknades tidigareHuvuddelen dessa motav

dåinkomsttitlar vilka således nettoredovisades. Underskott kunde
inkomsttitlar. få inkomsttitlar där det fortfarandeuppstå på På de

förekommer budgetpropositionen.utgifter, redovisas detta tydligt i
bil.kompletteringspropositionen 1994/95:150 1 50I prop. s.

innebär bruttoredo-föreslår regeringen ändrade förfaranden attsom
statliga inkomster ochvisning tillämpas för ytterligare vissa

utgifter.

finns anledning Beräknat tillkommandeDet utgå från attatt posten
utgiftsbehov till den reformera-kommer slopas vid övergångenatt

inga propositionerde budgetprocessen. denna nämligenl avses
utgifter för det följandeangående inkomster och nämtaststatens

budgetåret efter budgetpropositionen sistaavlämnas RO 3:2
utgiftsbeho-stycket. På detta blir det förutsedda tillkommandesätt
beaktas vidmindre. återstående behovet kan kommaDetvet att

beräkningen statsbudgeten.av reserver

innehåll,Budgetlagsutredningen konstaterar statsbudgetensatt
utsträck-uppställning och avgränsning endast i mycket begränsad

ning reglerad i regeringsformen eller riksdagsordningensär
huvudbestämmelser. tillnaturligt med hänsynDetta är att statens
budgetsystem bestämmelsermåste kunna utvecklas hinderutan av

det kan tid ändra.ta attsom

förändrats tiden vilketStatsbudgetens avgränsning har över
både nackdelbeskrivits i det föregående. detta kunnat skeAtt är en

efter handoch fördel. Nackdelen förslaget till statsbudgetär atten
beslutsunderlag.kan urholkas värdeoch minskatett som

Tendenser har funnits till ökad nettoredovisning på statsbudgeten
och ökad redovisning kan leda tillutanför statsbudgeten. Detta en
försvagad tillfällen har, ocksåbudgetdisciplin. Vid olika som
beskrivits statsbudgeteni det föregående, åtgärder vidtagits för att
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återigen skall fullständig bild den statliga verksam-ge en mer av
heten och för budgetsaldot bättre skallatt motsvara statens
lånebehov. Fördelen med definierad statsbudgeten ärvagt atten
dess utformning någon tidsödande regeländring kanutan anpassas
till de aktuella budgetpolitiska behoven. Enligt Budgetlagsutred-
ningens uppfattning inte fördeldenna den beskrivnauppväger
nackdelen.

iSom kapitel har nyligen publicerats7 RRVnämns rapporten
1995:54 med förslag till struktur för budget.ett statensen ny
Förslaget utfonnat för tillgodse olika önskemål och innebärär att

statsbudgetbegreppet vidgas i förhållande till vad gäller föratt som
närvarande. skerDetta alla inkomster och utgifter ochattgenom

påverkar upplåning skall redovisas statsbud-påannat statenssom
Slutraden förslagi detta således lånebehov.ärgeten. statens

tak för utgifterNär och för utgiñsområden börjarstatens ramar
tillämpas i budgetprocess det nödvändigt preciseraärstatens att
statsbudgetens avgränsning. principer för redovisning ochDe
budgetering statsbudgeten regeringen och den ökadeangettsom
tillämpningen bruttoredovisning, liksom den nyligen beslutadeav
ändringen iRO bör detta sammanhang.3:2,av ses

Enligt Budgetlagsutredningens uppfattning bör därför grund-
läggande regler statsbudgetens avgränsning i budget-tasom
lagen.

Statsbudgetens avgränsning

propositioner,I motioner utskottsbetänkandenoch ägnas statens
lånebehov allt uppmärksamhet. RiksrevisionsverketsIstörreen
budgetprognoser redovisas såväl statsbudgetens utfallnumera som

lånebehov. Analytiker kredit- och valutamarknademastatens
intresserar sig för för budgetsaldot. Skäletlånebehovet änmer
härtill lånebehovet har informationsvärde i frågaär störreatt ett

anspråk kreditmarknaden och utvecklingenstatens statensom av
finanser budgetsaldot. Till detta definitionenkommerän att av
budgetsaldot har ändrats vid flera tillfällen. Lånebehovet erbjuder
inte sådana möjligheter. kan erinras konvergens-Det EU:sattom
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krav avseende de offentliga finanserna främstbaseras på statens
lånebehov och statsskuldens utveckling.

Enligt Budgetlagsutredningens uppfattning kan statsbudgeten inte
enkelt och pålitligt definieras med uppräkning vadsättett en av

skall ingå i den. Innehållet i statsbudgeten och olika posterssom
benämningar behöver förändras allteftersomtidenöver nya
problem, verksamheter och metoder aktualiseras. Därför bör
statsbudgetens avgränsning definieras generellt. Enligt Budgetlags-
utredningens uppfattning bör statsbudgeten och dess innehåll
definieras alla verksamheter påverkaratt statens statenssom som
lånebehov eller skall ingå i statsbudgeten. Därmedsättett annat
blir statsbudgeten fullständig i visst avseende.ett

Vidare behöver fall definierasde då nettoredovisning och redovis-
ning vid sidan statsbudgeten skall få ske. Valet definitionav av
påverkar statsbudgetens omfång, påverkar inte lånebehovetmen
eftersom bl.a. olika slag kapitalbehov i sådana verksamheterav
innefattas i lånebehovet.

Med anledning detta och med beaktande de riktlinjer förav av
budgetering och redovisning statsverksamhet statsmakternaav som
lade fast statsbudgetenvåren 1995, Budgetlagsutredningen attanser
bör den avgränsningen inkomster och utgifter in- ochatt samtges
utbetalningar i övrigt kan påverka lånebehovantas statenssom
skall statsbudgeten.tas upp

betyderDet statsbudgeten skall fullständig i så måttoatt attvara
alla inkomster, utgifter och andra betalningar påverkar statenssom
lånebehov skall ingå i förslaget till statsbudget. bör betonasDet att

begreppet lånebehov används i denna bestämning det intenär är
för lånebehovet sådant skulle den allra viktigasteatt som vara
aspekten statsbudgeten. används för i avseendeBegreppet att ett

statsbudgetens avgränsning tydlig och därmed säkerställagöra att
riksdagen får fullständigt underlag för sina beslut budgetpo-ett om
litiken.

Med inkomster och utgifter främst sådant redovisas motavses som
inkomsttitlar och anslag. Med andra betalningar transaktioneravses
och belopp de slag under fiera år har redovisats i budget-av som
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propositionen och kompletteringspropositionen se t.ex. prop.
l994/95:15O bil. l 73 förklaringar såväl antes. som ex som ex-

till skillnaden mellan budgetunderskottet och lånebehovet.post -
Bland dessa betalningar ingår förändringar krediter ochm.m. av
sparande ramanslag och behållningar reservationsanslagav

kassamässiga justeringar. Vidare ingår nettoförändringar isamt
utnyttjande kredit- och låneramar i statlig verksamhetav som
redovisas eller utanför statsbudgeten. Dessa lånebehovspåver-
kande bör i budgetförslaget föras och iposter tassamman upp en
eller sådanEn kan benämnas Beräknadett nettoposter. t.ex.par
förändring i utnyttjandet låneramar Närmarenetto.av m.m.,
förklaringar till eller innehåll kan liksom förpostens postemas -
närvarande lämnas i tabeller ingår i propositionen. Statsbud-som-

saldo skall således i princip lånebehov.getens motsvara statens
Självfallet kan det liksom för närvarande svårt iattvara- -
budgetförslaget bedöma storleken vissa finansiellat.ex. poster.
Det redovisade budgetutfallet kommer dock definitionsmässigt att

lånebehov.motsvara statens

Mot denna bakgrund föreslår Budgetlagsutredningen iatt
budgetlagen bestämmelse regeringens förslagtas atten om

omfattatill statsbudget i princip skall alla inkomsterstatens
och utgifter andraoch betalningar påverkar statenssom
lånebehov.

deI följande två avsnitten behandlas9.3 och 9.4 under vilka
förutsättningar nettoredovisning får ske anslag på statsbudgeten
och redovisning får ske vid sidan statsbudgeten.när Uttrycketav
vid sidan statsbudgeten syftar utgifter inkomsteroch iattav
vissa verksamheter inte redovisas statsbudgetens anslag och
inkomsttitlar. kassamässigtEtt i sådan verksamhet påverkarnetto
dock lånebehov och skall därför ingå i den beräkningspoststatens

ingår i statsbudgeten.som
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uppställningStatsbudgetens

föruppställd och indeladskallstatsbudgeten närvaran-Hur ärvara
ochför regeringenGoda skäl finnsde i huvudsak oreglerat. att

och kunnabestämmelserskall obundnariksdagen prövaavvara
vid varjeden lämpligasteuppställning och indelningvilken ärsom

aktuella. Vissfrågorförhållande till degivet tillfälle i ärsom
för underlättadock önskvärduppställningenstabilitet i är att
uppställningenvidtas iförändringarbudgeten. äranalysen Närav

tidigare år.med Samman-nödvändigt jämförelser kandet görasatt
ochfrämsttillgodoserställningen statsbudgeten prognos-av

utnyttjas bättre.möjlighet kaninformationsbehov. Denna

de tvånaturligt låtadetförutsättningar kanMed dagens attsynas
förutgiftstak ochutgiftertak förbegreppen statens ramar

i statsbud-uttrycktill synbartutgiftsområden utgiftsramar komma
dessastadgaytterligareDärmed skänksuppställning.getens en
skallanslagenbakom dem. Attsyften liggerbegrepp och de som

hänförabeslutatriksdagenutgiftsområdesvis attomgrupperas
RO 3:2.utgiftsområden framgårstatsutgifter till av

uppställdför närvarandestatsbudgetensammanställdaDen är som
inkomsterden egenhetenmedkonto, tasattett uppmen

Även dennakreditsidan.utgifterdebetsidan och samman-om
redovis-grunden förintedetta skenbara kontoställning utgör--

låta de två sidornaanledningkan det finnasningen inom attstaten,
redovisningsprinciper.i enlighet medbyta plats gängse

genomgripandeinteemellertid skälfinnsDet prövaatt merom en
sammanställda statsbudgetenuppställningen denförändring avav

saldonsummeringsnivåer ocholikalämplig. Flera ärkan vara
emellertidkonto finnsuppställdbudgetintressanta. I ettsomen

staffel-utformasbudgeten i ställetendast saldo. Omett som en
summeringsnivåerflera intressantauppställning kan presenteras,

saldo efterutgiftstak,efter utgifter under räntorsaldo statenst.ex.
saldotransaktioner ochfinansiellaföre olika slag ettavmen

lånebehov.motsvarande statens
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Om den sammanställda statsbudgeten kontofonn kan den hages
följande uppställning.t.ex.

Utgifter Inkomsterm.m. m.m.

Utgiftsområde 1 InkomstgruppO A 0

Utgiftsområde 2 O 0-
0 0- -
O Inkomstgrupp G 0-

Utgiftsområde 26 O

Summa 0

Reserv Om.m.
Summa utgifter

under utgiftstak 0statens

Räntor statsskulden 0

Beräknad förändring i
utnyttjandet låneramarav

"m0mm O Beräknat lånebehov 0

Summa Summa0 0

6-02957
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ii ställetden sammanställda statsbudgetenOm presenteras
uppställning.staffelform kan den ha följandet.ex.

SaldoUtgifter Inkomster

m.m.m.m.

0Inkomstgrupp A

0-
0Inkomstgrupp G

0Summa inkomster

Utgiftsområde 01

0-
0-

Utgiftsområde 026

0Reserv m.m.

Summa
000utgiftstakstatens

statsskulden ORäntor

0 00Summa

förändringar iBeräknade
låne-utnyttjandet av

netto 0ramar m.m.,

beräknatSumma och
lånebehov 000

inomanslagsbeloppeninnebärtvå modellernaDe att avsumman
ellerTillsammans medutgiftsområdenaochvart ett enanges.av
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flera för utgiftsområdena till tak förposter ettreserver summeras
utgifter. Därefter på statsskulden i ochstatens räntortas upp som

för sig utgiftsområde ändå ligger utanförutgör detta tak.ett men

För statsbudgetens saldo i allt väsentligt skallatt motsvara statens
beräknade lånebehov bör statsbudgeten tillföras benämndposten
Beräknade förändringar i utnyttjande låneramar, netto.av m.m.,
Innehållet i denna exempliñerades i det föregående. Förpost att
den skall bli del statsbudgeten krävs endast regeringen iatten av
budgetpropositionen hemställer riksdagen godkänner beräkning-att

förändringar i utnyttjande låneramar, Motiveringenen av av m.m.
för hemställan, och information vad detta nettobelopp bestårom

finns redan i propositionen. betyderDet hemställan kanattav,
utformas i fråga statsbudgetens inkomster.sättsamma som om

I sammanställningen statsbudgeten delas inkomsterna förav
närvarande i endast halvdussin inkomsthuvudtitlar. Medettupp
hänsyn till antalet inkomsttitlar omkring och150 dessaatt är att

inkomster vitt skilda slag, Budgetlagsutred-avser m.m. av anser
ningen detta något för summarisk presentation.äratt Enen mer
uppdelad och informationsrik indelning bör syfteIövervägas. att

handlingsfrihet vid valet indelning använder utredningen ige av
exemplen sammanställning inte de etablerade begreppen
inkomsttitel eller inkomsthuvudtitel den neutrala benämningenutan
inkomstgrupp.

Saldot i den kontouppställda statsbudgeten det beräknademotsvarar
lånebehovet för den staffeluppställda budgetenl kan flerastaten.
saldon och den sista raden lånebehovet.presenteras motsvarar

Budgetlagsutredningen föreslår inte några bestämmelseratt om
statsbudgetens uppställning och indelning skallnärmare itas
budgetlagen. Anledningen till detta riksdagen och regeringenär att

bundna bestämmelser i lag varje år skall kunnautan att vara av
vilken uppställning och indelningpröva statsbudgeten ärav som

den lämpligaste.
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nettoredovisningoch9.3 Brutto-

Bakgrund9.3.1

16 tillbudgetutredning hänvisade SOU 1952:451948 års se atts.
principerfram fyra ledandedet vid slutet 1800-talet hade växtav

fårinnebär det intei statsbudgetfrâgor. Budgetens specialisering att
ändamål och precisera-finnas klumpanslag, identifieratatt ettutan
budgetens universalitetde villkor skall finnas för varje anslag. Med

iutgifter skall redovisassamtliga inkomster ochatt statensmenas
innebärenhetbudgeten med sina bruttobelopp. Budgetens att

och budgetperiodensspecialbudgetar inte skall förekomma
skallden period budgetenbegränsning betyder att varaavser

dendet barafastlagd Enligt utredningenoch överblickbar. var
varit verkligtkunde haförsta dessa principer som ansesav

för svensk budgetteknik.nonngivande

Bruttoredovisning på statsbudgeten

1973:43 215års budgetutredning ansåg se SOU1969 atts.
statliga budgeten bordehuvudprincipen vid avgränsningen denav

olikaoch verksamhetersamtliga insatserstatensattvara
principfrån dennaområden redovisas i budgeten, undantagattmen

frånriksdagen undantar medelalltid kommer finnas attatt genom
undantag nämndesexempel sådanabudgetregleringen. Som

Utred-affärsverkens driftbudgetar.socialförsäkringssystemet och
fall dånettoredovisning skulle tillämpas i deningen förordade att

avgiftsfmansieras. Medverksamheterna lämpligen låter sig netto-
skulle förasöverskott eller underskottredovisning avsågs endastatt

statsbudgeten.upp

Budgetpropositionsutredningen föreslog 1990:83 67se SOU atts.
statsbudgeten borde tillämpasprincipen bruttoredovisning påom
kriterier för de undantagkonsekvent och med urskiljbara sommer

utredningenbehövde framställningen framgårAvgöras. att
redovisning vid sidananvände nettoredovisning för bådebegreppet

och nettoredovisning anslag.statsbudgetenav av
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Som nämndes i det föregående budgetens universalitet och enhetär
två de ledande principerna för statsbudget. Innebörden iav en
dessa begrepp bl.a. statsbudgetens inkomster används förär att att
finansiera alla dess utgifter. Medlen fördelas mellan olika ändamål

riksdagen anvisar anslag. Om inkomsterna inteatt ärgenom
tillräckliga täcks underskottet med upplåning.

Under de åren har bruttoprincipen framhävts då statsbud-senaste
getprinciper behandlats. huvudsakligaDet intresset har därvid

nettoredovisade inkomsttitlar, alltså fall då utgifteravsett även
avräknats inkomsttitel. Exempelvis anförde finansutskottetmot en
bet. 1988/89:FiU23 3 del sjukförsäkringens ochatt stors. en av
arbetsskadeförsäkringens utgifter under flera år hade finansierats
från "underskott inkomsttitel", varför denna finansieringett en
aldrig kom under riksdagens prövning. inteFörutom de äratt
föremål för prövning då utgifter finansieras medsamma som
anslag, inkomsttitlar inte underkastade några villkor i frågaär om
disposition, överskridande och sparande.

Enligt 1995 års budgetproposition prop. 1994/952100 bil. 761 s.
har övergång skett till ökad bruttoredovisning på statsbudgeten.en
Motivet för detta tydligare bild åtagandenär att statensge en av
och underlätta förståelsen statsbudgeten. ansågs dockDetatt av
inte möjligt redan i det aktuella budgetförslaget genomföraatt en
fullständig övergång till bruttoredovisning. Tidigare hade flertalet
inkomsttitlar för skatter och sociala avgifter nettoredovisats. För att
öka bruttoredovisningen fördes bl.a. utgifter för sjuk- ochnu
föräldraförsäkringarna i sin tillhelhet statsbudgetens utgifts-över
sida. års kompletteringspropositionI 1995 ytterligare itogs steg

riktning prop. 1994/952150 bil.1 50.samma s.

Specialdestination

förarbetenaI till regeringsformen anfördesprop. 1973:90 332s.
det inte heller för framtiden möjligt undatagslöst hävdaatt är att

fullständighetsprincipen för statsbudgeten, mindre bruttoprinci-än
Genom specialdestination vid sidan eller i anslutning tillpen. av

statsbudgeten bör särskilda medel kunna i föranspråk speciellatas
ändamål. Det ansågs helt naturligt riksdagens sak bestäm-attvara
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uttrycksspecialdestination skall förekomma. l RF 9:2sådannärma
ii anspråkriksdagen får bestämma medeldetta så att tasatt annan

budgetreglering.ordning än genom

inomnämligenförekomma i former,Specialdestination kan tre
budgeten.och vid sidananslutning till budgetenbudgeten, i av

in-218budgetutredning SOU 1973:431969 års se tog upps.
exempel specialdestinationautomobilskattenkomsterna av som

principinkomster skulle iinom budgeten. Dessa motsvara summan
föreslogUtredningenvägtrañkändamål.anslagen för ochväg-av

skulle tillämpasbudgeten inteSpecialdestination inomformellatt
Specialdestination kanfortsättningen. Överblicki Den gesom

Budgetutredningen, uppnås bättrekunde, enligt sätt, t.ex. genom
budgetpropositionen.iinformativt syfte lämnasÖversikter iatt

återigen fåttharspecialdestination inom budgetenFrågan om
exempelvis EG:sfrånhanteringen medelaktualitet genom av

jordbruksfond statsbudgeten.på

statligSpecialdestination innebärformerna förandra tvåDe att
avgifts- eller bidrags-medhelt eller delvis finansierasverksamhet

tillanslutningspecialdestineras iinkomster. sådana inkomsterNär
skall täckainkomsterna heltavsiktenstatsbudgeten kan attvara

till täckaskall bidrakostnader eller de endast attstatens att
verksamheten.kostnaderna för

kravdisponeras i viss verksamhetDå avgifter får utan atten
tillendast bidrainkomsternafull kostnadstäckning ställts, behöver
detExempel dettakostnader.täcka del äratt statensen av

säljer vissafallet myndighetvanligt förekommande att varoren
anslagsfmansieradi övrigteller tjänster i anslutning till en

belopptill betydandeverksamhet. Avgifterna kan uppgå så att
inkomster-förväntadebudgeteras med hänsyn till deanslaget netto

tillfällig ellerdock avgiftsinkomsterOfta dessaär natur avavna.
anslagsbeloppdärför inte detliten omfattning och påverkar som

nettoutgifterderiksdagen. anvisade anslagetanvisas Det avserav
inkomster påfinansieras medskall stats-gemensammasom

budgeten.
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En form specialdestination i anslutning till statsbudgetenannan av
då riksdagen anvisarär obetecknat OOO-kronorsl anslag förett

verksamhet i myndighet helt avgiftsfinansierad. Inkom-ären som
i verksamheten skall användas uteslutande förstema helt täckaatt

kostnader inom ifrågavarande verksamhetsområde.statens Ett
sådant anslag får inte avräknas med utgifter eller med inkomster.
Innebörden anslaget i statsbudgeten riksdagenatt tas är attav upp
godkänner verksamheten bedrivs inte anvisar några medelatt men
för dess finansiering. Det kan dock finnas anslag på statsbudgeten

bidrag till myndighetsuppgifter i myndighett.ex.som avser en som
har 1 OOO-kronors anslag. Som exempel kan bidrag tillett nämnas
Statens utsädeskontroll. harDet nyligen föreslagits Ds 1995:73

47 de obetecknade IOOO-kronors anslagen skall slopas ochatts.
denna avgiftsfinansierad verksamhet inte längreatt skalltyp tasav

statsbudgeten.upp

specialdestination vid sidan statsbudgeten tillämpas förav
affarsverken och för helt avgiftstinansierad verksamhet i myndig-
heter i övrigt anslagsfinansierade. sådanär En verksamhetsom
markeras inte statsbudgeten med formellt anslag. Påettens
statsbudgeten kan däremot finnas anslag för skallatt staten t.ex.
kunna köpa särskilda tjänster affärsverken. Som exempel kanav

interregional persontrafiknämnas järnväg. Vidare kan det finnas
inkomsttitlar till vilka kan inlevereras medel motsvarar ettsom
avkastningskrav ställaskan tillskjutetpå investeringskapital.som
Frågan specialdestination vid sidan statsbudgeten behandlasom av
vidare i avsnitt 9.4.

I samtliga studerade utländska budgetlagar finns bestämmelser om
bruttoprincipen skall tillämpas vid budgeteringatt och redovisning

statsbudgeten. De undantag tillåts imot allmänhetrör stats-som
upplåningen och viss avgiftsfinansierad verksamhet inkomstersamt
från försäljning statlig egendom förutsättningunder inkom-attav

används för återinvestering. exempelvissterna I Finland och Norge
skall den avgiftsfinansieradeäven verksamheten bruttoredovisas
statsbudgeten. Anslagsöverskridande kan dock medges i den mån
det merinkomster, dvs. inkomster vadmotsvaras utöverav som
beräknats i statsbudgeten. StorbritannienI däremot tillfaller sådana
merinkomster allmän budgetfond. Enligt de tyska bestämmelser-en

skall specialdestination medel beslutas lag.na av genom
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Sverige tillämparimyndigheterstatligakanDet attnoteras en
bokföring.sini Detverksamhetenbruttoredovisningkonsekvent av

verksamhetsgrensexempelvisredovisningeninnebär ävenatt enav
och intäkter.kostnaderbruttobokfördanettokostnader bygger

givetvis sådockbokförsutbetalda beloppbokförda ellerFelaktigt
intäktsre-kostnads- ochvisas, liksomnettobeloppetdet korrektaatt

förskott inteerhållnalämnade ochduktioner. På ärsätt ensamma
respektivetillgångarbokförsrespektive inkomst,utgift utan som

balansräkningen.skulder i

9.3.2 överväganden

statsbudgetensuppfattning bör påBudgetlagsutredningensEnligt
redovisasochmedel beräknas ärsådanainkomsttitlar endast som

för någonspecialdestineratsinte harochinkomster för staten som
enhet, dvs.principentillämpasDärmedviss verksamhet. attom

utgifter. Omalla dessfinansierarinkomsterstatsbudgetensalla
förs tillförinkomsteregentligen intebelopp statenutgörsom

bildotydligiresulterainkomsttitlar kan detta statensaven
Budgetpropositionsutred-bör såsomoch utgifter.inkomster Det -

redovis-andraanfört1990:83 76ningen SOUse prövas oms. -
användningen inkomst-nuvarandedenningsmetoder kan ersätta av

avräkningskonton.titlar som

iinkomsttitlamainkomsttitlar haravräknatsutgifterDå mot
detförslagsanslag,behandlatsallmänhet sätt mensomsamma

administrationskostnaderregelstyrdaickeförekommithar även att
Budgetlagsutredningeninkomsttitlar.avräknats attmot anser

Minskninginkomsttitlar.redovisasutgifter inte bör mot enav
principerföranledaskunnabör endastbokförd inkomst somav

transaktio-exempel sådanapåredovisningssed. Någragodföljer av
redovisning.myndigheternasbakgrundsavsnitteti omovanner ges

bil.1994/952150kompletteringsproposition prop.årsI 1995 anges
inkomsttit-antalmindreutgifter redovisas71.2 även ettatt

tjänsterochochskatt inkomstlar, främst samtvaror
återbetalningdet frågasocialavgifter. Emellertid t.ex.är avom

ochAP-fondenavgifter tillförmedlingöverskjutande skatt, av
Enligtinkomsttitlar.andraomföringar tillellerkommunalskatter
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betraktaintedettaBudgetlagsutredningens mening är att som
bokfördafelaktigtellertillfälligtkorrigeringarutgifter utan som av
de prin-intesåledesstridernettoredovisningbelopp. Sådan mot

Budgetlags-förslag.för sitttill grundutredningen lagtciper som
påbör hanterasavräkningar sättutredningen dock annatattanser

enstakadefrågastatsbudgeten.redovisning Iän omgenom
förfrämstfortfarande förekommer,utgifterinkomsttitlar där

anvisasanslag börutredningenarbetsskadeersättningar, attanser
utgifterna.för

detstatsbudgetenbruttoutgifter redovisas ärinkomster ochDå
inkomst-vissutfalletsaldot mellanöverförainte möjligt att en

konsekvensår. Somtill följandevisst anslagtitel och ett aven
överskott idärför visst årsbruttoredovisningen kommer ett en
statsbudgetensfinansieraför det åretanvändasverksamhet attatt
underskottkommermotsvarandeutgifter. På attövriga sätt ett

statsupplåning. Dettamedellermed andra inkomsterfinansieras
inkomst-redovisasalla inkomsterpraktikeninnebär i motatt som

anslag.redovisasalla utgiftertäckaanvänds tilltitel motatt som

skallendastvissa inkomsterdäremotinnebärSpecialdestination att
kostnadstäck-fullkrav påverksamhet. Omvissanvändas för etten

måstetillgodosesskall kunnaverksamhetsområdening inom ett
kommandeöverföras tillkunnaunder årunderskotteller ettöver-

specialdestineradeverksamhetsområde. Deinomår samma
falli dessautgifterna måsteoch de därtill svarandeinkomsterna

saldotårligasåvida inte detsidan statsbudgetenredovisas vid av
till fond.överförs en

avsikt vissauttaladfinnashindrar dock inte det kan attDetta att en
utgifternafinansieraskallinkomsttitelberäknasinkomster som
dåvarandenämndesavsnitt 9.3.1angivna ändamål.för vissa I

special-exempelmedel från EGautomobilskattemedel och som
friståendeimöjligtstatsbudgeten. Detdestination inom är att
led iutgifternamedjämföra inkomsternakalkyler t.ex.ettsom

Eventuellaverksamhetsvolym.elleravgiftsnivåuppföljning av
dock inteverksamhet kanför visseller underskottöverskott en

fullföljs inteDärförstatsbudgetensinomhanteras mellan åren ram.
fall.specialdestinationen i sådana
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Alla myndigheter tillhandahåller i dag avgift olikamot typer av
tjänster och oftast i liten omfattning. kanDet gällavaror, t.ex.
kurser eller publikationer. För sådan verksamhet inkomster-avses

i regel bara bidra till myndighetens kostnader, krav fullpåna men
kostnadstäckning kan också förekomma. detI fallet detsenare vore
i och för sig tänkbart inkomster och utgifter i verksamhetenatt

vid sidan statsbudgeten.togs Detta kan dock resultera iupp av
krav myndighetens ekonomiadministration sig orimligatersom
med hänsyn till verksamhetens och avgiftsinkomstemas obetydliga
omfattning. Därför Budgetlagsutredningen anslaget iattanser
sådana fall bör få avräknas med nettoutgiftema. Därmed special-
destineras inkomsterna till verksamheten. Genom omfattningenatt

verksamheten liten behöver inte riksdagenär hänsyn till dessaav ta
inkomster då anslaget anvisas.

En del myndigheter har emellertid omfattande avgiñsinkom-mer
i verksamhet inte lämpligenster kan särredovisas med krav påsom

full kostnadstäckning. Denna verksamhet i övrigt anslagsfinansi-är
erad och inkomsterna i regel endast bidra till täckaattavses
myndighetens kostnader. Exempel detta inkom-är museernas

från entréavgifter. Eftersomster inkomsterna betydande,är mer
anvisas anslaget normalt med hänsyn till dem. Budgetlags-tagen
utredningen anslaget i sådana fall böratt även avräknas medanser
nettoutgiftema. inkomsterna specialdestineras således till verksam-
heten i fråga.

Åtskilliga myndigheter särskilt inom Utbildnings- och Kultur--
departementens områden erhåller gåvor och andra bidrag till-
verksamheten från finansiärer utanför hellerDet inteärstaten.
ovanligt bidrag lämnas mellan statligaatt myndigheter. När ett
bidrag lämnas tillfaller prestationen till skillnad från i avgifts--
fallet inte den lämnar bidraget. Däremot kan denne ställasom-

villkor viss verksamhet skallatt bedrivas. Dennasom en typ av
inkomster för behandlas intestaten uttryckligen i de äldre
utredningar, propositioner eller utskottsbetänkanden Budget-som
lagsutredningen tagit del Utredningen finner det dock rimligtav.

sådana inkomster behandlasatt på avgiftsinkom-sättsamma som
i de avseendenster diskuteras. Ett bidrag inkomstärsom nu en
specialdestinerats för viss verksamhet, intesom en men som

behöver täcka alla dess kostnader. Redovisningen anslagetmot
i sådana fallgörs så utfallet visar den andelnetto att utgifternaav
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inkomster. Omskall finansieras med statens gemensammasom
vidbidrag bör den hanterashelt finansierad medverksamheten är

avgiftsfinansieradheltstatsbudgetensidan sättsamma somav
verksamhet.

försäljninginkomster frånockså förekommaDet kan statensatt av
i övrigtdelfinansieringegendom skall användas enavsom

Motsvarande gälleråterinvestering.anslagsfinansierad statens
nettoredovisasför närvarandeutgiftsräntor,inkomst- och som

Även Budget-i dessa fallpå statsskulden.anslaget Räntor anser
lämpliganslagnettoredovisninglagsutredningen ärmotatt en

försäljningfråndisposition inkomstermetod. Frågor avom av
i avsnitt 11.5.behandlasegendomstatens

fonnstatsbudgeten ianslutning tillFrågan specialdestination iom
avgiftsfinansieradanslag för heltobetecknade IOOO-kronorsav

avsnitt.följandebehandlas iverksamhet närmast

vägledan-bruttoprincipen börBudgetlagsutredningen att varaanser
redovisningenstatsbudgeten ochutformningende vid motav

ifråga avgiftsinkomsterinkomsttitlar. Ianslag och m.m.om
statsbud-med anslagövrigt finansierademyndigheter i ärsom

nettoredovisning tillämpas.dockbörgeten

beräknasstatsinkomsterföreslårI kapitel 7 utredningen att avsom
följerinkomsttitlar. dettaskall redovisas på Avriksdagen att

beräknar interiksdagenoffentligrättsliga avgifteruppbörd somav
skulledetta därmedutgifternaskall tillföras anslag såett att

avgift inteoffentligrättslignettoredovisas. Om emellertid en
påskall redovisassåledes inteberäknas riksdagen och enav -

finansiera vissföranvändasinkomsttitel kan inkomsten att en-
ochPatent-exempel kanavgiftsbelagd verksamhet. Som nämnas

registreringsverket.

kan detstatsbudgetenpåstatlig verksamhetNär tas nettouppen
uppfattningfå klarsvårt för riksdageni många fall att omenvara

nettoredovisningomfattning. Tillämpas ärverksamhetens samlade
naturligtuppfattning,Budgetlagsutredningensdet, enligt att en

fårPå såverksamheten.samlade sättöversiktlig bild denavges
och special-verksamhetenställning tillriksdagen möjlighet att ta
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destinera medel för den. Ett exempel på sådan presentation ären
redovisningen centralmuseernas samlade intäkter,av perso-
nalårsverken och besökstal prop. 1994/95:100 bil. 12 30.s.

Budgetlagsutredningen förutsätter förbättrad presentationatt en av
den nettoredovisade verksamheten kommer till stånd utan att
särskilda föreskrifter detta behöver in i budgetlagen.tasom

dennaMot bakgrund föreslår Budgetlagsutredningen iatt
budgetlagen in bestämmelse inkomstertas att statensen om
och utgifter skall budgeteras och redovisas brutto på statsbud-

Om inkomsterna i verksamhet endast skall bidra tillgeten. en
täcka verksamhetens kostnader får dock anslag avräknasatt ett

med nettoutgifter.

Sedan frågan huruvida belopp skall brutto ellertas nettoom upp
på statsbudgeten behandlats övergår utredningen till i detattnu

följande avsnittet behandlanärmast verksamhet bör redovisassom
vid sidan statsbudgeten. Finansiering investeringar behandlasav av
ikapitel 10.

9.4 Vid sidan statsbudgetenav

Vid sidan statsbudgeten redovisas för närvarande bl.a. kostna-av
der och intäkter i affärsverken och helt avgiftsñnansierade
verksamhetsgrenar i andra myndigheter.

Budgetlagsutredningen kriterierna specialdestination ochattanser
kostnadstäckning bör vägledande för verksamhet skallvara om en
redovisas statsbudgeten eller behandlas vid sidan denna. Omav
inkomster specialdestineras för viss verksamhet skallen som
bedrivas med krav full kostnadstäckning bör verksamheten inte

statsbudgeten. Kravet full kostnadstäckning formule-tas upp
i förarbetena till regeringsformen 1973:90prop. 218 så attras s.

inkomsten helt skall täcka kostnader inom ifrågavarandestatens
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fastställtdåupprätthålls ävenverksamhetsområde. Kravet ett
statsbudgetenpåanvisasfrån anslaglämnasbidrag omsom

kostnader.samtligatäckaskallintäkter därutöververksamhetens
statsbudgetenfrånmedeluppfylltinte kravetDäremot är om
inteunderskott närmareeventuellatäckaföranvisas att som

preciseras.

viceellerutgifternatillkaninkomsternaEndast versaanpassasom
frågaikommamening,Budgetlagsutredningens attenligtkan det,

dock intebörstatsbudgeten. Detredovisasinteverksamheten
skallutgifteroch överens-inkomsterpånågot kravställas attupp

överförakunnabehovethärrörbudgetår. Tvärtomvarje attstämma
överskotttillfälligafaktumfrån detkommande årtillsaldon att

kostnadstäckningfullKravetuppkomma.underskott kanoch
långt dettaär. Hurtidsperspektivi längre ändärförbör ettettses

Ackumuleradeverksamhetenspåfår berobörperspektiv art.vara
under längredock knappastkanunderskotteller accepterasöver-

få år.tid någraän

specialdestineratsformelltmedelpåexempelflerafinnsDet att
fullpåkravetstatsbudgetenvid sidanbehandlatsoch trots attav

tillförtsharinkomsternauppfyllt.varitintekostnadstäckning en
avgifts-Såvälfrån fonden.finansieratsharutgifternafond och

någoti lagbestämtsbidrag harförgrunderna utansatsen som
fondernatillnågra fall letthar isamband. Detta attdirekt inbördes
1995/96budgetåretmedochFrånunderskott.uppvisat stora

bruttoredovisasinkomsterutgifter ochordningentillämpas den att
fondersförutvarandedessaför flertaletpå statsbudgeten av

Budgetlagsutredningensförfarandeverksamhet. Detta motsvarar
föregående.förslag i det

vissasammanhangi dettakanföregående avsnittiSom nämns
avgifter,påbetraktas sätterhållerbidrag staten somsammasom

tillbidradärvidkanDeinkomster. attspecialdestineradedvs. som
medfinansierasövrigtiverksamhetikostnadernatäcka somen

statsbudge-redovisasdärföravgifter, ocheller nettoanslag som
Även bör,bidragsinkomsterstatsbudgeten.vid sidanellerten av

sidanvidredovisasmening,Budgetlagsutredningensenligt av
fullpåmed kravverksamhetfinansierardestatsbudgeten om

uppbärsmedelochbidragFörmedladekostnadstäckning. som
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än eller deponerasstaten hos statligannan myndighet, börsom en
inte heller på statsbudgeten. Sådanatas medel inteärupp statens
inkomster och heller inte utgifter de utbetalas.statens när En

avräkningstransaktionertyp lämnadeär ellerannan av mottagna
förskott. 1948 års budgetutredning se SOU 1952:45 18 kallars.
dem transitoriska poster och de normalt bör undantasattanser
från avräkning statsbudgeten. Budgetlagsutredningenmot attanser
dessa transaktioner intetyper bör redovisas på anslag ellerav
inkomsttitlar. De kan dock behöva beaktas lånebehovnär statens
beräknas.

I vissa fall bidragär till förknippatett med sådanastaten villkor
det föreligger stiftelse.att Bidraget och dess användningen egen

faller då utanför budgetlagens tillämpningsområde. I övriga fall då
bidrag täcker kostnader i verksamheten riksdagenssätter beslut om
verksamheten, myndighetens instruktion för vilkengränseretc. typ

verksamhet får bedrivas med dessa specialdestineradeav som
inkomster. De blir medel då de mottagitsstatens statligav en
myndighet och därefter det riksdagenär bestämmer hursom
medlen får användas.

I Ds 1995:73 Fortsatt reformeringrapporten budgetprocessenav
anförs avgiftsfinansierad verksamhetatt efterfrågestyrdär ochsom
bygger på full kostnadstäckning inte bör redovisas på statsbudge-

Budgetlagsutredningenten. har ingen uppfattning. Dettaannan
innebär antal obetecknadeatt l 000-kronorsett anslag, försom
närvarande sådanautgör verksamheters formella anknytning till
statsbudgeten, kan avvecklas. Med åtgärd detta slagen av
aktualiseras emellertid frågan hur avgiftsfinansierad verksam-om
het redovisas vid sidan statsbudgeten bör försom presenterasav
riksdagen. Enligt Budgetlagsutredningens mening detär oavsett
finansieringsform angeläget riksdagen får informationatt som ger

klar bild verksamhet olikastatens områden. Påen såav sätt ges
riksdagen tillfälle ställning till olika verksamheteratt ta och får
möjlighet specialdestinera medel iatt enlighet med regerings-
formen.
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presentationförbättradförutsätterBudgetlagsutredningen att en
inteverksamhetden deltill ståndkommer statens somavav

behöverdettaföreskrifterpå statsbudgetenredovisas attutan om
budgetlagen.in itas

skall jämntverksamhetenavgiftsñnansieradeheltDen upp
underskottellerbetydertidsperiod. Det över-vissunder ettatten

underavvecklasockså skallfå årnågraunderackumuleratssom
därför inteverksamheten böravgiftsñnansieradefå år.några Den
behovvisstupplâningsbehov utöverpåverka ett avstatens

iunderskottTillfälligainvesteringar.rörelsekapital och en
överskotttillfälligabalanserasnormaltverksamhet kommer att av

verksamheterssådanaFörändringen iverksamheter.i andra
i Riks-eller lånkrediterfinansieras mednettokapitalbehov som

lånebehov.beräkningeniinnefattasskallgäldskontoret statensav

traditionel-detframställningenihar använtBudgetlagsutredningen
under-statsbudgeten. Försidanvidredovisasuttrycket attav

författningsför-iutredningenemellertidförståelsen väljerlätta att
påredovisasinteuttrycketinnebörd användaslaget med samma

klargörande.kanskestatsbudgeten", är mernumerasom

iBudgetlagsutredningenbakgrund föreslår attdennaMot
därverksamhetin bestämmelsebudgetlagen atttas omen

intäkterverksamhetensmedkostnader helt skall täckasstatens
statsbudgeten.redovisasochskall budgeterasinte

avgiftsinkomsterDisposition9.5 av

erhållerersättninghär sådanavgiftsinkomstMed statensomavses
Ianspråktagandetprestation.ellertillhandahållen tjänstför varaen

ocksåenskilde kandenfrivilligt,prestationen kan menvaraav
Ävenavgiften.erläggatvingadrättsligtfaktiskt eller attanses

hänförsDäremoti begreppet.innefattasgarantier kanavgifter för
tillallmänhetibenämningen,socialavgiñer,lagstadgade trots
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kategorin skatt de inte har strikt försäkringsmässig utform-om en
ning. Skatter kännetecknas nämligen någon skattebelop-att motav

direkt svarande prestation intepet lämnas betalningensamt attav
obligatorisk.är

9.5.1 Rätten besluta avgifteratt om

Riksdagens område

Enligt RF 8:3 skall föreskrifter ingrepp i enskildassom avser
ekonomiska förhållanden meddelas lag. Riksdagen kan medgenom
stöd bestämmelsen fatta beslut avgift skallattav tas ut samtom en
hur den skall Vissa tvångsmässigtstor avgifter, s.k.uttagnavara.
betungande avgifter, tillhör det primära lagområdet. Befogenheten

besluta avgifter inteatt betungande,är utgörom utansom som
skälig ersättning för prestationer frivilligt i anspråk, tillhörtassom
regeringens s.k. restkompetens RF 8:13. Om högrestaten tar ut
avgifter vad krävsän för täcka samtliga kostnaderatt ärsom som
förknippade med de utförda prestationerna, faller avgiften under
riksdagens kompetensområde prestationen iäven anspråktasom
frivilligt.

Rätten besluta skatt får inteatt överlåtas till regeringen RFom
8:7. Riksdagen kan dock RF 8:9 bemyndiga regeringen att
meddela föreskrifter avgifter grund RF 8:3om som av annars
skall meddelas riksdagen, exempelvis offentligrättsliga avgiñer.av
Ett sådant bemyndigande behöver inte i lagfonn, kanutanges
lämnas i den form riksdagen finner lämplig. Bemyndigandet kan

specifikt för viss avgift eller generellt. Regeringentypvara en av
får delegera föreskriftsrätt inom avgiftsområdet till myndigheten
subdelegation. kräverDetta dock riksdagens bemyndigande utom
i fråga avgifter faller inom regeringens områdeom egetsom
RF 8:11 och 8:13.
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Regeringens område

detNär gäller frivilligt efterfrågade och tjänster beslutvaror anses
avgifter falla direkt inom regeringens kompetensområde. Dettaom

följer regeringen har besluta i frågor inte enligtatt rätt attav som
grundlag, lag eller riksdagsbeslut tillhör riksdagens kompetensom-
råde KU 1975:10 4. Inom för denna restkompetens kans. ramen
regeringen meddela föreskrifter i frågor vissa avgifter. Enligtom

1975:8 s. 46 det sig avgifter rimligtrör utgörprop. om som
vederlag för frivilligt ianspråktagen prestation. förarbetenaI tillen
regeringsformen prop. 1973:90 218 uttrycks detta atts. som
ersättningen bidra till eller helt täcka kostnader inomstatensavses
ifrågavarande verksamhetsområde.

Beträffande dessa avgifter förutsattes regeringen lägga rätten att
besluta avgifterna i sin helhet i händerna underordnadom
myndighet prop. 1973:90 Samtidigt213. påpekades atts.
specialdestination inte medger undantag från bestämmelserna i RF
9:2 medel inte får användas påatt statens sätt änannatom
riksdagen har bestämt 333.

9.5.2 Avgiftens storlek

står riksdagenDet fritt avgifterna efter de principer densättaatt
finner lämpliga. Avgiftssättningen inom riksdagens kompetensom-
råde kan statsfmansiella överväganden och användas förstyras av

ökademed statliga inkomster finansiera statsbudgetens utgifter.att
Avsikten kan också efterfråganpåverka på ochattvara varor
tjänster höga eller låga avgifter, exempelvis då detsättaattgenom
gäller s.k. miljöavgifter. Avgifter tillhör riksdagens områdesom
behandlas inte vidare i detta avsnitt.

avgifterDe faller inom regeringens kompetensområde skallsom
således bidra till eller helt täcka kostnader inomatt statensavse
ifrågavarande verksamhetsområde.

Innebörden i uttrycket full kostnadstäckning ersättningen heltär att
skall täcka kostnader. kostnadsbegreppetI såvälstatens ryms
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kostnader direkt orsakas produktionen ellersom av av varan
rimligentjänsten särkostnader alla andra kostnader kansom som

hänföras avgiftssättningen syftar tilldit samkostnader. Om
intäkter överstiger kostnader avgifts-klart statenssom anses
sättningen falla inom riksdagens kompetensområde.

kostnadstäckning antingen myndighets helaFull kan avse en
avgiftsñnansierade verksamhet eller verksamhets-avgränsatett
eller resultatområde. kan LäkemedelsverketsSom exempel nämnas
samlade Riksrevisionsverkets resultatområdeverksamhet respektive
Revision affärsverk båda fall bör, skäloch bolag. dessaI avav

fullanförs i avsnitt den verksamhet omfattas9.4,som som av
kostnadstäckning inte statsbudgeten.påtas upp

täckaandra fall skall avgiftsinkomsterna endast bidra tillI att
kostnader inom verksamhetsområde. inkomsterDessa ärstatens ett

kani del myndigheter betydande omfattning. exempelSomen av
frånentréavgiftema vid flera och inkomsternämnas museer

kriminalvårdens fall föreslås i avsnittarbetsdrift. dessa 9.3I att
anslaget avräknas med nettoutgifterna.

Praktiskt omfattningalla myndigheter tillhandahåller i litentaget
avgift rådgivning lokaler.bl.a. publikationer, kurser, ochmot en

sådana prestationer avgiftsförordningenFör har regeringen genom
1992:191 delegerat till myndigheterna besluta grundernaatt om
för avgiftssättningen inom kostnadstäckning.för full Detramen
innebär inte får överstigaersättningen för prestationernaatt
kostnaderna hur delför dem, myndigheten får avgöraatt stormen

Även föreslås ikostnaderna skall täckas. i sådana fallav som
avsnitt anslaget nettoutgiftema.9.3 avräknas medatt

Myndigheter marknad därtillhandahåller prestationer påsom en
det finns konkurrenter hänvisade till for sin prestationär att ta ut

avgift sådant prismarknadspriset. Ett motsvararmotsvararen som
normalt självkostnaden negativ avkastningoch positiv elleren
kapitalet. mindre uttalat försituation gäller ellerDenna mer
affärsverken myndigheter. Skulleoch några helt avgiftsfinansierade
myndighetens marknadspriset kan dettakostnader understigaegna
bero redovisningen kostnadsbildfelaktig så attatt annanger en
finansiering i själva delar samkostna-verket subventionerar t.ex. av
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derna. Om myndighet inte för konkurrens kanär utsatten en
alltför hög avgift innebära utnyttjande myndighetensett av
monopolsituation och vederlaget för prestationen blir då inte
rimligt. Avgiftssättningen skulle då kunna falla under riksdagens
kompetensområde.

l affarsverken och i vissa andra myndigheter har staten satsat
kapital i form anslagsmedel. Någon räntekostnad redovisas dåav
inte för kapitalet hos myndigheten. stället skallI avkastningen
statskapitalet inlevereras till inkomsttitel på statsbudgeten för atten
täcka kapitalkostnad. Verksamheten måste alltsåstatens generera

visst överskott dettamotsvarande avkastningskrav. kravenNärett
inleverans fastställs, utgår regeringen dock inte alltid från de

faktiska kapitalkostnadema. aktuellEn värdering det kapitalav
disponeras eller andra faktorer får ibland påverka inleveranser-som

storlek. Om överskottet tillfälligt avkastningskravetär större ännas
får i regel det överskjutande beloppet balanseras i verksamheten.

detNär gäller statlig tjänsteexport har statsmakterna prop.
1980/812171, 1980/81:58,NU rskr. 1980/81:426 beslutat att ett
krav lönsamhet finnas.skall Prissättningen skall ske marknads-
mässigt lika villkor med konkurrerande företag. Hur ett
överskott skall hanteras diskuterades inte. Det kan nämnas att
tjänsteexporten falli flera sker bolag. Reglerna förgenom
avgiftssättning gäller då inte.

Det godtagbart inom regeringens kompetensområde prop.anses
1973:90 218 avgift inom verksamhetsområde innebäratt etts. en

andra avgifteröveruttag inom verksamhetsområdeett om samma
lämnar motsvarande Avgiftssättningenunderuttag. inom ett
verksamhetsområde bör således betraktas enhet. grundPåsom en

variationer i efterfrågan eller då kostnadsbilden varierar överav
tiden, kan tillfälliga överskott och underskott förutsattaccepteras,

det ekonomiska resultatet, berörs i avsnitt jämnas9.4,att utsom
under period några år.en av
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överväganden9.5.3

regeringen får avgift skallfall då beslutaDe att tas ut avseren
frivilligt tjänster tillhandahållerefterfrågade och statenvaror som

Regeringen får också besluta hurverksamhetsområde. storett
skall beräknas.avgiften skall eller vilka grunder denvara

Ersättningen och bidra till täcka ellerskall rimlig attattavsevara
villkor inte uppfyllda fårhelt täcka kostnader. Om dessa ärstatens
från riksdagen beslutaregeringen inte bemyndigandeutan om

avgift.

för deavgifterna skall bidra till eller helt täcka kostnadernaAtt
i avgiftssätt-tillhandahållna prestationerna innebär visst spelrumett

täcks till fullningen. kan sträcka sig från särkostnadernaDet att
kapital.kostnadstäckning för inklusive avkastning insattstaten

Eftersom prestationerna efterfrågas frivilligt kommuner,av
verksamhetsvoly-enskilda eller andra statliga myndigheter måste

kunna varieras beroende hur efterfrågan Dettaär.stormen
avgifter.gäller i verksamheten helt finansieras medsynnerhet om

Överskott därför kunna balanseras tilloch underskott måste
heltkommande Avgiftsinkomster i verksamheterår. ärsom

anfördes i föregåendeavgiftsfinansierade bör därför såsom-
avgiftsinkomstemaavsnitt inte på statsbudgeten. Omtas upp-

inkomsten iendast skall bidra till finansiera verksamheten böratt
nettoredovisat.stället avräknas ramanslag därmed blirmot ett som

inte balanseras,eller underskott kan då visserligenEtt över- men
anslags-för utgifter under påverkasårnästautrymmet genom

anslagskrediten. dessa blirsparandet eller utnyttjandet På sättav
till regeringensavgiftsinkomsterna specialdestinerade och ställs

Riksdagen avstårdisposition för den verksamhet där de uppstår.
därmed från använda dem för statlig verksamhet.att annan

styrningen iUnder det årtiondet har den finansiella statensenaste
metoderutvecklats och metoder har införts. Många dessaavnya

ochsyftar till detaljerad resursstyrning med mål-ersättaatt enen
resultatstyrning. form styrning medför befogenheterDenna attav
delegeras till nivåer befinner sig genomförandetnärasom av

regelstyrning medverksamheten. så bedöms lämpligtDär ersätts
myndighetekonomiska incitament, kan innebärat.ex. att ensom
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ökar inkomsterna får i verksamheten. beslutabehålla dem Attsom
avgifter och hur avgiftsinkomster disponeras viktigaskall ärom

led i regeringens styrning myndigheterna.av

Sedan decennier har verksamheter tidigare bedrevs iett par som
myndighetsform överförts till Delar denna produktionbolag. av av

och tjänster skedde under konkurrensliknande förhållanden.varor
Som exempel kan och Domänverket. EnligtDAFA, AMUnämnas
uttalanden i års budgetproposition 199l/92:10O bil.1992 prop. 1

bör konkurrensutsatt verksamhet inte bedrivas i myndighets-41s.
fom1 och i normalfallet inte heller inte särskilda skälstatenav om
talar för detta. myndigheter, veterinärmedi-I många Statenst.ex.
cinska anstalt, och Lantmäteriverket, lämnar avgiftsfmansie-SMHI
rad verksamhet bidrag till finansieringen myndighetensett av

sigsamkostnader. avgiftsñnansierade verksamheten befinnerDen
ofta marknadsstyming.i gråzon mellan budgetstyrning och Fören

denna verksamhet skall utvecklas enligt förutsättningar ochsinaatt
föreliggande efterfrågan bör den inte ingå i riksdagens budgetregle-
ring. Användningen för därför,medel deras behov börstatensav
enligt Budgetlagsutredningens uppfattning, bestämmas i annan
ordning.

Regeringen får med stöd restkompetensen under vissa förutsätt-av
ningar avgift skallbesluta verksamhetsområdeatt tas ut etten
och hur hög den skall skall beräknas.eller hur den En rättom vara

besluta disposition specialdestinerade inkomstersådanaatt om av
följer däremot knappast ankommerrestkompetensen. Detav
nämligen riksdagen hur medelbestämmaRF 9:2 att statens
skall användas ordningi de fall det sker iäven än genomannan
budgetreglering. Budgetlagsutredningen regeringensattanser
befogenhet disponera tilldessa avgiftsinkomster bör kommaatt
uttryck i budgetlagen.

denna bakgrund Budgetlagsutredningen iMot föreslår att
budgetlagen regeringenbestämmelsetas atten som anger
får besluta dispositionen inkomster från avgifter förom av
frivilligt efterfrågade och tjänster tillhandahål-statenvaror som
ler inkomsten helt delvis skall täcka kostnadereller statensom
för verksamheten.
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10 Finansiering investeringarav

Utredningens förslag:

låneramarInom riksdagen årligen fastställer får regeringensom
besluta anskaffning anläggningstillgångar användsatt av som
i verksamhet skall finansieras med lån i Riksgäldskon-statens

Regeringen f°ar besluta villkoren för sådan lånefman-toret. om
siering.

kreditramInom riksdagen årligen fastställer fåren som
regeringen besluta rörelsekapital i verksamhet skallatt statens
finansieras med krediter i Riksgäldskontoret. Regeringen får
besluta villkor för sådana krediter och likvida medelom om

disponeras i myndigheterna.som

Anskaffning andra tillgångar för skall finansieras medstatenav
anslag.

Riksdagen kan dock for visst slag anskaffning eller för vissav
myndighet besluta anskaffning tillgångar skall finansie-att av

på enligt dessa regler.sätt änannatras

10.1 Investeringsbegreppet

Investering begrepp i vid mening innefattar uppoff-är ett som en
ring i syfte få inkomster eller andra fördelar.görs attsom senare

nationalekonomiskI mening innebär investering bildandet ellerav
utgifter för anskaffning real- eller humankapital medan det iav
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företagsekonomisk anskaffning varaktiga produk-mening avser av
tionsmedel eller ökning lager.av

kapitel behandlas frågan överlåtelse egendom.I 11 statensom av
detta kapitelEgendomen uppdelas därvid i fast och lös egendom. I

i stället uppdelning mellan olika slag tillgångar eftergörs en av
föravsikten med innehavet. skaffas sålundaAnläggningstillgângar

benämnsstadigvarande bruk eller innehav Alla övriga tillgångar
omsättnings-beräknasomsättningstillgângar. Rörelsekapital som

tillgångar minskat kortfristiga skulder.med

Tillgångar kan indelas i finansiella, materiella och immateri-även
dataprog-exempelvis aktier, maskiner respektiveella tillgångar,

upphov till kategorier användsdefinitioner dessaDe gerram. som
förekom-generellt i sedan Immateriella tillgångarår 1994.staten

i viss redovisas sällan, bl.a. beroendeutsträckning i statenmer men
praxis för tillgångar inte utvecklats.på värdering sådanaatt av

Därför behandlas de inte särskilt här.

detta kapitel med investering anskaffningen tillgång,I enavses av
dvs. inte förbrukas under Tidigare utgickåret.av resurser som

finansierades.definitionen tillgångar i från hur dessastatenav
hade detEnligt 1969 års budgetutredning se SOU 1973:43 180s.

produktiva redovisats kapitalfonder, ditkapitalet sedan år 1911 på
utlåningsfondema hörde. detbl.a. affärsverksfondema och På

avkastning,produktiva kapitalet, dvs. tillgångar monetärsom gav
avskrivningar. Riksstatenräknades kapitalkostnader ochränta var

kapitalbudget.fram till år uppdelad i driftbudget och1980 enen
utgifter och inkomsterDriftbudgeten omfattade i princip löpande

motsvaradesmedan kapitalbudgeten sådana utgiftertog upp som
enligtökning produktiva kapital. Bakgrundenstatens varav en av

önskemålet ickeregeringen prop. 1979/802100 bil. 3 11 atts.
med skattemedelproduktiva kapitalinvesteringar borde finansieras

och inte upplånade medel. tillgångar hade således räknatsmed Som
från kapitalbudgeten.anskaffningar finansieratssom

förmögenhetdittillsvarande samlade redovisningenDen statensav
kapitalbudgetenkapitalfondema försvann ochupphörde år 1980 när

redovisning hadeslopades 1976/77:130prop. 40. Dennas.
framför allt vad gälldeemellertid lidit mångahanda bristerav
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statligaredovisadei deningickExempelvisfullständighet.
finansie-hadekapitaltillgångaravsevärdainteförmögenheten som

statsbudgetmedel.medeleller med andradriftbudgeten änöverrats
kapitalfondsredovis-riksdagen fåttinformationDen genomsom

balansräkningarmed hjälplämnasi fortsättningenningen skulle av
skulletillgångarvilkaFråganmyndigheter.för vissa somom

medtill fallfrån fallfick dockförmögenhetsredovisas avgöras
1977/78:1FiUFinansutskottetinfonnationsbehovet.tillhänsyn
redovisatsdenuppfattning i fråganhade ingen än5 somannans.

i propositionen.

kon-medregeringenåterkombudgetpropositionårsI 1980 en
prop.konsekvenserbudgetmodemiseringenskretisering av

mellanRelationemabil. 10.och 3bil. 281979/80:100 2 s.s.
varittidigare budgetsystemethade idetkapitalbudgetdrift- och

bruttoinveste-omläggningen avsågsEfterkomplicerade.tämligen
begärdes.de anslaguttrycktillkommaringarna somgenom

tillanslagförändringendenbibehölls medanslagstyperTidigare att
stället förreservationsanslag ianvisadesinvesteringar somsomnu
avskrivningarkapitalbudgeten. Deinvesteringsanslagsärskilda
verksamhetenskulle tillförasförsäljningsmedel inteoch de som

inkomstsi-statsbudgetensinkomsttitlar påsärskildaredovisades
tillmättesinvesteringskapitalforräntning storFråganda. avom

vikt.

investeringarstatligaslagOlika10.2 av

finansieringoch deras

98-1021990:83SOUBudgetpropositionsutredningen seEnligt s.
investeringarVissaslag.tvåi huvudsakinvesteringar iär staten av

järnvägar,verksamhet vägar,vissa myndighetersresultatär ett av
insatsresurserinvesteringarAndraskyddsrum etc.. ärtelenät,

bedrivaskall kunnamyndigheternaförproduktionsfaktorer att--
etc..maskinertelefonväxlar,lokaler, datorer,verksamhetsin

investeringsbemyndi-ansågBudgetpropositionsutredningen att
till verksam-kopplasborderegeringentillfrån riksdagenganden

medkombinerasoch kunnabredarelativthetsområden för att vara
Därigenomverksamheter.olikainriktning forochmålbeslut om

ändamål.sittbestämda tillbliinvesteringsbemyndigandenaskulle
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Utredningen ansåg de borde bestämmasäven till tid och belopp,att
dock på sådant regeringen skulleett sätt kunna använda sigatt av
bemyndigandena på flexibelt En återredovisning däromett sätt.
borde årligen ske till riksdagen, inslag i årsredovis-t.ex. ettsom en
ning for Utredningen såg med tillfredsställelsestaten. på försöken
med låneñnansiering investeringar.av

10.2.1 Rörelsekapital

År 1923 föreslog regeringen prop. 1923:183 Domänverketatt
skulle få tillgång till rörlig kredit i Riksgäldskontoret. Bakgrun-en
den Domänverket under några år inte hade kunnatatt inleve-var

Överskottetsitt överskott till statsverket. bestod endast tillrera
mindre del kontanta medel och utgjordes huvudsakligenav av
utestående fordringar virkeslager och proviant, vilka givetvissamt
icke beskaffenhet kunna inlevereras till statsverket.attvore av
Domänverket hade inte fått sig tilldelat något särskilt rörelsekapital

finansiera dessa tillgångar med,att hade ianspråktagitutan
driftöverskottet. På regeringens förslag beslutade riksdagen att
bemyndiga Riksgäldskontoret dels tillhandahålla Domänverketatt

rörlig kredit intill miljoner10 kronor, dels deen att mottagaav
medel från Domänverket inte behövdes för omedelbartsom
förestående utgifter eller inleverering driftöverskott. Räntaav
skulle utgå på såväl utnyttjat kreditbelopp placerade medelsom
enligt skulle bestämmasräntesats med hänsyn till rådandeen som
förhållanden på den allmänna penningmarknaden. Detta denvar
första rörliga krediten för statlig myndighet.en

Med tiden öppnades fler rörliga krediter för andra affarsverk och
för statliga bolag. Räntevillkoren gjordes mindre fönnånliga för
bolagen så dessa skulle stimulerasatt utnyttja denävenatt
allmänna lånemarknaden och så de inte skulle subventioneras.att
År infördes1946 tinansieringsfonnen för Statens reservförråds-

Överstyrelsennämnd numera för civil beredskap föroch
regeringens behov förskottering medel till återuppbyggnadav av

i anledning eldsvåda eller olyckshändelsem.m. av annan som
Årdrabbat statlig anläggning. 1969 öppnades kredit avsedd atten

överbrygga underskott i sockerregleringsfonden.temporära Från år
1971 kunde statliga myndigheter med uppdragsverksamhet
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rörelsekapital med rörliggenerellt tillgodose sitt behov av en
Riksgäldskontoret.kredit i

föreslog regering-effektivisera statliga kassahållningendenFör att
skulle1992/932100 bil.l ränteincitament113prop. att etts.en

myndigheterinföras statlig Redan tidigare hade vissai verksamhet.
rörlig kreditavgiftsfinansierad verksamhet hañ tillgång tillmed

eller kreditmöjligheter i Riksgäldskontoret,till räntekonto medett
omfattasförslaget samtliga myndigheterenligt skulle avmen nu

och andra medel dispone-räntebeläggningen för anslagsmedel som
räntesättningRiksgäldskontoretsrades i den verksamheten.egna

utlåning-marknadsmässiga grunder för både in- ochskulle ske
Myndigheternaupplåningskostnader.dvs. baseras kontoretsen,

respektive finansiera deskulle disponera de ränteintäkterfå
hemställan skulleräntekostnader uppstod. Enligt regeringenssom

kreditutrymmedet regeringen besluta detankomma att somom
Riksgäldskontoret.skulle få disponera iförvaltningsmyndigheter

1992/93:FiU10förslag bet.Finansutskottet tillstyrkte regeringens
77.s.

anläggningstillgångarFinansiella10.2.2

kapital- och driftbudge-avskaffades ochkapitalfondssystemetNär
frågan hur densammanfördes till statsbudget uppkomtarna omen

redovisatshade tidigarestatliga utlåningen skulle finansieras. Den
antali sin bestodde s.k. utlåningsfonderna, ett storttursom av

återbetalningamadelfonder. dessa revolverande, dvs.någraAv var
budgetomlägg-tillfördes fond. samband medlån respektive Iav

delfonder,karaktären för 23ningen avskaffades den revolverande
ide anslagnyutlåningen för finansieradesvarefter dessa genom -

respektivebegärdes förflertalet fall reservationsanslag som-
Återbetalningen särskildaunderlånenändamål. togs uppav

inkomstsida.inkomsttitlar budgetens

föreslogbehandladesförslag till studiemedelssystemDå ett ett nytt
låne-finansieringen1987/88:1regeringen prop. 16 55 att avs.

från statsbudgeten. Iskulle lyftasdelen i studiemedelssystemet ut
utlåning från Riksgälds-finansieringstället skulle denna ske genom

skullestudiestödsnämnden. På dettakontoret till Centrala sätt
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statsbudgeten avlastas den skillnaden mellanutgörsumma som
utbetalade stöd och influtna återbetalningsmedel och enbart belastas
med de faktiska kostnaderna för studiestödet, dvs. räntesubven-
tioner och avskrivningskostnader. Socialförsäkringsutskottet SfU
1987/88:26 tillstyrkte förslaget och riksdagen beslutade is.l8
enlighet därmed rskr. 1987/88:328.

samband med behandlingen vattenfallsverks ochI Statensav
Domänverkets ombildande till aktiebolag ansåg finansutskottet bet.
1990/91:FiU3O nybildadedet angeläget de79 att atts. var
aktiebolagen inte konkurrerandeskulle andra lånebetingelser änges
företag. inte omläggningen till aktiebolagsform skulleFör att
försvåras, ansåg utskottet dock det motiverat underatt attvar man

övergångsperiod affársverken fortsätta låna ilät de tidigare atten
Riksgäldskontoret på villkor gällde för affarsverk.samma som
Regeringen övergångsperiodborde således bemyndigas underatt en
medge lån till ombildade affärsverk.

anläggningstillgångar iMateriella förvalt-10.2.3

ningsverksamhet

1990 års budgetproposition 1989/902100 bil. 41I prop. 1 s.
föreslog enligtregeringen den investeringaratt typ somav
dåvarande ordning finansierades myndigheternas förvaltnings-över
kostnadsanslag sikt skulle finansieras vid sidan statsbudgetenav

Riksgälds-myndigheterna skulle få lån direkt iatt tagenom upp
kontoret. första föreslogs försöksverksamhetSom attett steg en
skulle påbörjas, omfattande investeringar i ADB-utrustning och
kommunikationsutrustning vid fem myndigheter. skulle tillLån ges
myndigheterna marknadsmässiga villkor Riksgäldskontoret.av

skulleSamtidigt utvecklades redovisningsmodellen ny som
innebära samtliga statsmyndigheter sikt skulle lämnapåatt en
fullständig godkände bet.tillgångsredovisning. Finansutskottet
1989/90:FiU25 de ändrade principerna.

Sedan försöksverksamheten föreslog regeringenavslutats prop.
införas1992/93:1OO bil. lån i Riksgäldskontoret skullel 116 atts.

generell för finansiera förvaltningsmyndighetemasmetod attsom
fr.o.m. budgetåretsamtliga investeringar i anläggningstillgångar
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fåbemyndiganderiksdagensbegärde attRegeringen1993/94.
totaladenutgörandelåneram,visst låneutrymme,disponera ett en

beskrivningenändamål. Avför dettaiklädasskulle fåskuld som
begärdadentiondelcirkaregeringenframgick reserveratatt aven

mellanfördelningförkronormiljarder4,5låneramen senareom
buffertutrymme.slagsmyndigheterna, ett

förslagetstödde671992/93:FiU10 attbet.Finansutskottet oms.
förvalt-medmyndigheteriinsatsresurserinvesteringar utgörsom

fårkapitalkostnademaochmed lånfinansierasningsanslag att
sådantiKapitalkostnadema systemförvaltningsanslaget. ettbelasta

utgifter.löpandeförframtidamyndigheternasminskar utrymme
bedömarationelltpå sättmöjlighetfårMyndigheterna ettatt

annorlundaellerutgifter,löpandevärdeinvesteringamas mot
konsekvensernaekonomiskadefårmyndigheternauttryckt, ta av

finansie-föreslagnadenansågUtskottetinvesteringsbeslut.sina att
föranläggningstillgångariinvesteringarförringsmodellen

förvaltningsmyn-väl förfungeraborde kunnaförvaltningsändamål
densåaldrigborde dockAmorteringstiden sättas attdighetema.

Utskottetlivslängd.ekonomiskaberäknadetillgångensöversteg
föreslagitBudgetpropositionsutredningenvadsig tillanslöt som
borde bestäm-lånebemyndigandenanämligenprincip,generell att

regeringenskundebelopp,tid ochändamål, accepteratill menmas
gällaskullebemyndigandenapreciseradebeloppettillförslag deatt

uppkombehovdockansågUtskottet närtills vidare. att om en
medmodellregeringenborde prövautvidgning om enramenav

syftet.önskadedettillgodosekundebemyndigandenårliga
föreslagnadentillämpninggenerelldärmedgodkändeRiksdagen av

1992/93:rskr. 189.modellen

infra-anläggningstillgångarMateriella10.2.4 av

strukturell art

infrastrukturtrafikensiinvesteringarpropositionenI om
ochVägverketsregeringenföreslog301992/931176 attprop. s.

kollektivtrafik-ochjärnvägariinvesteringarBanverkets vägar,
MedRiksgäldskontoret.imed lånfinansierasskulleanläggningar

iperiodiserasanskaffningsutgiftemaskullelånefinansieringen
aktuelladetanslagsmedel undermedfullo täckasför tillstället att
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budgetåret. årligt anslag täckaPå statsbudgeten skulle ett
kapitalkostnaderna i form och amortering lånen.räntorav
Vägverket hade sedan tidigare antal bemyndigandenett att ta upp
lån i Riksgäldskontoret inkluderande broar ochför vägåtgärder,

icke-statligafärjor, helt eller delvis skulle finansieras medsom
medel.

regeringen,Anskaffningsutgifter för investeringar borde, enligt inte
tillgångarblandas med driftutgifter eftersom derena genererar som

har kvarstående värde efter budgetårets slut och brukas överett en
längre tid. Vidare skulle de faktiska räntekostnadema för ifrågava-
rande investeringar tydliggöras statsbudgeten i stället för att
ingå belopp i de totala räntekostnadema förmed okänt stats-ett
upplåningen inom anslaget statsskulden. Enligt regering-påRäntor

skulle till lånefinansiering innebäraövergången temporärenen en
förbättring finanserstatsbudgetens saldo påutan att statensav

budgetsaldot ochnågot förbättrades och skillnaden mellansätt
upplåningsbehov skulle tillfälligt öka.statens

föreslogs treårigRiksdagen ställning till planeringsram,ta en en
investeringsram låneram. lånebemyndigandenaGenom attsamt en
föreslogs skulle riksdagen kunnarullandeutgöra taett system,
ställning dels till förslag lån budgetår, dels till denom nya per

vid respektiveackumulerade skuldsättning dessa skulle medföra
budgetårs utgång.

1992/93:FiU4yFinansutskottet bet. 1992/93:FiU1O och65s.
behandlade förslaget lånefinansiering investeringar i vägarom av

järnvägar. finansieras traditionelltoch investeringarDessa genom
årliga utifrån tioåriga planer föranslag statsbudgeten gällande
investeringar länstrañkanläggningar.i riksvägar, stomjärnvägar och

låneñnansieringsmodellen hade iskäl för införa denSom att nya
anförtsbudgetpropositionen 1992/932100 bil.prop. 7 154 ävens.

finansie-flera mycket angelägna investeringar inte hade gått attatt
Övergång låneñnansieringinom dittills tillanslagnara ramar.

skulle dock, enligt finansutskottet, inte innebära någon ökning av
det finansiella befarade utskottet riksdagensDäremot attutrymmet.
inflytande infrastrukturinvesteringar skullebeslutenöver om

éminska med den föreslagna modellen.
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Finansutskottet erinrade riksdagen år givit televerks-1984attom
koncernen lån den allmänna kreditmarknaden förrätt att ta upp
investeringar i telenätet 1983/842100 bil. 1983/84:l6,prop. TU
rskr. l983/84z249. Utskottet fannsansåg inte det skälatt att nu
ändra de principer hade slagits fast riksdagen, nämligen attsom av
för affärsverk skulle få finansiera investeringar vid sidanatt ett av
statsbudgeten direkt via Riksgäldskontoret skulle gälla fullatt
förräntning kunde påräknas investeringen. Vidare menade
utskottet finansiering anslag väl förenlig med utform-överatt var
ning planeringsramar och investeringsbemyndiganden. Trotsav
flera förtjänster ansåg inte utskottet förslaget innebaratt en
tillfredsställande lösning den för finansutskottet intressanta
frågan hur riksdagen skall kunna finansmakten forutövaom
investeringsutgiñer saknar direkt avkastning, dvs. påmonetärsom
vilket dessa medel skall omfattas budgetregleringen. Genomsätt av
exempelvis ändring amorteringstiden lånen skulle utfalleten av
på det föreslagna kapitalkostnadsanslaget direkt kunna påverkas.

Finansutskottet menade dock det i fallvissa väsentligtäratt att
behandla investeringar och kapitalkostnader sätt änannat
driftkostnader och frågan hur investeringar infrastrukturiatt om
skall finansieras, budgeteras och redovisas borde övervägas
ytterligare. Utskottet också dittillsansåg det vedertagna sättetatt

fastställaanslagsbeslut budgetreglering för nästkom-att engenom
mande budgetår skulle behöva utvecklas vidare till omfattaävenatt
investeringsbemyndiganden långsiktiga utgifts-och liknande
åtaganden.

Trafikutskottet bet. naturligal992/93:TU35 58 ansåg detatts.
hade varit anvisa infrastrukturinvesteringarmedlen for överatt
reservationsanslag, till behovmed de ansågshänsynmen som
finnas resursmässig flexibilitet borde dock anslagstypenav
ramanslag väljas. Med till svårigheterna beräknahänvisning att
kostnaderna för infrastrukturinvesteringama utskottetansåg att
anslagskrediten for de aktuella ramanslagen borde uppgå till högst

i stället för10 % de normala Riksdagen beslutade i enlighet%.7
med utskottets förslag rskr. 1992/93:446.
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överväganden10.3

anläggningstill-indelning i rörelsekapital och olika slagDen av
teknisk. docki det föregående kangångar Den ärgörssom synas

olika kategoriernaför analysen skall bli tydlig.nödvändig Deatt
väldefinierade och återspeglarallmänt vedertagna och tämligenär

karaktär ochfinns i fråga tillgångamasde olikheter som om
uppfattning indel-Budgetlagsutredningensanvändning. Enligt är
strikt företagsekono-ändamålsenlig i detta sammanhang.ningen En

i eftersomtolkning begreppen kan dock intemisk göras staten,av
verksamhet inte detsammaändamålet med är ettstatens som

Beträffande exempelvis anläggningstillgångar utgårföretags. man
förfrån värdetinte från förväntade framtida intäkter,i utanstaten

infrastrukturellafrågaverksamheten. särskilt tydligt iDetta är om
kollektiva nyttigheterinvesteringar. investeringarDessa är som

medverkan ochskulle komma till ståndknappast utan statens som
generationer.tillhandahåller för kommandeävenstaten

rörelsekapitalFinansiering10.3.1 av

omsättningstillgångar,finansiera sinaMyndigheterna behöver
medelsunderskott.fordringar och eller tillfälligaexempelvis lager,

grad avgiftsfinansierade myndigheter.gäller i särskilt högDetta
finansieras tillmyndigheter någonGenom allanästanatt numera

myndig-gränsdragning mellandel med avgifter eller bidrag är en
harpraktiskt möjlig. Vidareheterna efter deras finansiering inte

i ekonomi-syfte öka effektivitetengenerella metoder införts i att
räntebeläggning medelstyrningen. exempel dettaEtt är somav

därförmyndigheterna disponerar i den verksamheten. Det äregna
möjligtlångtändamålsenligt alla statliga myndigheter såatt

finansieringsmetoder.tillämpar redovisnings- ochsamma

tillfälliga medels-krediter Riksgäldskontoret kan såväliGenom
Medomsättningstillgångar hanteras.underskott finansieringsom av

från högsta tillåtnakrediter här till skillnad lån ettattavses - -
kreditenfastställts faktiska utnyttjandetbelopp detatt avmen
krediterunderskott. Rörligabestäms tillfälliga elleröver-av

vissaexportkrediter. Underskott ifinansierar dock fortfarande bl.a.
med rörliga krediter.statliga fonder har tidigare också finansierats
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Räntekontotekniken har dock flertaleti fall tekniken medersatt
rörliga krediter. Införandet räntekonto i Riksgäldskontoret förav
samtliga myndigheter innebär kreditmöjlighet inomen ramar som
regeringen i dag beslutar.ensam

Det finns behov för myndigheter placera överskottsmedel.även att
Även vissa andra medel skall räntebärande, exempel-typer av vara
vis deponerade medel. Inkomster skall redovisas inkomst-motsom
titel skall inte tillföras räntekonto och på sådana inkomsterränta
bör heller inte disponeras i verksamheten. Medel special-som
destinerats för viss verksamhet hanteras däremot på myndighetens
räntekonto och blir så räntebärande. Exempel medelsätt som
specialdestinerats avgiftsinkomster och inkomster från försälj-är
ning egendom enligt förslaget i avsnitt skall1l.5.2 fåav som
disponeras i verksamheten. Det naturligt ränteintäkter frånär att
sådana medel också får disponeras i verksamheten, medan
räntekostnader får finansieras verksamhet. Detsammaav samma
gäller i fråga ränteintäkter uppkommit myndighe-om som genom

förbättrade kassahållning anslagsmedel. Därigenomternas av
påverkas det finansiella för verksamheten i förhållandeutrymmet
till vad riksdagen beslutat budgetregleringen. Enligtgenom
Budgetlagsutredningens mening bör det ankomma på regeringen att
besluta disposition sådana ränteintäkter.om av

Statliga myndigheter såledeshar behov rörelsekapitalett av som
omsättningstillgångar minskat med kortfristiga skulder.motsvarar

En del dessa tillgångar finansieras alltså med exempelvisav
leverantörskulder. Andra tillgångar finansieraskan från myndighe-

räntekonto, där alla medel hanteras får disponerastens som av
myndigheten. Till räntekontot betalas såväl avgifts- och bidrags-
inkomster anslagsmedel. Budgetlagsutredningen föreslår attsom
ytterligare behov rörelsekapital skall få finansieras med krediterav
i Riksgäldskontoret. Sådana krediter knutna till räntekontonaär

kan, särskilda skäl påkallar det, ha formen rörligamen om av
krediter.

syftel slå vakt riksdagens finansmakt och kontroll denatt överom
statliga upplåningen, utredningen riksdagen årligen börattanser
besluta total för krediter för rörelsekapital. Till skillnadom en ram
från vad gäller anskaffning finansiella och materiellasom av
anläggningstillgångar, behandlas i det följande, utred-som anser

8 6-0295
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riksdagens årliganingen det normalt inte finns några skäl attatt
för olikabemyndigande skall flera kreditramar slag avavse

Därför föreslås riksdagenrörelsekapital eller olika myndigheter. att
för rörelsekapital. bör sedanfastställer samlad kreditram Deten

besluta kredit enskildankomma regeringen huratt stor myn-en
vilket den skalldighet får utnyttja och slagav vara.

får beslutaföreslår Budgetlagsutredningen regeringenVidare att
villkorför krediten. Sådanade villkor skall gälla avserom som

kreditutnyttjande resulterarbl.a. den skall gälla. Etträntesats som
Sådana kostnader böri myndigheten påförs räntekostnader.att

verksamhetenmyndigheten disponerar itäckas medel omav som
också tillfälligtbeslutar Myndigheten kaninte regeringen annat.

rörelsekapital, dvs.eller varaktigt ha negativt behov över-ett av
besluta villkor förmedel. Regeringen bör fåskott likvida omav

eller i anslutning tillMedelsöverskott räntekontosådana medel.
ränteintäkter.myndigheten påförsrörlig kredit leder till atten

mening fåenligt Budgetlagsutredningensintäkter börDessa
beslutarverksamhet inte regeringendisponeras i myndighetens om

innefattas den bestämmelseVad utredningen iannat. sagt somnu
föreslås.

behandlas i avsnittsärskilda regleraffärsverken gällerFör som
10.3.5.

Budgetlagsutredningen ibakgrund föreslårdennaMot att
bestämmelse regeringen inombudgetlagen atttas enen om

beslutaårligen fastställer fårkreditram riksdagen attsom
finansieras medi verksamhet skallrörelsekapital statens

regeringen fårVidare föreslåskrediter i Riksgäldskontoret. att
likvida medelkrediter ochbesluta villkor för sådana omom

myndigheterna disponerar.som
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10.3.2 Finansiering finansiella anläggnings-av

tillgångar

framgårSom i avsnitt kanl0.2.2 lån lämnas Riksgäldskontoretav
direkt till organisationer utanför främst till aktiebolagstaten, som
helt Lånen redovisas då finansiellägs anlägg-staten.av som en
ningstillgång i Riksgäldskontoret. Sådan utlåning bör inte finansie-

med anslag goda grunder kan förvänta signär staten attras
lånet kommer återbetalas.att

Även andra statliga myndigheter Riksgäldskontoret kan lämnaän
lån till enskilda, kommuner och företag utanför ellerstaten
tillskjuta riskkapital. Exempelvis finns sådana finansiella anlägg-
ningstillgångar i Centrala studiestödsnämnden fordringar avseende
studielån och Bankstödsnämnden kapitaltillskott till Retriva och
Securum.

Budgetlagsutredningen sådana finansiella tillgångarävenattanser
kan finansieras internamed lån i Riksgäldskontoret det vidom
utlåningstillfállet sannolikt beloppet kommer återbetalas.är att att

fallI fordran värdelös och lånetärannat statens är ettsnarare
bidrag bör finansieras med anslag. Lånefordringar kan i vissasom
fall behöva skrivas ned låntagaren inte längre bedöms kunnaom
återbetala hela eller delar lånet. sådana falll utredningenav anser

nedskrivning bör finansieras med anslag, såvida inte avgifteratt
tagits för lånehanteringen och täcka denna förluster.ut typavses av

lånefinansieringFör skall lämplig bör vidare gällaatt attvara
avkastning kommer betalas i någon form. Om regeringen fåratt
riksdagens medgivande anskaffa aktier bör sådanävenatt en
investering kunna finansieras med interna lån där så bedöms
lämpligt. Riksdagen kan dock, berörs i avsnitt beslutalO.3.5,som

sådan investering skall finansieras med anslag. Budgetlags-att en
utredningen har i sitt arbete ifrånutgått medel elleratt statens
övriga tillgångar inte riksdagens bemyndigande får användasutan
för bilda aktiebolag eller stiftelse.att

Med uttrycket interna lån här och i det följande tillavses -
skillnad från krediter och lån mellan och enskildaexterna staten
eller företag överenskommelse träffats mellan Riksgälds-att en-
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ianspråktagandestatlig myndighetochkontoret ettavomen annan
löptid.bestämdbelopp underbestämt en

avsnittbehandlas iregleraffärsverken gäller särskildaFör som
10.3.5.

iBudgetlagsutredningenföreslårbakgrunddennaMot att
finansi-anskaffninghurbestämmelsebudgetlagen tas avomen

motsvarandefinansieras. Eftersomanläggningstillgångar fårella
anläggningstillgångarmateriellagälla vissabestämmelse skalläven

i följande avsnitt.redovisas bestämmelsen

anläggningstill-materiellaFinansiering10.3.3 av

förvaltningsändamålgångar för m.m.

statligatillRiksgäldskontoretlämnaslån kan ocksåInterna av
immateriella anlägg-ellermateriellamyndigheter för finansieraatt

sådana till-finansieringanvändslånningstillgångar. Dessa avsom
i verksam-använder insatsresursermyndighetengångar somsom
fall detflertaletavsnitt lO.2.3.behandlas i Iheten och ärsom

medinventarier och ADB-systemmaskiner,exempelvisfråga om
amorteringar ochMyndighetensavskrivningstid 3-10 år.en

anslagsmedel,medavskrivningstidenunderfinansierasräntor
verk-får disponeras imedelavgiftsinkomster eller andra som

samheten.

medobjektomfattarlânefinansieringeninterna även störreDen
exempel kanfastigheter. Somavskrivningstid,lång nämnas attt.ex.

1995/96for budgetåretlåneram ärFortifikationsverket har somen
mark,investeringar ikronor fortvå miljarderindelad i ram omen

drygt 38ioch lokaleranläggningarvissa samt omannan ramen
foranläggningstillgångarifor investeringarmiljoner kronor
förlåneramfastighetsverk harförvaltningsändamål. Statens en

till totalt sjuuppgår1995/96för budgetåretinvesteringar som
anläggningstill-iinvesteringarmiljarder kronor. Den ävenavser

förvaltningsändamål.forgångar
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Riksdagen har inte gjort uttalandennågra de lånevill-närmare om
kor skall gälla. Finansutskottet 1992/93:FiUlO 69 harsom s.
dock uttalat amorteringstiden för lån aldrig bör såatt sättasett att
den överstiger tillgångens beräknade ekonomiska livslängd.
Budgetlagsutredningen det bör ankomma på regeringenatt attanser
besluta de villkor skall gälla för lånefinansiering. Amorte-om som
ringstiden förutsätts dock inte överstiga tillgångens beräknade
ekonomiska livslängd.

Enligt de redovisningsprinciper sedan år 1994 tillämpas i helasom
statsförvaltningen redovisas i alla tillgångar istort settnumera
myndigheternas balansräkningar, hur de finansierats. Däri-oavsett

har redovisning den totala statliga förmögenhetengenom en av
blivit möjlig. Vidare har det blivit möjligt redovisaatt resurs-
förbrukningen i olika verksamheter underlag för rationellsom en
styrning. Intern låneñnansiering synliggöra investe-är sättett att
ringarnas kapitalkostnader.

Investeringarna i materiella och immateriella anläggningstillgångar
direkt avkastning de används i avgiftsfmansie-monetärger en om

Ävenrad verksamhet. i fråga anslagsfmansierad verksamhetom
kan tala indirekti fall avkastningmonetärvartman om en genom

investeringarna genomförs för förbättra eller förbilligaatt att
verksamheten. finansieringsmetodDenna medger också större
flexibilitet för ochregeringen myndigheterna de fårattgenom en
möjlighet fatta beslut företags-investeringar närmastatt om
ekonomiska grunder. likviditetsrestriktion tidigareDen såsom var
betydelsefull har jämförbarhet också mellanned. En uppnåstonats
statliga och privata aktörer verksamhetenoch i valet skallom
bedrivas med eller med köpta tjänster. verksamhetIegna resurser
med blandad finansiering, då tillgång brukas undereller lången
tid, underlättas korrekt fördelning kostnaderna mellan olikaen av
intressenter och i tiden. detta ñnansieringssättGenom uppnås att
beslut investeringar verksamheten under tidpåverkar långom som
hanteras på beslut driftutgifter.sätt änannat om

detta sammanhangl kan erinras krigsmateriel för närvaran-attom
de inte redovisas anläggnings- eller omsättningstillgångar.som
Krigsmateriel kostnadsförs direkt vid anskaffningstillfállet och
bokförs således inte tillgångar. Finansiering krigsmateriel-som av
anskaffning med lån i Riksgäldskontoret därmed inte aktuell.är
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Även det skulle hävdas krigsmateriel borde betraktasattom som
insatsresurs för verksamheten i myndigheten Försvarsmakten,
lämnar sådan investering varken direkt eller indirekt monetären en
avkastning. Budgetlagsutredningen förutsätter därför krigs-att
materiel och befåstningar för försvarsändamål iävenm.m.
fortsättningen kommer finansieras med anslag. betyderDetatt att
krigsmateriel i finansieringsavseende hanteras på sättsamma som
investeringar i infrastruktur behandlas i följande avsnitt.som

Efter övergången till lånefinansiering ingår normalt inte medel för
investeringar i anläggningstillgångar för förvaltningsändamål i de
anslag riksdagen anvisar. Budgetlagsutredningen docksom anser

det bör möjligt för regeringenatt medge enstakaatt attvara
investeringar mindre belopp får finansieras medettsom avser
anvisade anslag.

Det förekommer också myndighet från icke-statlig givareatt en en
erhåller gåva eller bidrag ändamål helt finansieraett ären attvars
anskaffningen viss tillgång. Det orimligt myndighe-av en vore om

måste finansiera anskaffningen medten internt lån och placeraett
de erhållna medlen i Riksgäldskontoret i på amorteringarväntan att
och lånet skall betalas.räntor I detta fall inkräktar inte investe-
ringen på riksdagen anvisat anslag och påverkarett heller inteav

lånebehov. Budgetlagsutredningenstatens regeringen iattanser
sådana fall bör få besluta undantag från bestämmelserna attom om
anskaffningen skall finansieras med internt lån eller anslag.

Vidare kan det framför allt i avgiftsfinansierad verksamhet- -
finnas andra medel tillgängliga. regeringenär Att får dispone-som

sådana avgiftsinkomster klargörs i avsnitt 9.5. kanDet ävenra
förekomma inkomster från försäljning egendom. Att regeringenav
under vissa förutsättningar skall disponera sådana medel föreslås
i avsnitt 11.5. Enligt Budgetlagsutredningens uppfattning bör
regeringen få besluta investeringar skall finansieras med dessaatt
slag medel i stället för med lån i Riksgäldskontoret.av

årligtEtt riksdagsbeslut låneramar innebär bemyndigandeettom
för regeringen besluta intern lånefinansiering för vissatt om en
kategori investeringar. Det kan därför lämpligt riksda-attav vara

ställning till olika låneramar förtar exempelvis studielån,gen
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förvaltningsändamål.foranläggningstillgångarfastigheter och
tidtill belopp,bestämdainvesteringsbemyndigandenaDärmed blir

Budgetpropositionsutredningensenligtdelvis till ändamåloch
1992/93:begäran bet.tillgodoses finansutskottetsforslag. Vidare

bemyndiganden. låneramEnmodell med årligaFiU10 om en
uppgå till.totalt fårinterna lånhögsta belopp dessadetanger

i det beloppbestår därmedfor investeringarUtrymmet somnya
Enligteventuell utökningochunder åretamorteras av ramen.en

önskvärt dettamening detBudgetlagsutredningens är att utrymme
regeringen begärmedi sambandurskiljas ochkan attpresenteras

låneramar.bemyndigande om

det följanderedovisas ibestämmelseförslag tillDet avsersom
föranläggningstillgångarimmateriellamateriella ochfinansiella,

förvaltningsändamål m. m.

avsnitt 10.3.5.behandlas iandra regleraffärsverken gällerFör som

iBudgetlagsutredningenföreslårbakgrunddennaMot att
regeringen inombestämmelsebudgetlagen atttas avomen

anlägg-får beslutafastställda låneramarriksdagen årligen att
skallverksamhetanvänds iningstillgångar statenssom

föreslåsRiksgäldskontoret. Vidareifinansieras med lån att
lånefmansiering.sådanvillkoren förregeringen får besluta om

investeringarinfrastrukturellaFinansiering10.3.4 av

föranläggningstillgångarbehandlas materiellaavsnitt 10.3.3I
myndig-iinsatsresurseranvändsförvaltningsändsmål. Sådana som

investeringardelverksamhet. utgörshetens En statensstor av
ochinvesteringar,s.k. infrastrukturella vägaremellertid t.ex.av

resultatetkaninvesteringarjärnvägar. utgöraDessa sägas av
andrafrämstoch användsmyndighetens verksamhet än staten.av

ingeni allmänhetsamhällsekonomiskt värdeharDe ett men ger
tillavkastningmonetär staten.
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Riksdagen har diskuterat fördelar och nackdelar med anslags-
respektive lånefinansiering investeringar.infrastrukturella Detav
har fmansieringsmeto-dock markerats valet mellan de beskrivnaatt
derna saknar varje betydelse för investeringarnas inverkan

vidsamhällsekonomin eller lånebehov. Riksdagen harstatens
flera tillfällen givit tydliga uttryck för detta slag investering-att av

normalt skall anslagsfinansieras. Finansutskottet bet. 1992/93:ar
FiU30 hemställde också utredning skulle tillsättas medattom en
uppgift hur utgifter för statliga investeringar skallöveratt tasse

i statsbudgeten och hur de skall redovisas.upp

investeringarEnligt Finansutskottet anslagsfmansiering störreger av
överblick inflytande för riksdagen lånefinansiering.och Dettaän
har speciellt viktigt i fråga infrastrukturellaansetts storaom
investeringar inte avkastning. sådanaFörmonetärsom ger
investeringar skulle framtida anslagstilldelning bindas amorte-om

skallringar och lämnade interna lån under följd årräntor aven
finansieras med anslag i stället för själva investeringsutgiftenatt
anslagsfinansieras under anskafñiingsåret.

direkt ellerLånefinansiering anläggningstillgångarav som ger en
indirekt myndigheteravkastning det möjligt förmonetär gör att
finansiera investeringar sänker driftkostnaderna deänsom mer
tillkommande kapitalkostnaderna, eller medger ökade ellersom
förbättrade verksamhetsresultat med oförändrad resursförbrukning.
Enskilda härvidlagmyndigheters agerande har inte någon stor
betydelse för statsfinanserna. Enligt Budgetlagsutredningens
uppfattning gäller inte motsvarande förutsättningar när staten

investeringar infrastrukturell investeringarDessaöverväger art.av
i regel i betydande reala ochoch anspråkär stora tar resurser

ochproduktionskapacitet. gäller därför statsfmansiellaFör staten
samhällsekonomiska begränsningar inte påverkas finansie-avsom
ringsformen. Kapitalkostnaderna synligakan, så önskas, görasom

anslagsfmansiering statskapitalstatsbudgeten vid detäven om
schablonmässigttillskjuts myndigheten beläggs med ettsom

avkastningskrav.

mellan infrastrukturella investeringar och investeringarGränserna
för förvaltningsändsmål emellertid inte alltid självklar. Vadär som

finansiering investeringar infrastrukturell gällersagts artom av av
finansiering anskaffning viss inteegendomäven somav av annan
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fastigheterbefästningar,krigsmateriel,bokförs tillgångar, t.ex.som
museiföremål.ochkulturhistoriskt värdemed främst ett

infrastruk-investeringarBudgetlagsutredningen statensatt avanser
avsnitt l1.5.2anslag.finansieras med Inormalt börturell art
egendomfrån försäljningemellertid inkomstenföreslås att somav

har godkäntvilken riksdagenverksamhet föranvänds i enen
investeringarfinansieradisponeras förinvesteringsplan skall få att

investeringarandraBestämmelsen hurplanen. äningår i omsom
därförfinansieras börskallinsatsresurseri rörelsekapital och

alltidhar därutöverRegeringendetta möjliggörs.utformas så att
finansieringtillställningriksdagenmöjlighet begära tarattatt av

följandedetbehandlas isärskilda fall.investeringar i Detta närmast
avsnittet.

iBudgetlagsutredningenföreslårbakgrunddennaMot att
anskaffning andrabestämmelsebudgetlagen atttas avomen

tidigare ibehandlatssådanaförtillgångar änstaten som
försäljnings-eller vissafinansieras med anslagskallkapitlet

inkomster.

särskilda fallitillgångarFinansiering10.3.5 av

vid mening.iinfrastruktureningår nationellaAffärsverken i den en
ochavkastningskravekonomiskaemellertid med bl.a.De styrs

meningi deninfrastrukturellainvesteringar intederas är nysssom
nämligen Statensaffársverk,behandlats. finns fyraNumera

AffársverketochLuftfartsverketjärnvägar Sjöfartsverket,SJ,
styrningi frågareformerkraftnät. årenssvenska De senaste avom

investeringarfinansieringeninneburitstatlig verksamhet har att av
särbehandlas påaffärsverkende få områden där ettär ett av

Affärsverkenmyndigheter.övrigai förhållande tillavgörande sätt
exempelvisstatsbudgeten,anslagdisponerar inte något även om
interregio-förerhålla bidragmyndighet kanstatligSJ via annanen

anläggningstill-iinvesteringarintepersontrafik. Därmed kannal
anslag.finansieras medtillgångareller andragångar



234 Finansiering investeringar SOU 1996: 14av

frågaI finansiering affärsverkens investeringar i såvälom av
rörelsekapital anläggningstillgångar har riksdagen lämnat storsom
frihet respektive myndighet inom vissa låna interntatt ramar
inom eller den allmänna kreditmarknaden. propositionenstaten I

Riksgäldskontorets uppgifter prop. 1990/91 :29 12 föreslogom s.
regeringen nämligen samtliga affärsverk skulle möjlighetatt attges
låna både via Riksgäldskontoret och sedan bud begärts från-
Riksgäldskontoret andra långivare. Affårsverken avsågsgenom-
också få möjlighet placera överskottslikviditet både i Riksgälds-att
kontoret och affärsverksEtt borgensåtagandensätt.annat

koncembolag borde inräknas i upplåningsramen.gentemot ett
Affärsverken skulle alltså ökad frihet och deras totala lånefi-ges
nansiering skulle i fortsättningen med eller med kravstyras ramar

lägsta soliditet. Riksdagen bet. l990/91:FiU4 rskr.s.
1990/91 8 godkände förslaget.

anslutningI till behandlingen budgetpropositionen och andraav
propositioner riksdagen ställning särskilda investerings-tar även
planer för affärsverken. I avsnitt föreslås11.5 inkomster frånatt
försäljning egendom ingår i riksdagen godkändav som en av
investeringsplan skall få disponeras i den verksamhet där egendo-

användes. Affärsverkens och vissa andra myndighetersmen
investeringar kan således finansieras med överskotts- eller avskriv-
ningsmedel, med lån i Riksgäldskontoret eller den allmänna
kreditmarknaden eller med inkomster från försäljning egendom.av
För affärsverkens finansiering investeringar gäller såledesav
särskilda regler riksdagen beslutat. Budgetlagen bör utformassom
så denna möjlighet finns kvar i fortsättningen.att Affärsver-även
kens lån på marknaden del upplåning.utgör statensen av

Riksdagen kan besluta investeringsplan för andraävenom en
myndigheter affársverk. Om tillgångarän anskaffats försom en
sådan verksamhet säljs föreslår utredningen i avsnitt hela11.5 att
försäljningsinkomsten skall få användas för investeringar enligt den

riksdagen godkända planen. Regeringen har möjlighetävenav att
besluta hela eller delar inkomsten skall redovisasatt motav
inkomsttitel.

Även i andra fall kan det ändamålsenligt avvika från deattvara
grundregler för finansiering investeringar föreslås i dettaav som
kapitel. Detta kan fallet då regeringen bemyndigas anskaffaattvara
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denavkastningsådaninvesteringen inte förväntasaktier och attge
kan ocksåRiksgäldskontoret. Detbör finansieras med internt lån i

särskilda orsakertrafikanläggningvissfråga som avvara om en
föravgifter skallförmed interna lån,bör finansieras uttasattt.ex.

någontänkaskan ocksåanläggningen.utnyttjandet Det attav
finansieringtillmöjlighetersärskildamyndighet bör avges

försöksverksamhet ellerled iinvesteringar, ettt.ex. som enensom
utformas såBudgetlagen börEU-medlemskapet. ävenföljd attav

möjligheter finns.sådana

beslutakanriksdagenbör således ingåbudgetlagenI att om
myndig-finansiering för vissbestämmelsernaundantag från enom

tillgångar.visst slageller förviss investeringhet, för ett aven

iBudgetlagsutredningenföreslårbakgrunddennaMot att
vissförriksdagenbestämmelsebudgetlagen atttas omen

besluta tillgångaranskaffning kanvissmyndighet eller för att
i det före-föreslagitsfinansierasskall sätt änannat som

gående.

regeringenBudgetlagsutredningen erinraAvslutningsvis vill attom
lånfårriksdagens bemyndigandeenligt inte9:10RF tautan upp

lagenEnligtförpliktelse.ekonomiskeller övrigt iklädai staten
efterregeringen ellerupplåning får1988:1387 statensom

förlånRiksgäldskontoretregeringens bestämmande staten.ta upp
garantierochlånvidare samtligaansvarig förStaten är som

ombesörjer.Riksgäldskontoretregeringen eller

statsmakterna år 1990beslutadedet föregåendeiSom attnämnts
placeralån ochmöjlighetaffársverken skulle taatt uppges

kreditmarknaden. Motallmännaöverskottslikviditet denpå
upplåningfinns i lagenföreskrifterbakgrund de statensomsomav

naturligtvaritmeningBudgetlagsutredningenshade enligtdet att
lånemöjligheten.avseddaskapa denändra lagen för att
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Överlåtelse egendomll statensav

förslag:Utredningens

egendomfastförsäljningbeslutaskall fåRegeringen avom
förutsättermiljoner kronor. Dettaöverstiger 50värde intevars

verksamhetilängre behövsinteegendomendock statensatt
alltjämtegendomenskäl försärskildafinnsoch det inte attatt
beslutafår regeringendettahinderUtanskall ägas staten. avav

förbehövsegendomfasttill kommunförsäljning somavom
samhällsbyggnadsändamål.

aktier ellersäljafå beslutavidareskallRegeringen statensatt
hälftenhar mindre rösternadärandelar i bolag änstatenett av

Regeringenbeslutatbolagetför detinte riksdagen annat.om
försäljning ellerbemyndiganderiksdagensfår inte utan genom

därägarandel i bolagfår statenminskapå sätt statensannat
hälftenhälften ellerhar rösterna.än avmer

skallandelarochaktierlös egendomVad gäller änannan
egendomsådanöverlåtelsefå beslutaregeringen somavom

blivitverksamhet ellerbehövs förlängreinte statens som
medel.medanskaffatsinteellerobrukbar statenssom

särskildainteaffärsmässigtgenomförasFörsäljning skall om
detta.skäl talar mot
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När det gäller disposition försäljningsinkomsten föreslårav
utredningen inkomsten skall redovisasatt inkomsttitelmot en

statsbudgeten riksdagen har beslutat försäljningen,om om
såvida inte riksdagen bestämmer annat.

Har regeringen beslutat försäljningen föreslås följandeom
gälla.

Har den försålda egendomen ingått i verksamhet för vilkenen
riksdagen har godkänt investeringsplan, får regeringenen
besluta hela inkomsten skallatt användas för finansieraatt
investeringar ingår i planen.som

Har egendomen finansierats med anslag skall medel motsva-
rande egendomens bokförda värde redovisas inkomst-mot en
titel, och har egendomen finansierats med lån skall lånet lösas.
Med vissa undantag får den inkomst sedan återstårsom
disponeras i den verksamhet där den försålda egendomen har

Har egendomenanvänts. finansierats på får helasättannat
försäljningsinkomsten disponeras i verksamheten.

1 1.1 Inledning

Riksdagen har inte antagit någon lag överlåtelse statensom av
egendom. På vissa områden främst vad gäller fast egendom har- -
riksdagen i stället fattat särskilda beslut i dessa frågor. På andra
områden har ofullständig och i vissa delar oklar praxis vuxiten
fram.

Riksdagen har enligt RF 9:9 skyldighet i den omfattningatten som
behövs fastställa grunder för bl.a. förfogandet över statens
egendom. förarbetenaI till regeringsformen det kanattanges vara
lämpligt detta sker i lags formatt prop. 1973:90 347. detIs.
följande kommer Budgetlagsutredningen föreslå vissa grundläg-att
gande bestämmelser förfogandet egendomöver statensom tas
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kompetens-främstreglerarbestämmelseri budgetlagen. Dessa
regeringen.ochriksdagenmellanfördelningen

förutsättningarvilkaunderföreslåsbestämmelserDe angersom
egendom stårsådanVissegendom.få säljaskallregeringen statens

frånundantas9:8disposition. RFIregeringenstilldock inte
föravseddegendomsådandispositionsrätt ärregeringens som

egendomundantasVidaremyndigheter.dessriksdagen eller som
tillgångarförvaltning,särskildtilli lag har t.ex. somavsatts

riksbank.SverigesochpensionsfondenAllmännaförvaltas av
överlåtelsereglernaföreslagnadeTillämpningsområdet för avom

regering-egendomtill sådandärföregendom begränsas somstatens
dispositionsrätthar över.en

mångabedriverkapitelför iredogörutredningenSom närmare
omfattning.mindreiverksamhetavgiftsfmansieradmyndigheter en
efterfrågadefrivilligttillhandahållandefrågadetOftast är avom

villkor.säljsförekommakantjänster. Det attäven sammavaror
försäljningkanexempelförekommandevanligtSom avett

avgiñsfinansierade verksam-myndighetsEnpublikationer nämnas.
vadförhållandenaomfattning. Så ärocksåhet kan störrevara av

myndighetervissa ärFöråtskilligagäller statenst.ex. museer.av
Undantagsvis kanavgiftsfmansierad.verksamhetenhela varu-

avgiftsfmansieradedenviktig delförsäljningen utgöra aven
lantmäteriverksStatenskanexempelSomverksamheten. nämnas

anstaltsveterinännedicinskakartor ochförsäljning Statensav
blodprodukter.försäljning av

ledförsäljningenlöpande ettfall dennämndaI utgör varoravnu
det frågaFormelltverksamhet. äravgiftstinansierad setti omen

kapiteldettaiutredningenegendom. Närförsäljning statensav
egendomöverlåtelseförsäljning och statensbehandlar avannan

dennadock inteförsäljningsinkomster,dispositionsamt avsesav
sådanagällaendastskallreglernaföreslagnaförsäljning. Detyp av

iingåttegendomintermittentförsäljningar görs somavsom mer
Tillämpningsom-verksamhet.myndighetsstatligieller använts en

egendomförsäljningtill sådandärför statensbegränsasrådet av
verksamhet.avgiftsfinansieradlöpandeiledinte utgör ett ensom
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l detta kapitel föreslår Budgetlagsutredningen det i budgetlagenatt
bestämmelser överlåtelsetas egendom istatensom stortav som

vad gäller till följdmotsvarar särskilda riksdagsbeslutsom nu av
eller praxis. Beträffande Förutsättningarna för överlåtelseatt över-
huvudtaget skall ske, föreligger det grundläggande skillnader
mellan fast och lös egendom. Det därför lämpligtär behandlaatt
överlåtelse fast och lös egendom i skilda avsnitt. Vad gäller lösav
egendom finns ytterligare skillnader i detta hänseende mellan olika
egendömstyper. denFör lösa egendomens del därförgörs en
uppdelning mellan aktier och lös egendom. Vad gällerannan
disposition försäljningsinkomster finns dock inte anledningav att

någon liknandegöra uppdelning. l kapitlets avslutande avsnitt tas
därför denna fråga till behandling för allaupp gemensam
egendomsslag.

1 1.2 Fast egendom

11.2.1 Bakgrund

Grundlagsregleringen

Enligt 1809 års regeringsform krävdes riksdagens samtycke för
försäljning eller avhändelse fasta egendom. Sådantstatensannan av
samtycke har sedan år 1942 lämnats generella bemyndigan-genom
den för regeringen under vissa förutsättningar få säljaatt fast
egendom. Sedan år 1967 har dessa bemyndiganden, tidigaresom

årliga, gällt tills vidare. harDe ändrats och kompletterats vidvar
flera tillfällen.

denI gällande regeringsformen trädde i kraft den 1nu som-
januari 1975 finns däremot ingen bestämmelse riksdagenattom-
skall samtycka till försäljning fasta egendom. Grundlag-statensav
beredningen föreslog det i regeringsformen skulleatt för-tas ett
bud överlåta sådan egendommot riksdagensatt bemyndigandeutan
SOU 1972:15 116. Regeringen dock riksdagen önska-antog atts.
de fastställa regler för förvaltningen den statliga förmögenhetenav
i andra kategorier efter uppdelningän i fast och lös egendomen
och lät därför förslaget utgå. Samtidigt betonades regeringensatt
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avseende påmedinflytanderiksdagensinnebarståndpunkt inte att
innehavetRedanförsvagas.förmögenheten skullestatligaden av

fastuppfattning, riksdagenenligt regeringensutgiftsmakten ettger,
förmögenhetsdispositionen.statligadenövergrepp

regeringsformeniförslagGrundlagberedningensstället förI anges
grunder förfastställerbehövsden omfattningriksdagen iatt som

9:9.egendom RFförfogandetochförvaltningen över statensav
skyldighetinnebär dettaregeringsformentillEnligt förarbetena en

förmögenhets-statligagrunder för denfastställaför riksdagen att
lämpligtdet kanvidare attdispositionen. Där sägs att vara

ankommaskallform.i lags Detföreskrifterriksdagens ges
skall ha.regleringsådanomfattningvilkenriksdagen avgöraatt en

sigförbehållaoförhindrad rättenbör därvid attRiksdagen attvara
slagvisstÖverlåtelse i frågafalli konkreta pröva avomom

225.stånd 1973:90tillbör komma prop.egendom s.

egendomfastavhändelseochförsäljningFrågor avannanom
har inteRiksdagenregeringsformen.iinte längreregleras alltså

området. Däremotantagit någon lag påmed stöd 9:9heller RFav
1987/882100tillfällen, 1988 prop.årriksdagen vid flerahar senast

tidigarei sinaändratrskr. 1987/88:338,bil. FiU 1987/88:26,
egendom.sälja fasttill regeringenbemyndigandegivna att

alltjämtsåledesfasta egendom kräverFörsäljning statensav
bemyndigande.generellaspecifika ellerriksdagens

uppfattasbemyndiganden kanändra i givna ettBeslut att som
förvaltningenförgrunderfastställandesådant statensavav

i 9:9. DetRFdenförfogandetochegendom över som avses
förutsättningenpåfrån byggerbeslutet år 1988 attnämnda

egendom endastfastaöverlåtelseellerförsäljning statensavannan
givitriksdagenbemyndigandenenlighet med defår ske i som

Övergångsbestäm-enligtbemyndigandensedan år 1942. Dessa är
delar däri degällandealltjämtregeringsformentillmelserna nya

nuvarandedet i denannorlunda.bestämt Trotsriksdagen inte att
gamladenmotsvarighet tillnågoninte finnsregeringsformen

ellerförsäljningvidsamtyckeriksdagensregeringsfonnens krav
alltjämtsåledeskrävsegendomavhändelse fast ettavannan

överlåtelse.samtycke vid denna typ av
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1942 års bemyndigande

bemyndigandeDet regeringen år hemställde1942 fickochsom om
riksdagen, gäller fortfarande i vissa delar. förarbetenaIav gavs

vissa riktlinjer alltjämt vägledande för bestämmandetärsom av
pris och andra villkor för handläggningen försäljnings-samt av
ärendena prop. 1942:241, J0U 1942:55, rskr. 1942:388.

Endast fastigheter inte längre behövs för statliga ändamål fårsom
enligt dessa riktlinjer säljas. detOm med hänsyn till fastighetsen
beskaffenhet och läge eller anledning sannoliktär attav annan

myndighet kan ha intresse fastigheten, skall frågan tasannan av
med den myndigheten innan försäljning får ske.upp

Full affärsmässighet bör gälla enligt riktlinjerna. Detta innebär att
försäljningarna i prishänseende skall bli så fördelaktiga för staten

möjligt och försäljning till underpris inte fåratt ägasom rum.
Undantag från principen full affärsmässighet får enligtom
förarbetena endast vid avhändelse mark förgöras anläggandeav av
järnväg eller allmän för egnahemsändamål och för komplette-väg,
ringar ofullständiga jordbruk. Riksdagen har beslutatav senare om
ytterligare från huvudprincipen, vid försäljningavsteg t.ex. av
krononybyggen prop. 1946:198, J0U 1946:22, rskr. 1946:151.
Regeringen har bemyndigats under vissa förutsättningaräven fåatt
överlåta fast egendom till kommun vederlag kommu-utanen om

tidigare vederlagsfritt överlåtit egendomen till prop.statennen
1970:108, SU 1970:112, rskr. 1970:277.

Köpeskillingen skall enligt förarbeten1942 års erläggas sättett
lämpligt i varje enskilt fallär och skäligautan rättatt statenssom

anspråk säkerhet eftersätts. Vad inom affärslivet brukligtärsom
skall därvid tjäna till ledning vid utfonnandet betalningsvillko-av

beslutEtt i försäljningsfrågan skall inte kunna överklagas.ren.

Regeringen bemyndigades 1942 års beslut under detattgenom
kommande budgetåret riksdagens samtycke i varje särskiltutan-
fall besluta försäljning tillhörig fast egendomstatenom av om-
taxeringsvärdet på egendomen uppgick till högst 25 000 kronor,
eller, där taxeringsvärde inte åsatt, det vid särskild uppskatt-var
ning saluvärdet uppgick tillutrönta högst nämnda belopp. Rege-
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medöverensstämmelsehuvudsakligbemyndigades iringen även att
villkor underochföreskriva de formerriktlinjerbeskrivnaovan

regeringenmed förskulleförsäljningarna attvilka rättäga rum,
överlämnaförvaltningsmyndighetlämpligt centralbefannsdär så
taxerings-egendomförsäljningrörandebeslutanderätten varsav
beslutadeVidarekr.20 000uppskattningsvärde inteeller översteg

försäljningrörandemedgivitsriksdagen vad statensatt avsom
upplåtelsebeträffande byteskulle gällafasta egendom även samt

iegendomsådan ävenochunder åborätt settsamt storttomträtt av
tillbehövdesmarkersättningavståendebeträffande utan somav

dessauttaladeRiksdagenallmänjärnväg eller oavsettattväg.
föreskrifter angåendemeddeladeförfattningskulle imedgivanden

fastasäljaförvaltningsmyndighetellerför regeringen statensatträtt
gälla.alltjämtegendom

bemyndigandenSenare

bemyndigande förårsförnyade riksdagen 1942antal årUnder ett
oförändraderegelBesluten innebari sänder.budgetårett som

Vid någraförsäljningama.förfarandet vidbeträffanderiktlinjer
säljaregeringensför såvälhöjdes värdegränserna rätttillfällen att

centraladelegera dennabefogenhet rättför dess attsom
förvaltningsmyndigheter.

tillräckligtfortsättningendet iuttalade årRiksdagen 1967 att var
deändringarfrågadetsamtycke inhämtadesdess näratt avomvar

beslutadeRiksdagenvärdegränserna.riktlinjerna ellerallmänna
fastsäljaregeringenförvidarebemyndigande tillsdärför attettom

Regeringenbeloppsgränsema.höjdesbemyndigandetegendom. I
förmark till kommunsäljabemyndigades även statensatt sam-

hällsbyggnadsändamål.

kommunaltomfattandeinleddes1960-taletUnder slutet ettav
mark.tilltillgångökadkrav påställdebostadsbyggande som

detGenomexproprieras.intedockegendom kundeStatlig
mark föröverlåtaregeringenförbemyndigandetvidsträckta att

kommunerönskadesamhällsbyggnadsändamål sammaman ge
Medfrånfrånegendomförvärvamöjlighet statenatt annan.som

saki principdärförsamhällsbyggnadsändamål avsågs somsamma
kap. §i ländamålsbestämmelsen 2generellai denangesnu
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expropriationslagen 1972:719. lagrummetI föreskrivs att ex-
propriation får ske för kommun möjlighet förfogaatt överattge
mark med hänsyn till den framtida utvecklingen krävs försom
tätbebyggelse eller därmed sammanhängande anordning. Enligt vad
Budgetlagsutredningen erfarit, har dock samhällsbyggnadsändamål
tolkats något vidsträcktare ändamålsbestämmelsenän i expropria-
tionslagen.

förarbetenaI till 1967 års bemyndigande priset markattanges
skall bestämmas förhandlingar mellan den markförvaltandegenom
myndigheten och kommunen. Om inte kan fråganparterna enas
hänskjutas till stats-kommunal marknämnd. Vid bestämmandeten

pris och övriga villkor skall nämnden tillse kommunen inteav att
åläggs vidare förpliktelser sådana skulle ha kunnatän kommasom
i fråga marken i stället förvärvats expropriation.om genom
Riksdagen tillät regeringen inomäven vissa värdegränser fickatt
överlämna besluta försäljningrätten för samhällsbyggnads-att om
ändamål till vissa centrala förvaltningsmyndigheter prop. 1967:99,
JoU 1967:23, rskr. 1967:279.

De sista bemyndigandena grundval bestämmelserna i 1809av
års regeringsfonn lämnades riksdagen år 1971 prop. 1971:91,av
FiU 1971:20, rskr. 1971:59 1971:175, FiU 1971:50,samt prop.
rskr. 1971:330. Värdegränserna höjdes och vissa riktlinjer för
förfarandet vid försäljning ändrades. beslutadesDet bl.a. att
bemyndigandet sälja fasta egendom inte längreatt skullestatens
begränsas till fastigheter inte behövs för statliga ändamål.som
Försäljning tilläts också byggnad fastighetnär endasten
används i begränsad utsträckning och behov ändamåls-statens av
enliga lokaler kan tillgodoses sätt.annat

År 1971 utfärdade regeringen cirkulär 1971 :727, omtrycktett som
förordning 1991:896, därefter ändrad 1994:669, för-senast om
säljning tillhörig fast egendom förordningenstaten I harav m.m.
det på grundval riksdagens olika beslut området tagitsav
bestämmelser bl.a. regeringen förbehållit signär självrätten attom
besluta sälja eller avhända fastatt egendom ochstatenom annars

den delegeratnär denna till vissa förvaltningsmyndigheter.rätt
Vidare har det, främst med utgångspunkt från riktlinjerna i 1942
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försäljningoch hurdetaljerade reglergivitsårs förarbeten, närom
prissättningen.får ske samt om

beloppsgränserslopandeFörslag avom

hem-bil. 111981/822100budgetproposition prop.I 1982 års
varjesamtycke iriksdagensden,ställde regeringen utanattom

tillhörig fastförsäljningbeslutaskulle fåsärskilt fall, statenavom
begränsningar.beloppsmässiganågraegendom utan

KUFinansutskottetyttrande tillianfördeKonstitutionsutskottet ett
skulleförslagetenlighet medändring i1981/82:l0y, att en

riktlinjerendast deskulleområdetregleringen påinnebära att av
kvarstå.bemyndiganden kommatill tidigareknutits attsom
fastriktlinjer lagtsdessaerinradeKonstitutionsutskottet motattom

möjlighetregeringensdet för statensbakgrund avyttraattattav
slopandebegränsningar. Ettbeloppsmässigagälltfasta egendom av

innebärameningutskottetsenligtskullevärdegränsema en
beträffandedispositionsrättregeringensutvidgningbetydande av

utskottet,härtill, fortsatteMed hänsynfasta egendom. varstatens
tillräckliga förriktlinjeromfattning dessa attdet oklart i vilken var

egendo-den fastaförfogandeför regeringens överange ramarna
inte bordevärdegränsemaansågKonstitutionsutskottet attmen.

förfogandetförgrunderna överslopas förrän frågan statensom
avslut-uttaladeUtskottethadefasta egendom över.närmare setts

regeringskansliet bordeinom översynningsvis det görasatt aven
beaktanderiktlinjer medochbemyndigandendå gällande av

instämde iFinansutskottetregeringsformen.bestämmelserna i
1981/82:26.bedömning FiUkonstitutionsutskottets

hemställanmedregeringenåterkom attNågra år omensenare
deåberopadeRegeringenslopas.skullebeloppsgränserna att

förförtillräckligariktlinjernagällande att ramarnaangevar
egendom prop.fastaförfoganderegeringens över statens

1985/861101,

slopasbordeintevärdegränsemaalltjämtFinansutskottet ansåg att
försäljninggälla förborderiktlinjervilkaförrän frågan avsomom

intefinansutskottet,enligthade klarlagts. Detstatlig egendom var,
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endast fråga vilka principer skulle gälla vid sådanom som en
försäljning också principerna för ochutan sådannärom om en
försäljning fick ske. Finansutskottet avslutningsvis, attangav
regeringen därför, i enlighet med vad riksdagen tidigare uttalat,
borde företa gällande bemyndigandenöversyn och utarbetaen av
förslag till riktlinjer för försäljning tillhörig fast egendomstatenav
FiU 1985/86:22, rskr. 1985/862267.

Regeringen anförde påföljande år prop. 1986/87:100 bil. 9 att
försäljning fasta egendom huvudsakligenstatens följdav var en av

fortlöpande anpassning fastighetsbeståndet till ändrade förut-en av
sättningar för det statliga lokalbehovet. Ett regelverk siktetarsom
på alla framtida tänkbara situationer och försäljningnärom av

fastigheter lämplig skulle, förstatens är heltäckande, bliatt vara
mycket omfattande och därigenom skapa krångligare handlägg-en
ning. Det anfördes vidare under 1970- och l980-talen hade medatt
dåvarande beloppsgränser endast fåtal ärenden behövt understäl-ett
las riksdagen. Mot denna bakgrund fann regeringen det lämpligast

behålla ordningen med beloppsgränseratt med möjlighet detnäratt
ansågs behövligt föreslå bemyndigandegränsen justerades medatt
hänsyn till penningsvärdets förändring eller till nivån på andra
jämförbara bemyndiganden.

I 1988 års budgetproposition prop. l987/88:l00 bil. 9 föreslog
regeringen den dåvarande beloppsgränsen fematt miljonerom
kronor skulle höjas. Regeringen önskade få bemyndigandeett att
i vissa fall besluta försäljning fast egendom hade ettom av som
värde till miljoner50 kronor objekt. riktlinjeSom förav upp per
sådana försäljningar skulle enligt förarbetena gälla, överskottetatt
normalt återanvändes för investeringar i form byggproduktionav
eller inköp planerades och genomfördes såsamt samladeatt statens
förmögenhet inte urholkades, dvs. så ingen nettoutförsäljningatt av

egendom skedde. Vidare anfördesstatens det överskott påatt som
detta genererades endast i begränsadsätt omfattning borde få
användas för finansiera underhållsåtgärder. Finansutskottet hadeatt
inget invända den föreslagna utvidgningenatt regeringensmot av
befogenheter och förutsatte regeringen återkom till riksdagenatt

beloppsgränsema behövdenär justeras på grund prisutveckling-av
FiU 1987/88:26.en
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Ägande bolaggenom

bestånd fastdelarmyckettid harUnder statensstora avavsenare
samband medaktiebolag.ägda Itillöverförtsegendom statenav

fastig-rollbetonats,har detbolagiseringardessa att statens som
inrikt-marknadsmässigrenodlas ochmåstehetsägare en merges

inriktningmarknadsstyrdåstadkommavaritning. harSträvan att en
fastig-statligahantering detflexiblareverksamheten, avenav

effektivaredärmed förochhetsinnehavet ägarestaten ensom
verksamhetenstillMed hänsynförmögenhetsförvaltning. stora

antalochmoderbolagbeståendehar koncerneromfattning ettav
dotterbolag bildats.

vissaochkontorsfastigheterinneburitharBolagiseringarna att
kriminalvårdsanläggningarsåsomspecialanpassade fastigheter t.ex.

universitetLokaler förHolding AB.Vasakronanöverförts tillhar
AB.Akademiska HusStatligatillhar förtshögskoloroch över

AssiDomänöverförts tillskogsmark harproduktivarealerStora
hälftentillAB, ägs staten.avsom

delängreinteaktiebolagfastigheterdessa ärägsGenom att av
tillämpliga. Dåegendomförsäljning fastreglerna förbeskrivna av

dockharfastighetsförvaltande moderbolagenaktier i deägerstaten
möjlighetalltjämtförföreträdareriksdagen statenytterstasom --

avgörande frågor. Dei vissaövergripande inflytandeutövaatt ett
aktiebolags-iförvaltalämpligabefunnitsintefastigheter attsom

dessregeringen,förbehövsfrämst fastigheterform är som
ochslottkungligautrikesförvaltningenochmyndigheter samt

reglerfortfarande degällerdessa fastigheterkulturfastigheter. För
dona-vissaDjurgårdsmarken,kanbeskrivits. Nämnas ävensom

Till dennaochtionsfastigheter äldre fästen monument.samt grupp
ochför försvaretbehövsfast egendomhör också viss som

Fastigheternafjällvärlden.markområden inaturvärden samt stora
Fortifikationsverketfastighetsverk,bl.a. Statensförvaltas genom

försäljningaromfattandenaturvårdsverk. Någraoch Statens av
inte aktuella.fastigheterdessa är
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Överväganden1 1.2.2

Inledning

Enligt 9:9 harRF riksdagen skyldighet i den omfattningatten som
behövs fastställa grunder för förvaltningen egendom ochstatensav
förfogandet den. Grundlagsbestämmelsenöver ställer inte upp
något krav detta skall ske i lag. förarbetenal tillatt en
regeringsformen dock, tidigare det kannämnts, attanges som vara
lämpligt prop. 1973:90 347 .s.

kanDet enligt utredningens erfarenhet förenat med storaegen vara
svårigheter och tidsmässigt krävande finna beslutdeattvara som
riksdagen meddelat området. Besluten innebär ofta ändringar av
tidigare givna bemyndiganden. Som följd härav tvingasen man

del förhållandevisäven gamla bemyndigandenta för förståattav
vad gäller området. Det självfallet till fördel förärsom
överskådligheten innehållet i dessa bemyndiganden så långt detom
låter sig och lämpligtgöras i lag.är tas en

Budgetlagsutredningen det i budgetlagen bör finnasattanser
grundläggande bestämmelser försäljning och avyttringom annan

fast egendom tillhör Riksdagens viljeyttringar påstaten.av som
detta område har kommit till uttryck bemyndiganden ochgenom
godkännanden riktlinjer för försäljning. Budgetlagsutredningenav
har inte anledning föreslå vad för närvarande gälleratt att som
enligt dessa bemyndiganden och godkännanden skall ändras annat

viljeyttringarna kanän när ha blivit otidsenliga elleranses nya
omständigheter bör beaktas har tillkommit.som

Egendom får säljassom

Redan i riktlinjerna till 1942 års bemyndigande att statensangavs
fasta egendom får säljas endast den inte längre behövs för ettom
statligt ändamål. Riksdagen har uttalat det inteatt ärsenare
ekonomiskt försvarligt under alla förhållanden i sinatt staten ägo
behåller fast egendom utnyttjandegraden inte står i rimligom
proportion till kostnader för skötsel och underhåll. Möjlig-statens
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lokalerbehovfastighetsäljafinnas statenshet måste att avomen
deliförhyrningtillfredsställandepå sättkan lösas avett genom

detbörbudgetlagenlokal. lellerfastighetensåldaden annanav
får säljaregeringenbestämmelse statensdärför atttas omen

ändamålstatligtförbehövslängreden inteegendom ettfasta om
bestämmelsesådanutsträckning. Enringabehövs iendasteller

inskränkningar.med vissaförenasdockmåste

beslutsärskildafattatriksdagenharegendomvissaFör typer av
fåregendomfasthuvudprincipenfråninnebär attavsteg omsom

ändamål.statligtförbehövsinte längredenendast ettsäljas om
författningivadbemyndigandei 1942 års attRedan somangavs,

försäljabl.a.regeringenför statenangåendemeddelats atträtt
Flertaletfortsättningsvis.gällaskullefast egendom äventillhörig

dockgällerFortfarandeupphävts.harsärregleringarsådana numera
huvudprincip.nämndafråninnebärriksdagsbeslutvissa avstegsom

ellermarköverlåtelsedärområden ärvissaförhållandetSå är -
verksam-vissstimulerarled ivaritallt harframför statenattett-

användsDennajordfondenkansammanhang nämnas.het. dettaI
skapasyfteförsäljningsverksamhet ioch attaktiv inköps-för en

ochområdeskogsbruketsjord- ochfrämstrationaliseringaryttre
fråganmålmål.regionalpolitiska Dessa styruppfylla vissaför att

Vad gällerfår ske.egendomarjordfondensförsäljningnär avom
Norrbottensiovanför odlingsgränsenmarkförsäljning statensav

Jämtlands länirenbetesfjällen samtochlänoch Västerbottens
anbefalltriksdagenharområdeninomfjällágenheter sammaav
intressenrennäringenstillbl.a.återhållsamhet hänsynsärskild av

iorördmöjligtlångtså naturintressetallmännaoch det enav
rskr.1980/81:18,JoUbil. 13,1980/81:l00,fjällområdena prop.

1994/95:BoU16,bet.bil. 10,1994/95:100,och1980/812207 prop.
endastsäljasfårkronoholmar1994/95:272. Statensrskr. om

fiskenäringensfriluftslivets,kulturminnesvårdens,naturvårdens,
prop.berörtövrigt inte nämnvärtiintresse ärallmänteller något

ytterligareEtt1985/862263.rskr.FiU 1985/8632,1985/861110,
förtill kommunmarköverlåtelseregler vidgällerundantag av
därAvslutningsvis kan nämnas attsamhällsbyggnadsändamål.

villkormedtilldoneradellertestamenterad statenegendomen är
princip intedet iegendomen,avhända sig ärfårinteatt staten

den.överlåtaellersäljamöjligt sättannatatt
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Det finns således behov i budgetlagen undantagatt frångöraav
huvudregeln fasta egendom endastatt fårstatens säljas denom om
inte längre behövs för statligt ändamål. Enligtett Budgetlagsutred-
ningens uppfattning det lämpligtär regelatt ta atten om
försäljning inte får ske det finns särskilda skäl förom att egen-
domen alltjämt skall ägas På de exemplifieradestaten.av ovan
områdena, liksom andra områden där riksdagen gjort särskilda
uttalanden, f°ar det föreligga särskilda skäl för fortsatt statligtanses
ägande. Så naturligtvisär falletäven egendomen sättannatom

skyddadär avtal eller sedvanerätt. kanDet frågaävengenom vara
fastigheter delutgör vårt kulturarv ellerom som en av som av

andra historiska eller kulturella skäl bör kvar istanna ägo.statens
Det kan finnas fast egendom utifrån hänsynen till naturvärdensom
inte bör överlåtas. Ett särskilt skäl förannat behållastaten att
egendomen i sin kanägo totalförsvarets intressen.vara

Mot denna bakgrund föreslår Budgetlagsutredningen det iatt
budgetlagen bestämmelsetas regeringen får säljaatten om
fast egendom den inte längre behövs för statligtom ett
ändamål, eller endast behövs i ringa utsträckning, och detom
inte föreligger särskilda skäl för egendomen alltjämt skallatt
ägas staten.av

Beloppsgränser

Den nuvarande ordningen innebär den inskränkningen att rege-
ringen undantagandes försäljning fast egendom till kommunav-
för samhällsbyggnadsändamål får besluta försäljning fastom av-
egendom endast dess värde inte överstiger miljoner5 kronor.om
Under förutsättning överskottet används för investeringaratt i form

byggproduktion eller inköp planeras och genomförsav såsamt att
samlade förmögenhetstatens inte urholkas, får regeringen dock

besluta försäljning fast egendom värde inte överstigerom av vars
miljoner50 kronor.
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idagförhållandenaliksomregeringenbestämmelse ärEn attom -
skall få beslutabegränsningvärdemässig ellerutan omannan-
samhällsbyggnads-till kommun forförsäljning fast egendomav

i lagen.ändamål bör tas

endastgarantier försig inte någrai och förbeloppsgränsEn attger
underställs riksdagen.försäljningsärendenade politiskt intressanta

försäljningsärendenriksdagenenkelt avlastaändåDet sättär attett
inte försvårasöverlåtelseförfarandetsamtidigtrutinkaraktärav som

skulle krävabeloppsgränserslopandeeller fördröjs i onödan. Ett av
försäljning fårochregelverk föromfattandetämligen närett om

skulleärendena dåhandläggningenfinns risk förske. Det att av
gällandetid har medUnderkompliceras och fördröjas. nusenare

underställasbehövtfåtal ärendenendastbeloppsgränser ett
uppfatt-Budgetlagsutredningensfinns därför enligtriksdagen. Det

med beloppsgränser. Enning anledning behålla ett systematt
avvägdavälnuvarande beloppsgränserfråga dock ärärannan om

olikabehålla tvåfinns anledningdet överhuvudtagetoch attom
beloppsgränser.

underregeringenbemyndigatriksdagen år 1988Sedan att ovan
egendomsälja fastreinvesteringangivna förutsättningar varsom

förhållan-har de faktiskamiljoner kronor,inte överstiger 50värde
Bemyndigandetväsentliga hänseenden.området ändrats idena

kommersiellaförsäljningframför allt sikte statenstog av
iaktiebolag. Kvarfastigheter. fastigheterDessa statensägs nu av
bedömtsinte harfast egendomdirekta finns endastägo som

ellerkulturhistoriskaägande. harlämplig för Man t.ex.annat av
skallalltjämtfastighetervissaförsvarspolitiska skäl ansett att

direktägdbestånddel dettamyndigheter.förvaltas En stor avavav
Budgetlagsutred-Enligt vadaldrig säljas.fast egendom kommer att

byggnaderstatligaförsäljningarningen inhämtat är numeraav
mindre mark-skerViss försäljningsällan förekommande. av

längreintefastigheterutrikes belägnaområden samt somav
direkt-Försäljningför utrikesrepresentationen.behövs statensav

ske ifortsättningsvis förväntasegendom kanägda fasta även
struktur-inte beslutomfattningrelativt liten storatas omom

statlig verksamhet.omfattande nedläggningarförändringar eller av
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Det år föreskrivna1988 villkoret överskottet från försäljningenatt
normalt skall återanvändas för investeringar i form byggproduk-av
tion eller inköp har blivit otidsenligt. Det tillkom innan den
nuvarande ordningen för styrning investeringar infördes.statensav
Riksdagen ställning tilltar investeringsplaner där denumera större
investeringsobjekten Det finns därför ingen risk regering-anges. att

genomför anskaffningarstörre riksdagensen kännedom.utan Den
fasta egendom direktstaten äger sådan karaktärärsom numera av

försäljningaratt större knappast aktuella.är De samlade årliga
investeringarna kan därför komma vidaantas att större änvara
försäljningarna och det finns således heller ingen risk för att statens
samlade nettoförmögenhet urholkas. Härtill kommer, enligt vad
Budgetlagsutredningen erfarit, i alla fastighetsförsälj-att stort sett
ningar har skett under år har omfattats densom högresenare av
beloppsgränsen, dvs. frigjorda medel har för åter-investe-använts
ringar. Av dessa skäl finns det, enligt Budgetlagsutred-ningens
uppfattning, ingen risk för riksdagens finansmaktatt undergrävs
vid slopande det aktuellaett kravet återinvesteringar.av Det är
således tillräckligt i lagenatt enda beloppsgränsta fören
försäljning.

förutsättningarDe förelåg då regeringen bemyndigadessom att
sälja fast egendom till värde högst miljoner50 kronoren ärom
inte längre aktuella i och med huvuddelen fastighets-att statensav
bestånd förts till aktiebolag.över Därmed har beståndet av
kvarvarande direktägd fast egendom fått helt karaktär änen annan
det hade så slutetsent 1980-talet. Detta förhållande talarsom av
i någon mån för beloppsgränsatt lägre 50 miljonerär änen som
kronor skulle kunna motiveras.

Den nuvarande beloppsgränsen 50 miljoner kronor harom
emellertid fungerat väl. Enligt vad tidigare anförts harsom
försäljningsinkomsten intill alltidnäst för återinvesteringanvänts
och därmed har den högre beloppsgränsen tillämpats vid i stort sett
alla fastighetsförsäljningar. Att behålla denna beloppsgräns innebär
därför i praktiken inte någon utvidgning bemyndigandet iav
förhållande till vad gäller. En lägre leder tillgränssom nu att
riksdagen i ökad utsträckning belastas med rutinärenden. Genom-
förandet många fastighetsförsäljningar skulle då fördröjasav och
försvåras och risken för försitter lämpligaatt tillfällenstaten skulle
öka.
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ibakgrund föreslår Budgetlagsutredningen detdennaMot att
regeringen fårbudgetlagen bestämmelse atttas omen

statlig fast egendom egendomensbesluta försäljning närom av
Vidare skall regering-värde inte överstiger miljoner kronor.50

omständigheterhinder värdegränsen och sådanautanen av
tilli föregående få sälja fast egendom kommundetnämnssom

samhällsbyggnadsändamål.för

i första handenligt nuvarande regler på områdetMed värde avses
fördelentaxeringsvärde. har denden fasta egendomens Normen att

i inledningentillämpa och leder till redanden lättär attatt avman
fordrar riksdagensförsäljningsärende ärendets avgörandeett vet om

frånnackdelar utgåmedverkan eller inte. har dock sinaDet att
förekommandeförhållandevis vanligttaxeringsvärdet. Det är att

taxeringsvärde alls. förfasta inte åsätts något Justegendomstatens
risk förfasta egendom finns det dessutomdet är att ettatt statens

BudgetlagsutredningensEnligtalltför lågt taxeringsvärde sätts.
infördärför särskild värderinguppfattning bör äga rum enen

intresse haförsäljning. Eftersom säljare har ett attstaten enavsom
marknadsvärde, sker sådanuppfattning egendomenskorrekt enom

särskildregelmässigt redan i dag. kravvärdering Ett en
till någotskulle därför inte ledavärdering inför försäljningen

marknadsvärdeeller merkostnader.merarbete några Det egen-som
frågansärskild värdering bör fådomen vid sådan åsätts avgöraen

medverkan.försäljningsärendet kräver riksdagensom

Ajjfärsmässiga villkor

full affärs-uttaladesi förarbetena till års beslutRedan 1942 att
bestämmelsevid försäljningar.mässighet bör gälla En som

bör självfalletprincip affärsmässighetlagfäster denna centrala om
i budgetlagen.tas

det skallenligt angivna förarbetenaFull affärsmässighet innebär att
ochmöjligt förtillses priset blir så fördelaktigt attstatenatt som

börVad därutöverförsäljningar till underpris inte äger rum. som
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inrymmas i begreppet enligt Budgetlagsutredningenär uppfattning
försäljningsärenden skallatt handläggas ovidkommandeutan

hänsyn.

Riksdagen har vid skilda tillfällen beslutat frånavstegom
principen full affärsmässighet vid försäljning vissaom av egen-
domstyper. Då fast egendom denär tidigareupptagensom
nämnda jordfonden säljs skall hänsyn främst till de jordbruks-tas
politiska och regionalpolitiska målen med fonden. Riksdagen har
vidare beslutat vid friköp fjällägenhetatt eller del därav fårav
köpeskillingen bestämmas till belopp understiger mark-ett som
nadsvärdet. Avsteg från principen full affärsmässighet har ävenom
tillåtits vid försäljning krononybyggen i samband med avveck-av
ling åborättsinstitutet prop. 1970:108, SU 1970:112, rskr.av
1970:277. Som ytterligare exempel kan de s.k.nämnas utmarks-

Ölanddelningsfastigheterna där överlåtelse i vissa fall förutsätts
kunna ske vederlag prop. 1928:135,utan JOU 1928:23, rskr.
1928:179.

Oavsett egendomstyp ändamålet iblandär sådant frånatt avsteg
huvudprincipen full affärsmässighet får Vid försäljninggöras.om

fast egendom behövs för järnväg och allmänav fårvägsom
försäljningspriset enligt 1942 års riktlinjer under marknads-sättas
priset.

Enligt Budgetlagsutredningens uppfattning föreligger således ett
behov bestämmelse medger från principenav en avstegsom om
affärsmässighet då särskilda skäl talar för detta. Så kan falletvara
såväl vid försäljning vissa egendomstyper, exempelvis deav ovan
nämnda, då försäljningar sker för vissa ändamål. Avsteg frånsom
principen full affärsmässighet har framgått främst gjortsom som
då önskat stimulerastaten viss verksamhet. Det ligger i sakens

restriktiv bedömningnatur att påkallad. Vidär sådanen en
bedömning bör egendomens värde tillmätas betydelse. Enligt
Budgetlagsutredningens uppfattning bör det inte komma i fråga att
regeringen riksdagens bemyndigandeutan från principengör avsteg

affärsmässighet vid försäljning egendomom har ettav som
betydande värde.
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idetBudgetlagsutredningenföreslårbakgrund attdennaMot
fastaförsäljningbestämmelse statenslagen atttas avomen
finnsintedetaffärsmässigtgenomförasskallegendom om

detta.talarsärskilda skäl motsom

beslutafalli vissaregeringen attbemyndigatharRiksdagen att om
i frågaförhållandetersättning. Såfast egendom äröverlåta utan om

krävsDetallmänellerför järnväg väg.behövsfast egendom som
kronor.miljonerfemöverstigerintevärdeegendomensdock att

försekletförrai slutetursprungligen attBemyndigandet tillkom av
ochupphörtutbyggnadenutbyggnad. Sedanfrämja jämvägsnätets
deli dennabemyndigandetharförstatligats,järnvägarnade privata

tänkandeföråldratspårakanaktualitet. Manförlorat även ett
allmänförbehövsegendombemyndigandet i frågabakom somom

grunder kunnagodalikaskullesamhälledagensI statenväg.
exempel-byggandetstimuleraföregendomfastskänka bort att av

telekommunikation.föranläggningarochhamnarflygplatser,vis
därför intefinns detuppfattningBudgetlagsutredningensEnligt

bestämmelseförabudgetlagen motsvarariskäl att somen
principenfrångåanledninginte hellerfinnsbemyndigandet. attDet

slaget.aktuelladetöverlåtelservidaffärsmässighet avom

överlåtit fastvederlag harkommunförekommerDet utanatt en
inteändamål. Harsärskiltför statentillegendom ettstaten

kommunenbegärochändamålet attföregendomendisponerat
denöverlåtavederlagsfrittregeringenfårersättning,denåterfå utan

övrigasamtligatill omstän-med hänsyndettatill kommunen om
rskr.1970:112,1970:108, SUskäligt prop.bedömsdigheter

1970:277.

fåtalförekommerinhämtatBudgetlagsutredningen ettvadEnligt
överlåtelserDessatill kommuner.överlåtelservederlagsfriafall av

detföljerdetdvs.grund,avtalsrättsligalltidsker dock av
egendomenochkommunenmellanavtalet attursprungliga staten
ändamålet.tänktaför detutnyttjasintedenskall återlämnas om

Överlåtelser Någonregleras i lag.inteavtal behöverföljer avsom
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form vederlagsfria överlåtelser till kommuner har, enligtannan av
de uppgifter utredningen fått del inte förekommit underav, senare
år. Med hänsyn härtill bör det i lagen inte någon regeltas som

det aktuella bemyndigandet.motsvarar

Det viktigt de försäljningarär ankommeratt på regeringensom
kan handläggas snabbt och smidigt Möjlighetett försätt.
regeringen delegera beslutanderätten bör därföratt finnas. Som ett
ytterligare skäl för regeringen sådan möjlighet kanatt ge en
anföras de förekommande försäljningsärendenaatt oftast inte torde
ha sådan betydelse de behöver regeringen.att prövas Redanen av
i dag finns enligt gällande bemyndiganden också möjlighet fören
regeringen delegera sin beslutanderättatt området till underord-
nade myndigheter.

Enligt vad Budgetlagsutredningen inhämtat det inte ovanligtär att
byte sker fasta egendom. behovEtt föreliggerstatens såledesav av

regeringen beslutaatt detta.rätt En sådan möjlighetatt harge om
också förelegat för regeringen alltsedan 1942 års bemyndigande.

Mot denna bakgrund föreslår Budgetlagsutredningen det iatt
budgetlagen bestämmelse vadtas gäller föratten om som
försäljning fast egendom skall gälla vid byteäven sådanav av
egendom.

Viss lös egendom såsom byggnad ofri grund och hartomträtt
sådan anknytning till fastnära egendom regler i olikaatt som
sammanhang gäller för fast egendom tillämpas på denna lösaäven
egendom. Såvitt försäljning egendom har detstatensavser av
bemyndigande gällt sedan 1942 gällt vid upplåtelseävensom av

vid försäljningtomträtt och bytesamt och sådantomträttav
byggnad lös egendom. finnsär Det därför skäl låta desom att
regler föreslås i detta avsnitt gälla för denna lösävensom typ av
egendom.
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bestäm-i budgetlagenbakgrund bör detdennaMot tas en
egendomfastförsäljningförgällervadmelse att avsomom

upplåtelsevidskall gälla tomträtttillämpliga delari även av
byggnadsådanochoch byteförsäljning tomträtt somsamt av

egendom.lösär

andelarochAktier11.3

Bakgrund11.3.1

aktieinnehavStatens

företagnäringsliv.svenskt DeideStaten ägarnastörstaär en av
storlekii varierarägarintresseneller har avsevärtägerstatensom

verksamhetsinriktningar.mångfald olikaoch representerar en

grund förtillhistoriens lopp legatmotiv har under statensSkilda
säkerhetspolitiskatid harUnder lång statenägarengagemang. av

industrialis-börjanvapensmedjor. Ivissa företag,skäl ägt t.ex. av
ägarinflytandeavgörandehadeviktigtansågs det ettatt statenmen

Sammavattenkraft ochskog,nationella basresurser gruvor.som
telekommunikatio-energi ochelektriskjärnvägar,rådde närsynsätt

istatligaförstautvecklades. ettDet engagemangetstörrener
hälftenförvärvadeår 1907uppstodaktiebolag när staten av

statligaLKAB. DenLuossavaara-Kirunavaara ABiaktierna
fanns1960-talet.under Detkraftigtexpanderadeföretagssektorn en

iverksamhetstatligbefintligredanorganiseraönskan att mer
önskandärtillochformeraffärsmässigarationella och atten

1970-taletUndermarknadssystemet.brister iupplevdakorrigera
skälarbetsmarknadspolitiskaregional- ellerövertog staten av

Undertextilindustrin.ochstål-,krisbranscherföretag i varvs-som
finansiellai denproblementill följdhar1990-talet staten av

antalåtföljandemedbankerförövertagitsektorn stortettansvaret
industriföretag.och ytterligarefastigheter

9 16-0295
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Som tidigare har under tidnämnts mycket delarstorasenare av
fastighetsbestånd förts tillstatens hel- eller delägdaöver statenav

Åraktiebolag. 1991 inleddes systematisk utförsäljning aktieren av
i statliga företag. Nämnas kan avyttringama aktier i Assi-t.ex. av
Domän AB, Pharmacia CelsiusAB, ochAB SSAB Svenskt stål
AB. Försäljningarna har inbringat 23 miljarder kronor.

kapitalDet har bundet i företag uppgår till cirka 140statensom
miljarder kronor. Omsättningen i den statliga företagsgruppen,
exklusive kreditinstituten, uppgick år till1994 miljarder230
kronor. Företagen sysselsatte 220 heltidsanställda.000 Resultatet
efter finansiella för hela den statliga företagssektomposter
exklusive kreditinstituten uppgick år till 25,8 miljardersamma
kronor. Staten fick utdelning sammanlagt miljarder6,5en
kronor skr. 1995/96:20.

Utöver denna betydande aktieposter ityp större statenav av
helägda, eller tidigare helägda bolag, diverseäger ävenstaten
andra mindre aktieposter. Som exempel på vanligt förekommande
aktieinnehav kan delägarskap i nationella och internatio-nämnas
nella bolag idkar branschservice. Fortifikationsverket förvaltarsom
exempelvis drygt 2 aktiekapitalet i AB Svensk Bygg-procent av

Äventjänst och Statens Järnvägar 6 i Intercontainer, Basel.procent
mindre delägarskap i lokala energiverk relativt vanligtär
förekommande. Försvarets radioanstalt förvaltar aktier i Ekerö
Energi ochAB Statens iJärnvägar Brittedals Kraftverk och
Mörarps El. Affársverken innehar i vissa bolagstörre poster som

led i verksamheten. dettaI sammanhang kan Luftfartsverketsett
innehav i A-banan Projekt AB förekommerDetnämnas. även att
myndigheter förvaltar obetydliga innehav främst börsnoteradeav
aktier i flera fall tillförts gåva eller liknandepåstatensom genom
sätt.

Gällande ordning

I regeringsformen finns ingen bestämmelse reglerar försäljningsom
aktier. Grundlagberedningen förordade, tidigarestatensav som
det i regeringsformennämnts, skulle förbudatt tas ett mot att

riksdagens samtycke överlåta tillhörig fast egendom.utan staten
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regel förmotsvarandefordrakunde dåKonsekvensen sägas en
anfördeochavvisade dock dettaBeredningenaktier. resonemang

iintresseaktiersådanaförvärv ärbakom statensatt som avav
riksdagen.anslagsbeslutregelmässigtsammanhang liggerdetta av

uppfattningGrundlagberedningensenligtanslagsbeslut lederDessa
avhändelseförbud SOUinförandetresultattill ettavsamma som

116.1972:15 s.

följervadgrund i principenhar sin etttankegångDenna att avsom
de tillgångarförfogandeti frågaanslagsbeslut över somom

beslutarriksdagengälla tillsskallförvärvats för anslaget annat.
i frågagällande praxisavsnittframgår 11.4Som närmare synesav

också i detbudgetmedelegendomlösavhändelse änav annanom
egendomprincip.nämnda Lösutflödeväsentliga ett somavvara

framtidenförbeslut förriksdagensförvärvats enligt stats-att vara
höranderiksdagensinte säljaspraxisfår enligt dennaegendom utan

176.1972:15SOU s.

tilltillgångar stårövrigamedel och dess9:8I RF statensattanges
vid förfogan-handlingsfrihetRegeringensdisposition.regeringens

tillförarbetenabegränsad.emellertid Iegendomdet äröver statens
innehållet i 9:2,RFerinras348paragrafen 1973:90prop. oms.

användasfårmedel inte sätt ändär det annatatt statensanges
enligt förarbetena,får,bestämmelsenhar bestämt. Avriksdagen

anvisatsmedel,anskaffats förharegendomfölja att somsomanses
riksdagensstriderdisponerasinte fårriksdagen, motsätt somav

anslagsbeslut.

föraskunnauteslutandeaktier tordeinnehavStatens nästanav
förvägledandebeslutriksdagsbeslut. rättenDessa atttillbaka är
bildats medbolagoftastinnebäraktierna.förfoga De attöver

förekom-harverksamhet. Detför driva vissstatliga medel ävenatt
köpbolagförvärvbeslutatmit riksdagen avatt genomavom

framöveraktiernavarithafår vanligenaktier. Avsikten attanses
riksdagendetföljerdettastatsegendom. ärskall Av attutgöra som

aktier.sådanaförsäljningbeslutar avom

överlåtelseförha krävtssamtycke ocksåriksdagenspraxisI synes
minskningtilllettandra åtgärderaktier ellerstatens avensomav

regeringenfickochSålunda begärdebolag.ägarandel i ettstatens
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år 1979 bemyndigande överlåta aktier i Norrlandsatt statens
Skogsägares Cellulosa AB prop. 1978/792207, NU 1978/79:61,

Årrskr. 1978/79:45. 1981 bemyndigades regeringen överlåtaatt
aktier i Luxor AB prop. 1981/82:25,statens 1981/82:18,NU rskr.

Året1981/822126. därpå fick regeringen bemyndigandeett att
överlåta aktier i AB Asea-Atom till Aseastatens AB prop.

År1982/83:17, 1982/83:3,NU rskr. 1982/83:27. aktualisera-1983
des frågan ökning aktiekapitalet i PKbankenom av genom
nyemission. förslagPå regeringen beslutade riksdagen att statenav
skulle frånavstå sin företrädesrätt till teckning i avsikt möjlig-att

försäljninggöra de aktierna börsen. Till följden av nya av
beslutet minskade ägarandel i bolaget prop. 1983/84:70,statens
NU 1983/84:23, rskr.1983/84:189. Samma år bemyndigades
regeringen aktier eller eljest vidta åtgärder föratt avyttra statens att

minska andel i Svenska Petroleumatt statens AB prop.
1983/841110, NU 1983/84:43, rskr. 1983/842391. Riksdagen har

haft ställning till mindreäven försäljningsärenden. Sålundaatt ta
bemyndigades regeringen överlåta aktierna i Oljetransit.ABatt
Köpeskillingen uppgick till endast miljoner6,5 kronor prop.
1986/87:25, 1986/87:15,NU rskr. 1986/87:99.

Försäljningen AB Gambrinusav

År 1986 såldes aktier i AB Gambrinus helägtstatens ett statenav-
moderbolag till bl.a. PrippsAB Bryggerier till Procordia förAB-
850 miljoner kronor. Procordia AB vid denna tidpunkt ettvar av

helägt bolag. Beslutet försäljning fattadesstaten regeringenom av
riksdagens bemyndigande dessförinnan inhämtats. iutan att Först

efterhand anmäldes försäljningen för riksdagen. Regeringen
uttalade i samband därmed prop. 1985/86:150 bil. l riksdagenatt
inte hade föreskrivit någon inskränkning i regeringens disposition

de statliga tillgångar aktieinnehav i bryggeribranschenav som
varför riksdagens godkännandeutgör försäljningen således inteav

hade behövts.

Näringsutskottet korn ingående behandla den aktuellaatt
försäljningen NU 1986/87:17. Utskottet konstaterade det haratt
funnits väl etablerad praxis området. Enligt vaden som var
bekant för utskottet, hade det inte tidigare förekommit frågaatt en
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avgjortshadestatligt bolagdirektägtaktier iförsäljning ettavom
fall då riksdagenihörande,riksdagensregeringen utomutanav

bemyndigandeuttryckligtregeringenhade lämnat atttidigare ett
kunde åberopasdetocksåansågUtskottetförfoga aktierna. attöver

skulle inhämtas.bemyndigandeför riksdagenssakskälstarka att
enligt utskottetharursprungliga beslutetDet ett engagemangom

formimedverkan,under riksdagensfattatsgenomgående t.ex. av
skett fördettafall harmångaanvisats.aktieteckning Imedel foratt
tillgodo-kunnadärmed skulleskilda slagintressenallmännaatt av

verksamhet ividare, harnäringsutskottetanfördevissa fall,Ises.
myndighets-verksamhet itillalternativbolagsform valts ettsom

frågornaturligtdetnäringsutskottetDärför fannfonn. att om
prövadesslagnämndai fallstatligaavveckling avengagemangav

aktierförsäljningutskottetenligtDärtill komriksdagen. att avav
erinradeUtskottetvärden. attbolag oftai statsägda stora omavser

värdemedegendomfick fastbemyndigandedåvarande ettenligt
riksdagenssäljasintemiljoner kronoröverstigande fem utan

effekternatillmed hänsynstatsfinansielltSåvälsamtycke. som
aktieinnehaviändringarfrågorövrigt, harsamhället i statensom

räckvidd frågorallmänhet långtmening i änenligt utskottets större
fastighetsbeståndet.statligai detändringarom

helägtProcordia AB,förhållandet köparen, statenDet ettatt avvar
statliga sektorn.inom dentransaktioninnebar detbolag, att var en
sålunda intepåverkadesförmögenhetensamlade statligaDen av

statsrättsligdet fråndockbetonadeNäringsutskottetaffären. att
ellerköparenovidkommande statsägtsynpunkt ettvaromvar

Procordia ABtillöverföringenmedochprivatägt företag. I
iegendomstatligGambrinusi ABaktiernaupphörde att vara

förfogafrittkundeProcordia övermening. ABregeringsformens
Närings-dotterbolag.andrasinaaktierna iliksomaktierna, över

tidigareProcordia ABupplysaavslutade medutskottet attatt om
ochköpareicke-statligatillföretag inom koncernen attöverlåtit

riksdagen.ellerregeringenprövadesinteförsäljningardessa av

1986/87:71regeringen prop.anförde vidareNäringsutskottet att
detandelgodkännanderiksdagenshade begärt att statens avav

dockminskas,skulleSvenskt Stål ABröstvärdet i SSABtotala
ellerskuldebrevkonvertiblautgivninghälften,lägst till avgenom

dåutskottetförslag, ännuEnligt dettanyemissioner.riktade som
hafortsättningeniriksdagenskulle tahade behandlat, attinte
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ställning till sådana frågor endast de innebar att statenom gav upp
sin dominerande ägarställning i bolaget. Med det sagda, anfördes
vidare, hade utskottet velat antyda några möjligheter förenaatt
kravet fortsatt inflytande från riksdagens sida väsentligaöver
ändringar inom den statliga företagssektorn med önskemålet om
ökad flexibilitet i fråga ägarstruktur och kapitalanskaffningom
inom denna sektor.

Näringsutskottet avslutningsvis det hade övervägtattuppgav
behovet formella regler för regeringens disposition aktieröverav
i direktägda bolag. Utskottet fannstaten dock det skulleav att
erbjuda svårigheter generellt föreskriva i vilka fall frågoratt om
försäljning aktier i statsägda bolag måste underställas riksdagen.av
Utskottet betonade bl.a. uppkommer problemet huruvidaatt en
minskning ägarandel riktadstatens nyemissiont.ex.av genom en
skall behandlas aktieförsäljning eller inte. Genom formersom nya
för anskaffning riskkapital kunde, anfördes det vidare,av nya
situationer uppstå inte kunde förutses. Utskottet erinrade ävensom

frågan generella riktlinjer föratt regeringens dispositions-om om
statlig fasträtt över egendom grundval den regeringsfor-av nya

inte hade fått någon lösning.men

Sammanfattningsvis anförde utskottet det ansåg den ordningatt att
tidigare gällt i frågor riksdagens medverkan vid försälj-som om

ning aktier i direktägda bolag ellerstaten vid andraav av -
åtgärder leder till minskat ägarinflytande för i sådanaettsom staten
bolag borde tillämpas i fortsättningen.även detta ställningsta-I-
gande näringsutskottet enhälligt.var

Riksdagen biföll utskottets hemställan riksdagen sinattom som
mening skulle regeringen till känna vad utskottet anförtge om
försäljning aktier i statsägda bolag rskr. 1986/871114.av

Förslag bemyndigandenom

Riksdagen beslutade i maj 1990 statligt förvaltningsbolagatt ett
skulle bildas sedermera Förvaltningsaktiebolaget Fortia, till vilket

aktieinnehav i tio konkurrensutsattastatens företag kom att
överföras.
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skullekontinuerligtden1989/90:88Regeringen prop. attangav
förvaltningsbolagetsiförändringarriksdageninformera om

höradet vidare,anfördesregeringen,Vidare bordeaktieinnehav.
förvaltningsbolagetinnebarbeslut fattadesriksdagen innan attsom

helägdadei någotröstmajoriteteninnehaskulleinte längre av
bordebolagendelägdamarknadsnoteradedeföretagen. För
skulleinte längreförvaltningsbolagetgällamotsvarande om

bolagen.iinflytande någotavgörandehakomma att ett av

erfordra-det1989/90:NU35dock bet.Näringsutskottet ansåg att
kundeförvaltningsbolagetfalli vilkariktlinjer fördes klarare

deanfördeUtskottethörande.riksdagensaktier attutanavyttra
ifastlagtintiativ utskottettidigare påriksdagenprinciper avsom

aktier i ABförsäljningenbehandlingensamband med statensavav
förvaltningsbola-förborde tillämpastills vidareGambrinus även

regeringenavslutningsvisuppmanadeaktieinnehav. Utskottetgets
riktlinjerdepreciseringriksdagen medtillåterkommaatt aven

frågaiförvaltningsbolagetförborde gällaregeringen ansågsom
riksdagen.beslutaktiermöjligheterdess utanavyttraatt avom

därpå prop.riksdagen åretbeslutaderegeringenPå förslag av
regeringen1990/9l:83rskr.bet. 1990/91:NUl2,1990/91:30, att

fattadesbeslutställningstagande innanriksdagensskulle inhämta
röstmajoritetenfrånhände sigförvaltningsbolagetinnebar attsom

regeringenbeslutadesVidarehelägda bolagen.de dåi något attav
fattadesbeslutställningstagande innanriksdagensskulle inhämta

i någotandelförvaltningsbolagetsinnebar rösternaatt avavsom
längreandelen intebolagen minskade så överstegde delägdadå att

tredjedel.en

anfördebil. 131994/952100budgetproposition prop.årsI 1995
sådanaförbemyndigandeden borde haregeringen attettatt svara

förvaltningenmedsammanhänger statensfrågor avsom
effektivtochaktivtkunnaföretagsägande. För utöva ettatt

hasigregeringenansågandramedägarskap i konkurrens ägare
dröjsmåldetägarföreträdarekunnabehov utanatt agera somav

förvaltningsbemyn-sådantinnebär.riksdagsbehandling Ettsom en
omstrukturerabl.a.möjlighetregeringendigande borde attge

fråneller avstådelta isälja aktier attköpa ellerägandet, samt att
kundeformerandrasades vidarenyemissioner.delta i Det ävenatt
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aktuella, medverka till konvertiblat.ex. attvara att utgenom ge
skuldebrev. Regeringen anförde avslutningsvis det skulle bliatt om
aktuellt minska ägande i något de företagenatt statens storaav

producerar infrastrukturella tjänster, skulle frågan kommasom att
underställas riksdagen.

I samband med förslaget behandlades i näringsutskottet underatt
våren 1995 regeringen den avsåg justera sitt förslagatt attangav
beträffande förvaltningen företag med statligt ägande. Utskottetav
beslutade därför uppskjuta behandlingen till dessatt att ett nytt
förslag skulle föreligga bet. l994/95:NU19.

överväganden1 1.3.2

Inledning

Som tidigare har riksdagennämnts enligt RF 9:9 skyldighet atten
i den omfattning behövs fastställa grunder för förvaltningensom

egendom och förfogandet den.statens Något kravöverav att
detta skall ske i lags form har inte ställts i förarbetena tillupp men
regeringsformen dock detta kan lämpligt prop.attanges vara
1973:90 347.s.

Under tid och i synnerhet sedan ägandet de kommer-senare av-
siellt intressanta delarna fastighetsbestånd förts tillstatens överav
aktiebolag har innehav aktier blivit dess betydel-statens mestav-
sefulla och den förmögenhetsmässigt viktigaste formen ägande.av
För åstadkomma effektiv förvaltningatt aktieinnehavstatensen av

det vikt regleraär befogenheten överlåta aktierna. Påatt attav
området har utbildats viss praxis. Försäljningen Gambri-ABen av

visar dock denna praxis kan uppfattas inte helt klar.attnus som

Budgetlagsutredningen därför det lämpligt i budget-äratt attanser
lagen grundläggande bestämmelser reglerarta under vilkasom
förutsättningar regeringen skall få besluta försäljning ochom annan
avyttring aktier.statensav
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Befogenhetsfördelningen

aktierförsäljningalla beslutrimligt statensinteDet attär avom
viktdeninteförsäljningsärenden ärMångariksdagen.fattas avav

exempeluppenbara ären-nivå. Somdennabörde avgörasatt
försäljningarkannivålägrebehandlas nämnasbörden ensom

lokalaochbranschserviceidkari bolagaktiepostermindre somav
främstinnehavobetydligaförsäljningarenergiverk avsamt av

fortsattpåkravetviktdetVidareaktier. attbörsnoterade är av
deninomändringarväsentligasidariksdagensinflytande från över

flexibilitetönskemåletmedförenaskanföretagssektornstatliga om
Budgetlags-Enligtkapitalanskaffning.ochägarstrukturi fråga om

aktierförsäljningbeslutdärförböruppfattningutredningens avom
inteaktiernadärochröstmajoritetinte hardäri bolag staten en -

verksamhetskall drivabolagsformiförinnehas avatt staten en
regeringen.ankommakunnafallende flestaiintressestatligt -

ankommabörbeslutanderättenviktsådanärenden attDe är avsom
hardärbolagaktier iförsäljning statenfrämstriksdagenpå är av

bakgrundentecknade ärdenframgåttharröstmajoritet. Som aven
avseendemedenlighetibeslutaderiksdagenprincipdetta somen

innebarBeslutetFortia. attFörvaltningsaktiebolagetdåvarande
beslutställningstagande innanriksdagensskulle inhämtaregeringen

sigfrånhände röst-förvaltningsbolagetinnebarfattades attsom
bolagen.helägdade dåi någotmajoriteten av

inflytandebestämmande överharfall därtänkaskan ettDet staten
Sådantröstmajoritet.haaktiebolagiverksamheten attutanett en

Inflytandetövrigaavtal med ägare.grundaskaninflytande t.ex.
Enandel rösterna.vidmakthållasdå statenskan oavsett av

byggeraktiersäljabefogenhetenreglering statensatt somav
lämpligt.intedärförinflytandebestämmande ärbegreppet

FörvaltningsaktiebolagetbeträffandebemyndigandeDet gavssom
vid-alltföruppfattningBudgelagsutredningensenligtFortia var

iaktiersäljafick statenFörvaltningsbolaget rätt attsträckt. av
frånhändesinnebarintedetta statenså länge attbolaghelägda

49innebar procentbolagen. Detta atti någotröstmajoriteten avav
säljasha kunnatskulle utanCelsius ABochi LKABaktierna t.ex.

frågan.tillställningmöjlighethaftdessförinnanriksdagen att taatt
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Enligt Budgetlagsutredningens uppfattning urholkar sådanen
ordning i alltför utsträckning riksdagens inflytandestor området.

Även efter försäljning aktierstaten alltjämt harom röst-en av en
majoritet i bolag, kan dock inflytandeett ha minskatstatens
väsentligt till följd försäljningen. Som kommernärmareav att
framgå stadgar aktiebolagslagen 1975:1385 visst inflytande forett
aktieägare tillsammans innehar tiondel rösterna.som en av
Inflytandet blir betydande förän aktieägare tillsammansmer som
innehar Äventredjedel i bolaget.rösterna detta talar fören av att

sälja aktierrätten i helägdaatt bolag, eller delägdastaten bolagav
där har röstmajoritet ellerstaten hälftenäger förrösternaen av
samtliga aktier, bör förbehållas riksdagen.

Det kan också anmärkas den bemyndigandeatt typ av som
lämnades avseende dåvarande Förvaltningsaktiebolaget Fortia är
mindre väl lämpat upphöjas till generell regelatt på omrâdet.en
Om bemyndigandet skulle generell verkan skulle regeringenges en
få säljarätt mindre del aktiernaatt i helägtut bolagetten av -
varefter bolaget inte längre skulle helägt och därefter ha rättvara -
sälja så andel aktiernastor skulle frånhändasatt statenen av
röstmajoriteten, allt riksdagens ställningstagande hadeutan att
krävts i något led.

Budgetlagsutredningen finner med hänsyn härtill försäljningatt av
aktier i helägda bolag, eller delägdastaten bolag där harav staten

röstmajoritet eller hälftenäger för samtligarösterna aktier,en av
i princip bör beslutas riksdagen.av

Regeringen kan emellertid beträffande visst majoritetsägt bolagett
ha behov handlingsfrihetstörre vad gäller försäljningav en av
aktier vad härän föreslagits. För skaffa sig önskadattsom
handlingsfrihet, har regeringen självfallet möjlighet i detatt
särskilda fallet utverka särskilt bemyndigande riksdagenett förav

vidta åtgärderna.att

Utöver nämnd situation då riksdagen med hänsyn tillnu statens-
röstmajoritet i bolag bör förbehållasett besluta för-rätten att om
säljning aktier kan fall tänkas där det olika skäl kanav av vara-

vikt har kvar minoritetspostatt staten i bolag ochav ett atten
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beslutaförbehålla sigviljadärför kan rättenriksdagen att enom
skäl kansådantexempel nämnasförsäljning.eventuell Som ett

AB.dåvarande Cementaimindre aktiepostköpstatens av en
inhem-endablivitbolagetkontrollsyfte sedangjordes iFörvärvet

säkerhetspolitiskaRiksdagen kanska producent t.ex.cement. avav
försäljningfå beslutaförbehålla sigskäl vilja rätten att avom

i Celsius AB.minoritetspostinnehavstatens av en

förinflytandebetydande1975:1385aktiebolagslagenl ettges
itredjedelinnehar ettrösternatillsammansaktieägare avensom
vadbolagsordningenbl.a.minoritetsskydd innebärbolag. Detta att

storlekaktiekapitaletsVerksamhetsinriktning,bolagetsgäller t.ex.
beslutändrasinte kanstyrelseledamöter ettoch antalet attutan om

kanregleringgrund dennaPåminoritetsägaren.biträdsdetta avav
försäljningbeslutfattasigförbehållaviljariksdagen rätten att om

andelinnebär rösterna, attaktier utanatt statens envaraavsomav
sjunkeraktier,samtligaförhälftenellermajoritetspost rösternaav

kanDettredjedelöverstiger rösterna.inte längredenså att aven
beträffande deinställninghade dennariksdagenerinras attom

Regering-Fortia.Förvaltningsaktiebolagetinnehadesaktier avsom
riksdagensinhämtabemyndigandetenligt atttvungenen var

förvaltnings-innebarfattadesbeslutgodkännande innan attsom
denminskades såbolagi delägt attandelbolagets rösterna ettav

tredjedel.inte längre översteg en

förinflytandevisstvidareföreskrivsaktiebolagslagen ettI
itiondelinnehar rösterna etttillsammansaktieägare avensom

aktierutgivnaredanbeslutvissabeträffandebolag, bl.a. avsersom
därförkanRiksdagenbolagsordningen.ivissa ändringarsamt

innebärbeslutfattaförbehålla sig attviljatänkas rätten att som
inteandelensåsjunkerbolagiandel attrösterna ettstatens av

tiondelöverstigerlängre rösterna.aven

handlingsfrihetminskar närmotsvarandePå sätt statens annan
tredjedelrespektivetiondelhar änägare än avstaten enenmer

rösterna.

förbehålla sigvilja rättengoda grundersåledeskanRiksdagen
bolagaktier iförsäljning statentrots attbesluta ettatt avenom

samtligaförhälftenröstmajoritet eller rösternainte har äger aven



Överlåtelse268 egendomstaten SOU 1996:14av

aktier. Merparten företagen med statligt ägande ärav statenav
helägda bolag. Med hänsyn bl.a. till de utförsäljningar statligaav
företag förevarit under år och till de bolagsom artensenare av

alltjämt finns kvar i statlig det rimligtägo, ärsom att anta att
antalet företag med statligt ägande där inte har röstmajo-staten en
ritet i framtiden kommer bli begränsat. Enligt Budgetlagsutred-att
ningens uppfattning bör det därför ankomma på riksdagen att
uttryckligen i varje särskilt fall till känna den vill förbehållage om
sig besluta försäljningrätten aktier i bolagatt där intestatenom av
har röstmajoritet eller inte hälftenäger för samtligarösternaav
aktier. Om riksdagen inte fattat något sådant beslut bör regeringen

besluta aktiernasrätt försäljning.attges om

dennaMot bakgrund föreslår Budgetlagsutredningen det iatt
budgetlagen bestämmelse regeringentas fåratten om
besluta försäljning aktier i bolag därstatens ettom statenav
har mindre hälftenän inte riksdagenrösterna förav om
bolaget i fråga bestämt Regeringen får inte särskiltannat. utan
bemyndigande besluta försäljning aktier i bolag därom av

har hälften eller hälftenstaten förän samtligarösternamer av
aktier i bolaget.

Vad föreslagits gäller aktier direktägssom nu staten.som av
Staten har därutöver, oftast helägda förvaltningsbolag,genom
indirekta innehav aktier i bolag. Som exempel kan detnämnasav

helägda Förvaltningsaktiebolagetstaten Stattum förvaltarav som
aktieposter i Pharmacia AB, Celsius AB och AssiDomän AB. Vid
indirekt ägande beslutar det ägande bolagets dvs. dessorgan,
verkställande Önskardirektör, styrelse och bolagsstämma. riks-
dagen regler försäljning aktieratt de härmotsvararom av som
föreslagna skall gälla för indirekt ägda bolag,även måste detta
regleras i de former följer aktiebolagslagen, dvs. attsom av genom
bestämmelser med detta innehåll i bolagsordningama.tas

Det inte bara försäljningär aktier röstmajo-statensgenom av som
ritet kan påverkas. Detta kan ske utgivningäven t.ex.genom av
konvertibla skuldebrev och riktade nyemissioner. Enligt utredning-

uppfattning bör alla åtgärder påverkar röstmajoritetens statenssom
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tidigaredeterinraskansammanhangetriksdagen. Ibeslutas omav
vidföreträdesrättsinfrånavstoddåfallet ennämnda staten

minskadeägarandelvarigenomPKbanken, statensnyemission i
riksdagensunderställdesFrågantill 8599drygt procent.från

inflytandebehålla överkunnaskall ettriksdagenprövning. För att
detföretagssektom ärstatligadeninomändringar avväsentliga

åtgärderallabeslutaförbehålls somden rätten attvikt omatt
bolag.iröstmajoritet ettpåverkar statens

budgetlagenidet tasföreslåsbakgrund endenna attMot
hellerinte annatregeringeninnebärbestämmelse attsom

riksdagensaktierförsäljning utanbeslutänsätt avomgenom
bolagägarandel iminskafårbemyndigande statenssärskilda

hälften rösterna.hälften eller änhardär avstaten mer

Övriga frågor

Principenaffärsmässigt.genomförasböraktier omFörsäljning av
ll.2.2.avsnittibehandlasaffärsmässighetfull

böregendomfastbeträffandeföreslagitsvadmedlikhetI som
dennafrånfåaktier göra avstegförsäljningvidregeringen även av

skäl kansärskiltsådantföreligger. Ettskälsärskildaprincip om
bolag. Dettaaktieägandet ispridning ettökadfrämjaatt avvara

harprivatpersonertillfällenflera attvidskettredanhar genom
prisförmånligare äntillaktiepostermindre ettköpaerbjudits att

ägandetspridadettapåAtt sättinstitutioner.förgälltvad som
affärsmässighet.principenstridaalltidintedock motbehöver om

förenligtvälförfarandet ärsådanakanOmständigheterna attvara
princip.dennamed

ställetiträdadepåbeviss.k.kanaffärerinternationellavissaVid
ske sättkanbevisdessaFörsäljning somaktier. sammaför av

kunnadärförböraktieri lagenVad sägsaktier.förgäller omsom
gällabörsakbevis. Sammadennaanalogttillämpas typ av

aktier.förställetiträdakanvärdepapperandra typer somav
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De skäl anförs i avsnitt 1l.2.2 till stöd försom regeringen skallatt
få delegera sin beslutarätt försäljningatt fast egendom tillom av
underlydande myndigheter sig gällandegör beträffandeäven aktier.
Regeringen bör därför möjlighet överlämnaattges rättenen att
besluta försäljning aktier till myndighetom regeringenav som
bestämmer.

lagenI bör slutligen bestämmelsetas vad gälleratten om som
för försäljning aktier skalläven gälla vid byte sådanav av
egendom.

Vad föreslagits beträffande aktier börsom gällanu även statens
innehav andelar i handelsbolag. Lagen skall därförav utformas
med beaktande detta.av

11.4 Annan lös egendom

11.4.1 Bakgrund

Till skillnad från begreppet fast egendom till sin innebördsom-
definierat iär lag finns ingen reglering talar vad ärsom om- som

lös egendom. Begreppet lös egendom kan inte sättannatanges
än negativ bestämning. Begreppet omfattargenom allen egendom,
dvs. alla rättigheter förmögenhetsnatur, inte fastav utgörsom
egendom. En sådan rättighet kan intill vadnäst helst. Detavse som

därför omöjligtär fullständigt alltatt är lösattange som anse som
egendom. Utöver aktier och andelar i bolag kan exempelsom
huvudkategorier lös egendom lösöre, fordringsrätternämnas ochav
immateriella fönnögenhetsrätter.

När det i detta avsnitt talas lös egendom därvid inte denom avses
lösa egendom avhandlas i avsnitt 11.3 dvs. aktier och andelar.som
Inte heller den lösa egendom i form och byggnadavses tomträttav
på grund behandlas i avsnittannans 11.2. I detta avsnittsom
föreslås reglering för all lös egendom. Regleringenen annan
kommer framför allt få betydelse för denatt vanligt förekommande
försäljningen lösöre.statensav
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bestämmelseingentidigare nämntsfinnsregeringsformenl som
förslagpreciseratNågotegendom.lösaförsäljning statensavom

Författningsutred-fram.förtsaldrighellerharregleringtill sådan
avhändelseförgrundlagsregler statensnågraansåg avningen att

behovpraktisktnågoteftersomerforderligainteegendomlösa var
402.1963:17gällande SOUsiggjorthadeinte s.

redogjordeGrundlagberedningenochFörfattningsutredningenBåde
utvecklatsharpraxisför denbetänkandenrespektivei sina som

erinrade1761972:15SOUGrundlagberedningenområdet. s.
tillbakaföraskanstatstillgångaråtskilligainledningsvis attom

följervadsjälvklartdetberedningen attEnligt avanslag. somvar
tillgångardeförfogande överi fråga somanslagsbeslut om
beslutarriksdagentills annat.gällaskallanslagenförförvärvats

lösavhändelsei frågapraxiserinrades annanavDet att omom
utflödejustväsentliga etti detbudgetmedel avegendom än var

finansieratsinvesteringarsadesVidareprincip.nämnda att somom
dessamedel,likvidaiomvandlasbudgeten ansesnyttöver

vidförutsettsänanvändas sättinte kunna annatmedel som
riksdagensenligtförvärvatsegendombudgetregleringen. Lös som

bered-enligtkan,statsegendomframtidenförförbeslut att vara
obehöv-ellerObrukbarhörande.riksdagenssäljasinteningen, utan

regering-hörs,riksdagensäljasdockmateriel kan attlig utan men
ensidigtinteuppfattning,Grundlagberedningensenligtkan,en

riksdagendenreduceramaterielförsäljning t.ex. avavgenom
nämndaansågBeredningen attförsvarsorganisationen.beslutade

behållas.bordedenochändamålsenlig attpraxis var

till9:8enligt RFstårtillgångarövrigadessmedel ochStatens
förfogan-innefattardispositiondisposition. Begreppetregeringens

1973:90pantsättning prop.ochavhändelse s.deåtgärder såsom
där9:2,dock RFhandlingsfrihet begränsasRegeringens346. av

användas sätt änfårinte annatmedelföreskrivsdet statensatt
regerings-enligtföljer,bestämmelsenAvbestämt.harriksdagen

medelföranskaffatsharegendomförarbeten,formens att som
strider motfår disponeras sättinteriksdagen,anvisade somav

348.1973:90anslagsbeslut prop.riksdagens s.

ochförsäljningbeslutarriksdagendensåledesPraxis att omär
haregendomenegendom närlösaavhändelse statensavannan
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anskaffats för medel anvisade riksdagen och det kan följaav anses
riksdagens anslagsbeslut riksdagen ocksåav skall beslutaatt om

detta. All överlåtelse lös egendom får beslutasannan av av
regeringen. Regeringen får dessutom alltid sälja obrukbar och
obehövlig materiel.

Den i enda formenstort överlåtelsesett lös egendomav av som
faktisktrent äger försäljningär obrukbar eller obehövligrum av

materiel. Det överhuvudär mycket svårttaget tänka sigatt
situationer där skulle överlåtastaten lös egendom brukbarärsom
och den alltjämt behöver för sin verksamhet.som

En sådan situation föreligger dock regeringen överlämnarnär vissa
museiföremål statsgåvor. Riksdagen har inte haft någonsom
erinran regeringen i de fåtalmot att fall varit aktuella fattatsom
sådana beslut höra riksdagenutan att se KU 1975:12 och bet.t.ex.
1989/90:KrU7. De statsgåvor varit aktuella kan inte rimligtvissom
ha införskaffats riksdagen anslagitatt medel för ändamålet.genom
I fall några gåvornavart har varit krigsbyten.av

Överväganden1 1.4.2

De skäl Budgetlagsutredningen anfört för i budgetlagensom att ta
grundläggande bestämmelser försäljning och avyttringom annan

fasta egendomstatens och aktier ochav andelarstatens i bolag,
motiverar i tillämpliga delar sådana bestämmelseratt även tas
beträffande lös egendom ägs På dettaannan staten. sättsom av
kommer samlad lagreglering till stånd omfattar överlåtelseen som

alla olika egendomtyperav staten äger.av som

Befogenhetsfördelningen

Den beskrivna ordningen dvs. anslagsbeslutetovan fråganatt styr-
förfogandeåtgärder har enligt Budgetlagsutredningensom senare -

mening i viss mån blivit otidsenlig.
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ordning.dennamedförknippadenackdelarpåtagligafinnsDet
fråganförtillräcklig ledningalltidinte omAnslagsbesluten ger
riksdagensvidtasfårförfogandeåtgärder utankonkretavilka som
mellansambandetsåsigförhålla attkan enmedgivande. Det även

havidareanslagsändamål kanoklart. Ettanslagoch ärtillgång ett
föraskantillgångarallaifrånLångtaktualitet. statensförlorat

Annantillskänktshar staten.egendomVissanslag.påtillbaka
överskottochavgiftsinkomstermedfinansierats avharegendom

innehashävdegendomocksåfinnsdriftmedel. Detandra avsom
staten.av

statligafleralltharårunderkommerTill detta att senare
Riksgäldskontoret.ilånmed internafinansieratsinvesteringar

hoslånmedfinansieratsharinvesteringar ävenAffärsverkens
ochanslagmellansambandethardettaPåkreditgivare. sättandra

Även långunderdetkommitalltmer ut.anskaffning att tunnas om
anslag,medfinansieratsegendomstatligfinnastid kommer att som
kunnaegendomlösadelmindreallt statensframtidenilär aven

anslagsbeslut.tillhärledas ett

uppfattningBudgetlagsutredningensenligtbörhärtillMed hänsyn
lösaförfogandet statensöverbeslutafårfrågan omsomvemom

följa ettkanvadberolängre avinteegendom ansessomav
finansie-ställetiböruppfattningutredningensEnligtanslagsbeslut.

anskaffatsegendomenHarfråga.dennaföravgöranderingen vara
förfogandeåt-beslutaocksåriksdagenbörmedel,med omstatens

behållafortsättningeniriksdagenkan ävenHärigenomgärdema.
övrigaförmögenhetsdispositionen. Istatligadenfast överett grepp

överlåtelse.beslutafåkunnaregeringenfall bör om

idetBudgetlagsutredningen attföreslårbakgrunddennaMot
fårregeringenbestämmelse attbudgetlagen omtas en
påanskaffatsegendomenegendomlösaöverlåta statens om

medel.medän statenssättannat

medel ivad är statens nualltid lätt avgörainte attDet somär
vissamedtillskänktsha statenMedel kanhänseende.aktuellt
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förbehåll och villkor. l sådana fall kan möjligheterna förfogaatt
medlenöver ha inskränkts. Medel kan också ha skänkts med

sådana villkor stiftelse har uppkommit.att sådantI fall deten är
dock inte fråga medelstatens stiftelsens medel.utanom om

Enligt praxis får regeringen sälja obrukbar och obehövlig materiel.
Enligt Budgetlagsutredningens uppfattning kan detta vidgas till att

lösäven egendom materielänavse annan regeringensamt att även
kan få överlåtarätt sådanatt egendom sättannat än genom
försäljning, gåva.t.ex. genom

Regeringen bör ha överlåtarätt lösatt egendom intesom
längre behövs i verksamhet ellerstatens blivit obrukbar.som

bestämmelseEn med detta innehåll bör i lagen.tas

Budgetlagsutredningen har detövervägt kan föreligga behovom av
särskilda regler avseende överlåtelse fordringarstatens ochav

innehav immateriellastatens förmögenhetsrätter.av

Överlåtelse fordringar tycksstatens inte förekommaav iänannat
samband med riksdagenstörre beslutade överlåtelser. Somav
exempel kan nämnas överlåtelsen vissa statliga bostadslån tillav
Venantius AB, aktiebolagett staten ägt prop. 1994/95:219,av bet.
1994/95:BoU20, rskr. 1994/95:427. Något behov särskildav en
reglering avseende överlåtelse fordringar föreliggerstatensav
därför inte.

Enligt vad Budgetlagsutredningen inhämtat säljs immateriella
förmögenhetsrätter mycket sällan och i begränsad omfattning. Det
föreligger därför inte heller något behov särskild regleringav en

detta område.

Övriga frågor

Även vid försäljning lösa egendom skallstatens affärsmässighetav
iakttas inte särskilda skäl talar detta.om Sådana särskildamot skäl
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exempelvisuppfattning,Budgetlagsutredningensenligtkan,
utvecklingsländer.tillförsäljningvidföreligga

regeringen rätt attbör112.2avsnittianförsskäl gesAv som
lösaförsäljning statensbeslutaöverlämna avrätten att om

bestämmer.regeringenmyndighettillegendom som

egendomfastabeträffandeföreslagits statensvadmedlikhetI som
vadbestämmelse atthär somdetaktier böroch tas omäven en

bytevidgällaskallegendomlös ävenförsäljning avförgäller av
egendom.sådan

försäljningsinkomsterDisposition11.5 av

Bakgrund11.5.1

intebehövsDärförinkomst.tillförssäljsegendom statenNär en
beslutabefogenheter attregeringens omreglerendast angersom

förutsätt-vilkaunderocksåegendom,försäljning utanstatensav
skallförsäljningsinkomstersådanahurbeslutafårregeringenningar

disponeras.

uttryckli-bestämmelsenågoninteinnehållerRegeringsformen som
skallegendomförsäljningfrån statensinkomsterhur avangergen

sammanhanget.ibetydelsedockreglerNågra ärdisponeras. av
hurbestämmer statensriksdagendet är1:4RFI att somanges

inte9:2enligt RFfårmedelanvändas. Statensskallmedel
riksdagenochbestämtharriksdagenanvändas änsättannat

statsmedelanvändningbudgetreglering avbestämmer omgenom
behov.skildaför

medel.egendom utgör statensförsäljningfrånInkomster statensav
därförtillkommer ytterstmedeldessadisponera överRätten att

riksdagen.

förbereds attförsäljningsinkomstervissa genomHanteringen av
antalinnehållerstatsbudgeten ettbeslutaderiksdagenden av
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inkomsttitlar kan tillföras inkomster försåld egendomsom av av
olika slag.

Andra bestämmelser förutser regeringen haratt eller i fallvart-
kan dispositionsrätt till vissa försäljningsinkomster.ges Enligt RF-
9:2 får riksdagen bestämma medel i anspråk iatt ordningtas annan
än budgetreglering. Vidare föreskrivs igenom RF 9:8 att statens
medel och övriga tillgångar står till regeringens disposition.
Dessutom i RF 9:9 riksdagen i den omfattningattanges som
behövs fastställer grunder för förvaltningen egendomstatensav
och förfogandet den.över

En till hands liggandenära tolkning bestämmelserna i regerings-av
formen inkomsterär från försäljningatt egendomstatensav
disponeras riksdagen inte riksdagen beslutatav ellerom annat
praxis gjort det brukligt regeringen får beslutaatt dispositionen.om
Riksdagen har inte beslutatännu några samlade föreskrifter som

under vilka förutsättningar regeringenanger får besluta om
dispositionen forsäljningsinkomster. Däremot finns särskildaav
beslut där riksdagen markerat sin vilja. Vidare har praxisen
utvecklats.

När utredningen i detta avsnitt behandlar försäljningsinkomster
inte inkomster från sådan löpande försäljningavses ochav varor

tjänster behandlas i avsnitt 9.5. Som i inledningensom tillanges
detta kapitel avsnitt ll.l regleras i förevarande avsnitt i stället
inkomster från sådana försäljningar intermittent görssom mer av
egendom ingått i eller ianvänts statligsom myndighetsen
verksamhet. Sådan egendom kan utgöras mark, byggnader,t.ex.av
utrustning, rättigheter, föremål, aktier och fordringar.

Tidigare de investeringar gjorde i allmänhetvar statensom
anslagsfinansierade. Det fanns då ganska tydligt sambandett
mellan riksdagen beslutad medelsanvisning ochen av vissen
investering. Under år har emellertid affärsverkens investe-senare
ringar, framgår kapitel lO, finansierats medsom lån i Riks-av
gäldskontoret och med lånäven hos andra kreditgivare.senare
Även Statens fastighetsverk och Fortifikationsverket finansierar
investeringar med lån i Riksgäldskontoret. Sedan år tillbakaett par
finansieras dessutom alla myndigheters investeringar i s.k. anlägg-
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Riksgäldskonto-ilånmedförvaltningsändamålförningstillgångar
ret.

medels-mellansambandettilllederlånefinansiering attDenna
övergångs-långrelativtUnderinvestering bryts.ochanvisning en

egendominnehamyndighetersamtliga somattdocktid kommer
dessutomÄven kommerfortsättningenianslag.medfinansierats

medfinansierasinvesteringskaraktär attanskaffningarvissa av
ochinvesteringmellansambandindirektanslagsmedel. Ett en

underkapitalkostnademafalli de enfinnaskommeranslag att
anslag.frånmedelmedfinansierasskallårföljd av

avgiftsinkomster,medfinansieratstillgångarocksåStaten äger som
innehasålderegendomfinnsDessutomgåvor.eller som avbidrag

oklar. Dessafinansieringen ärursprungligadär denochstatenav
hartillgångarnahurbestå. Oavsettkommerförhållanden att

egendomsådanförsäljningfråninkomster avfinansierats, utgör
medel.statens

dispositionbeträffandeiakttasnärvarande avförordningDen som
härutredningenegendomsådanförsäljningfrån sominkomster av

följande sätt.beskrivasdragikanbehandlar stora

undervärdebokförttillgångarstatliga ettharundantagvissaMed
avskri-heltegendomen ärtillsdvs.livslängden,ekonomiskaden

ellerkonstnärligtfrämstmedegendom ettUndantag ärven.
ändamålsenligt sättberäknaskan ettintevärdehistoriskt som

betraktasintenärvarandeför ensomkrigsmateriel,samt som
beslutaregeringenfårvärde,bokförtegendomenSaknartillgång.

anslagsfinan-Harförsäljningsinkomsten.heladispositionen avom
detmotsvarandemedeltillförsvärde,bokförtegendomsierad ett
fårRegeringenstatsbudgeten.inkomsttitel påvärdetbokförda en
tillförhållandeiunderskottrespektiveöverskotthurbeslutasedan

täckas.ellerdisponerasskallvärdebokfört

fårRiksgäldskontoret,imed lånfinansieratsegendomenHar
försäljnings-deldendispositionenbesluta avregeringen avom

Pålösts.harlånkvarståendesedanåterstårinkomsten som
skallunderskotthurbesluta ettregeringenfårmotsvarande sätt

täckas.
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I samband med regeringen åratt 1991 bemyndigades säljaatt
aktier istatens 34 tidigare helägda aktiebolag uttalade riksdagen att

intäkterna från försäljningarna skulle föras statsbudgetenöver om
inte beslutas prop.annat 1991/92:61, bet. l991/92:NU10, rskr.
1991/92:92. Näringsutskottet ansåg regeringenatt kundeäven
besluta låta influtnaatt medel från försäljningen användas för
direkt amortering statsskulden redovisasutan på statsbudge-att

Regeringen fickten. således inte disponera inkomsterna från dessa
aktieförsäljningar. Som redovisasnärmare i avsnitt 11.3 förvaltar
åtskilliga departement och myndigheter särskilt affärsverken- -aktier i mångaägerstaten andra bolag desom 34än som nyss

Ävennämnts. dessa aktieinnehav starktär skiftandeom av
karaktär, kan det regeringen inteantas fåratt disponera försälj-
ningsinkomster från dessa innehav medgivandeutan frånett
riksdagen.

I sammanhanget kan erinras statsmaktemas beslut prop.om
1994/95:219, bet. 1994/95:BoU20, rskr. 1994/952427 i fråga om
enhetlig räntesättning och finansiering statliga bostadslånav m.m.
Detta innebar vissa statliga bostadslånatt överlåts till ett statenav

aktiebolag.ägt Försäljningsintäkten skulle inte redovisas
statsbudgeten föras direktutan statsskulden. Inte hellermot i detta
fall, således gällde fordringar, ficksom regeringen disponera
försäljningsinkomsten.

Särskilda regler för disposition försäljningsinkomster tillämpasav
för åtskilliga myndigheter har omfattande investerings-som en mer
verksamhet. Exempelvis skall Statens naturvårdsverk tillföra
anslaget A Investeringar inom miljöområdet intäkter från
försäljning fastigheter och medlen skall användasav till nya
investeringsändamål. Medlen disponeras således regeringen förav

visst ändamål.ett Statens fastighetsverk SFV får disponera hela
inkomsten från försäljning sina fastigheter. Däremot skallen av
Fortifikationsverket, bedriver likartad verksamhet, vidsom en
försäljning invärderad fastighet redovisa medelav en motsvarande
det bokförda värdet inkomsttitel.mot en

I sammanhanget kan erinras riksdagen bemyndigatatt regering-om
prop. 1990/912102 bil. bet. 1990/91:FöU8,en rskr. 1990/91:
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inkomsteranvändaområdeFörsvarsdepartementetsinom285 att
reinvesteringar.föregendomfastförsäljningfrån av

dispositionregler försärskildagälleraffärsverkenstatligadeFör
affärsverk,fyrafinnsnärvarandeFörförsäljningsinkomster.av

ochSjöfartsverketLuftfartsverket,järnvägar,Statensnämligen
ekono-bl.a.medverkkraftnät. Dessa styrssvenskaAffärsverket

myndig-dessasoliditet. Förochavkastningfrågamål imiska om
viddegällerinvesteringar, attföranslagdisponerarinteheter, som

skallintetillgångarandraochaktierfastigheter,bl.a.försäljning av
värdebokförda motegendomensmotsvarande enmedelredovisa

bemyndigandensärskildainhämtatharRegeringeninkomsttitel.
351993/942166frågor se omi dessa s.riksdagen t.ex.från prop.

kraftnät.Svenska133bil. 131994/952100ochSJ oms.prop.

egendomförsäljningfråninkomsteranvändafårAffärsverken av
investeringsplanerflerårigaenligtinvesteringarfinansieraför att

Myndigheternastill.ställningtagitfallde flestairiksdagensom
affársverkenFördetta.följdminskarupplåningsbehov avensom
medelredovisa mot-behöverde intedessutomgälleroch SFV att

kapitelframgårinkomsttitel. Somavskrivningar avsvarande mot
föranvändasoch kanmyndigheteniställetimedlenfår10 stanna

ekonomiaffärsverks ärEttinvesteringar.finansiera t.ex.att nya
verksamhetenstatsbudgetenavskild frånlika omdärför somnästan

exempelvis statenetträttssubjekt än staten,i avbedrivits annatett
aktiebolag.ägt

föreller SFV närvaran-varken SJkonstaterasslutligen attkanDet
avkastningskravetmotsvarandemedelinlevererabehöverde

därförÄven medel kandessastatsbudgeten.tillstatskapitalet
investeringar.finansieraföranvändas att

Överväganden1.5.21

hurbeslutsamlatnågotfattatinteframgått, omhar,Riksdagen som
hanteras.skallegendomförsäljning statensfråninkomster av

beslut. DessasärskildavissameddelatriksdagenharDäremot
slagolikamellanskiftartillämpas,praxisdenliksombeslut, som
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egendom och mellan olika verksamhetsområdenav och inomt.0.m.
liknande verksamhetsområden. Dessutom gäller olika i ochmen-för sig logiska villkor beroende egendomen har finansie-om-

med anslag, internarats lån eller på ochsätt egendomenannat om
har bokfört värde ellerett inte.

Enligt Budgetlagsutredningens uppfattning det angelägetär slåatt
fast grundläggande principer för dispositionen inkomster frånav
försäljning egendom ochstatens bestämmelserav att detta tasom

i budgetlagen.

Den naturliga utgångspunkten det riksdagenär att är bestäm-som
hur medel skallstatens användas.mer En enkel lösning därförvore

föreskriva alla inkomsteratt från försäljningatt egendomstatensav
skall tillföras inkomsttitel statsbudgeten. På dettaen skullesätt
medlen komma under riksdagens rådighet och få bidra till
finansiering anslag för olika ändamål riksdagenav beslutar.som
Detta också konsekvent tillämpning bruttoredovisningvore en av
på statsbudgeten. En fullt så kategorisk lösning dock inteär
lämplig. Den inte hellerär nödvändig för riksdagen skall kunnaatt

bestämma för vilka ändamålanses medel skallstatens användas.

För detta villkor skallatt uppfyllt det tillräckligtärvara att rege-
ringen inte får använda försäljningsinkomster för andra ändamål än
sådana riksdagen eller harett beslutatsom sättannat Säljsom.
egendom och inkomsterna används för återanskaffa i huvudsakatt
motsvarande egendom eller används för i huvudsak samma-
ändamål kan riksdagen ha kontrollsägas huröver medlen-
används. Det faktiska resultatet försäljningsinkomsterär att tillförs
verksamheten och motsvarande medelatt inte behöver anvisas med
anslag eller finansieras Ett inslagsätt.annat nettoredovisningav
föreligger. Naturvårdsverkets befogenhet använda inkomsteratt
från försäljning fastigheter till investeringsändamålav ärnya ett
exempel sådantett Ettsynsätt. exempel regeringenannat är att
enligt praxis har disponerarätt inkomsteratt från försäljning av
obrukbar eller obehövlig materiel. Regeringen har med stöd av
detta beslutat bl.a. dispositionen inkomster från försäljningom av

begagnade Drakenflygplan Österrike.till Finlandav och
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försälj-användningenkontrollfåockså överkan avRiksdagen
antingenverksamhetsområden tarskildafördenningsinkomster om

skallinvesteringardeinformeras störreeller somtillställning om
investerings-flerårigtillställningellervarje årgenomföras tar en

försäljningsinkomsterOminvesteringarna.förIåneramochplan en
sådanafinansieraföranvändsstatsbudgeten attattutan passera -- medlenhurkontrollha överriksdagen sägaskaninvesteringar

försäljningbeslutaregeringenför avBefogenheten attanvänds. om
underkronormiljoner50värdetillegendomfast ett avupp

fastigheter,iinvesteringarföranvändsinkomstenförutsättning att
deexempelAndra utgördettaexempel synsätt.kan ettsomses

Luftfartsverket,bl.a.förfinnsliknandeochinvesteringsplaner som
svenskaAffársverketochfastighetsverkStatensFörsvarsmakten,

kraftnät.

inteegendom ärförsäljningdåsituationeremellertidfinnsDet av
anpassningenochutvecklingeniföreteelsenaturligochnormalen

försäljningfalletkanverksamhet. Dettastatlig enomvaraav en
upphör,verksamhet attstatligmedhänger att t.ex. ensamman

omfattningen väsent-ellerpåtagligtändras attverksamhetsformen
deoch förverksamhetenÄndamålet statligadenförförändras.ligt

detfallsådana ärdå. Iförändrasdennaianvändsmedel som
inkomsttiteltillförsförsäljningsinkomstennaturligt enatt

Ettregeringen.disponerasfårintesåledesochstatsbudgeten av
bil.1993/942150beslut prop.statsmakternasdettaexempel på är
denfråninkomsterna1993/941453rskr.1993/94:FiU20, attbet.

tillförasskulleoljelagrenstatligade enförsäljningenfortsatta av
intehadeoljelagren ettvidarehörsakenTill attinkomsttitel.

värde.bokförtobetydligt

försäljning statensfråninkomsterhur avBestämmelser om
uppfatt-Budgetlagsutredningensenligtbörskall hanterasegendom

hurbestämmerriksdagendetfaktum ärdetfrånutgåning att som
användas.skallmedelstatens

försäljningbeslutariksdagen avattankommerdet omNär
försälj-tillställningocksåriksdagenbör taegendom omstatens

hanterasinkomsttitel ellertillförasskallningsinkomsten en
tillfällenvid någrariksdagenharExempelvisnågot sätt.annat

direktför amorteraanvändasskall attinkomsternabeslutat att
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statsskulden. Ett sådant beslut dockär onödigt, eftersom stats-
skulden automatiskt minskar beslut inte fattas någonom om
tillkommande utgift med anledning inkomsten.av

I lagen måste det vidare bestämmelsertas dispositionom av
försäljningsinkomster i de fall då regeringen har beslutat om
försäljningen. Av skäl angivits bör utgångspunktensom ovan, vara

regeringen endastatt får använda inkomster för sådana ändamål
riksdagen eller beslutatettsom sättannat Detta uppfylltärom.

försäljningsinkomstema används förom återanskaffaatt egendom
den såldamotsvarar egendomen ellersom används för i huvudsak

ändamål. Reglerna bör inte tvingandesamma så regeringenattvara
alltid har möjlighet redovisa försäljningsinkomstatt en mot en
inkomsttitel.

Till börja med kan detatt lämpligt särskilt reglera deatt fallvara
då den försålda egendomen har i verksamhetanvänts för vilkenen
riksdagen har Ävengodkänt investeringsplan. regeringenen om
tillåts besluta hela inkomsten skallatt användas för finansieraatt
investeringar ingår i planen, kan riksdagen alltjämtsom hasägas
kontroll medlensöver användning. riksdagensFör vidkommande
innebär detta endast lägre anslag behöveratt anvisas eller mindre
lånemedel behöver ställas till förfogande för investeringar som
riksdagen redan tidigare beslutat om.

Budgetlagsutredningen skäl finnsatt pröva inteanser att om
investeringsplaner för olika statliga verksamheter kan utformas och

för riksdagenpresenteras på enhetligtett Likasåsätt. kan detmer
prövas inte innebörden det godkännandeom inhämtas frånav som
riksdagen kan klargäras, främst i fråga vilka åtagandenom som
regeringen och myndigheterna får göra med stöd- av en-
godkänd investeringsplan. Det behöver tydliggöras god-om
kännandet planeringsinriktning elleravses bemyndigan-vara en ett
de ikläda ekonomiskaatt förpliktelser.staten

I övriga fall dvs. regeringennär beslutat försäljningom- av egen-
dom inte har ianvänts verksamhet för vilkensom riksdagenen
godkänt investeringsplan bör det vilketen sätt anskaffningen-

tillgången har finansierats bestämmandeav för regeringensvara
disponerarätt försäljningsinkomsten.att Skilda regler bör gälla
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medfinansieratsharegendomenförsåldadenberoende om
ellerlån sätt.anslag, annat

böranslagmedfinansieratsegendomenanskaffningenHar av
värdetbokfördabetydelse. Detfåvärdebokfördaegendomens

avskrivningar. Detmedminskatanskaffningsutgiñenutgörs av
anslagsmedlendeldensåledesvärdetbokförda sommotsvarar av

tillåterförasdärfördel bör stats-förbrukats. Dennainteännu
delinkomsttitel. Denredovisas mot avbudgeten att engenom

få disponera.regeringenböråterstårförsäljningsinkomsten som
försäljnings-så högeftersträvaincitament attDetta utgör ett en

dockbörinkomstendelåterståendemöjligt. Dennainkomst avsom
verksamhet däri denanvändasskallfrittfå disponerasinte utan

riksdagenkanPå detta sättharegendomenförsålda använts.den
medlen.kontrollenbehålla över

onödigundvikaoch föraffärsmässighetfrämja attsyfteI att
inkomstenhelafå disponeraregeringenböradministration, om

sådanabl.a.gällerbelopp. Dettamindretilluppgårdenna ett
igjortmyndighetbeloppmindretillinvesteringarenstaka ensom

lånförvaltningsändamål att taför utananläggningstillgångar upp
Även inkomstendockfall krävsi detta attRiksgäldskontoret.i

haregendomenförsåldadär denverksamheti dendisponeras
använts.

isäljsaktierelleregendomfastblir när enSituationen annanen
investerings-godkändriksdagensaknasdär detverksamhet en av

försäljningsärendenexempeldåöverlåtelser utgörplan. Dessa
verksamheteniföreteelser utannaturliganormala ochinte ärsom

vilketdetförändringväsentlig sättutgör avensnararesom
försäljningvidhela inkomstenDärför börbedrivs.verksamheten

inkomsttitel.redovisasegendomsådan mot enav

försäljningsinkomstenskallmed lånfinansieratsegendomenHar
incitamentlånet. Somåterbetala ettanvändas förhandi första att

börmöjligt,försäljningsinkomsteruppnå såför stora somatt
verksam-idisponerasskall fåöverskottetbeslutafåregeringen att

gälladock intedettaböranförtsskälheten. Av ovan,somsamma
detfall börsådanaförsålts. laktierelleregendom somdå fast
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återstår inkomsten sedan lånet lösts redovisas inkomst-av mot en
titel.

I del fall har anskaffningen den försåldaen egendomenav
finansierats med anslagsättt ellerän lån. Det sig bl.a.röranna

gåvor och donationer eller egendom anskaffats medom medelsom
från avgiftsfinansierad verksamhet. vissa fallI har medel motsva-
rande avskrivningar och avkastning fått behållas i verksamheten.
Dessutom täcks fall där inte finansieringen kan knytas till en
bestämd källa. fallI dessa bör regeringen få beslutasom att
försäljningsinkomsten skall disponeras i den verksamhet där den
försålda egendomen har använts.

Reglerna bör inte tvingande, dvs. regeringen skall alltid havara
möjlighet redovisa försäljningsinkomstenatt inkomsttitel.mot en

Regeringens beslut dispositionen försäljningsinkomster kanom av
ha formen förordning, bestämmelse i regleringsbrevet förav en en

viss verksamhet eller särskilt beslut avseende inkomstett frånen
viss försäljning.en

Genom antydda lagbestämmelser och kompletterande före-nu
skrifter skänks såväl stadga klarhet den praxis isom som -
frånvaron regler fastställda riksdagen utvecklats förav av -
dispositionen inkomster från försäljning egendom.av statensav

Mot denna bakgrund föreslår Budgetlagsutredningen det iatt
budgetlagen föreskrivs riksdagen har beslutatatt om om
försäljning egendom, ankommerstatens det på riksdagenav att
särskilt besluta försäljningsinkomsten skall disponeras påom

redovisassättannat än inkomsttitelatt på statsbudge-mot en
ten.

Vidare regeringen har beslutatatt försäljninganges om om av
egendom har i verksamhet föranvänts vilken riksdagensom en
godkänt investeringsplan, får regeringen beslutaen att
inkomsten skall disponeras för finansiera investeringaratt som
ingår i planen.
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följandeskallbeslutatregeringenförsäljningövrigVid omsom
gälla.

anslag,medfinansieratsharegendomenanskaffningenOm av
återstårinkomstendeldenbeslutaregeringenfår att somav

skallinkomsttitel,redovisatsvärdetbokförda motdetsedan en
haregendomenförsåldadär denverksamhetdenidisponeras
börvärdemindreegendomförsäljning skettHaranvänts. avav

ianvändasskall fåinkomstenhelabeslutafâregeringen att
skallsåltsaktierelleregendomfastverksamhet. Hardenna

inkomsttitel.redovisasinkomstenhela motdock en

fårmed lån,finansieratsharegendomenanskaffningenOm av
föråtgårinteinkomstendeldenbeslutaregeringen att somav

dendärverksamheti dendisponerasfårlånet,återbetalaatt
Överskott försäljningfrånharegendomenförsålda använts. av

redovisasdockskall motaktierelleregendom enfast
inkomsttitel.

finansieratsegendomenförsåldadenanskaffningenHar av
skallinkomstenhelabeslutaregeringenfår attsättannat

haregendomenförsåldadendärverksamheti dendisponeras
använts.
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ochUppföljning,12 prognoser
utfall

Utredningens förslag:

utgifter ochRegeringen skall följa hur inkomster,statensnoga
beslutade eller beräknadeupplåning utvecklas i förhållande till

budgetår skallVid minst tillfällen under löpandebelopp. två
förklararegeringen redovisa för riksdagen ochprognoser

budgeterade belopp och beräknatväsentliga avvikelser mellan
utfall.

fyra månader efter avslutatVidare skall regeringen ettsenast
statsbudgetens preliminärabudgetår för riksdagen redovisa

förklarainkomsttitlar och anslagutfall uppdelat samt
budgeterade belopp och detväsentliga avvikelser mellan

preliminära utfallet.

nio månader efterdet möjligt, dockSå ettär senastsnart
årsredovis-regeringen ombesörjaavslutat budgetår, skall att en

Årsredovisningen skallför till riksdagen.ning lämnasstaten
ñnansieringsanalysinnehålla resultaträkning, balansräkning och

inkomsttitlar ochdet slutliga utfallet statsbudgetenssamt
anslag.
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Budgetprognoser12.1

Bakgrund12.1.1

budgetpropositionen och kompletteringspropositionenl redovisar
regeringen beräkningar inkomsterstatsbudgetens samlade ochav
utgifter för det innevarande budgetåret. förUnderlaget dessa
beräkningar budgetprognoser och inkomstberäkningarär som
Riksrevisionsverket RRV bilaga till de nämndaIgör. en
propositionerna redovisas för varje inkomsttitel det belopp som
tagits i statsbudgeten och aktuella NågonRRV:supp prognos.
motsvarande detaljerad redovisning för de olika anslagen lämnas
inte. propositionernaI regeringen skillnaderna mellananger
regeringens och inkomster respektive utgifter.RRV:s prognoser av

Under löpande budgetår vid fem ellerRRVpresenterar sex
tillfällen det förväntade budgetutfallet. Dessaöverprognoser
budgetprognoser grundas beräkningar alla inkomsttitlar ochav
anslag. den publiceras endastI dock störreprognos som anges
inkomsttitlar och anslag. Budgetprognoserna innehåller uppgifter

utfall för budgetårets gångna månader och för deom prognoser
Ävenåterstående månaderna. uppgifter utgifter vid sidanom av

statsbudgeten påverkar Iånebehov redovisas. RRV:sstatenssom
publicerade budgetprognoser tillgängliga för riksdagen.är

RRV:s budgetprognoser uppmärksammades under lång tid av en
ganska liten krets. naturligt budgetsaldotDetta så längevar var
litet kredit- och valutareglering tillämpades. budgetunder-Närsamt
skottet kredit- och valutamarknaderna avreglerades,växte samt
ökade såväl de finansiella marknadernas intresse det politiskasom
intresset för budgetprognoserna kraftigt.

RRVzs budgetprognoser har i första hand varit avsedda för
Finansdepartementets uppföljning utvecklas.hur finanserstatensav

emellertidDet svårt i det förflutna finna uppenbara tecken påär att
denna uppföljning statsbudgetens utveckling har föranlettatt av

regeringen vidta eller föreslå löpande budgetår.åtgärder underatt
Budgetprognoserna tidigare främst regerings-ha använtssynes av
kansliet underlag för budgetförslaginför års bestäm-nästaattsom
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inkomsttitlarochförslagsanslag samtvissautgångsnivån förma
reservationsanslag.påbehållningarstorlekenbedöma

1994/951150prop.våren 1995kompletteringspropositionenMed
syfteavseende. Idettaförändring i attpåtagligskedde dock en

kontrollstarkare överregeringenochriksdagentillförsäkra en
under vårenregeringengjordebudgetutvecklingen,ochbudgeten

vadanledningMedbudgetutvecklingen.uppföljning1995 avaven
ochåtgärdervissasjälvregeringenvidtogframkomdåsom

motverkaföråtgärderandrabesluta attriksdagenföreslog att om
utgifter.ökade

92l994/95:FiU20bet.fmansutskottet attanfördeVåren 1995 s.
använd-aktivkommit tillhadeknappastdittillsRRV:s prognoser

förunderlagutnyttjatshellerochbudgetarbetetning i ensom
Finansutskottetriksdagen.med attbudgetdialogfortlöpande angav

sällanriksdagentillpropositionerekonomisk-politiskaregeringen i
använde demmindrekommenterade ännärmare, somprognoserna

kunnaskulleöverskridandenhurförunderlag t.ex.att ange
enligtÅrets sig,skildekompletteringspropostionbemästras.

ochregeringsförslag itidigareavseende fråni dettaFinansutskottet,
anslagsöverskridandenpekadeklartregeringen störremed utatt nu

kommaavsågredovisade hur attförsta gångenföroch även man
dem.till medrätta

betalningar. DessaRiksgäldskontoret över statensgör prognoser
sikt,kortarefrämstlånebehovförutsetillsyftar statensatt

Riksgäldskonto-dockhartidUndermånader.vanligtvis två senare
lånebehov ävenbedömningredovisat sinoffentligt statensret av

period.längreför en

ochinkomster1995:49 PrognoserSOU överbetänkandet statensI
förslaglämnatnyligenBudgetprognosutredningenutgifter har som

ochanalyserberäkningar,vad gällerförbättringartillsyftar
lånebehov.ochutgifterinkomster,statensavprognoser

16-0295l0
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överväganden12.1.2

Noggrann uppföljning

de varandra följande faserna budgetprocessTre i ärstatensav
beredning, beslut och genomförande. dessa riksdagenAv är
ansvarig för beslutsfasen, förmedan regeringen ansvarigär

genomförandetberedningen budgetförslaget respektive denav av
beslutade verksamheten. Självfallet förekommer omfattandeen
beredning i riksdagen innan den når fram till sitt beslut om
statsbudgeten lång beslutoch naturligtvis fattar regeringen raden

beredningi berednings- och genomförandefaserna. Benämningama
inteoch beslut i de fallen emellertid aktivitet ochavser ensenare

tidsmässigt skede. Under genomförandet verksamheten skerett av
normalt löpande uppföljning. Efter avslutat budgetår ingår somen

defjärde fas i budgetprocessen kontroll och utvärdering aven
finansiella och sakliga resultaten.

budgetprocess skall effektiv alla de nämndaFör måsteatt en vara
faserna fungera beslutat bet.väl. Riksdagen har nyligen
1993/94:KU18, rskr. 1993/942424 och bet. 1994/95:KU2, rskr.
1994/95:5 reformera sin medverkan i den statliga budgetpro-att

statsbudge-bestämt i den fas där beslut fattasnärmare omcessen,
forskningsresultatkapitel utredningen empiriskaI 4ten. presenterar

talar för uppföljning den budgeteradeattsom en noggrann av
budget-verksamhetens genomförande kan medverka till skärpaatt

statsmakternas löpandedisciplinen. det följande behandlas hurI
uppföljning under genomförandefasen kan förbättras.

budgetårMed den hittillsvarande förläggningen harstatensav mer
månader från regeringen fattat de avgörande24 löpt detän att

besluten budgetförslaget för visst till dess utfallet harårettom
redovisats. budgetutfallet påkallar åtgärder krävs tid förOm

väl fattats,beredning sådana och beslut åtgärder harnär tarav om
kan detdet viss tid innan dessa får avsedd effekt. Sammantageten

samband med densig tidsspann på månader.36 Iröra ettom
förestående till kalender-övergången budgetårett motsvararsom

situationenåret komprimeras tidsspannet några månader men
förbättras inte väsentligt.



291utfallochUppföljning,1996:14SOU prognoser

ochstelbentfullt såintedock budgetprocessenverklighetenI är
underiakttagelserDe görsi tidenutdragen antytts. somnusom

användsverksamhetenbudgeteradeför årdengenomförandet ettav
samtidigtbudgetårsberedningvid dennaturligt nästahelt somav

litenalltförhittills iuppföljningenuppenbartändåsker. Det är att
krävsåtgärder.korrigerande Dettainriktadvaritutsträckning

statsfmansielltföranledsstyrbehovdeför motatt av ensomsvara
kredit- ochpåreaktionernasnabbadesituationansträngd samt av

valutamarknaderna.

EU-medlem-skärps dessutomuppföljningaktivKraven genom
Europeiskaupprättandei Fördragetartikel 1040skapet. Av avom

förfaranden pånationellahaskyldighetföljergemenskapen atten
alltförundvikamöjligtdet storabudgetområdet attgörsom

protokolliartikel 3enligt ärskall också,Sverigeunderskott. som
EG-underrättaregelbundetochsnabbttill fördraget,bilaga

ochunderskottetoch faktiskaförväntadedetkommissionen omom
följakommeruttalande denRegeringens attskuldnivån. att upp

till detförhållandeiutvecklingenhalvåroch varje stämma av
bakgrund.dennakankonvergensprogrammet motantagna ses

inre ochpåverkasverksamheten yttrestatligadenFör att avsom-
kraftigaalltföravsedda målkunnafaktorer skall utanmotstyras-

skerinformationåterföringnödvändigtdetsvängningar, attär av
styråtgärdernödvändigaförförutsättningsnabbt. Detta attär en

tillräcklighadröjsmål. Föronödigtvidtasskall kunna attutan
följagenomförandefasenunderregeringenkontroll behöver noga

denförhållande tilliutvecklasolika stats-budgetenshur poster
utvecklingenbetyderbeslutat.har Detriksdagenbudget att avsom

transaktionerekonomiskaandraoch anslaginkomsttitlar samt som
underuppmärksammaslånebehov behöverpåverkar statens

genomförandefas.budgetens

lämpligmedregeringeninnebärutvecklingenföljaAtt attnoga
viddensåutvecklingeninformationskaffar sig attperiodicitet om

riksdagenföreslåelleråtgärderkorrigerande attvidtabehov kan
åtgärder.sådanabesluta om

budgetpro-införs iutgiftsramarutgiftstak ochförfarandet medNär
överskrids.intedessaskeuppföljningbehöver attäven avcessen
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Aktiva åtgärder avseende olika anslag och inkomsttitlar kan behöva
vidtas för de politiska avvägningar liggeratt i riksdagenssom
beslut utgiftstak och utgiftsramar skall bli realiteter underom
budgetens genomförandefas.

Mot denna bakgrund föreslår Budgetlagsutredningen det iatt
budgetlagen regeringen skall följa hurattanges statensnoga
inkomster, utgifter och upplåning utvecklas i förhållande till
beräknade eller beslutade belopp.

Budgetprognoser

Regeringen, för beredningen och genomförandetsom ansvarar av
den verksamhet ingår i statsbudgeten, behöver ganska oftasom

eller underlag för statsbudgetensprognoser prognoser om- -
inkomster och utgifter. Dessutom behövs utgifts-prognoser om

utnyttjande interna låneramar och krediterramar, om samtav om
lånebehov. Sådanastatens betydelse bl.a. förärprognoser av

uppföljning den löpande budgeten, för bedömning behovetav av
åtgärder under löpande budgetår och för beredningenav av

budgeten för det kommande budgetåret.

Delar den statliga verksamheten finansieras med avgiftsinkom-av
inte redovisas statsbudgeten.ster Sådan verksamhet skallsom

i regel fullnå kostnadstäckning och uppstår normaltsammantaget
inte några eller underskott.över-stora Denna verksamhet kan
därför inte förväntas leda till några egentliga statsfmansiella
problem. Behovet regelbundna därför tämligenärav prognoser
litet. Däremot ingår det i regeringens och ledningsansvarägar- att
ha löpande kontroll dessa verksamheter.överen

I 1995 års kompletteringsproposition prop. 1994/952150 56s.
anförs rutiner och behöver utvecklasatt så tendenserattprocesser
till utgiñsöverskridanden snabbt kan korrigeras, antingen genom
beslut regeringen eller förslag tillställs riksdagenattav genom om
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åtgärder för säkerställa de utgiftstak beslutade kanäratt att som
hållas och målen för budgetpolitiken uppnås.att

Budgetlagsutredningen har inte anledning anföra synpunkter påatt
hur ofta regeringen bör utforma eller inhämta överprognoser
statsbudgetens inkomster och utgifter eller hur arbetet med sådana

bör organiseras.prognoser

Däremot Budgetlagsutredningen rimligtdet äratt attanser
riksdagen beslutat regeringensstatsbudgeten och ärsom om-
uppdragsgivare vid tillfällen undernågra löpande budgetår av-
regeringen tillställs redovisning dittillsbudgetutfallet underen av
budgetåret och framför allt bedömning utfallet för helaen av
budgetåret. Väsentliga avvikelser bör därvid förklaras. Sådan
rapportering kan ingå i den redovisningsskyldighet införanses
riksdagen beskrivs i kapitel Om statsbudgeten eller delarson1 av
den visar sig utvecklas i riktning inte förutsetts vidsomen
budgetregleringen, det naturligt innehållet i kanär att prognoserna

upphov till debatt riksdagen.och beslut ige

regeringenDet inför riksdagen för genomförandetär som ansvarar
den budgeterade Regeringenverksamheten. bör därför överläm-av

avseende statsbudgetens utfall. Självfallet ärna en egen prognos
det dock inget hindrar regeringens i ellerstörreattsom prognos
mindre utsträckning baseras från underlydandeunderlag
myndigheter.

kan diskuterasDet hur ofta regeringen bör redovisa budgetutfall
och till riksdagen. Med till praxis andrahänsynprognoser

kanområden det sig rimligt kvartalsvisa undermedte prognoser
löpande budgetår. finns sökaDet emellertid skäl att passa
rapporteringen i riksdagens och årliga arbetscykel.regeringens
Enligt Budgetlagsutredningens uppfattning det lämpligtär att
regeringen lämnar budgetprognoser riksdagen vid de tidpunktertill

föreskrivna för den ekonomiska vårpropositionen respektiveärsom
budgetpropositionen. då baseradePrognoserna kan vara
föregående års utfall och respektive kvartals utfall från dettvåett
löpande budgetåret. Sådana det förväntadeavserprognoser, som
utfallet innevarande års budget, sannolikt minst likaär ettav
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intressant beslutsunderlag för års statsbudgetnästa detsom
föregående årets utfall.

Detaljerade budgetprognoser bör därför normalt ingå i budgetpro-
positionen och den ekonomiska vårpropositionen. Något hinder bör
dock inte finnas för i stället överlämnasatt tillen prognos
riksdagen med skrivelse detta vid något tillfälle bedömsen om
lämpligt. Något hinder bör självfallet heller inte finnas för
regeringen så bedöms lämpligt,när lämnaratt, ytterligare budget-

till riksdagen vid andra tillfällen under året.prognoser

förhållandeI till den beräkning den löpande statsbudgetensav
inkomster och utgifter, regeringen för närvarande lämnar tillsom
riksdagen med budgetpropositionen och kompletteringspropositio-

innebär utredningens förslag presentationen behövernen, att göras
utförligare i fråga utgifterna. Dessutom kan förklaringarnaom
avseende avvikelser i del fall behöva utförligare.en vara

För närvarande redovisas i budgetpropositionen ochprognoser
kompletteringspropositionen, dvs. ijanuari och april. fortsättning-I

kommer detta ske i budgetpropositionen och denatt ekonomiskaen
vårpropositionen, dvs. i september och april. På detta erhållssätt

redovisning hösten och på våren, vilket ändamåls-en ären mer
enligt.

förstärktEn uppföljning med redovisning till riksdagen av
budgetprognoser bör olika kunna medverka tillsätt de iatt
statsbudgeten beloppen efterhand bättreupptagna motsvarar
budgetutfallet. Tillgången till prognosmaterial i berednings-gott
fasen bör leda till beräkningar anslag, utgiftsramaratt ochav
inkomsttitlar blir bättre. I riktning bör det förhållandetsamma
verka regeringen får vilja slippaatt behöva lämnaantas att
förklaringar till avvikelser vittnar bristande vidsom om omsorg
beräkningen de anslags- och inkomstbelopp tagits iav som upp
statsbudgeten.

För öka informationsvärdeatt bör de påprognosernas presenteras
sådant uppmärksamhetenett sätt riktas sådanaatt anslag,mot

inkomsttitlar och utgiftsramar där avvikelsema väsentliga iär
Övrigarelativa eller absoluta tal. områden kan presenteras ett
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sammanfattat Vad skall väsentligsätt.mer som anses vara en
avvikelse kan diskuteras. Enligt utredningens uppfattning motiverar

eller underskridande det budgeteradeöver- beloppet medett av
fem normalt förklaring. sådan förklaringän Iprocentmer en en

kan ibland det resultat uppnås i verksamheten behöva belysas.som

denna bakgrundMot föreslår Budgetlagsutredningen iatt
budgetlagen regeringen vid minst tillfällentvå underattanges
löpande budgetår skall redovisa för riksdagenprognoser
avseende utfallet inkomsttitlar och anslag samt statens
lånebehov och förklara väsentliga avvikelser mellan budge-
terade belopp och beräknat utfall.

12.2 Statsbudgetens utfall

Bakgrund12.2.1

För närvarande lämnar regeringen efter avslutat budgetår inte
någon samlad redovisning till riksdagen hur utfallet blev deav
olika inkomsttitlarna och anslagen jämfört med i statsbudge-m.m.

belopp. ingårDäremot i budgetpropositionen bil. 1ten upptagna
Finansplanen flera sammanställningar budgeterade belopp ochav
utfall med indelning i de inkomster, utgifter ochstoraen grupperna
saldo. bilagaEn till finansplanen innehåller också beräkningRRV:s

det definitiva utfallet inkomsttitlarna för föregående bud-av
getår. de departementsvisaI huvudtitlarna vidare föregåendeanges
års utfall i anslutning till behandlingen de olika anslagen.av

Den detaljerade redovisning statsbudgetens utfall förmer av som
närvarande tillgänglig utformas för regeringen.RRVär Denav
innehåller samtliga inkomsttitlar och anslag i statsbudgeten och

de belopp upptagits i budgeten och det utfallanger som som
framkommer i myndigheternas redovisning. Vidare redovisas
reservationer, besparingar och merutgifter. Vissa budgettekniska
förklaringar lämnas också i fotnoter. lämnas inteDäremot några
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sakliga förklaringar till avvikelser mellan budgeterat belopp och
redovisat utfall.

RRV:s blir sin offentlighet tillgängligrapport förävengenom
riksdagen. Som ñnansutskottet bet. 1994/95:FiU20 har framhållit,
underställs den däremot inte riksdagen formellt och riksdagen får
inte heller någon samlad informationsättannat de avvikel-om

uppkommit mellan de anslagsbelopp anvisatsser som som av
riksdagen och den slutliga belastningen respektive anslag.

För närvarande saknas således särskilt i fråga utgifternaom en- -
sammanhållen redovisning från regeringen till riksdagen av
budgetutfallet detaljnivå den på vilkenmotsvararen som
riksdagen har beslutat budgeten.om

Överväganden12.2.2

Enligt RF 9:3 det riksdagenär företar budgetregleringen. Detsom
betyder riksdagen bestämmer till vilka beloppatt statsinkomstema
skall beräknas och anvisar anslag till angivna ändamål. Besluten
sammanställs i statsbudgeten. Genom val anslagstypav anger
riksdagen vilka villkor gäller for regeringens disposition desom av
olika anslagen.

Varken i RF 9 kap. Finansmakten eller RF kap.12om om
Kontrollmakten finns någon bestämmelse statsbudgetensattom
utfall skall redovisas for riksdagen.

Enligt Budgetlagsutredningens uppfattning det självklart denär att
någons uppdrag skött syssla också skall redovisa hursom en

detta utförts. I kapitel 6 föreslår utredningen därför det iatt
budgetlagen regeringen redovisningsskyldig införatt äranges
riksdagen. dennaI redovisningsskyldighet bör ingå efter avslutatatt
budgetår redovisa statsbudgetens utfall detaljnivåsamma som
den vilken riksdagen har beslut statsbudgeten. Det betyder att
uppgift skall lämnas för varje anslag och inkomsttitel. Väsentliga
avvikelser i förhållande till riksdagen beräknade och beslutadeav
belopp bör därvid förklaras.
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redovisa statsbudgetensskäl till regeringen börEtt annat att
till dedetta kan ledadetaljerade utfall för riksdagen är attatt

ibeslut uppmärksammasstatsfmansiella konsekvenserna olikaav
fråga lagreglera-ökad utsträckning. särskilt angeläget iDetta är om

analystransfereringsutgifter. fördjupadde skatteinkomster och En
förståelse förochutfallet bör kunna bidra till ökad kunskap omav

utgifts-olika inkomst- ochde mekanismer verksammaärsom
preci-successiv förbättradbidra tillområden. bör i sinDetta tur

förbättraddärmed tillsion och budgetering ochi enprognoser
budgetdisciplin.

ii de flesta länder, bl.a.Budgetlagsutredningen konstaterar att
konstitutio-föreskrivs ioch Tyskland,Danmark, FrankrikeNorge,

förskall redovisasstatsbudgetens utfalleller i budgetlagen attnen
parlamentet.

inkomsttitlarutfall uppdelatRedovisningen statsbudgetensav -
avvikelser mellantill väsentligaoch anslag och med förklaringar

riksdagen ihelst lämnas tillbudgeterade belopp och utfall bör-
ställningunderlag riksdagensådan tid den kan närutgöra taratt att

för framtida ekonomiskatill till riktlinjer denregeringens förslag
utgiftstak och utgiftsområ-riktlinjer kan innefattapolitiken. Sådana

lämnasredovisningen bordeden kapitel betyderse 14. Det att
för har dåUnderlag redovisningenföre utgången april.senast av

såledesmånad ochvarit tillgängligt för regeringen under någon
riktlinjer.förslag tillkunnat användas i regeringens beredning av

redovisning ochrutiner och använd förDe rapporte-system som
inte möjligtdet för närvarandering i emellertid ärgörstaten, att

utfallsredovisning förelämna slutlig och kommenteradatt en
april.utgången av

åtgärderdet önskvärtEnligt Budgetlagsutredningens mening är att
inkomsttitlar ochstatsbudgetensvidtas det slutliga utfalletså att
den ekonomiskasamtidigt medanslag kan redovisas för riksdagen

medger detta,och rutiner intevårpropositionen. Så länge system
utfallsredovisningpreliminärbör regeringen i stället överlämna en

till riksdagenöverlämnasenkla kommentarer. börmed Denna
Redovisningenvårpropositionen.samtidigt med den ekonomiska av
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det slutliga utfallet bör i stället ingå i den årsredovisning för staten
utredningen behandlar i avsnitt.nästasom

Mot denna bakgrund föreslår Budgetlagsutredningen iatt
budgetlagen regeringen fyraatt månader eftersenastanges ett
avslutat budgetår för riksdagen skall redovisa statsbudgetens
preliminära utfall uppdelat på inkomsttitlar och anslag samt
förklara väsentliga avvikelser uppkommit mellan budgete-som
rade belopp och det preliminära utfallet.

kapitelI 6 berör utredningen frågan regeringens redovisningom
bör behandlas något särskilt i riksdagen.sätt

Årsredovisning12.3

12.3.1 Bakgrund

Staten hade tidigare sammanhängandeett för budgeteringsystem
och redovisning innehöll driftbudget och kapitalbudgetsom en en

innefattade antalsamt kapitalfonderett möjliggjorde visssom en
förmögenhetsredovisning. ÅrriksbokslutEtt utfonnades. 1977
beslöt dock statsmakterna prop. 1976/77:130, FiU 1977/78:1, rskr.
1977/78:19 avskaffa dettaatt Drift- och kapitalbudgetamasystem.

enda statsbudgetersattes och kapitalfondema slopades. Någotav en
behov ansågs inte längre finnas löpande kunna följaattav
utvecklingen den samlade statliga förmögenheten. Redovisning-av

förmögenheten förenklades och avsågs ske endast fören av vissa
delar statsförvaltningen balansräkningarav att upprättadesgenom
för affärsverk och liknande statliga verksamheter.

I början 1980-talet uppstod förnyat intresse för förmögen-ettav en
hetsredovisning för RRV började delvisstaten. statistiskatt väg
sammanställa årsbokslut förett innehöllDet balans-staten. en
räkning där åtskilliga värderades schablonmässigtposter och där
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betydande tillgångar inte alls redovisades. Någon resultaträkning
Ännuingick intei detta årsbokslut. i början 1990-talet fannsav

inte någon sammanhållen redovisning med balans- och resultat-
räkningar för hela den statliga verksamheten.

Utvecklingsarbetet fortsatte och sedan budgetåret 1993/94 tillämpar
samtliga statliga myndigheter förregler bl.a. tillgångsredovis-nya
ning. Till följd detta har det blivit möjligt bokförings-attav
mässiga grunder utforma årsredovisning för inne-statenen som
håller konsoliderade resultat- och balansräkningar finansie-samt en
ringsanalys. utformade för budgetåretRRV 1993/94 årsredovis-en
ning för den ingickI hela verksamhetstaten. statens oavsett om
den finansierats från statsbudgeten eller Någonsätt.annat
ñnansieringsanalys ingick dock inte i denna första årsredovisning.

Enligt förordningen 1980:80 med instruktion för Riksrevisions-
verket skall varje år till regeringen lämna årsredovisningRRV en
för staten.

I 1995 års kompletteringsproposition prop. 1994/952150 bil. 1
presenterade och kommenterade regeringen de resultat- och
balansräkningar för avseende budgetåret 1993/94 RRVstaten som
utformat. Finansutskottet bet. 1994/95:FiU20 drog årsredovis-av
ningen vissa slutsatser finansiella ställning.statensom

överväganden12.3.2

kapitel föreslårI 6 Budgetlagsutredningen det i budgetlagen slåsatt
fast regeringen redovisningsskyldig inför riksdagen för denäratt
statliga verksamheten och för förvaltningen medel ochstatensav
övriga tillgångar. Vidare föreslås i nämnda kapitel det iatt
budgetlagen bestämmelse redovisningen skalltas atten geom

rättvisande bild verksamhet, det ekonomiska resultatetstatensen av
och ställningen förvaltningen medel och övrigasamt statensav av
tillgångar. Sådan redovisning årsredovis-lämnas normalt med en
ning.
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årsredovisning förEn bör omfatta samtliga medel.staten statens
börDen således innefatta inte bara medel avräknas motsom

inkomsttitlar och anslag statsbudgeten avgiftsñnansie-ävenutan
rad statlig verksamhet och andra transaktioner påverkar statenssom
tillgångar och skulder. årsredovisning skulle därmed omfattaEn

medel deponerats hos statliga myndigheter elleräven t.ex.som som
förmedlas uppdrag andra organisationer.statenav av

Till skillnad från årsbokslut, endast omfattar årets ekono-ett som
miska händelser och ställningen balansdagen, skall årsredo-en
visning innehålla kompletterande information så den bildäven att

lämnas blir rättvisande. Som exempel tänkbar tilläggsinfor-som
mation kan rapportering utnyttjade beställningsbemyndi-nämnas av
ganden och lämnade finansiella garantier. Vidare kan denav
lämnade informationen kommenteras och upplysningar lämnas om
viktiga förhållanden kända vid räkenskapsåretsärsom men som
slut inte påverkat årets ekonomiska resultat och ställning.ännu

redovisningDen statsbudgetens utfall utredningen behand-av som
lar i föregående avsnitt har samband med årsredovis-näraett en
ning för siffermässiga underlaget för båda redovisning-Detstaten.

hämtas bas detaljerade redovisningsdata.arna ur samma av
Samtidigt finns det väsentliga skillnader.

årsredovisningens resultaträkning redovisas intäkter ochI statens
kostnader. På hög summeringsnivå bland intäkterna t.ex.en anges
skatter, avgifter och övrigt medan bland kostnaderna t.ex.anges
transfereringar, driftkostnader och avskrivningar. lämnasI noter
kompletterande och detaljerad information. Medan utfallet påmer
inkomsttitlarna i årsredovisningen operiodiserad delmängdutgör en

intäkter från skatter, avgifter och övrigt, resultaträkningensärav
intäkter periodiserade. Vidare statsinterna transaktioner elimine-är
rade. Anslagen användsstatsinterna instrument förär attsom
bemyndiga regeringen och myndigheterna besluta utgifter.att om
Utfall anslagen kan således betraktas intemtransaktionersom
och elimineras därför principi årsredovisningen. Medan anslagen i
avräknas med operiodiserade utgifter, visas i resultaträkningen de
periodiserade kostnaderna driftkostna-för transfereringar ocht.ex.
der. Mellanskillnaden iolika periodiseringsposterutgörs av
balansräkningen. Skillnaden statsbudgetredovisningen ochmellan
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urvals- ochhuvudsakligensåledesresultaträkningen består av
elimineringar.periodiseringsdifferenser samt

anslag börochinkomsttitlarutfalletskillnadEn är attannan
riksdagenstatsbudgetingår i denmed de beloppjämföras somsom

intedäremotårsredovisning kanför år. Enhar beslutat samma
stället kanriksdagen. Iante-beslutjämföras med något enavex

föregåendeförårsredovisningenmedjämförelsefruktbar göras
uppfattningBudgetlagsutredningensEnligt ärbudgetår. en

anslaginkomsttitlar ochstatsbudgetensrapportering utfalletav
höjatillbidraoch kanintressei årsredovisningen attstortav

kapitel böri 7utredningen förordarinformationsvärdet. Som
itagitsanslagskrediterochanslagssparandeomfattningen somav

beslutatsöverskridandeneventuellaanspråk, liksom avsom
anslagsammanhang, såväli sådantregeringen, redovisas ett per

totalt.som

innebarstatsbudgetenreformerabeslut år 1977Statsmaktemas att
Ålderdom-budgetsystemet.moderniseringatt togs motsteg aven

ochavskaffadesbetydelsesaknadekonstruktionerliga som
dock ofrån-åstadkommas. Detförenklingar kundeväsentliga var

förutsätt-präglas dekomi viss månkomligt reformen attatt av
tiden.vid denförelågolika avseendenoch iningar synsätt som

1970-talet intemittenRedovisningstekniska metoder i avsom
finansiellainförts. Denstatsförvaltningen harfanns i numera

Härtillstarkt.utvecklatshar ocksåstatsförvaltningenstyrningen av
tidöverskådligoch understatsfinansiella lägetdetkommer äratt

krav påomständigheterkommer Dessaansträngt.att nyareservara
tillgodoseskanredovisningen ocksåstatligaden ensomsom nu

bedrivits.metodutvecklingföljd den somav

statligautveckling denvälkomna denanledningfinnsDet att av
har detBlandår.underredovisningen annatägt senaresom rum

riksdagenförför regeringenblivit möjligt presenteraatt en
årsredovis-konsolideradredovisningmyndigheternasgrundval av

balansräkningarochinnehåller resultat-ning för samtstaten som
årsredovisningtilläggsinformation. DennaFinansieringsanalys och

ställningochresultatfinansiellasamlad bild statens somavger en
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väl lämpadär underlag for olika intressentersutgöraatt analys av
ekonomi och for den politiska debatten.statens

fullgöraFör sin redovisningsskyldighet införatt riksdagen bör
regeringen enligt Budgetlagsutredningens mening ombesörja att en
årsredovisning for överlämnas till riksdagen.staten Denna
årsredovisning bör innehålla resultaträkning, balansräkning och
finansieringsanalys det slutliga utfallet statsbudgetenssamt
inkomsttitlar och anslag. börDen innehålla erforderligaäven
förklaringar och kommentarer. Utredningen vill erinra i ROattom
3:2 föreskrivs det i budgetpropositionen skall ingå redovis-att en
ning tillgångar och skulder. Formen för hurstatens dennaav
redovisning bör ske kan behöva Motsvarande informa-övervägas.
tion kommer nämligen ingå i balansräkningen, delatt utgörsom en

den årsredovisning utredningen föreslår skall lämnas tillav som
Årsredovisningenriksdagen. för budgetåret 1993/94, presente-som

rades i 1995 års kompletteringsproposition, god grund förutgör en
Övergångsvissuccessiv vidareutveckling. kan det fåen accepteras

årsredovisningen för innehåller ofullkomligheteratt istaten t.ex.
form ofullständig eliminering inomstatliga transaktioner ochav av
i fråga finansieringsanalysen.om

årsredovisningenI bör, i kapitel inte ingå någonnämnssom
samlad redovisning de sakliga resultat uppnås inom olikaav som
delar den omfattande och mångskiftande statliga verksamheten.av
Redovisning till riksdagen de resultat uppnås på olikaav som
politikområden bör, framgår kapitel 13, i stället lämnassom av
med budgetpropositionen, andra propositioner eller skrivelser.

Årsredovisningen för bör lämnas till riksdagen så detstaten snart
kan ske. Med nuvarande rutiner årsredovisning klarär åtta tillen
nio månader efter budgetårets utgång. Efter vissa utvecklingsinsat-

bör det möjligt få fram årsredovisning kanattser, vara en som
överlämnas till riksdagen innan kammaren sommaruppehåll igör
arbetet. Under överskådlig tid kommer det dock knappast att vara
möjligt ha årsredovisning för färdig i sådan tidatt denstaten atten
kan överlämnas till riksdagen vid den informationsmässigt mest
önskvärda tidpunkten, nämligen i slutet april riktlinjer förnärav
den framtida ekonomiska politiken börjar beredas i riksdagen.
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tidi sådanfärdigställasårsredovisningen har kunnatinteOm att
tid innan kammarenriksdagen i godöverlämnas till görden kan

medanledningfinnassommaruppehåll, kan det vänta presentaatt
itill riksdagenskall lämnasbudgetpropositionentionen till dess

september.

Budget-förutsättningarpraktiskatill rådandeMed hänsyn anser
tid-bör deni budgetlagenlagsutredningen det senasteatt anges
förårsredovisningengodtagbartpunkt det kannär attanses vara

Budgetlagsutredningensriksdagen. Enligtlämnas tillstaten
skallnormaltbudgetpropositionenuppfattning dettaär när

årsredovisningenförTidpunktentill riksdagen.överlämnas när
niodärmedbörlämnas till riksdagenskallsenast anges som

budgetpropo-betyderefter budgetårets utgång. Detmånader att om
tilltilläggsbestämmelse 3.2.1isitionen, skäl angesav som

skall årsredovis-septemberefter den 20riksdagsordningen, lämnas
september.riksdagen före utgångenändå lämnas tillningen av

årligenuppdragnärvarande ihar förRiksrevisionsverket att
regeringen.tilloch lämna denårsredovisning förutforma statenen

och kommen-sammanfattadekompletteringspropositionårsI 1995
Årsredovisning förårsredovisning.terade regeringen denna staten

skall kunnadenför hanteringenföreteelse ochär att aven ny
Budgetlagsutredningenlämpliga former,utvecklas och finna anser

vilketinförasbestämmelser för närvarande inte bör sättatt om
för regering-tillställas årsredovisningen inomriksdagen bör ramen

imed detdärför räckaredovisningsskyldighet. börDet attens
denårsredovisningen, vadbudgetlagen riksdagen skall fånäranges

skyldighetregeringensinnehålla och deti skall attärattstort
ombesörja detta.

det iBudgetlagsutredningendenna bakgrund föreslårMot att
möjligt,detregeringen såbudgetlagen föreskrivs ärsnartatt

skallbudgetår,avslutatmånader efterdock nio ettsenast
överlämnas tillårsredovisning förombesörja statenatt en

Årsredovisningen resultaträkning,innehållaskallriksdagen.
utfalletslutligadetfinansieringsanalysbalansräkning och samt

anslag.inkomsttitlar ochstatsbudgetenspå
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kapitelI berör6 utredningen frågan regeringens redovisningom
bör behandlas något särskilt i riksdagen.sätt
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verksamhetResultat i13 statens

förslag:Utredningens

åsyftasmålredovisa deför riksdagenskallRegeringen som
verksamhetsområden.olikauppnåttsresultatoch de som

Bakgrund13.1

bestämmelseBudgetlagsutredningen attföreslårkapitel 6I omen
skallhushållninggodochskall eftersträvaseffektivitet atthög

kapiteliföreslåsVidareverksamhet.iakttas i ensammastatens
redovisningsskyldigregeringenklart ärbestämmelse gör attsom

bedriver.verksamhetbl.a. denför stateninför riksdagen som

ledningochstyrning statensbehandlas hurkapiteldettaI av
hushåll-godocheffektivitethögtillmedverkaverksamhet kan att
redovisaskyldighetenbehandlas hur attuppnås. Dessutomning

fullgöras.resultat kanuppnådda

i budgetprocessenResultatstyming13.1.1

bl.a.uppnåsverksamheter attstatligaskildaförMålen genom
föreskrifterochtjänster attproducerarmyndigheter genomvaror,

ochuppbärsskattertillsyn attmeddelas, utövas,att genomgenom
verksamheterdessastatsmakternalämnas.bidrag styrattgenom

fmansmakten,utnämningsmakten,faller inomåtgärdermed som
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föreskriftsmakten eller kontrollmakten. frågaI de sistnämn-treom
da instrumenten delar regeringen makten med riksdagen. Regering-

har i sin överlämnattur avsevärda befogenheter tillen myndighe-
terna.

För den statliga verksamhetenatt i sina olika fonner skall kunna
i tillräcklig utsträckningstyras måste regeringen målmedvetet

använda sig de delar nämnda fyra maktinstrument denav av som
förfogar Dessutomöver. måste de enskilda regeringsledamötema
och högre departementstjänstemän inom för regeringsfor-ramen

begränsningar bl.a. förtydliga och precisera förväntningar,mens
avsikter och beslut informella kontakter med myndighets-genom
ledningarna.

budgetlagEn har självfallet sin främsta anknytning till styråtgärder
faller inom finansmakten. De utgifter och inkomstersom som

redovisas statsbudgeten resultatär anslagsbeslut och beslutav
lagar del utgiftema,styr stor för förrnåns-om som t.ex.en av

och huvuddelen inkomsterna.system, Ett samband finnsnäraav
således mellan föreskriftsmakten och finansmakten. Detta återspeg-
las också i RF 9:1 där det erinras bestämmelseratt rättenom om

besluta skatter ochatt avgifter till finns i RF 8 kap.om staten om
Lagar och andra föreskrifter. Oavsett inkomster och utgifterom

regler ellerstyrs beslut där belopp hanteras de iav denav anges,
statliga budgetprocessen.

Det är värt huvuddelenatt notera den statligaatt verksamhetenav
hanteras myndigheter under regeringen, har till uppgiftav attsom
framställa offentliga tjänster eller administrera regel-,att uppbörds-
och transfereringssystem. Medel för myndigheternas förvaltning
finansieras från statsbudgeten eller med inkomster regeringensom
får disponera.

Budgetprocessen emellertidär inte heltäckande. Utanför budgetpro-
hanteras refonner där det viktigaste styrinstrumentetcessen är

föreskriftsmakten. Sådana reformer kan strukturellstorvara av
betydelse för samhället påverka inkomsterutan att ochstatens
utgifter på tydligtett sätt kan identifieras. kanDet ocksåsom
förekomma statsmakterna fattar beslutatt med avsevärd statsfman-
siell betydelse vid sidan den årliga budgetprocessen och detav är
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försbeslutdessakonsekvensernabeloppsmässigade uppsomav
börjanibankstödetsådana beslutExempel ärstatsbudgeten.

organisationer.internationellaavgifter tilloch1990-taletav

sighar visatverksamhetstatlig ettstyrningFrågor avom
återkommanderegelbundeti denhemmahöranaturligt sätt

sådanastyrinstrumentandra änbudgetprocessen, näräven som
därfördiskuteraskapitelanvänds. dettaIfinansmakteninomfaller

förhållandevismedverksamhetstatligledningochstyrning enav
iuppnåsresultatdeintressetSärskilt riktasbred motansats. som

verksamheterna.de olika

bevilgningsreglementetnorskai detkonstaterashärkanDet att
tilllämnasbudgetförslagi detregeringenföreskrivs att som

uppnådda.bliresultatdebeskrivaskallStortinget avsessom
resultatdeskall informerasStortingetföreskrivsVidare somatt om

bestämmelserbudgetåret. Dessadetunderuppnåttshar senaste
ochinförtsresultatstyminggrunden för denformelladenutgör som

Även finns kravZeelandi Nyautvecklas ikontinuerligt Norge.
förordningeniocksåkanresultatredovisning. nämnasDet attviss

mål.mätbaraskallverksamhetenbudgetEG:s att gesangesom

resultatstymingInförandel3.1.2 av

ledningochstyrningrationelligenerell nivå ingårmycketPå en
genomföramedel,mål, väljatidsperiod attför attatt angeen

målDärefterresultatet.kontrolleraverksamheten och att anpassas
resultatbättreskall nåtidsperiodiförmedel etteller nästaatt man

period.period efteroch upprepasprocessen

1960-taletslutetsedanfallhar irationalistiskaDenna vart avsyn
statligadenstyrningenpräglattydligtmindreeller avmer

med1970-taletunderFörsöksverksamhetenverksamheten.
resultatorienteradsålundainnefattadeprogrambudgetering en

1970-slutetavslutades iförsöksverksamhetdennastyrning. När av
ekonomiad-deförbättrasyftade tillarbeteinleddestalet attett som

långresultat. Enförmetodernaoch mätarutinernaministrativa att



308 Resultat i SOU 1996:14verksamhetstatens

rad produktivitetsmätningar statligagjordes också inom den
förvaltningen från början 1980-talet.av

Efter hand stod det klart de samhällsekonomiska och statsfman-att
siella förutsättningarna utvecklades sådant det blevsättett att
allt skaffa sig underlag förnödvändigt för regeringen attmer
omprövning och omprioritering utgifter.statensav

Principiellt betydelsefulla förslag styrning statlig verksamhetom av
lämnades Förvaltningsutredningen i betänkandet 1983:39SOUav
Politisk styrning administrativ självständighet och Verksled-av-
ningskommittén i betänkandet Regeringen,SOU 1985:40
myndigheterna och myndigheternas ledning.

denna bakgrund redovisade regeringen i 1988 års komplette-Mot
ringsproposition förprop. 1987/882150 bil. 6 ett program
utveckling styrningen den statliga verksamheten. mål-Enav av
och medresultatorienterad styrning skulle etableras. syfteEtt

effektiviteten och produktiviteten i statligprogrammet attvar
verksamhet skulle ökas och förutsättningar skulle skapas för att
omfördela från mindre prioriterade verksamheter till andraresurser

prioriterade.mer

Finansutskottet FiU 1987/88:30 hade inget erinra63 att mots.
den redogörelse regeringen lämnat utvecklingensom avom
styrningen den statliga verksamheten. framhöll dockUtskottetav

syftet med den budgetprocessen få till ståndatt attnya var en
bättre och effektivare styrning och kontroll förvaltningen.av
Eftersom riksdagens möjligheter ficki detta avseende inte eftersät-

måste vikt utformningen den infomiationläggas vidtas stor av
lämnas i budgetpropositionen och andra anslagspropositioner.som

år finansutskottet 1989/90:FiU39Ett återkom bet.par senare s.
till frågan riksdagens framhölls12 roll i budgetprocessen. Detom

väsentligt inslag i den utvärde-budgetprocessen denatt ett nya var
ring verksamhetens grund-resultat skall utgöraav avsom en

för myndigheternas förslag framtida verksamhets-stenarna om
inriktning. Riksdagen och särskilt dess utskott borde således ägna

uppmärksamhet utvärdera riksdagensresultatenattmer av
beslut.
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intresseradfrämstdenunderstrukit ärharRiksdagen att av
myndighe-måluppfyllelseutfall ocheffekter,redovisningar avav

ochprestationerredovisningenmindreochverksamhet avternas av
Finans-1993/942132.rskr.l993/94:FiU10,bet.produktivitet
det1993/94:FiU20 ärbet. attbetonatocksåharutskottet

ochstyrkedjanhelaifungerarstyrmodellendenväsentligt att nya
ochriksdagenmellansamspeletläggastonvikt börökadatt

regeringen.

medtillsammansbörresultatstyrningochmål-Införandet sesav
denmedtaktverksamheten. I attstatligadenutveckling avannan

decennier,underomfattningiökatharverksamhetenstatliga senare
riksdagenfrånskettbefogenheterdelegeringlångtgåendehar aven

förochmyndigheternastatligatill devidareochregeringentill
kommunerna.tillövrigt även

ramlagstiftninginslagetexempelvislagstiftningsområdet harPå av
medanlagforrnimålenallmännadebetyderökat. Det att anges

överlämnasregleringendetaljeradedenutformauppgiften att mer
Även denmyndigheterna.verkställandeoch deregeringentill

karaktärfåttharmyndigheternastyrningenfinansiella avav
ochdecentraliseratillsyftarramstyrningekonomisk att ansvarsom
tillbefogenheterdelegeringlångtgåendebefogenheter. En av

myndig-utformningfrågaiskettocksåharmyndigheterna avom
investeringar,lokaler,anskaffningorganisation,inreheternas av

Myndigheternaarbetsgivaransvar.ochpersonalanställning avsesav
demetoder är mestvälja dekunnamöjligtgradi högså ansersom

målen.fastlagdadeuppnåförlämpliga att

all1993/94:FiU10 attbet.erinratharFinansutskottet om
befogenheterdelegeringlångtgåendevillkorlig. Endelegering är av

ochuppföljningökadförutsätterdetaljstyrningminskad engenom
effekterochresultatvilkaefterhandkontroll irapportering samt av
statligadenstyrningförformernauppnåtts. De avnyasom

riksdagen,mellanförhållandetdärmedpåverkarverksamheten
myndigheterna.ochregeringen

myndigheter-ochregeringensfrånansträngningarbetydandeMed
forinförtsresultatstyrningformårunderharsida avensenarenas

successivtharformernaursprungligaverksamheten. Destatligaden
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utvecklats allteftersom erfarenheter vunnits. Vissa element har efter
hand fått minskad betydelse. Detta gäller treårscykeln, det.ex.
särskilda och de fördjupaderapporterna anslagsframställningarna.
Andra element har fått ökad betydelse. Det gäller reglerings-t.ex.
breven och årsredovisningarna regeringens mål- ochsamt resultat-
dialoger med verksledningarna.

I 1995 års budgetproposition redovisas övergripande mål och
Verksamhetsmål uppnådda resultat mångasamt områden denav
statliga verksamheten. förhållandeI till riksdagen redovisas dock
fortfarande mål och resultat främst för statlig förvaltning. Sådan
redovisning lämnas i ganska begränsad utsträckning för bidrag och
investeringar skatter och avgifter.samt Det finns dock skäl att
nämna miljöpolitikensatt t.ex. område redovisas resultat
avseende vissa anslag för investeringar och bidrag. Vidare har en
särskild redovisning skr. 1994/952120 mål, resultat ochav
ekonomiska styrmedel på det miljöpolitiska området lämnats till
riksdagen.

I Ds 1995:6 från interdepartementalrapport arbetsgruppen haren
redovisats förslag till åtgärder för stärka resultatstymingen.att

överväganden13.2

Den statliga verksamheten och statsbudgeten används för att
påverka fördelningen samhällets mellan olika använd-av resurser
ningsområden, för påverka inkomsternas fördelningatt mellan
olika medborgargrupper och för påverka utvecklingenatt denav
samhällsekonomiska tillväxten. Vilka mål på denna höga nivå som
nås bestäms de samlade effekter utgår från bl.a. denav som
statliga verksamheten och statsbudgetens alla inkomst- och
utgiftsposter. Det går därför inte vidare knyta effekteratt utan och
resultat till enskilda utgifter ellert.ex. skatteinkomster. Effekterna
är resultat den ekonomiska politiken och budgetpolitikensnarare av

Äveni förändrade lagarstort. inte direkt påverkar statsbudge-som
kan verksamt bidraten till mål denna nivå.
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anknytningStyrningen den statliga verksamheten har så starkenav
till budgetprocessen det, enligt Budgetlagsutredningensatt
uppfattning, frågorlämpligt i budgetlagen särskilt beröraär att om
resultatstyrning.

i förhållandet mellan riksdagen och regeringen påFör ettatt man
effekter,meningsfullt skall kunna tala effektivitet,sätt om

produktivitet prestationer i statlig verksamhet behöveroch
avgränsade områden riksdagenuppmärksamheten riktas mot som

politisk det inte nödvändigtvishar intresse. betyderDetta attanser
nuvarande anslagsnivånverksamhetsområden denär motsvararsom

naturligtbör uppmärksammas. kan många gångerDet varasom
utgiftsområdesnivån.med högre nivå, littera- ellert.ex.en

medmål eller förväntat resultat och jämföra dettaAtt ett ettange
det resultat faktiskt uppnåtts helt grundläggande iär ensom

syftar till successivt allt effektivare ochstyrprocess mersom en
Budgetlagsutredningensändamålsenlig statlig verksamhet. Enligt

uppfattning lämpligt regeringen för riksdagen för olikadetär att
bli uppnådda med den mängdområden vilka målanger som avses

åtgärder vidtas.begärs och de övriga Närresurser som avsessom
tidsperiod till ända ochbudgetåret eller lämplig gåtten annan --

regeringenverksamheten genomförts, det naturligthar är att
faktisktredovisar de resultat har uppnåtts.som

uppnådda resultat skallbestämmelse avsedda mål ochEn attom
stärka riksdagens rollredovisas för riksdagen syftar främst till att

i den statligabudgetprocessen och regeringens styrning av
verksamheten.

statliga medel försyfte klargöra den begärEtt ärannat att att som
uppnås.ändamål, måste kunna vad förväntas kunnaett ange som
resultatockså beredd åtgärder så deHan måste vidtaatt attvara

faktiskt kan redovisas jämföras med vaduppnås och varsom som
och i utsikt. normgivningställt bör betonasDet attavsett som

ineffektivt samhället.utnyttjas kostnad förutgör en

i enlighettredje syfte underlätta för riksdagens utskottEtt är att,att
iuttalande konstitutionsutskottet bet. 1993/94:KU18,med av
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ökad utsträckning sig uppföljning och utvärderingägna av
resultat den verksamhet riksdagen beslutatav som om.

Den statliga verksamheten omfattande och ställer krav påär stora
ekonomiska från samhället. Konkurrerande anspråkresurser

finns alltid mellan olika statliga kommunala ochsamtresurser
privata användningsområden. Staten har den beslutsmaktenyttersta
i fråga anslag, skattebestämmelser föreskrifter.och Det ärom
önskvärt dessa beslut fattas på så rationella grunderatt som
möjligt. naturligt förEtt uppnå detta mål och resultatsätt äratt att

kostnader för statliga verksamheter redovisas såväl innansamt
beslutet har fattats efter det verksamheten har genomförts.attsom

Som tidigare har den mål- och resultatstyrning undernämnts som
antal år hållit på införas i statsförvaltningen metodmässigtett att

successivt förändrats. frågal täckningsgrad återstår fortfarandeom
mycket Regeringen anför i direktiven dir. till1995:93göra.att
Kommissionen den statliga förvaltningens uppgifter ochom
organisation erfarenheterna resultatstyrning hittills goda.att ärav
Målen för resultatstyrningen ligger fast. finns dock, enligtDet
regeringen, anledning ytterligare åtgärder förövervägaatt att
förbättra styrningen och uppföljningen.

Budgetlagsutredningen utgår från styrningen och ledningenatt av
den statliga verksamheten i fortsättningen kommeräven att
utvecklas, bl.a. med ledning de erfarenheter olikagörsav som av
metoder till följd rådande statsfmansiella och samhälls-samt av
ekonomiska förutsättningar. finns därför inte anledning iDet att
budgetlagen reglera den utformningen styrningen ellernärmare av

de begrepp används.av som

Förutsättningar dock inte kommer förändras med tiden ärattsom
knappa utgifter och verksamhetäratt samt attresurserna som

finansieras med skattemedel måste hanteras med den största
tillgängligaHur med hjälp olika instrument böromsorg. resurser av

fördelas mellan skilda ändamål, bör därför i så hög grad som
möjligt med ledning uppfattning vilka resultatavgöras av en om
och kostnader i vidsträckt bemärkelse olika åtgärder upphovger
till. Varje rationell styrmetod måste innefatta kunskap måldeom
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resultatoch deanvändsmedeldeuppnådda,bli somavsessom
faktiskt uppnås.som

föranslaganvisabeslutarochstiftar lagarriksdagen attDet är som
regeringenbemyndigarriksdagenocksåändamål. Detolika är som
beslut börfattarriksdagenstatsinkomster. Närandradisponeraatt

tilltillgånguppfattning, haBudgetlagsutredningensenligtden,
måloch deuppnåttshittillsresultatdeinformation somsomom

före-elleranvisasanslagföreslagnauppnåddabliförväntas om
bifalls.föreskrifterslagna

handi förstatillämpasinförtsresultatstyrningochmål-Den som
ioch byggermyndigheternaochregeringenmellanförhållandeti

tillresultatinformationskall lämnamyndigheternagradhög att
utfördaocheffekteruppnåddainformationregeringen. Den om

tillräcklig föroftalämnar attmyndigheterna ärprestationer som
aktuelladenförinomverksamhetmyndighets ramenstyra en

försiglämparunderlagsällanlämnasDäremotstrukturen. som
påomfattningochinriktningverksamhetensomprövning av

förvalt-anslag ellernivåpolitikområden högre än ettt.ex. en
förutsätt-i hurbegränsningardetfinnsningsmyndighet. Dessutom

myndigheterverksamhetsansvarigaresultatanalyserningslösa som
redovisningmyndigheternasbetyderlämna. Detförväntas attkan

förgrund ompröv-betydelse störrepolitiskbegränsadofta har som
ningar.

statligavseenderesultatredovisningallbetonasocksåbörDet att
årsredovisningar.myndigheternasiårsviskan skeinteverksamhet

myndighetnågonfinnsdet intedetdel fall beror somI atten
andraverksamhet. Ivissadministrerai sakuppgifthar till att en

medpolitikområdenreformer ellerdet frågafall stora somär om
någontidsintervall ochmed längreutvärderasfördel bör annanav

myndigheten.administrerandedenän

politisktbehovregeringensochriksdagens ävenFör avatt --
tillgodosesskall kunnaområdenolikaunderlagbetydelsefullt

myndigheternasutanförresultatinformation sökas ävenbehöver
Kommittéväsendet,analyser.ochredovisningarregelbundna

ochsektormyndigheters.k.Statskontoret,Riksrevisionsverket,
underlag.betydelsefullttillhandahållakanforskningsinstitutioner
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Massmedia och den politiska debatten kan också värdefullage -fragmentariskaän bidrag till resultatanalysen.om Oavsett hur-
resultatinformation fram och medtas vilken frekvens detta sker,
bör regeringen dock den för riksdagenpresentera vid lämpliga
tillfällen.

Även det principiellt måste förutsättas allaom beslutatt om
åtgärder syftar till uppnå något, dvs.att har ändamål, börett
erkännas det del områdenatt kan svårt beskriva målen attvara
och uppnådda resultat med någon högre precision. Det därförär
ofrånkomligt det vilketatt sätt mål och resultat i hög gradanges
måste till de förutsättningaranpassat gällervara olikasom
statliga verksamhetsområden. kanDet också få detaccepteras att
på något enstaka område inte går meningsfullaatt mål ochange
resultat.

När Budgetlagsutredningen i det följande föreslår bestämmelseen
åsyftade målatt och uppnådda resultatom skall redovisas för

riksdagen, sker detta med insikten mål- och resultatredovis-att
ningens utformning och precision kommer variera mellan olikaatt
områden. På de områden där det för närvarande inte förekommer
resultatredovisning bestämmelsen i lagenavses utgöra en upp-
fordran till fortsatt utvecklingsarbete.

Det kan diskuteras resultaten i den statliga verksamheten börom
redovisas i budgetpropositionen, i andra propositioner, i skrivelser
till riksdagen eller kanske i årsredovisning.en

Inledningsvis kan då erinras utredningen i kapitelatt 6 och 12om
behandlar frågor årsredovisning för Därvid drasom staten.
slutsatsen uppgifteratt de sakliga resultat uppnås inomom som

alla verksamhetsområdenstatens knappast kan ingå i samladen
årsredovisning för staten.

Tidigare i detta kapitel har utredningen anfört varför det är
naturligt resultaten i den statligaatt verksamheten uppmärksammas
i budgetprocessen. Budgetpropositionen blir för de flesta områden
den självklara platsen för den löpande redovisningen mål ochav
resultat på områden där ekonomiska styrmedel, särskilt anslag,
används i utsträckning.stor
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del fallI beslutas mål för politikområde förstörreetten om en
längre tidsperiod. Då det också naturligt fördjupadär att en
resultatanalys ingår i den särproposition förslag dendär om
framtida målinriktningen lämnas. gäller förvalt-Detta oavsett om
ningsåtgärder, bidrag, skatter eller föreskrifter det viktigasteär
styrinstrumentet området.

kan också i flera fallDet lämpligt regeringen redogör förattvara
åsyftade mål och uppnådda resultat samtidigt några förslagattutan
till åtgärder lämnas. Sådan uppföljning utvecklingen inomnya av

politikområde fördel tillkan med redovisas med skrivelseett en
riksdagen.

Med hänsyn till olika slag kan ochdokument användasatt av vara
lämpliga regeringen För riksdagen redovisar resultat och mål inär

verksamhet, saknas skäl i budgetlagen föreskrifterstatens att ge om
resultatredovisningens form.

denna bakgrund föreslår Budgetlagsutredningen iMot att
budgetlagen bestämmelse regeringentas atten som anger
skall för riksdagen redovisa åsyftas de resultatde mål ochsom

uppnåtts olika verksamhetsområden.som
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förslag:Utredningens

skallutgifterföranvända takregeringen statensOm attavser
i denutgiftstaktill beslutförslaglämnaregeringen om

beslutatriksdagenOmvårpropositionen. attekonomiska
i denregeringenskallutgiftsomrâdentillstatsutgifterhänföra

förriktlinjervårpropositionen ut-ekonomiska presentera
förtakFörslagutgiftsområden.fördelninggiftemas om

längrekanutgiftsramarriktlinjer förutgifter eller avsestatens
budgetår.tid än ett

ellerutgifter,förtakbeslutatharriksdagen statensOm ettatt
statsbud-beslutvidutgiftsramarriksdagen har använt omom

riskfinnsdetden attregeringen,skall attgeten, anserom
vidtaöverskridas,kommerutgiftsramarellerutgiftstaket att

befogenhethardenundvika dettaåtgärder försådana att som
åtgärder.nödvändigariksdagenföreslåtill eller

utgiftertak förförslaglämnarregeringen inte statensOm om
utgiftsområden förförförriktlinjerredovisareller enramar

långsiktigi ställetskall denflerårsperiod, presentera en
lånebehovutgifter ochinkomster,beräkning hur statensav
beslut.fattaderedanföljdutvecklaskommer att avsom en



318 Statsjinansiell utveckling SOU 1996:14

14.1 Tydligt budgetpolitiskt åtagande

14.1.1 Bakgrund

Under år har statsmakterna beslutat kraftfulla åtgärdersenare om
för bringa utvecklingen statsbudgetensatt underskott ochav
statsskulden under kontroll. få kontrollAtt på statsfinansema är
emellertid inte engångsåtgärd vidtas statsfinansiellnären som en
krissituation för handen. ställetär l måste finanser ständigtstatens
hållas under sådan kontroll utvecklingen inte återigen leder tillatt

krissituation, i samband med tillväxttakten i ekonomint.ex. atten
och sysselsättningen försvagas. Som belysesavtar i kapitel 4 detär

därför viktigt söka etablera varaktigt budgetdisciplinatt stramen
kan medverka till långsiktigt hållbar utvecklingsom en av

statsfinansema.

Som led i stärka budgetdisciplinensträvanett har riksdagenatt
beslutat s.k. rambeslutsmodell skallatt kunna tillämpas fören
riksdagens beslut statsbudgeten l993/94zTK l och bet.om
1993/94:KU18, rskr. 1993/94:424 och bet. 1994/95:KU2, rskr.
1994/95:5. Rambeslutsmodellen innebär riksdagen iatt ett
tvåstegsförfarande först ställning till helheten i regeringenstar
budgetförslag och därefter låter detaljerna sig till denna.anpassa
I det första fastställer riksdagen förslagpå Finansutskottetsteget av
det samlade budgetutrymmet och fördelar detta utgiftsområden

beslut. budgetprocessensl andra fördelarett utskottengenom steg
medel anslag inom de olika utgiftsområdena. Varje utgiftsområ-
de behandlas paket, där fördelningen mellanett anslagensom

beslut.avgörs Regler förfarandet finns i RO 3:2,ett 4:5genom om
och 5:12.

Genom beslutet rambeslutsmodellen har riksdagen möjliggjortom
väsentlig uppstramning riksdagens behandling statsbudge-en av av

ten.

I 1995 års kompletteringsproposition prop. 1994/95:l50 bil. 1
förslår regeringen ytterligare förfarande för skärpa budget-ett att
disciplinen. förfarandeDetta innebär tak för de offentligaatt ett
utgifterna skall införas.
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Enligt den beskrivning regeringens förslag görsav som av
Finansutskottet bet. 1994/95:FiU20 kan sådant utgiftstakett
utformas så regeringen föreslår och riksdagen beslutaratt om en
högsta nivå för de offentliga utgifterna under antal år framåt.ett
Utgiftstaket skall därvid i nominella främsttenner, motanges
bakgrund det prisstabiliseringsmål gäller för den ekonomis-av som
ka politiken. Valet nivå avvägning mellan å sidanutgörav en ena
önskemål kunna tillgodose angelägna utgiftsbehov och åattom
andra sidan önskemålet uppnå hållbar utveckling deattom en av
offentliga finanserna.

Ett utgiftsmål för budgetpolitiken tydliggör behovet politiskaav
prioriteringar mellan olika utgiftsområden och budgetpolitikenger

långsiktig inriktning med högre förutsebarhet.en

Det föreslagna utgiftstaket skall omfatta hela den offentliga
sektorn, således socialförsäkringssektorn och kommunerna.även
Räntor för statsskulden skall dock inte ligga under taket.

Regeringen i den ekonomisk-politiska propositio-att senastavser
våren 1996 lägga fram förslag den tekniska utformningennen om

utgiftstak. Då skall regeringen också föreslå kvantitativtett ettav
utgiftstak för treårsperioden 1997-1999.

Riksdagen har godkänt bet. l994/95zFiU20, rskr. 1994/95:447
vad regeringen anfört tak för de offentliga utgifterna.ettom

Frågor hur utgiftstak och utgiftsramar bli hanteradeom avses av
regeringen vid beredningen förslaget till statsbudget och vidav
genomförandet den riksdagen beslutade budgeten belystesav av

finansministern dennär december7 1995 prot. 1995/96:33 20 §
informerade riksdagen utvecklingen budgetprocessen. Enom av
utförligare redogörelse finns i Ds 1995:73 Fortsattrapporten
reformering budgetprocessen.av

Vad riksdagen beslutat rambeslutsmodell, utgiftsområden ochom
tak för de offentliga utgifterna vad finansministern anfört isamt
frågan viktiga utgångspunkter för Budgetlagsutredningensutgör
överväganden.
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överväganden14.1.2

kapitelstudier redovisas i 4Teoretiska och empiriska som
från regeringensbudgetpolitiskt åtagandeindikerar tydligtatt ett

stärka budgetdiscipli-medverka tillsida märkbart kansätt attett
statsfmansema.långsiktigt hållbar utvecklingoch främja avennen

budgetpo-rekommenderas siffermässigtdessa studierI att etten av
uttryckligenserie mållitiskt mål härleds flerårig somavur en

ingår i regeringens politiska program.

rambeslutsmodell med utgifts-fattatbeslut riksdagenDe som om
erbjuder godutgifternaoch tak för de offentligaområden ett en

Bådaregeringens sida.budgetpolitiska åtaganden frångrund för
i regeringensstöd till rambudgetprocesskan ettansatserna ge en

genomförandetstatsbudget och förberedning förslaget till avav
budgeterade verksamheten.den

utgiftsom-tillämpa rambeslutsmodellen medFörberedelserna för att
pågår. Riksdagenbehandling statsbudgetenråden i riksdagens av

änd-för närvarande1995/96:TK2, bet. 1995/96:KU21bereder
hänförs tillanslagriksdagsordningen, innebärringar ut-attav som

enlighetfördelas utskott. Igiftsområden och utgiftsområden påatt
statsbudget för budget-regeringens förslag tillmed RO 3:2 skall

anslagen dedärför innehålla fördelningåret 1997 aven av
framstår naturligtbeslutade utgiftsområdena.riksdagen Det attsom

och definns mellan dessa utgiftsområdenvisst sambandett
i sin beredningändamålsområden regeringen använder avsom

budgetförslaget.

beredningen statsbudgetenstärka budgetdisciplinen isyfteI att av
budgetprocesseni ganska tidigt skedekan regeringen ett av

utgifterna inom olika utgifts-riktlinjer för de belopppresentera
tillutgiftsområden få uppgåområden eller samtavsesgrupper av

ytterligarestatsbudgeten. kanberäkning inkomsterna Deten av
för utgiftsområ-i budgetberedningenstärka disciplinen om ramar
flerårsperiod.utgiftsområden förden eller anges engrupper av

beslutar i detutgiftsområden riksdagenför olikaDe ramar som
föruttryckförsta i rambeslutsmodellen börsteget enses som

bör fördelaspolitisk prioritering hur knappastatens resurserav
förutsättasSådana prioriteringar fårmellan olika ändamålsområden.

underbeslutstillfälletha betydelse inte bara vid ävenutan genom-
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och budgeten. Enverksamhetenbeslutadedenförandet av
blirutgiftsområdesnivåochanslags-uppföljningnoggrann

nödvändig.därmed

utgifternaoffentligautformning tak för degrunder förDe somav
kompletteringspropo-i års1995översiktligtregeringen presenterat

nämndai denytterligare belystsochsition rapportennysssom-
dvs.offentliga sektorn,omfatta hela dentaketinnebär att avses-

för detakoch kommunerna. Dettasocialförsäkringssektornstaten,
defördelasned ochsedan brytasutgifternaoffentliga treavses

delsektorerna.

behandlaanledningendastBudgetlagsutredningen har ettatt
utgifter.påverkardet direktutgiftstak till den del statens

och kanutformas på olikautgifter kanförtak sättEtt statens mer
olikastatsutgifterna och hamindre fullständigt täcka avgräns-eller

erfarenheterMed ledningoffentliga delsektorer.till andraningar av
säkerligenförhållanden kommersuccessivt ändradevinns ochsom

med tiden.utvecklasutgiftstaktekniska utformningenden attettav
sökai laginte anledningdärförBudgetlagsutredningen har att

sektorn börstatligautgiftstak för denprecisera hur ett vara
detför handen,skallutgiftstak ärutformat. För att ett vara

beslutaroch riksdagenföreslårregeringentillräckligt detatt som
utgifter.tak förkallas ett statens

flerautgifter kan användasför sätt.takEtt statens

statsbud-årstidigt i beredningenregeringen nästaEtt sätt är att av
utgifterförförslag till takförelägger riksdagen statensget som

budgetarbetet.pågåendeförestående eller redani detskall tillämpas
ochstatsfmansielladehärlettUtgiftstaket får förutsättas urvara

inteoch såledesförutsättningarnasamhällsekonomiska vara en
förslagönskemål. Ettsektorintressenssummering olika omav

förbinder sigpolitisktregeringenotvivelaktigtutgiftstak innebär att
presenteradeöverskrida detintepågående budgetarbeteti detatt

bör ökaåtagandebudgetpolitiskttydligtutgiftstaket. sådantEtt
prioriteringar mellannödvändigabenägenhetregeringens göraatt

utgiftstaktillförslagredovisatutgifter.i och för sig angelägna Ett
itillämpasrambudgetprocessdärmed stärka denkan numerasom

utgiftstaketkraft fårYtterligareregeringskaitsliet.ochregeringen
det.riksdagen beslutar omom

l6v0295l l
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utgiftstak kan också tillämpas i statsbudgetens genomförande-Ett
skallfas. Avsikten då förekomsten utgiftstak medverkaär att ettav

till stärka statsmakternas kontroll utgiftsutvecklingen. Omöveratt
riksdagen beslutar preciserat utgiftstak skall gälla förettatt genom-
förandet den från statsbudgeten finansierade verksamheten ettav
visst deklarerad beslutsamhetbudgetår, bör detta klartses som en

utgifterna detvid behov vidta åtgärder för hålla underatt att
blir aktuelltangivna utgiftstaket. det under genomforandefasenOm

med överskridande område, bör detta och hanterasnågot prövas
med politiska och prioriteringar mellan olika utgiñer.beslut Detta

utgiftstrycket ochkan innefatta regeländringar minskarsom
neddragningar anslagsstyrda utgifter. Sådana beslut kanolikaav
fattas regeringen eller riksdagen beroende vilka slag avav

befogenhetsfördelningåtgärder frågan och vilkendet är somom
gäller.

fastlagt utgiftstak låta dettredje användaEtt ärsätt attatt ett
riktlinje för budgetpolitiken under framtida rullandeutgöra en en

omfattande till fem år. Därmed vinnsflerårsperiod t.ex. tre en
långsiktig i budgetpolitiska åtagandet. demstadga det Hos som

detta stärka respektenmedverkar i den statliga budgetprocessen kan
för åtgärder innebärför och minska intresset attsystemet som

iutgifter fram budgetår. Budgetdisciplinenrullas till ett senare
beredningen genomförandet den budgeterade verksamhetenoch av

utomstående kan förkan därmed stärkas. förhållande tillI ett en
flerårsperiod fastlagt utgiftstak också snabbt förtroende för enge
beslutad sund budgetpolitik, de budgetpolitiska resultatenäven om
i sin helhet framträder först efter några år.

effekter utgiftstak byggerVad möjligasagts avnu om gynnsamma
förutsättningen det fastlagda utgiftstaketden avgörande att -

beaktande förutsebara statsinkomster bedöms innebäramed enav -
utomståendehållbar utgiftsnivå statsskuldsutveckling.och Om

uppfyllt finns anledningbedömare detta villkor inte är attattanser
valutamarknademaräkna med tydliga reaktioner från penning- och

olika internationella samarbetsorgan.samt

budgetpolitiskt åtagandetrovärdighet skall vinnas förOm ett
tidpunkten förkräver detta också utgiftstaken hålls frånatt

underoffentliggörandet till den då budgetendag presenteras,
utgifts-årliga rullningamagenomförandefasen och mellan de av

förklaras begripligttaket. Tekniska omräkningar på sättettsom
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del fall kanundergrävs.risk trovärdigheten Ikan vidtas attutan en
trovärdighetennödvändiga foromräkningartekniska attt.o.m. vara

olikaomfördelas mellanockså kunnaskall behållas. Medel bör
utsträck-Motsvarande gäller inegativa effekter.områden storutan

för utgiftsområden.ning också för ramar

mellansamband finnsanförts visar påtagligaVad ettattsom nu
utgiftsområden. Fullt såforutgifter ochtak för statens ramar

statligtutgiftsramamade summeradeenkelt ettmotsvararattsom
kanutgiftsområdedock inte. ellerutgiftstak det Ettär annat av

inte räknasoch såledesprincipiella skäl undantaspraktiska eller
utgiftstaketunderutgiftsområdenaunder taket. Utanför men

överskridan-fånga sådanafinnas forbehöver det att uppreserver
eller bör hanteras påinte helt kanden olika områden annatsom

Även finnsdet såledesutgifter.för oförutsebarasätt samt om
sambanden demutgiftsramar,skillnader mellan utgiftstak och är

dettänka sigpraktiken svårtstarka det iemellan så ärär attattatt
samtidigt användautgiftstakmöjligt hantera utan attettatt ramar

administra-nämligendelområden måstefor delområden. olikaFör
genomförandeberedningansvariga medverka vid såvältivt avsom

förbereda utgiftsramarmöjligtbesluten. heller knappastDet är att
förmed fulltutgiftstakolika områden sättsutan att ett ansvar

helheten.

principiell skillnadMed visst fog kan det dock utgörasägas omen
taketutgiftsramar elleruppifrån bryts nedutgiftstakett om

tillägg ochmed vissaframkommer summeringsom en av ramarna
detta.uttryck för Irambudgeteringsteknikeravdrag. Olika är

samhällsekonomiskaochemellertid de statsñnansiellapraktiken är
trycket frånsund, liksomstatsbudgeten helhetkraven äratt som

tillgodosedda, såanspråk blirde sektorintressena rimligaolika att
likartat.blir ganskastartpunkt,starka resultatet, oavsettatt nog
fastregering läggaSjälvfallet ingen ansvarskännadekan ett

inombehovenutgiftstak mycket god kunskaprealistiskt utan om
olikautgiftsramar forutgiftsområdena. heller kande olika Inte

övertygadregeringenläggas fastområden är attutan att om
leder till samladeolika områdenautgifterna inom desumman av

acceptabla.samhällsekonomisktstatsfinansiellt ochutgifter ärsom
avvägningrimligpolitiskt måste såledesUnder görasenansvar

intesjälvfalletintressen. uteslutermellan olika Detta att en
kanutvecklingen.ekonomiska Dettaregering kan felbedöma den

utgiftstaketanvänds eller inte,dock utgiñstakgöras oavsett omom
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utgiftstaket framkommerutgiftsområden ellerbryts ned somom
utgiftsområdena.summeringen av

till slutsatsenutredningenförts lederdiskussion attDen som nu
ochbereds beslutasstatsbudgetförslaget tillden i vilkenprocess

huvudsakikan utformadregeringen sätt, oavsettsammavaraav
eller bådautgiftstakutgiftsramar eller ärdet är ett somom --

utgifter,kommerHärtillutgångspunkten för arbetet. att statens
alltid måsteanvänds,planeringsteknikoberoende vilken somav

inkomstertillhänsynstagandevederbörligtfastställas med statens
och lånebehov.

utformaspraktisktutgiftsramarkring utgiftstak ochförfarandenNär
statsutgiftervilkaolika frågor,till radställningbehöver t.ex.tas en

från detutgårUtredningen äringå i tak ochskall attramar.som
Vidare behöveranslag.utgifter avräknasfråga sådana motsomom

och reservations-ramanslagförändrade behållningarhurprövas
och vilkautformasskallhurskall hanterasanslag samt reserver

i anspråk.villkor de får tas

behöver beaktasområdetbestämmelserutformningVid attav
fattasutgiftsramarutgifter ochtak förbeslut statens avsesomom

vårpropositionenekonomiskaförskjutning. dentidsmässig Imed
utgiftstak ochflerårigt beslutförslag tillingå ett omomavses

utgiftsramartill beslutFörslagför utgiftsområdena.riktlinjer om
budgetpropositionen.iingåavses

del deninriktaföranvändsoch utgiftsramarUtgiftstak att aven
lämpligt låtadärförekonomiska politiken. Detframtida är att en

3.2.1tilläggsbestämmelsetillanknytabestämmelse i budgetlagen
riksdagsordningen.till
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Budgetlagsutredningen idenna bakgrund föreslårMot att
framtidabudgetlagen sådana riktlinjer för denattanges

tilläggsbestämmelse 3.2.1ekonomiska politiken inämnssom
riksdagsordningen förslag till besluttredje stycket till kan avse

får till tak fördet belopp utgifter högst uppgåstatensom
utgifterna inomutgifter eller riktlinjer för de beloppstatens

fårutgiftsområden högstolika utgiftsområden eller grupper av
till utgiftsramar.uppgå

aktuellautgiftstak tvåBeloppsmässiga utgiftsramar och är nu
politiken, särskiltför inrikta delar den ekonomiskametoder att av

tänka sig metoderbudgetpolitiken. naturligtvis möjligtDet är att
mål förabsolut eller relativtmed andra målvariabler, t.ex. ett

ellerstorlek för längrelånebehov eller statsskuldensstatens en
preciseradekortare metoder kvantitativtperiod. andraNär än

budgetlagen vid behovutgiftstak och utgiftsramar etableras kan
kompletteras eller ändras.

.

vid användning tak förbestämmelser förfarandetNärmare avom
budgetlagen.utgiftsområden bör iutgifter ochstatens tas

lämpligt använda kvantitativtregeringen detOm är att ettattanser
utgifter i beredningen årspreciserat tak för nästastatens av

verksamheten,budgeteradestatsbudget och i genomförandet denav
förslagskall regeringen i den ekonomiska vårpropositionen lämna

till sådant utgiftstak.beslut ettom

statsutgifter tillbeslutat hänföraOm riksdagen enligt RO 5:12 att
ekonomiska vârpropositionenutgiftsområden, skall regeringen i den

förslaget till årsredovisa riktlinjer för hur utgifter i nästastatens
bli fördelade utgiftsområden ellerstatsbudget grupper avavses

utgiftsområden.

utgiftsramarsyfte ökad långsiktig stadga utgiftstak ochI att ge
förföreslå besluta takkan regeringen riksdagen skall statensatt om

ellerför för utgiftsområdenutgifter och riktlinjerom ramar
utgiftsområden för flerårsperiod.grupper av en



326 Statsjinansiell utveckling SOU 1996: 14

denna bakgrundMot föreslår Budgetlagsutredningen iatt
budgetlagen regeringen använda takatt att ettanges om avser
för utgifter i beredningen förslaget till statsbudgetstatens av
och i genomförandet den budgeterade verksamheten, skallav
regeringen lämna förslag till beslut sådant utgiftstak iettom
den ekonomiska vårpropositionen.

Vidare bör riksdagen med stöd bestämmelser-attanges om av
i kap. riksdagsordningen beslutat hänföra5 12 § stats-na

utgifter till utgiftsområden, skall regeringen i den ekonomiska
vårpropositionen redovisa riktlinjer för hur den attavser
fördela utgifter utgiftsområden ellerstatens grupper av
utgiftsområden i det kommande förslaget till statsbudget.

bör iDessutom budgetlagen regeringen också kanattanges
lämna förslag tak för utgifter ellerstatens presenteraom
riktlinjer för utgiftsramar längre tid budgetår.än ettsom avser

Utgiftstak utgiftsramar14.2 och under

genomförandefasen

Om regeringen föreslagit och riksdagen beslutat tak föratt ett
utgifter skall tillämpas under statsbudgetens genomförande-statens

fas får det förutsättas syftet stärka statsmakternasäratt att
utgiftskontroll. får förutsättas riksdagenDetsamma gälla använtom
utgiftsramar i beredningen besluten statsbudgeten. Statsmak-av om

får därmed ha åtagit sig följa utvecklingenterna attanses noga
under genomförandefasen och vid behov vidta åtgärder föratt att
bringa utgiftsutvecklingen under kontroll.

Budgetlagsutredningen föreslår i kapitel det i budgetlagen12 att
skall regeringen skall följa hur inkomster,att statensanges noga
utgifter och upplåning utvecklas i förhållande till beslutade eller
beräknade belopp. det sammanhanget anför utredningen vidareI att

förfarandet med utgiftstak och utgiftsramar tillämpas inär
budgetprocessen behöver uppföljning ske också dessa. Attav noga
följa utvecklingen innebär regeringen med lämplig periodicitetatt
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vid behov kandenutvecklingen såskaffar sig information attom
sådana.föreslå riksdagenellerkorrigerande åtgärdervidta

heltregeringen hardenföreslår utredningenkapitelI 7 rätt attatt
tillanslag skall kommautnyttja anvisadedelvis fråneller avstå att

regeringen kanutredningenanförbudgetlagen. Därviduttryck i att
anvisade anslag.frågaåtgärder ieller generellavidta selektiva om

föreliggandeuppfattningBudgetlagsutredningensEnligt utgör en
falli mångaöverskridasanslag väsentligt kommerrisk attatt ett

beslutagenerelltselektivt ellerför regeringentillräckligt skäl attatt
anslagsöverskridandeskall användas. Omanvisade medel inte ett

utgiftstaketochutgiftsområdetmedförahotar t.0.m.ävenattatt
särskiltåtgärderblir behovetöverskrids stort.av

Åtgärder direktfrämst riktasutgifter kanminskaför motatt
emellertidöverskridandenförverksamhet. Riskenanslagsstyrd är

reglerregelverk. Deutgifterna följeranslag därför ettstörst av
fönnånsberätti-vilkastorlek ochförmånersbestämmer ärsomsom
möjligheterregeringensstärkaingår oftast i lagar.gade, För attatt

andrakan det ianslagsöverskridandenhotandemotverka samman-
kanvissa reglerinteanledninghang finnas övervägaatt om

vissamöjlighet inomfårregeringensådantutformas attsätt att
ändra dem.gränser

budgetlageniföreslås också detkapitelI 12 attatt rege-anges
riksdagenförbudgetårtillfällen under löpandevid minst tvåringen

ochanslagbl.a.avseende utfalletskall redovisa prognosen
beloppförhållande till deavvikelser iförklara väsentliga som

beslutatriksdagen hari statsbudgeten. Omupptagits ettom
detutgiftsramareller i beslutsprocessen ärutgiftstak använt
ochutgiftstaktilli förhållandeavvikelsernaturligt ävenatt

regeringen iockså naturligtförklaras.utgiftsramar Det ettär att
vidtagitsjälvåtgärder denredovisar vilkasådant sammanhang

beslutaföreslår riksdagenvilka åtgärder denrespektive att om.

utgiftstak ellerpreciseratbeloppsmässigtBeslutar riksdagen ettom
detinnebärutgiftsområdenförden siganvänder ettramarav

detta börmarkerabudgetpolitiskt åtagande. Förallvarligt attmenat
åtgärderföreslåvidta ellerregeringen skalli budgetlagen attanges

anslag kommereller flerafinns riskden det attatt ettattanserom
utgiftstak ellerbeslutatsådan omfattningöverskridas i att ett

kanöverskridas. Dettillämpade utgiftsramar kommer antas attatt
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förändringar behållningar reservationsanslagramanslag ochav
håller sig inteinom gällande bestämmelser för anslagen därvidsom

beaktas.

Utgiftstak och utgiftsramar statsmakterna kanmetoderär som
använda för få finanser. Tillämpningsöka kontroll överatt statens

kapitelsådana metoder förändrar emellertid inte berörs iav som-
skyldighet fullgöra förpliktelser följer7 destatens att som av-

lagar och träffade avtal.

denna bakgrund föreslår Budgetlagsutredningen iMot att
budgetlagen beslutat takföreskrivs det finns risk ettatt attom
för utgifter eller använda utgiftsramar kommerstatens att
överskridas, skall regeringen för undvika detta vidta sådanaatt
åtgärder den har befogenhet till eller föreslå riksdagensom
nödvändiga åtgärder.

Långsiktskalkyl14.3

kompletteringspropositio-Under lång följd år presenterades ien av
s.k. långtidsbudget. Under har i ställetår presenteratsnen en senare

förvad kallas långsiktig konsekvenskalkyl statenssom en
inkomster utgifter för femårsperiod. för dessaoch Gemensamten

inkomstutveck-budgetar eller kalkyler de visar utgifts- ochär att
ochlingen olika områden till följd redan fattade beslutav

för dengjorda åtaganden under väl specificerade förutsättningar
samhällsekonomiska utvecklingen. Beräkningarna inte någonär

framtida syfte har varitden utvecklingen, derasöver utanprognos
framtida budgetpo-underlag vid utformningen denutgöraatt ett av

litiken.

långsiktig1995 års kompletteringsproposition ingick inte någonl
långsiktskalkyl, kundekonsekvenskalkyl. stället förI somen

redovisa-underlag för vidare budgetpolitiska överväganden,utgöra
de regeringen plan för budgetpolitiken de åren. Dennanärmasteen
plan inriktad stabilisera statsskulden andelär att avsom
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skalldärefterskuldkvotenochbruttonationalprodukten år 1996 att
iberäknasfinansernaoffentligai de stort settUnderskottetsjunka.

år 1998.eliminerat undervara

budgetproces-idetharbudgetpolitisk plansådan stegEn passerat
frånskillnadTillkonsekvenskalkyllångsiktig utgör. enensen som

politikoförändradplan fråninte utankonsekvenskalkyl utgår enen
budget-olikafullständigt demindreellerinnefattarden även mer

utvecklingenunderliggandedenförbehöver vidtasåtgärder attsom
målen.deskall kunna uppsattamotstyras

takflerårigtbesluttillförslagregeringen ettOm ettpresenterar om
ellerutgiftsområdenförförutgifter, riktlinjerför enstatens ramar

lånebehovutgifter ochinkomster,för hurplan avsesstatens
dennödvändigtdet inteflerårsperiod attunderutvecklas ären

hindrarkonsekvenskalkyl. Dettalångsiktigockså presenterar en
ändå kansådannaturligtvis inte presenteras.att en

metodenellerutgiftstakflerårigamed beslutmetodenVarken om
obligatorisk förutgiftsområdenriktlinjer förfleråriga ärmed

gångregeringen någonuteslutasdärför intekanregeringen. Det att
förtakflerårigariksdagenföreslåfrånavståfinner skäl attatt
fallsåutgiftsområden.för Iförriktlinjerutgifter ellerstatens ramar

uppfattning,Budgetlagsutredningensregeringen, enligtmåste
uppfatt-riksdagenkanmaterialnågot annatpresentera engesom

under deutvecklaskan kommafinanserhurning attstatensom
fem åren.närmaste

iBudgetlagsutredningenföreslårbakgrund attdennaMot
förslaginte lämnarregeringenföreskrivsbudgetlagen att om

förriktlinjerredovisarutgifter ellertak för ramarstatensom
ställetiskall denflerårsperiod,förutgiftsområdenför en

inkomster,beräkning hurlångsiktig statenspresentera aven
följdutvecklaslånebehov kommerochutgifter att avsom

samhällseko-specificeradeunder välbeslut ochfattaderedan
förutsättningar.nomiska
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Genomförande15

Ikraftträdande

lagenönskvärtdetuppfattning attBudgetlagsutredningens ärEnligt
dåtidpunktvid dendvs.januari 1997,kraft den 1träda ikan en
skalldelvis sättbeslutatsoch nyttberettsstatsbudget ettsom

bestämmelserdeeftersträvasocksåbörbörja tillämpas. Det att som
beslutochberedningvidvägledandeblirlagförslagetiingår omav

för år 1997.statsbudgeten

Äldre bestämmelser

äldrenågoninteföreslårutredningen ersätterbudgetlagDen som
mångaemellertidfinnskapitel 6-14framgårlag. Som av

lag,fomiibeslutat änriksdagenreglerområden annanomsom
iinnehållethuvudsakligadetgodkännavanligen attgenom

fattatsharbeslutför. Dessaredogjortregeringenbestämmelser som
olikadel900-talet. Idelundertillfällenvid olika stor aven

identifierasakområden söktberördautredningenkapitlen har
riksdagen använtformbesluten. Denviktigastedeoch somange
föreliggakanintevisshet attdock tilllederbeslutför dessa att om

faktiskt har fångatsbeslutalla upp.

skallöverskådlighetochklarhetbudgetlagenmedsyfte ärEtt att
äldreförutsättergäller. Dettaregler attvilkafrågavinnas i somom

Budgetlags-gälla.upphörriksdagenuttalandenoch attbeslut av
anslut-iriksdagenbör skedetta attutredningen att genomanser

beslutsfonnanvänderbudgetlagenbeslutetning till somsammaom
depåbeslutarochtillkombestämmelserna attäldredenär -

ochbestämmelseräldrebudgetlagenireglerasområden som -
gällaupphöraskallgrundade lag attintebemyndiganden ärsom

kraft.träder ibudgetlagennär
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Förordningar och delegering

På många de områden där bestämmelser föreslås i budgetlagenav
har regeringen meddelat föreskrifter i förordningar gällersom
myndigheter lyder under regeringen. fiera fall har detIsom
huvudsakliga innehållet i förordningarsådana förpresenterats
riksdagen i form förslag till riktlinjer. Sådana grundläggandeav
delar dessa förordningar återger befogenhetsfördelningenav som
mellan riksdagen och regeringen, har utredningen fört i förslaget
till budgetlag.

leder tillDetta antal förordningar måste tillatt ett attanpassas
grundläggande bestämmelser respektive område kommer att
finnas i budgetlagen. utsträckning det fråga fonnellaI ärstor om
anpassningar. Budgetlagens bestämmelser regeringen tydligager
befogenheter lång rad områden. bestämmelserna skallFör atten
kunna tillämpas smidigt, behöver regeringen på många områden
delegera erhållna befogenheter till de myndigheter direktsom

Ävengenomför den statliga verksamheten. detta behöver beaktas
vid anpassningen förordningarna till budgetlagen.av

Reserver

den reformeradeI budgetprocess statsmakterna attsom avser
använda fr.o.m. år 1996 ingår eller flera skall finnasatt en reserver
i statsbudgeten. fåDessa disponeras regeringenreserver avses av

väl specificerade villkor. Beredningen frågor kringav reserver
inte helt avslutad i regeringskansliet. Enligt Budgetlags-är ännu

utredningens bedömning kan frågan aspekterom reserver rymma
fördelningen befogenheter finansmaktens område.rörsom av

tillräckligNär klarhet och möjligen också erfarenhet vunnits- -
hur skall hanteras i budgetprocessens olika faser, ärom reserver

det naturligt regler detta i budgetlagen.att tasom

inkomsttitlar

budgetlagenI slås fast inkomster riksdagen beräknar skallatt som
inkomsttitlar statsbudgeten. närvarande användsFörtas upp

några inkomsttitlar avräkningskonton för statsintema transak-som
Äventioner. i övrigt kan användningen inkomsttitlar i några fallav

diskuteras. Utredningen har emellertid inte analyseratnärmare
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bördet görasBudgetlagsutredningen att enfrågor.dessa anser
inkomsttitlar.vissaanvändningenöversyn avav

utvecklingFortsatt

ñnansmak-befogenhetsfördelningenklargörsbudgetlagenMed
mindreTidigareregeringen.ochriksdagenmellanområdetens
innebarreglerfrånvarofallnågraoch ireglerprecisa av --

erfarenheter attkommertillämpasbudgetlagenNärosäkerhet.
budgetproces-ochstatsbudgetenutvecklamedArbetetvinnas. att

därförBudgetlagsutredningenfortsätta. anserocksåkommer attsen
år övernågraefterbudgetlagbeslutad sesnaturligtdet attäratt en

utvecklingoch den somerfarenheter görsdebakgrund sommot av
lagenkan prövassammanhang även omsådantIskett. ett

budgetlagen.ifogasbörupplåning1988:1387 statensom
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Författningskommentar16

statsbudgetentill lagFörslag om

resultatochEffektivitet

1 §

godocheftersträvaseffektivitetskall högverksamhetI statens
iakttas.hushållning

verksamhetsådanlagdennaiverksamhetMed avsesstatens
underlydermyndigheterdeochregeringen somhandhas avsom i

regeringen.

denhurförriksdageninföransvarig1:6enligt RFRegeringen är
regering-ställakanriksdagenkravallmännariket. De somstyr

tillkommerverksamhetgenomförandet statensledning samt avens
ivadparagraf. Här ävenförevarande somiredanuttryck anges

Paragrafen utgörverksamhet. enmed begreppet statenslagen avses
resultat-bl.a.i lagen,bestämmelserandra omför vissagrund

revision.ochredovisningsskyldighetstyming,

avsnittmotiveringenallmännai denkommenterasSom nämnare
höguttrycketangivnastycketi förstadetmedåsyftas6.1.2

sådant sättbedrivasskall ettverksamheteffektivitet, statensatt
inommöjligtgrad somså högimål nåsangivnariksdagenatt av

ordandramedskallVerksamhetentillgängligaför resurser.ramen
ändamålsenligt sätt.genomföras på ett

onödigamedexemplifieras attkanhushållninggodUttrycket
med högbedrivasskallverksamhetenundvikas,skall attutgifter

godEnsäkert.hanterasskallmedelochproduktivitet statensatt
ochövrigti statenstillgångarinnefattarhushållning statensäven att

väl.förvaltasskallskulder
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Hög effektivitet i verksamhet kan inte nås i absolut bemär-en en
kelse. Detta markeras i lagtexten uttrycket eftersträvasattgenom
används. detNär däremot gäller god hushållning kraven mindreär
relativa. Vissa minimikrav ordning och sparsamhet måste
ställas. Därför används uttrycket iakttas.

Med verksamhet enligtstatens andra stycket sådan verksam-avses
het handhas regeringen eller myndigheter under-ärsom av som
ställda regeringen. Paragrafen gäller inte sådan statlig verksamhet

bedrivs statliga institutioner vilkas organisation ochsom av
verksamhet regleras i särskild lag, exempelvis AP-fonden och
Sveriges riksbank. Inte heller innefattas i begreppet sådan verksam-
het bedrivs aktiebolag eller stiftelserägs därsom statenav som av

medverkat vid bildandet.staten Verksamheten drivs då inte detav
offentligrättsliga organet staten.

Lagen reglerar således i första hand regeringens ochansvar
befogenheter i förhållande till riksdagen. Det emellertid naturligtär

riksdagen beslutar hela eller delar lagen skall gällaattom ävenav
för riksdagen och dess myndigheter. Med lagens avslutande
paragraf riksdagen möjlighet besluta detta.attges om

Paragrafen grund för vissa andra bestämmelser i budgetla-ger en
För verksamhet skall kunna bedrivasatt effektivt krävsgen. en att

mål för verksamhetensätts och dessa mål nås i högsåattupp en
grad möjligt. Bestämmelserna resultatstyming i 2 kan§som om
medverka till hög effektivitet och god hushållning. grundförut-En
sättning för god hushållning vidare det föreliggerär atten en
redovisningsskyldighet inför riksdagen, det finns föreskrifteratt om
redovisning och verksamhet granskas medatt statens revision.

frågorDessa regleras i 46-48 §§. Förevarande paragraf vidareger
grund för bestämmelser uppföljning, och utfall ien om prognoser

37-40 §§. kanDet kravenäven på hög effektivitetnämnas ochatt
god hushållning kan motivera regeringen med stöd 7 §att
begränsar villkoren för utnyttjande anslag eller med stöd 8 §av av
beslutar inte använda medelatt anvisat anslag.ett



337Författningskommentar1996:14SOU

2§

och deåsyftasmålderedovisariksdagenskall förRegeringen som
verksamhetsområden.olikauppnåtts påresultat som

ledningochstyrningtillparagraf syftar statensDenna att av
hushåll-och godeffektivitetmedverka till högverksamhet skall

roll i budgetprocessensåväl riksdagensstärksning. På detta sätt
verksamhet.styrningregeringens statensavsom

avsnittmotiveringenallmännai densyfteEtt nämnsannat som
statligautnyttjarellerbegärdenförklargöra13.2 är att som

villvad hankunnahan måsteändamål,visstmedel för attett ange
resultatdeåtgärder såvidta rentocksåmåsteuppnå. Han att som

med vadjämförasochredovisasuppnås kanfaktiskt varsom
utskottriksdagensförunderlättasyfteYtterligare är attettavsett.

utvärderinguppföljning ochsigutsträckningökadi ägna avatt
beslutatriksdagenverksamhetdenresultatet om.av

avsnittmotiveringenden allmännaanför iutredningenSom
inomfalleråtgärdersikteinte enbartparagrafen13.1.1 tar som

gällerBestämmelsen ävenområde. t.ex.fmansmaktens
till denfallområden, ikontrollmaktensochföreskriftsmaktens vart

tydligtstatsbudgetenpåverkar sätt.del åtgärderna ett

kommerprecisionochutformningresultatredovisningensochMål-
i denkommenterasområden.olika Sommellanvariera närmareatt

områdenvissadet påkanavsnitt 13.2motiveringenallmänna
högremed någonresultatuppnåddaochbeskriva målsvårt attvara

inte före-närvarandedär förområden detPåprecision.grad av
uppfordranbestämmelsenresultatredovisningkommer någon är en

utvecklingsarbete.till fortsatt

iinteregleras13.2för avsnittiredogörsskälAv närmaresom
deellerstyrningenutformningendenbudgetlagen närmare avav

används.begrepp som

dengradi högredovisningsskyldighet bygger attRegeringens
naturligtmyndigheter. Detunderställda är attfår information av

årsredovisningar.iårsvisskerredovisningenmyndigheternas
iliknandeochmyndigheternadetta lämnar rapporterUtöver

anmärks i denregeringen. Somuppdragfrågor ellersärskilda av
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allmänna motiveringen avsnitt kommer sådan redovisning13.2
inte alltid till stånd. Ibland finns ingen myndighet har tillsom
uppgift i sak administrera viss verksamhet. andra fall kanIatt en
det fördeltill utvärdering sker med längre tidsintervallatt ettvara
eller den administrerande myndigheten. Resultatinfor-änav annan
mation kan utanförsökasäven staten.

hur informationen fram och vilken frekvens detOavsett medtas
sker, lämpligabör regeringen den for riksdagen vidpresentera
tillfällen och i lämplig form. förklaras i den allmännaSom närmare
motiveringen avsnitt saknas skäl i lagen13.2 någonatt ta
föreskrift i form sådan redovisning skalleller vilkennärom en
lämnas.

Anslag och inkomsttitlar

3§

riksdagen tillNär enligt 9 kap. 3 § regeringsformen anvisar anslag
angivna ändamål skall obetecknade anslag, reservationsanslag
eller ramanslag användas.

De villkoren för anslagen framgår 4-6 §§.närmare av

paragrafens första indirekt det riksdagenl stycke erinras ärattom
enligt angivet lagrum i regeringsformen anvisar anslag ochsom

ändamålen för anslagen. detta bestämmer riksdagenPâ sättanger
hur sådana medel inte skallspecialdestinerade användas.ärsom
Anslagen riksdagens viktigaste instrument för fördelautgör att
medel till olika ändamål.

Riksdagen också de villkor gäller för hur medlen fåranger som
användas. sker standardiserat det förDetta sättett attgenom
skilda ändamål medel skallmed vilken anslagtypanges av
anvisas. paragrafen därför olika anslagstyperI vilkaanges
riksdagen kan använda sig skiljer sigAnslagstypernaav. genom
olika regler ifråga för regeringen överskrida anvisaderätten attom
belopp och använda outnyttjade medel budgetår.att ett senare

skildaDessa villkor syftar till anslagstypema egenskaperatt ge
behoven och förutsättningarna på olika statligamotsom svarar

verksamhetsområden. Valet anslagstyp i allmänhet utifrångörsav
möjligheten förutse medelsbehovet för budgetår.visstatt ett
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hänvisning till deparagrafens andra stycke nämnareI attges en
följandedeiolika anslagstypemavillkoren för de treanges

föranslag, i §obetecknade 5regler förparagrafema. I 4 § ges
för ramanslag.reservationsanslag och i 6 §

Anslagstyper

4 §

medeloutnyttjadeöverskridas ochfårobetecknat anslag inteEtt
budgetår.följandeanvändas underfår inte

obetecknadeförgrundläggande villkorendeparagrafenI anges
för anslagstypendetinnebärBenämningen obetecknatanslag. att

elleranslagsbeloppetöverskridandevillkor medgersaknas avsom
innebär.anslagetbefogenhetertidsmässig överföring de somav

anslaganvisarriksdagenförtjänarDet när ettnämnas, attatt av
beteckning.dvs."anslag",det enbartdenna benämns utantyp

5§

medel fårOutnyttjadeöverskridas.reservationsanslagfár inteEtt
påuppförtår efter det anslagetanvändas längst senastatttre var

statsbudgeten.

reservations-förgrundläggande villkorenparagrafen deI anges
befogen-anslagetsinnebärreservationBeteckningenanslag. att

medel fåroutnyttjadetidsmässigt, dvs.överförasheter får att
endastanvändasdockMedel fårbudgetår.användas under senare
understatsbudgetenuppförtdet anslagetunder år samtär

förgällerbegränsninglikhet med denår.ytterligare Itre som
överskridas.reservationsanslag inteanslag, fårobetecknade ett

motiveringenallmännai denbehandlasAnslagstypen nämnare
avsnitt 7.1.3.
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6§

Ett ramanslag får tillfälligt överskridas anslagskreditattgenom en
motsvarande högst tio anvisat anslag i anspråk.procent tasav

Med riksdagens bemyndigande får regeringen beslutaäven att
ramanslag får överskridas, dettaett nödvändigt förär iom att en

verksamhet täcka särskilda utgifter inte kända då anslagetsom var
anvisades eller för riksdagen beslutat ändamål medatt ett av
anslaget skall kunna uppfyllas.

Outnyttjade medel får användas följande budgetår.

Beteckningen innebär anslagets befogenheter, i likhet medattram
reservationsanslagets, får överföras tidsmässigt. Beteckningen
innebär vidare det anvisade beloppet under vissa förutsättningaratt
får överskridas. deI två första styckena hur överskridandeanges
får ske och vilka begränsningar gäller. Vad gäller sparandesom
finns bestämmelser i tredje stycket.

förstaI stycket regleras möjligheten till överskridande attgenom
anslagskredit utnyttjas. Finansiering med anslagskrediten en

innebär viss del följande årsatt medel i anspråk ien tasav
förskott. Som kommenterasnärmare i den allmänna motiveringen
avsnitt 7.1.3 detta tillfälligär lösning. En sådan krediten
förutsätts bli reglerad under det budgetår följer. hindrarIngetsom
dock krediten i stället regleras underatt följd ellerår atten av en
anslagskredit förblir utnyttjadrent längre period.överav en

I paragrafen föreskrivs den begränsningen anslagskrediten fâratt
högst tiomotsvara anslagsbeloppet. Därvidprocent av avses

anslagsbeloppet under innevarande år. En kredit får således vid ett
givet tillfälle inte överstiga tio anslagsbeloppet för detprocent av
året. Har anslagskrediten utnyttjats maximalt under budgetår,ett
finns inget för ytterligare kreditutrymme under det följande året

inte anslaget då höjs. Höjs anslaget under det följande året,om
finns möjlighet i anspråk ytterligare anslagskreditatt ta som

maximalt tio höjningen.motsvarar procent av

I andra stycket regeringen möjlighet besluta överskridandeges om
slag för närvarande benämnsett merutgift. paragrafenIav som
vissa allmänna villkor måste uppfyllda föranges attsom vara

regeringen skall få fatta beslut överskridande. Utöver dessaett om
villkor förutsätter sådant beslut riksdagen harett även lämnatatt
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skälske. Avfåröverskridandetillbemyndigandesärskilt attett
bör7.1.3motiveringenallmännai denutvecklas ennärmaresom

inhämtaharregeringenmöjlighetoch den attkreditgränsförhöjd
begrän-endast iregeringentillledaanslagförhöjdabeslut attom

beslutabehövakommaförväntasutsträckning kan attsad om
överskridande.

ochförvaltningsändamålföranvisasramanslaggällerdetNär som
överskridandebeslutabefogenheterregeringensbör attliknande om

dåtillkändeinteriksdagenutgiftertäckatillbegränsas att som
regeringendock inteutgiftersådanaAllaanvisades.anslaget ger

frågaskall dessutomöverskridande. Detbesluta vararätt att om
myndighetsutanföruppkommitutgiftertillfälliga ensomom

ålagtsutgifterytterligareMed dettakontroll. ensomavses
vidbeaktatsinteriksdagsbesluttill följdmyndighet sommenav

majeure-Även forceföljdtillkostnaderbudgeteringstillfället. av
inventarier, kanskadaomfattandeförhållanden,liknande t.ex.

ibaradetförhållandetutgifter. Det attsärskildatill sådanaräknas
dåöverskridande ochbeslutaaktuelltblikanundantagsfall att om

medparagrafenimarkerats attharutgifter,för dennaendast typ av
utgift.särskildfrågaskalldet enomvara

ramanslagdetförutsättsmotiveringenallmännai denSom anges
aktuelltblialdrigförvaltningsändamål attnästanföranvändssom

anslagsutrymmetökaverksamhetengenomförandetunder merav
10kreditgränsen procent.maximalainom denvad omän rymssom

anslagsutrymmefinnasbehov störreundantagsvis ännuSkulle av
begäraochriksdageninformeraställetiskälsannoliktfinns att

tilläggsanslag.

social-lagstadgadebl.a.anvisas förramanslaggällerdetNär som
statsskuldenpåochtill EU räntoravgifterförsäkringsförmåner,

inteutgifternainträffaförändringarsnabbaoch attkan så stora
tilläggs-Hinnerkreditmöjligheten. ettmaximaladeninomryms

överskridandebeslutafåregeringenböranvisas,inteanslag då om
anslagetmedbeslutatriksdagenändamåldetfördet krävs attom

uppfyllas.skall kunna

överskri-beslutkrävervillkor ettdeUtöver angetts omnusom
bemyndi-bemyndigande. Dettasärskildariksdagensdande även

sidariksdagensfrån attbeslutformenhagande kan ett omav
avräknasskallbeloppsmässigt motöverskridanden somreserver
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riksdagen beslutat Riksdagen kan också ha lämnat särskiltom. ett
bemyndigande för visst anslag.ett Ett sådant bemyndigande kan

beloppsmässigt opreciserat. På dettavara kansätt beslutarätten att
överskridande knuten till vissaom anslag. Så kan förhållandetvara

tänkas bli för räntor statsskulden.t.ex.

Även regeringen i enskilt fall har möjlighetom ett beslutaatt om
överskridande, behöver regeringen inte fatta sådant beslut.ett
Regeringen kan i stället välja anslagskredit skallatt utnyttjasen
eller underställa riksdagenatt förslag tilläggsanslag.ett om

I tredje stycket outnyttjade medel fåratt användasanges under
följande budgetår. Vad gäller anslagssparande finns inga begräns-
ningar skäl i den allmänna motiveringenav som avsnittanges
7.1.3.

Övriga bestämmelser anslagom

7 §

När regeringen tilldelar myndighet anslag får regeringenen
besluta begränsningar i villkoren förom utnyttjande anslaget.av

De olika anslagstyper definieras i 4-6 §§ skiljer sigsom genom
olika villkoratt gäller i fråga rätten överskrida anvisadeattom

belopp och användaatt outnyttjade medel under år. Desenare
villkor finns angivna i paragraferna gäller i ledetsom mellan
riksdagen och regeringen.

förevarandeI paragraf regleras förhållandet mellan regeringen och
dess underlydande myndigheter. Av paragrafen följer, regering-att

inte fullt behöver föraut samtliga befogenheteren vidare utan att
regeringen får begränsarätt villkoren.att Som anmärks ien den
allmänna motiveringen avsnitt 7.1.3 kan villkorsnävare t.ex.
motiveras tillsträvan god hushållning medav en statens resurser,
god måluppfyllelse eller god budgetkontroll inom förramen
gällande Verksamhetsmål och anvisade medel.

Exempel på villkorsbegränsningar kan bli aktuella ärsom att out-
nyttjade medel reservationsanslag inte får utnyttjas så många år

anslagstypen medger, outnyttjadesom medelatt på ramanslag inte
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anslagskreditenutsträckning ochobegränsadfår i attsparas
medgett. Somvad riksdagen närmareramanslag lägre änsätts

förutsätts7.1.3avsnittmotiveringenden allmännaframgår av
ramanslagfåtalEndast förvanlig.bliåtgärd kommasistnämnda ett

förKreditentioanslagskreditmaximalbehövs procent.omen
tillallmänhetiförvaltningsändamål kan sättas treföranslagen

femramanslag tillflesta övrigaoch de procent.procent

i för-exempelviskanvillkorbegränsningarGenerella tasav
gäller förendastvillkorbegränsningarSpecifikaordningar. somav

respektiveförbestämmelserikanvissa anslagellervisst tasett
anslag.

3§

skallanslag intepå anvisatmedelbeslutafårRegeringen ettatt
omständig-särskildaföljdtillpåkallatdettaanvändas är avom

skäl.statsfinansiellaverksamhet ellerheter i aven

praxisenligtregeringen har attparagrafen lagfästsl rätt somen
tillBakgrundenanvisade anslag.medel påutnyttjafrånavstå att

motive-allmännai denbehandlasbestämmelsenskälen föroch
endastutnyttja dennafårRegeringen rättavsnittet 7.2.ringen om

i verksam-omständighetersärskildatill följdpåkallatdet är enav
skäl.statsfinansiellahet eller av

främstverksamhetiomständigheter attsärskildaMed avsesen
förhållande tilliändratsavseenden hari olikaförutsättningarna

Möjligheteranslaget.beslutaderiksdagenkäntvad när omsom var
verksamhetföljduppkommit tillkan hatill besparingar att enav

tänkt. Detkostnadlägretillgenomföras änhar kunnat varsomen
ändamåls-användsmedel inteframkommitha ettkan vidare att

Missförhållandeneffektiv.inteverksamhetenellerenligt ärsätt att
hushållning,godocheffektivitethögkravuppdagats. Dekan ha
motiveraverksamhet, kan attskall gälla ienligt 1 § statenssom

motiveringenallmännai denanmärksinte utnyttjas. Somanslag
utnyttjaunderlåtasjälvfallet inte ettregeringenfår attavsnitt 7.2
syfte elleranslagetsogillardengrundenbartanslag attav

omfattning.
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Även statsñnansiella skäl kan motivera medel anvisadepåatt
Åtgärderanslag inte bör utnyttjas. betingas statsfinansiellasom av

skäl generella till sin och riktasär antal anslag.störrenatur ettmot
En sådan prövningsrätt har sin främsta praktiska betydelse i ett
läge då det från stabiliseringspolitisk synpunkt önskvärtär att utan
dröjsmål begränsa de statliga utgifterna.

Enligt 44 § har regeringen skyldighet vidta åtgärder denatten som
har befogenhet till det finns risk för beslutat utgiñstakatt ettom
eller använda utgiftsramar kommer överskridas. Denna skyldig-att
het kan leda till beslut medel anvisade inteanslag skallattom
användas.

Regeringen självfallet förpliktad till de åtagandenär att attse som
har till följd lag eller fullgörs.avtalstaten av

Om regeringen beslutar inte utnyttja anvisade anslag skall dettaatt
redovisas för riksdagen så det lämpligen kan ske, isnart t.ex. en
ekonomisk-politisk proposition, tilläggsbudget eller i näst-en
kommande budgetproposition. sådanEn redovisning bör även tas

i den årsredovisning for enligt skall lämnas till40 §staten som
riksdagen.

lnkomsttitlar

9§

Statsinkomster beräknas riksdagen skall redovisas motsom av
inkomsttitlar.

I paragrafen sådana statsinkomster beräknasattanges som av
riksdagen skall redovisas statsbudgeten benämnsmot poster som
inkomsttitlar. Dessa bör indelas efter inkomster.poster arten av
Bestämmelsen behandlas i allmännaden motiveringennärmare
avsnitt 7.3.

inkomsternaAtt beräknas riksdagen innebär inte riksdagenattav
ställning till beloppen. Vad vissatar är att typersom avses av

inkomster skall inkomsttitelpå for täcka de utgiftertas attupp
statsbudgeten riksdagen beslutat Andra inkomstertypersom om. av

har redovisas inte statsbudgeten eller också avräknasstatensom
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Dettaanslag.anvisatverksamhetenfornettoutgifterna mot
§§.och 19behandlasi 18

inkomsttitlarochanslagRedovisning mot

10 §

löpande detskall görastransfereringarföranslagAvräkning mot
avräkningskallanslagövrigasker. Motbetalningdåbudgetår

hänför sig.utgiftenvilkettillbudgetårdetgöras
löpande detskallskatt görasförinkomsttitlarAvråkning mot

skallinkomsttitlarövrigaerhålls. Motbetalningdå av-budgetår
hänför sig.inkomstenvilkettillbudgetårdeträkning göras

beslutainkomsttitel attelleranslagförkanRiksdagen ett en
grund.påskallavräkning göras annan

ekono-denhurbestämmelser förgrundläggandeparagrafenI ges
inkomsttitlar. Dettaochanslagskall skeredovisningen motmiska

7.4.avsnittmotiveringenallmännai denkommenteras närmare

transfereringarutgifterhurreglerasstycketförstaI avsersom -
skallmotprestationerdirektainkomstöverföringardvs. utan -

kassamässigskeranslagdessaFörstatsbudgeten.påredovisas en
isåledesskall görasstatsbudgetenRedovisningenavräkning. mot

utgifterÖvrigagällerVadbetalninganslutning till ägeratt rum.
ske. Detstatsbudgetenredovisningutgiftsbaserad motskall en
budgetårdetföranslagetavräknasskallutgifterna motinnebär att

verkställs.betalningensighänför närutgiftenvilken oavsetttill
gångåtminstoneskall skeavräkningenlöpandeMed enattavses

månad.per

statsinkomsterdegälla förskallvadstycket somandraI somanges
förskall skeavräkningkassamässiginkomsttitlar. Enredovisas mot
be-avgiftervissa trotsräknasTill skatterskatt.uppbörd somav

Övriga inkomstersocialavgifter.olikaskatter,nämningen är t.ex.
sighänförinkomstenvilkettillbudgetårlöpande detavräknasskall

betalning sker.näroavsett

täckatillbidrarinkomster attspecialdestineradefrågal somom
förstaparagrafensföljerverksamhet,forutgifter avstatens en
vilkettillårdetunderlöpandeavräknasanslagetstycke att
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nettoutgiften hänför sig. delDen affärsverkens överskottav som
inlevereras till inkomsttitel, betraktas inkomst fören som en
statsbudgeten under det år då överskottet inlevereras detäven om
grundas på föregående års ekonomiska resultat i myndigheten.
Detsamma gäller Riksbanken inlevererade överskott ochav
utdelningar från andra rättssubjekt Vissa interna beloppän staten.

skall redovisas inkomsttitel, exempelvis medelmotsom motsvaran-
de avskrivningar, avräknas i samband med myndighetens årsbok-
slut eller delårsrapport. verksamheterI med blandad finansiering

det inte alltid möjligtär särskilja de delar utgifterna ochatt av
inkomsterna skall avräknas visst anslag. sådana fallImot ettsom
får kostnader och intäkter betraktas närmevärden för desom
belopp skall avräknas statsbudgeten.motsom

I tredje stycket riksdagen möjlighet för anslag elleratt ettges en
inkomsttitel besluta avräkning skall ske påatt sätt änen annat

enligt reglerna i första och andra stycket. möjlighetDenna kan
riksdagen tänkas utnyttja det i visst fall angelägett.ex. ett är attom
avräkna på speciellt eller vill skapasätt förett utrymmeom man

försöksverksamhet område. Om riksdagen utnyttjar dennaetten
möjlighet, kan det i beslutet respektive anslag elleranges om
inkomsttitel.

Ekonomiska förpliktelser

11 §

I 12-14 §§ bemyndigas regeringen ikläda ekonomiskaatt staten
förpliktelser enligt 9 kap. 10 § regeringsformen.

lagenI 1988:1387 upplåning under vilkastatensom anges
förutsättningar regeringen får lån tillta staten.upp

I RF 9:10 regeringen inte riksdagens bemyndigandeatt utananges
får lån eller i övrigt ikläda ekonomisk förpliktelse.ta statenupp
Bestämmelser upplåning har tagits i särskild lag,statensom en
lagen 1988:1387 upplåning. förevarandeI paragrafsstatensom
andra stycke erinras den lagen. Regeringen får årligtettom
bemyndigande beloppsmässig begränsning lån föratt utan ta upp
staten.
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l första stycket andra fall då regeringen får ikläda statenanges
ekonomiska förpliktelser. kan ske under de förutsättningarDetta

i d.v.s. med beställningar, åtaganden i den12-14 §§,som anges
löpande verksamheten och kreditgarantier.

I meddelas grundläggande bestämmelser beställningsbe-12 § om
myndiganden i föreskrifter åtaganden i den13 §m.m., ges om
löpande verksamheten och i regleras under vilka förutsätt-14 §
ningar regeringen får ställa kreditgarantier.ut

Avsnittet avslutas med garantiavgifter ochbestämmelser 15 §om
redovisning vissa förpliktelserekonomiska 16 §.om av

Beställningsbemyndiganden m.m.

12 §

ändamål fårFör och intill belopp riksdagen bestämmerett ett som
regeringen beställa eller tjänster besluta bidrag,samtvaror om
ersättning, lån eller liknande medför utgifter underävensom

budgetår det statsbudgetenänsenare avser.

paragrafen grundläggande bestämmelser beställningsbe-I ges om
myndiganden och liknande medgivanden från riksdagen.

Som kommenteras i den allmänna motiveringen avsnittnärmare
skall beloppsmässiga8.2 riksdagen bestämma de ändamål och de

begränsningar skall gälla för bemyndigande. sådantEttettsom
bemyndigande kan alltså knytas till viss verksamhet eller till etten
visst anslag.

Paragrafen medförgäller för alla beställningar eller beslut som
utgifter under budgetår och anvisat anslag.även utöverett senare
De beslut i denna paragraf sådana därärtyper av som avses
beställningsbemyndiganden används.for närvarande vanligen
Författningstexten beslut kantäcker andra liknandeäven som
förekomma i framtiden. gäller dock enligteller Särskilda reglernu

för för den löpande13 § sådana åtaganden nödvändigaärsom
verksamheten.
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13§

färRegeringen ikläda sådana ekonomiska förpliktelserstaten som
nödvändiga för den löpande verksamheten skall fungera till-är att

fredsställande.

paragrafenI regleras sådana åtaganden måste för dengöras attsom
statliga förvaltningen och administrationen skall fungera.

De åtaganden sådana följer god praxis,ärsom avses som av
affärssed eller liknande inom ifrågavarande verksamhetsområde om
detta inte strider de särskilda förutsättningarna för statligmot
verksamhet. den allmänna motiveringen avsnittI 8.3 nämns som
exempel åtaganden regleras paragrafen avtalsom av om
anställning personal, hyra lokal, leverans förbruknings-av av av
materiel och hyra kontorsutrustning.av

ändamålFör denna ekonomiska förpliktelser till sitttyp av som-
bestäms i paragrafen åtagandet endast får ske för denatt attav
löpande verksamheten skall fungera tillfredsställande finns ingen-
beloppsmässig begränsning. begränsning ligger dock i denEn att
förpliktelse iklätts skall ha varit nödvändig för denstatensom
verksamhet riksdagen beslutatsom om.

likhet med de åtagande i kanI regleras 12 § dessaävensom
åtaganden medföra utgifter under budgetår det budgetåränsenare
för vilket anslag har anvisats.

Garantier

14 §

ändamål fårFör och intill belopp riksdagen bestämmerett ett som
regeringen ställa kreditgarantier och andra liknandegöraut
åtaganden.

finnsNär det särskilda skäl fär åtagandet enligt riksdagens
bestämmande beloppet begränsas.göras utan att

paragrafenl regleras främst kreditgarantikreditgarantier. En är ett
statligt borgensåtagande oftast gäller för skuld.som som egen
Kreditgarantier används för stödja verksamheter samhälleligtatt av
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i denåtagandenintresse. Med andra liknande nämnsavses som
syñarförbindelseravsnittallmänna motiveringen 8.4 t.ex. som
intaktkapital skall hållasinstitutionstill banks elleratt annanen

viss nivå.eller inte understiga en

bestäm-det riksdagenparagrafens första styckeI äratt somanges
fårkreditgarantierbeloppoch till vilkaför vilka ändamålmer

Ändamålen Beloppen kanangivna.skall tydligtlämnas. angesvara
förlånmed deekonomiska takti form I amorterasattramar.av

oförändradevidsäkerhet, skapasställtsvilka kreditgarantierna som
garantier. Omställaförekonomiska utattutrymme nyaramar

sådanspeciellt objekt, kantillgaranti knutendäremot är etten
objekt.liknandeöverföring inte ske till annatett

kreditgarantierställamöjlighetregeringenI andra stycket att utges
begränsas.beloppet Föråtagandenoch andra liknande utan att
i bemyndigan-ändamåletriksdagendetta krävs utöver angettatt-

särskilda skäl kanSådanasärskilda skäl finns.det attatt vara-
viktigtgällereller denfrågan brådskande ettär attnaturav

omöjligtvissa fall kan detsamhällsintresse. I närmast attvara
meningsfulltsigfall inteeller det iberäkna belopp teratt vartett

Även intebeloppsmässig begränsningnågondetta.göraatt om
sida, iregeringen å sinnaturligtregeringen, detgäller för är att

garantin, eftersträ-åtnjutandetill kommer iförhållande den avsom
regeringenFrån detsådana begränsningar.ställa attattvar upp

enskildtidpunkttill denbegärde bemyndigandet fram när en
information hafalli mångagaranti skall ställas kan t.ex.ut,

meningsfulltmöjligt ochkommit fram det sättagör att enuppsom
begränsning.sådan

kreditgarantierdeårligen redovisaskall regeringenEnligt 16 § som
den iklätt staten.

15§

avgiftskalli 14 §sådant åtagandeFör ut.tasett ensom anges
och övrigaekonomiska riskAvgiftens storlek skall statensmotsvara

åtagandeför visstriksdagenkostnader för åtagandet, inte ettom
beslutar annat.

bestämmerregeringeneller den myndighetRegeringen som
avgiftens storlek.beslutar om
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l paragrafen regleras garantiavgtfter. Syftet med dessa avgifter är
täcka administrationskostnaderatt förlusterstatens och grund av

garantier. Detta kommenteras i den allmännanärmare motiveringen
avsnitt 8.5. kostnadsrelateradEn avgift leder också till att
snedvridande subventioner kan undvikas eller i fall bli tydliga.vart

Avgifter skall enligt första stycket för sådana kreditgarantiertas ut
och andra liknande åtaganden i 14 Avgiftens storleksom anges
skall beräknas så den ekonomiska risk ochatt motsvarar statens
övriga kostnader för åtagandet. Därför skall så långt det möjligtär

differentiering mellan olikagöras garantier eller olikaen typer av
garantier. Utgångspunkten för avgiftsnivån skall avgiftenattvara
skall täcka förväntade kostnader för den enskilda kreditgarantin
eller den garantier den tillhör.typ Utöver administrations-av som
kostnader framför allt de kostnader kan uppstå vidavses ettsom
infriande garantin. iDet allmänhet möjligt förhandär attav
uppskatta risken för infriande och för de kostnader dåett som
uppstår.

Paragrafen möjlighet för riksdagen i enskilt fall beslutaatt ettger
avgiftens storlek skall bestämmasatt Ensätt.ett annat

garantiavgift räknas fram enligt huvudregeln i paragrafen kansom
bli så hög avgiften skulle motverka syftet medatt garantin.
Samtidigt kan det föreligga starkt samhälleligt intresseett attav
stödja verksamheten. För det möjligt förgöra samhälletatt att en
angelägen verksamhet kommer till stånd kan riksdagen i sådantett
fall besluta avgift skall ned eller inteatt alls.sättas utgå Enen
mycket hög avgift kan uttryck för anslag kanett att ettvara vara

bättre stödform garanti.änen en

I andra stycket regeringen eller den myndighetattanges som
regeringen bestämmer beslutar avgiftens storlek. skallDettaom

med ledninggöras den ekonomiska risken eller riksdagensav
särskilda beslut.

Redovisning ekonomiska förpliktelserav

16 §

Regeringen skall årligen för riksdagen redovisa de ekonomiska
förpliktelser den iklätt med stöd 12 och 14 §§.staten av
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gjortOmfattningen de ekonomiska åtaganden regeringenav som
medgivandenmed stöd beställningsbemyndiganden och liknandeav

från riksdagen och inte avräknats anvisade anslag, s.k.motsom
skebemyndigandeskuld, skall redovisas för riksdagen. kanDetta

i anslutning till respektive verksamhet eller anslag. börDessutom
den samlade bemyndigandeskulden redovisas för riksdagen,
lämpligtvis i årsredovisningen för staten.

iSådana åtaganden i den löpande verksamheten regleras 13 §som
sin omfattning redovisning dessa förplik-till okända. Någonär av

telser kan därför inte ske.

potentiellaUtestående kreditgarantier och liknande åtaganden utgör
ekonomiska förpliktelser. skall därför redovisas för riksdagen.De

statliga garantierkan ske med samlad redovisning allaDetta en av
anslutning till denmed fördjupad redogörelse isamtm.m. en

utgifter vid infriandeverksamhet eller det anslag belastas medsom
åtagande.ettav

Statsbudgetens avgränsning

17 §

förslag 6 regeringsfor-Regeringens till statsbudget enligt 9 kap. §
andra stycket ochskall, med de undantag i 18 §men som anges

19 omfatta alla inkomster, utgifter och andra betalningar som
påverkar lånebehov.statens

skall förslag till9:6 endast regeringen lämnaI RF attanges
till Vissa ytterligare bestämmelserstatsbudget riksdagen. om

statsbudgeten finns i riksdagsordningen.

skall i regeringensförevarande paragraf vad ingåI somanges
förslag undantagtill statsbudget. Förslaget skall med vissa som-
kommenteras innehålla alla inkomster,i det följandenärmare

lånebehov.utgifter och andra betalningar påverkar statenssom
lånebehovBakgrunden till och syftet med låta avgöraatt statens

blirsäkerställa denvad skall ingå i statsbudgeten är attattsom
behandlas ifullständig i detta avseende. Avgränsningen nämnare

statsbudgetenden motiveringen avsnitt Visarallmänna 9.2.2.
negativt.överskott lånebehovetär
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Med inkomster och utgifter sådant redovisas in-motavses som
komsttitlar och anslag. Med andra betalningar bl.a. kassa-avses
mässiga justeringar, nettokapitalbehov i verksamhet intesom
redovisas statsbudgeten interna lån och krediter i Riks-samt
gäldskontoret.

fortsättningenI avsnittet meddelas grundläggande bestämmelserav
vad skall ingå i statsbudgeten, dvs. regler statsbudge-om som om
avgränsning. 18 föreskrifterI § bruttoredovisning ochtens ges om

under vilka förutsättningar nettoredovisning får ske och i 19 §
finns regler vilka verksamheter inte skall redovisasom som
statsbudgeten. Avsnittet avslutas i 20 § med grundläggande
bestämmelser dispositionen avgiftsinkomster.om av

1s§

Statens inkomster och utgifter skall budgeteras och redovisas
brutto på statsbudgeten.

Skall inkomsterna i verksamhet endast bidra till täckaatten
verksamhetens utgifter, får utgifter dock redovisas pånetto
statsbudgeten.

paragrafenI grundläggande bestämmelser brutto- ochges om
nettoredovisning. Bakgrunden och syftet med bestämmelsen
behandlas i den allmänna motiveringen avsnitt 9.3.

paragrafensI första stycke den huvudregeln inkomsterattanges
och utgifter skall budgeteras och redovisas brutto. Med detta avses

inkomsterna inte får minskas med utgifter och utgifterna inteatt att
får minskas med inkomster. Korrigeringar, omföringar och
liknande får dock ske i enlighet med god redovisningssed.

paragrafensI andra reglerasstycke nettoredovisning utgör ettsom
undantag från huvudregeln i första stycket. Nettoredovisning
innebär anslaget avräknas med nettoutgifter, dvs. skillnadenatt
mellan verksamhets utgifter och dess inkomster. Nettoredovis-en
ning får ske inkomsterna endast skall bidra till täckanär att
verksamhetens kostnader. Med detta det för verksamhetenattavses
inte finns något krav full kostnadstäckning. Vad medsom avses
full kostnadstäckning kommenteras i anslutning till 19närmare
Kostnader jämställs i förevarande paragraf med utgifter. Detta
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Vad därutöveri anslutning till 10kommenteras närmare som
till 20kostnader behandlas i kommentareninnefattas i begreppet

mindre omfattningavgiftsñnansierad verksamhetfrågaI avom
avgiftennettoutgiftemafår anslag avräknas med ävenett om

kostnadstäckning.beräknats med krav full

beträf-bruttoprincipenfrånParagrafen innehåller inget undantag
Sådana inkomsterinkomsttitlar.fande redovisasinkomster motsom

korrigering-och redovisas brutto. Attskall därför alltid budgeteras
föregående.i detkan haroch omföringar nämntsgörasar m.m.

avgifter beräknasoffentligrättsligaframgår9 §Av att avsom
inkomsttitlar.redovisasriksdagen skall mot

19§

medskall täckaskostnader heltverksamhet därEn statens
påoch redovisasbudgeterasintäkter skall inteverksamhetens

statsbudgeten.

skall skeredovisning intebudgetering ochparagrafen reglerasI när
skallinteutgifter och inkomsterdvs.statsbudgeten, när

innefattas iinkomsttitlar. Vadanslag elleravräknas mot som
tilli anslutning 20kostnader kommenterasbegreppet

skall ske istatsbudgetenBudgetering och redovisning utanför
s.k.intäkterna,täckaskostnaderna helt skallverksamheter där av

i den allmännafull kostnadstäckning. kommenterasSom närmare
kostnadstäckningfullavsnitt kravetmotiveringen 9.4 är

anslagfrånfastställt bidrag lämnasuppfyllt dåäven ett som
dockför dettastatsbudgeten. förutsättninganvisats En är att

kostnader.samtligatäckaintäkter därutöver skallverksamhetens
uppfyllt medelfull kostnadstäckning intekravetDäremot är om

underskotteventuellaanvisas för täckafrån statsbudgeten att som
kostnadstäckning skallinte preciseras. fullKravetnärmare ses

tillfälligaeftersomlängre åri tidsperspektiv änär ettett som
kassamässigtberäknatoch underskott kan uppkomma. Ettöverskott

till ingå17behandlas i kommentarenskall, närmarenetto som
lånebehov.i det påverkarstatsbudgeten eftersom statens

16-029512



354 Författningskommentar SOU 1996: 14

20§

Regeringen får besluta dispositionen avgiftsinkomster frånom av
fivilligt efterfrågade och tjänster tillhandahållerstatenvaror som

inkomsten helt eller delvis skall täcka kostnader förom statens
verksamheten.

Inom för restkompetensen RF 8:13 får regeringen underramen
vissa förutsättningar besluta avgifter skall på statligaatt tas ut
verksamhetsområden besluta hur hög avgiften skall ellersamt vara
hur den skall beräknas. Ur restkompetensen kan dock inte härledas

för regeringen beslutarätt dispositionen försäljnings-atten om av
inkomster. Regeringens disponera vissa sådana inkomsterrätt att
regleras i förevarande paragraf.

För paragrafen skall bli tillämplig krävs försäljnings-att att
inkomsterna härrör från frivilligt efterfrågade och tjänster.varor
Huruvida frivillighet föreligger får efter helhetsbedöm-avgöras en
ning jfr. 1973:90 218. Endast den erlagt avgiftenprop. s. om som
inte kan ha varit rättsligt eller faktiskt tvingad till detta detäranses
fråga frivillig efterfrågan.om

Det krävs inkomsterna helt eller delvis skall täckaatt statens
kostnader för verksamheten. Med kostnader såväl kostnaderavses

direkt orsakas produktionen eller tjänsten allasom av av varan som
andra kostnader rimligen kan hänföras till verksamheten.som
Vidare skall det fråga avgifter rimligt vederlagutgörvara om som
för prestationen. Avgiftsinkomsterna får således inte syfta till att

intäkter klart överstiger kostnader. Detta utesluterstatensge som
inte avgift kan innebära visstatt Då krävs docköveruttag.etten

andra avgifter inom verksamhetsområdeatt lämnarsamma
motsvarande underuttag. Avgiftssättningen inom verksamhets-ett
område skall således betraktas helhet.som en

Att regeringen får disponera avgiftsinkomster innebär i detta
sammanhang de specialdestineras för den verksamhet där deatt
uppstår. Regeringen kan dock alltid besluta avgiftsinkomsteratt
skall tillföras inkomsttitel. fårDäremot regeringen inte beslutaen

avgiftsinkomster skall användas verksamhetsområdeatt ett annat
eller för ändamål. Bakgrunden och syftet med regleringenett annat
behandlas i den allmänna motiveringen avsnitt 9.5.3.
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investeringarFinansiering av

21 §

får regeringenårligen fastställerlåneramar riksdagenInom som
verksamhetanvändsanläggningstillgångar ibesluta statensatt som

fårRegeringenlån Riksgäldskontoret.skall finansieras med i
för sådana lån.besluta villkorenom

anskaffningför finansieringenparagrafen reglerI avavges
verksamhet.i Be-anläggningstillgångar används statenssom

avsnittenmotiveringenallmännastämmelsen behandlas i den
och l0.3.3.10.3.2

avsedd förtillgångförståsanläggningstillgångMed ären somen
stadigva-i uttrycketinnehav. Innebördenstadigvarande bruk eller

för olika slagredovisningssed och varierargodrande preciseras av
avsnittmotiveringenallmännaframgår dentillgångar. Somav av

materielladelas i finansiella,anläggningstillgångarbrukar10.1
paragraf gällerFörevarandeanläggningstillgångar.och immateriella

anläggningstillgångar.för dessa skildadock sätt typer avsamma

anläggningstillgångamaParagrafens tillämplighet begränsas attav
verksamhetverksamhet. Uttrycketanvändas iskall statensstatens

anläggningstillgången skalli anslutning tillkommenteras l Att
redskap,skallverksamheten innebär denanvändas i utgöra ettatt

materiellabarai verksamheten.s.k. insatsresurs Inteen
immateriellaochfinansiellaanläggningstillgångar ävenutan

kandataprogram,exempelvis aktier ochanläggningstillgångar,
sådana insatsresurser.utgöra

investeringsverksamhetdelEn utgörsstor statens avav
och järnvägar. Dennainfrastrukturella investeringar, vägar typt.ex.

myndighetensoch resultatetinvesteringar målet förär avav
inte tillsyftar såledesAnläggningstillgångarnaverksamhet. att

omfattas därför intefrämst användas i verksamhet. Destatens av
infrastrukturellaFinansiering bl.a.paragrafens reglering. av

och vissKrigsmaterielinvesteringar i stället iregleras 23 annan
tillgångar iredovisas inteegendom staten.som

fastställaårligenriksdagenförevarande paragraf skallEnligt
anläggnings-olika slagvilka lånetinansieringlåneramar inom av av
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tillgångar används i verksamhet får ske. låneramEnstatenssom
det maximala belopp den utestående förskulden ellerettavser som

flera lån vid varje tillfälle får uppgå till. Skulden ökar då lånnya
i anspråk och minskar då lån Med låntas amorteras. ettavses

skuldförhållande där löptid, räntevillkor och amorteringsplanen
överenskommits. Riksdagen kan lämpligen fastställa olika låne-

för olika ändamål, exempelvis studielån, fastigheter ochramar
förvaltningsändamål. Riksdagens bemyndigande till regeringen är
årligt. Eftersom det den totala utestående skulden och inteavser
enbart lån riksdagen dock i viss mån bunden tidigareärnya av
lämnade bemyndiganden.

Paragrafen, inte tvingande, regeringen fâr beslutaär attsom anger
lånefinansiering anläggningstillgångar. Regeringen kan göraom av

undantag från lånefinansiering, i fråga enstaka anskaff-t.ex. om
ningar objekt mindre värde. Regeringen kan också tänkasav av
finansiera investeringar krävs dockstörre Detsätt.annat att
dessa investeringar inte inkräktar på riksdagens anslagsbeslut eller
påverkar Iånebehov. Sådan finansiering kan komma i frågastatens
då myndighet erhåller gåva eller bidrag från givareetten en en
utanför och ändamålet medlen helt skall finansierastaten är att
anskaffningen vissa anläggningstillgångar.av

Regeringens disponera inkomster från försäljningrätt att av
egendom följer 33-36 §§. följerAv 20 § regeringen fårävenattav
disponera vissa avgiftsinkomster. Regeringen kan besluta att
anskaffning anläggningstillgångar får finansieras med sådanaav
medel i stället för med lån i Riksgäldskontoret.

Att regeringen får besluta villkoren för lån i Riksgäldskontoretom
innebär regeringen bl.a. får bestämma lånens löptideratt samt

och amorteringsvillkor.ränte- Sådana villkor har konsekvenser för
anslagsavräkningen och avgiftssättningen i Amorteringstidenstaten.
för lånen förutsätts tillgångarnas ekonomiska livslängd.motsvara



357SOU Författningskommentar1996: 14

22§

fårkreditram riksdagen årligen fastställer regeringenInom somen
finansieras medbesluta verksamhet skallrörelsekapital iatt statens

villkorenkrediter Riksgäldskontoret. får beslutai Regeringen om
myndigheternaför krediter likvida medeldessa och om som

disponerar.

rörelsekapital iparagrafen regleras finansieringenI statensav
verksamhet.

omsättningstillgångar minskadeRörelsekapital kan beräknas som
definierasOmsättningstillgångarmed kortfristiga skulder. som

skall förståsanläggningstillgångar. Vadandra tillgångar än som
tilli kommentarenanläggningstillgångar behandlasmed närmare

sådana tillgångar inteOmsättningstillgångar således21 är som
Kortfristigaeller innehav.avsedda för stadigvarande brukär

till betalning underskulder sådana skulder förfallerär senastsom
verksamhet har härUttrycketdet följande räkenskapsåret. statens

Medi kommentaren tillinnebörd anmärks lsamma som
tillåtna beloppkrediter skillnad från lån högstatill att ettavses - -

bestämsfastställts utnyttjandet kreditendet faktiskaatt avavmen
tillfälliga underskott.elleröver-

kreditram riksdagenfinansieras inomRörelsekapital får en som
efter förslagårligen fastställer. förutsättning riksdagen,En är att

från beslutar för dennaregeringen, varje år total typ avom en ram
hurkrediter. beslutaankommer sedan regeringenDet storatt

denvilket slagkredit enskild myndighet skall få utnyttja, aven
anmärksfinns,skall och villkor skall gälla.de Det somvara som

förskäli allmänna motiveringen avsnitt 10.3.1, knappastden
olika slagriksdagen besluta skilda kreditramar föratt avom

rörelsekapital.

möjlighet itvingande. Regeringen harBestämmelsen inteär att
medelfinansieras medstället besluta rörelsekapital skall t.ex.att

eller anslag.från försäljning egendomavgiftsbelagd verksamhet, av
inomanslagsfmansiering dock denförutsättning förEn är att ryms

beslutat ändamål med anslaget.riksdagenav

myndighetenpåförskredit utnyttjas myndighetNär enen av en
anslagmed anvisaderäntekostnad. sådan kostnad får täckasEn
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eller specialdestinerade inkomster inte regeringen beslutarom
Regeringens befogenhetannat. besluta detta följeratt om av

befogenheten besluta villkor för krediten.att om

Regeringen får enligt förevarande paragraf beslutaäven om
överskott likvida medel myndighet kan ha, exempelvisav som en
i form tillgodohavande påett räntekonto. Befogenhetenav ett
omfattar bl.a. beslut vilka medel skall ränteberäknas ochom som
räntevillkoren. Ränteintäkter myndigheter påförs till följdsom av
detta får disponeras i verksamheten regeringen inte beslutarom

Regeringen kan exempelvisannat. besluta visst räntebeloppatt ett
inte får disponeras i verksamheten det skall redovisasutan att mot

inkomsttitel. Regeringens befogenhet besluta i dessaen att
avseenden följer befogenheten besluta likvida medelattav om som
myndigheterna disponerar.

23§

Andra tillgångar än i 21 och 22 skall finansierassom anges
med anslag eller med inkomster i 33 första§ stycket.som anges

Anskaffningen de tillgångar faller under förevarandeav som
paragrafs tillämpningsområde skall finansieras med anslag eller
med vissa försäljningsinkomster. De tillgångar definierassom avses
negativt, dvs. andra tillgångar de iän 21 ochsom som anges
22 §§.

I 21 och 22 regleras hur anskaffningen omsättningstillgångarav
och anläggningstillgångar används i verksamhet fårstatenssom
finansieras. En bakgrund tillnärmare övervägandena i denna del

i den allmänna motiveringen avsnitt 10.3.4 och i kommenta-ges
till paragrafema.rerna

De tillgångar återstår, och faller under förevarandesom som
paragrafs tillämpningsområde, främst infrastrukturellaär investe-
ringar i och järnvägar.t.ex. vägar behandlasDetta i dennärmare
allmänna motiveringen avsnitt 103.4. På vad dessa anlägg-sätt
ningstillgångar skiljer sig från de anläggningstillgångar vilkas
finansiering regleras i 21 § behandlas i kommentarennärmare till
den paragrafen.
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Som behandlas i den allmänna motiveringen avsnittnärmare
10.3.3 och redovisaslO.3.4 krigsmateriel och viss egendomannan
inte tillgångar i Anskaffning sådan egendom,staten.som av som
således inte investering i mening detta begreppdenutgör en som
har förevarandei avsnitt finansiering investeringar 21-24om av
§§, skall finansieras med anslagsmedel eller försäljningsinkomster.
Se kommentaren till 34även

förstaI 33 § stycket bestämmelser i första hand reglerarges som
disposition vissa försäljningsinkomster. försåld egendomHarav
ingått i verksamhet för vilken riksdagen har godkänten en
investeringsplan, får regeringen besluta inkomsten skallatt
användas för finansiera investeringar ingår i planen.att som
Bestämmelsen, primärt reglerar hur vissa försäljningsin-som
komster får disponeras, leder samtidigt till det i visstatt ett sam-
manhang skapas möjlighet till finansiering anskaffningen av av
tillgångar med anslag. Under vilka förutsättningarsätt änannat
det kan bli aktuellt behandlas i kommentaren till 33 §närmare
första stycket och i den motiveringenallmänna avsnitt l0.3.5.

24§

För viss myndighet eller för anskaffning kan riksdagenvissen
besluta finansiering skall ske på isätt änatt annat som anges
21-23 §§.

Bakgrunden till paragrafen behandlas i den allmänna motiveringen
avsnitt 10.3.5. Paragrafen syftar framför allt till möjliggöraatt

finansiering affärsverkens och vissa andra myndighetersannan av
investeringar med anslag eller Riksgäldskontoret, exempel-lån iän
vis med avgiftsmedel eller lån kreditmarknaden.på den allmänna

Genom denna reglering blir det möjligt i enskilda fall låtaäven att
infrastrukturella medinvesteringar finansieras lån ellert.ex. att
anläggningstillgångar verksamhet kananvänds istörre statenssom

finansieras med anslag.
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Överlåtelse egendomstatensav

25 §

26-36regeringsformen i §§anslutning till 9 kap. 9 §I anges
egendom.grunder för förfogande över statens

9 kap. 8 § regerings-Föreskrifterna gäller egendom enligtsom
sådanaformen står till dispositionregeringens utom varor som

i 20avses

omfattningskyldighet i denEnligt har riksdagenRF 9:9 att somen
för bl.a. förfogandetbehövs fastställa grunder över statens

meddelas grundläggandeegendom. förevarande avsnitt 26-36 §§I
avseende.bestämmelser i detta

skalldetbegränsas i andra stycketTillämpningsområdet att varaav
disposi-regeringensenligt står tillfråga tillgångar 9:8RFom som
disposi-omfattas regeringensVilka tillgångar intetion. avsom

kommentaren till 46tionsrätt framgår av

motiveringenden allmännaskäl kommenteras iAv närmaresom
sådan för-bestämmelserna inte heller vidavsnitt gällerll.l.l

avgiftsñnansierad verksam-led isäljning utgör ett enav varor som
den allmännaframgårhet. Vad för slags egendom avsom avses

kommentaren till 20motiveringen samt

kompetensfördel-bestämmelserna regleras främstde följandeI
riktar sig enbartoch regeringen. Reglernaningen mellan riksdagen

civilrättslig verkan. Fråganföreträdare och inte hatill statens avses
innebärdenblir bindande foröverlåtelse även ettstaten omom en

kompetensöverskridande inte här.regleras

fårför regeringengrundläggande bestämmelseravsnittetI närges
andelaraktier och 27 §,överlåta fast egendom 26 §, tomträtt

lös egendomegendom ochoch byggnad lös 28 §är annansom
och byteaffärsmässighet 30 §Därefter regleras frågor29 §. om

bestämmelsermedAvsnittet avslutasegendom 31 §. omav
försäljningar 32-36 §§.disposition inkomster frånav
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Fast egendom

26 §

Då värdet fast egendom inte överstiger 50 000 000 kronor fårav
regeringen besluta sälja egendomen, den inte längre behövsatt om
för verksamhet eller endast behövs i ringa utsträckning ochstatens
då det inte finns särskilda skäl för egendomen alltjämt skallatt
ägas staten.av

hinderUtan vad i första stycket får regeringensägsav som
besluta försäljning till kommun för samhällsbyggnadsändamål.om

l paragrafen förutsättningarna för regeringenatt utananges
riksdagens samtycke i det enskilda fallet skall få besluta om

Övervägandenaförsäljning fast egendom tillhör staten.av som
bakom bestämmelsen behandlas i den allmänna motiveringen,
avsnitt ll.2.2. förstaI stycket regleras försäljning i allmänhet och
i andra stycket Försäljning för samhällsbyggnadsändamål. Vad som

fast egendom regleras i lag och kap. jordabalken.utgör se 1 2

regeringenFör skall få besluta försäljning enligt förstaatt om
stycket krävs egendomens värde inte överstiger miljoner50att
kronor. Som behandlas i den allmänna motiveringennärmare
avsnitt ll.2.2 det inte längre egendomens taxeringsvärdeär som
skall läggas till grund för bedömningen det marknadsvärdeutan

framkommer vid särskild inför försäljningen gjordsom en
värdering. I regel bör underlag inhämtas från oberoendeen
värderingsman. Försäljningsärendena kommer emellertid att
handläggas vissa fastighetsförvaltande myndigheter. Vidstörreav
dessa myndigheter finns ofta personal väl skickad utföraär attsom
värderingar. Något absolut krav värderingen alltid skallatt
utföras oberoende värderingsman ställs därför inteav en upp.

ytterligareEn förutsättning för regeringen skall få beslutaatt om
försäljning egendomen inte längre behövs förär att statens
verksamhet eller behövs endast i ringa utsträckning. Med ringa
utsträckning utnyttjandegraden inte står i rimligattavses propor-
tion till kostnader för skötsel, underhåll Utnyttjande-statens m.m.
graden kan såväl det tidsmässiga det utrymmesmässigaavse som
utnyttjandet. utnyttjandegradenNär lågså det inteär äratt
ekonomiskt försvarbart egendomen fortfarande iär ägo,att statens
bör försäljning således få ske. förutsätter naturligtvisDetta att

16-0295l3
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behov det oftaststatens lokaler kan lösasärav som genom- -
förhyrning, exempelvis i den aktuella fastigheten.

denl allmänna motiveringen avsnitt 1 1.2.2 behandlas frågan om
vad kan särskilda skäl förutgöra egendom alltjämt skallattsom en

Exempelägas områden därstaten. nämns riksdagen olikaav av
skäl fattat beslut innebär begränsningar i möjligheten säljaattsom
egendom, viss mark i fjällvärlden och kronoholmar.t.ex. statens
Ett särskilt skäl kan egendomenannat testamenteradatt ärvara
eller donerad till med villkor inte får avhända sigstaten att staten
egendomen. Särskilda skäl kan i övrigt föreligga till följdäven av

Ävenavtal och sedvanerätt. historiska eller kulturella skäl kan tala
försäljning liksom hänsynen tillmot naturvärden och totalförsvaret.

I andra stycket hinder vad i förstaatt utan sägsanges av som
stycket får regeringen sälja fast egendom till kommun för samhälls-
byggnadsändamål. Som kommenteras i den allmännanärmare
motiveringen avsnitt 1l.2.l med samhällsbyggnadsändamålavses
i princip sak i den generella ändamålsbestämningen isamma som
2 kap. §1 expropriationslagen 1972:719. Där kommunges en
möjlighet förfoga mark med hänsynöver till den framtidaatt som
utvecklingen krävs för tätbebyggelse eller därmed sammanhängan-
de anordning.

Aktier och andelar

27 §

Regeringen får besluta försäljning aktier eller andelar i ettom av
bolag där har mindre hälften förän samtligastaten rösternaav
aktier eller andelar, inte riksdagen för bolaget frågai bestämtom
annat.

Regeringen får inte riksdagens bemyndigande för-utan genom
säljning eller på minskasätt ägarandel i bolagannat statens ett
där har hälften eller hälften förän samtligastaten rösternamer av
aktier eller andelar.

paragrafenI regleras förutsättningarna för regeringen skall fåatt
besluta försäljning aktier eller andelar i bolag. Istatens ettom av
första stycket regleras försäljning aktier eller andelar i bolag därav

minoritetspostäger och i andra stycketstaten regler fören ges
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förhälftenhar minstförsäljning i bolag där rösternastaten av
samtliga aktier eller andelar.

får beslutaregeringenparagrafens första stycketI att omanges
där harandelar i bolagaktier ellerförsäljning statenettstatensav

ifråga bestämtför bolagetinte riksdagenminoritetspost omen
regel behandlasdennaBakgrunden till och innebördenannat. av

sådantmotiveringen avsnitt ll.3.2. Ettallmännai dennärmare
hindraförsida krävstillkännagivande från riksdagens attsom

exempelviseller andelar kanfrån sälja aktierregeringen görasatt
iaktiereller försäljningbeslut förvärvi samband med avom

till sådantintiativriksdagenbolaget. bör ankommaDet ettatt ta
tillkännagivande.

riksdagensregeringen inteandra stycketI utanattanges
minskafårförsäljning ellerbemyndigande sättannatgenom

hälftenhar minstägarandel i bolag där rösternastatenstatens av
i denbehandlasBestämmelsenför samtliga aktier eller andelar.

regering-Riksdagen kanavsnittallmänna motiveringen ll.3.2. ge
befogen-iutökaderegeringensärskilt bemyndigandeett som geren

ankommapåbörsådant innehav.i fråga visst Detheter ettom
bemyndigande.särskiltintiativ till sådantregeringen ettatt ta

kan vidavsnitt 1l.3.2allmänna motiveringenanmärks i denSom
aktier. Vaddepåbevisinternationella affärer s.k.vissa ersätta som

dennatillämpas påaktier bör därföri paragrafen även typsägs om
värdepapperförbevis. sak bör gälla andraSamma typer somavav

stället för aktier.kan träda i

lös egendomAnnan

28 §

och sådanförsäljningupplåtelse tomträttFör tomträtt samt avav
delar vadtillämpligalös egendom gäller ibyggnad är somsom

fast egendom.försäljningföreskrivits avom

tillämpligaskall ifast egendom 26 §regler gäller förDe som
förevarandeiegendomdelar gälla för den lösaäven som anges
byggnadegendomparagraf. Med byggnad lösär avsessom
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mark. bestämmelser finns iNärmare 13 kap.tomträttannans om
jordabalken.

29§

Regeringen får besluta överlåta lös egendom sådanänatt annan
behövs föri 27 och 28 §§, egendomen inte längresom anges om

verksamhet eller deneller blivit obrukbar, intestatens om
anskaffats med medel.statens

överväganden ligger bakom bestämmelsen behandlas i denDe som
allmänna motiveringen, avsnitt l1.4.2.

Paragrafen inte formreglerar bara försäljning ävenutan annan av
överlåtelse, omfattar lösexempelvis gåva. Bestämmelsen annan
egendom i dvs. lös egendom27 och 28 §§,än änsom anges annan
aktier och andelar i bolag, eller byggnad löstomträtt ärsom egen-
dom. Paragrafen kommer framför vid överlåtelseallt tillämpasatt

lösöre. Regeringen får besluta överlåtelse sådan lösav avom
alternativaegendom omfattas paragrafen någon desom av om av

förutsättningar föreligger paragrafen.isom anges

först inte längreDen angivna förutsättningen egendomenär att
behövs för eller blivit obrukbar. gällerverksamhet Dettastatens

hur anskaffningen finansierats. förhållande tillhar Ioavsett
nuvarande egendom får skänkaspraxis innebär det sådan ävenatt
bort.

andra alternativa förutsättningen egendomen harDen är att
anskaffats med medel den inteän ävensättannat statens om
kan obrukbar eller obehövlig. Egendom kansägas vara som
komma i fråga sådan mottagit i gåva ellerär t.ex. staten somsom

krigsbyte. finansierats medOm egendomen delvisutgör statens
får överlåtelsemedel och delvis gåva,sätt,annat t.ex. genom av

inte beslutas bestämmelsenegendomen regeringen. Med stödav av
får regeringen skänka museiföremål till främmandet.ex. stater om
egendomen krigsbyte anskaffatseller harutgör sätt utanannat

medel för ändamålet.använtsatt statens
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bestämmelserVissa gemensamma

30 §

skälsärskildainteskall genomföras ajfärsmässigtFörsäljning om
talar detta.mot

försäljninghuvudregelninledningsvis denparagrafenI att avanges
affärsmässigt.genomföras Somegendom skall ske närmarestatens

försäljningvidhärmedi avsnittkommenteras 11.2.2 att manavses
förmöjligtfördelaktigttillse priset blir såskall attstaten,att som

ovidkom-stånd ochkommer tillförsäljning till underpris inte att
mande hänsyn inte tas.

avsnittsärskilda skäl.föreligger IdetUndantag f°ar dock göras om
skäl försärskildakanbehandlas frågan vad11.2.2 utgörasomom

fast egendom. Därsåvittfrångå huvudregeln nämnsatt avser
tillfällen beslutatvid olikariksdagenexempel områden därpå om

fårsärskilda skäl alltsåoch därfrån affärsmässighetavsteg anses
krononybyg-fjällägenheter ochvid försäljningföreligga, t.ex. av

skäl tänkas föreliggasärskildaaktier kanVad gäller omgen.
i bolag. frågaaktieägandet Iönskar spridaregeringen ettt.ex. om

försäljningfinnas vidskälegendom kan särskildalös t.ex.annan
utvecklingsländer.materiel tillav

affärs-frångåskäldet föreligger särskildaVid prövningen attom
värdeEgendomensbedömning påkallad.restriktivmässighet är en

affärsmässighetfrån principenbör betydelse.tillmätas Avsteg om
försäljningvidgodkännandebör riksdagensinte göras utan av

betydande värde.haregendom ettsom

31§

beträffande byteförsäljning gällerföreskrivits ävenVad omsom
egendom.av

olikaförsäljningfast vadparagrafen slåsI sagtsatt avomsom
egendom.sådanvid bytegälleregendom äventyper statens avav
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Disposition försäljningsinkomstenav

32 §

Har riksdagen beslutat försäljning egendom, skall inkomstenom av
redovisas inkomsttitel på statsbudgeten, riksdagen intemot en om
bestämmer annat.

I 33-36 §§ hur inkomsten får disponeras i de fall dåanges
regeringen har beslutat försäljning.om

Paragrafens första stycke gäller alla de fall riksdagendå har
beslutat försäljning egendom. övriga försälj-Förstatensom av
ningsärenden dvs. regeringen fattat beslutet försäljningnär om-

hänvisas i andra stycket till bestämmelserna i 33-36 §§. vilkaI-
fall det ankommer riksdagen fatta försäljningsbeslut ochatt när
beslut får fattas regeringen regleras i 26-29 §§.av

förevarandeI paragrafs första stycke kommen-närmareanges, som
i den allmänna motiveringen avsnitt ll.5.2, riksda-teras att om

inte bestämmer skall försäljningsinkomsten redovisasannat,gen
inkomsttitel. riksdagenAnser inkomsten inte skallmot atten

redovisas inkomsttitel, bör detta till känna i sambandmot en ges
med beslutet försäljning fattas.att om

Då regeringen beslutat försäljning får inkomsterna disponerasom
i enlighet med bestämmelserna i 33-36 §§. förGemensamt dessa
bestämmelser också regeringen i varierande utsträckning fårär att
disponera försäljningsinkomsterna. kan skeDetta riksda-utan att

finansmakt urholkas eftersom medlen används i verksamhetergens
riksdagen kan ha kontroll Gemensamt föröver.som anses

paragraferna de inte tvingande, dvs. regeringen har alltidär äratt
möjlighet inkomsttitel redovisa sådana inkomsteratt mot en som
den disponerar över.

I 33 § regleras alla försäljningsärenden där den försålda egendo-
har ingått i verksamhet för vilken riksdagen har godkäntmen en

investeringsplan. tillämpningenFör paragrafen egendo-ären av
slag eller hur anskaffningen har finansierats betydelse.utanmens

de följandeI paragraferna, 34-36 §§, finns bestämmelser för
egendom inte ingått i sådan verksamhet. Uppdelning skersom en
där utifrån hur egendomen finansierats vid anskaffningen. §I 34
finns bestämmelser för egendom finansierats med anslag, i 35som



SOU 1996: 14 367Författningskommentar

§ för finansierats for egendomegendom med lån och i §36som
finansierats sätt.annatsom

33§

Har egendomen verksamhet för vilken riksdagen harianvänts en
godkänt får inkomsteninvesteringsplan, regeringen besluta atten
skall disponeras för finansiera investeringar ingår iatt som
planen.

Föreskrifter disposition inkomst från försäljning avom av
34-36egendom inte sådan verksamhet finns i §§.ianväntssom en

försåldal paragrafens första regleras det fallet denstycke att egen-
domen godkäntingått i verksamhet för vilken riksdagen har enen
investeringsplan. behandlas i den allmännaSådana planer
motiveringen avsnitt 11.5.2.

fastAll slags egendom omfattas bestämmelsen, således ävenav
egendom och aktier. affärsverken, de fastighetsförvaltan-För stora
de myndigheterna, åtskilliga andra myndighe-Försvarsmakten samt

forredovisas regelmässigt investeringsplaner riksdagen. Avter
dessa planer framgår omfattningen investeringarna.den samlade av

objekt godkänna investeringsplan förStörre Genom attanges. en
riksdagen försäljningsinkom-viss verksamhet specialdestineraren

for anskaffning andra tillgångar till verksamheten.ster av

riksdagen har för vissSedan godkänt investeringsplan enen
får försälj-verksamhet, regeringen enligt paragrafen besluta att

ningsinkomsten skall användas för investeringar inomfinansieraatt
verksamhetsområdet. användas för vilkaInkomsten får dock inte
investeringar helst för finansiera sådanaendastutan attsom
investeringar ingår investerings-i den riksdagen godkändasom av
planen.

möjlighet försäljningsin-Den regeringen här får disponeraattsom
komster finansierainnebär samtidigt möjlighet skapasatt atten
investeringar lån.på med anslag eller interna Dettasätt änannat
förhållande kommenteras tilli anslutning 23närmare

försäljningsinkomst frånI andra stycket dispositionenattanges av
riksdagen haregendom inte ingått i verksamhet för vilkensom en
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godkänt investeringsplan regleras i de följande paragraferna.treen
hänvisningenAtt endast omfattar sådan egendom där regeringen

beslutat försäljningen framgår redan 32 § andra stycket. 34-om av
36 omfattar§§ alla egendom. Reglerna skiljer sigtyper av
utifrån finansieringen den ursprungliga anskaffningen.av

34§

Har egendomen finansierats med medel från fåranslag regeringen,
sedan medel motsvarande egendomens bokförda värde redovisats

inkonzsttitel, besluta vad återstår inkomsten skallmot atten som av
disponeras i den verksamhet där den försålda egendomen har
använts.

Om inkomsten uppgår till mindre belopp får regeringenett
besluta hela inkomsten skall disponeras deni verksamhet däratt
den försålda egendomen har använts.

Har fast egendom eller aktier sålts skall dock hela inkomsten
redovisas inkomsttitel.mot en

I paragrafen regleras det fallet anskaffningen den försåldaatt av
egendomen finansierats med medel från anslag.

Då det blivit möjligt lån i Riksgäldskontoret föratt ta upp
finansiering anläggningstillgångar för förvaltningsändamålav m.m.,
kommer förevarande paragraf främst tillämpas vid försäljningatt

infrastrukturella investeringar och försvarsmaktens materiel samtav
vid försäljning tillgångar anskaffades innan lånefinan-av som
sieringen infördes. Eftersom riksdagen har anvisat anslag för
anskaffningen bör medel blir disponibla försäljningsom genom en
återföras till statsbudgeten eller tillföras den verksamhet där
egendomen användes.

Enligt huvudregeln i första stycket skall medel motsvarande den
försålda egendomens bokförda värde redovisas inkomsttitel.mot en
Det återstår inkomsten sedan sådan redovisning skett,som av en
får regeringen besluta disponera i den verksamhet där denatt
försålda egendomen användes. egendomenHar inte längre eller har
den aldrig haft bokfört värde, följer paragrafen helaett attav
försäljningsinkomsten får användas i verksamheten. gällerDetta

i fråga krigsmateriel, aldrig bokfört värde.t.ex. ettom som ges
Som behandlas i den allmänna motiveringen avsnitt 10.2närmare
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eller anlägg-omsättningstillgånghar egendom utgör enensom
enlighetskall värderas ibokfört värde. Tillgångarningstillgång ett
motive-den allmännaredovisningssed avsnitt imed god 6.3

ringen.

fårmindre belopptillförsäljningsinkomsten uppgårOm ett
skallinkomstenhelaenligt stycket beslutaregeringen andra att

användes.egendomenverksamhet där den försåldadisponeras i den
administrativmöjliggöraSyftet med denna bestämmelse är att

affärs-för kravet påförenkling incitamentutgöra attettsamt att
skallförsäljningsinkomstenuppfyllas.mässighet i skall För30 § att

sammanhang intedettabelopp bör den iuppgå till mindreettanses
förutsätts inom dennabasbelopp. Regeringenöverstiga några gräns

får disponerasförsäljningsinkomsternivån de avsomanpassa
förutsättningar.till myndigheternasrespektive myndighet egna

försålda egendomenfallet denregleras dettredje stycketI att
anskaffningenaktier vidfast egendom ellerutgörs somav

försäljningsinkomstenHelafrån anslag.finansierades med medel
och syftet medinkomsttitel. Bakgrundenredovisasskall då mot en
den allmännabehandlas ifrån huvudregelndetta undantag

avsnittmotiveringen 11.5.2.

35§

sedan lånetfinansierats med lån får regeringen,Har egendomen
skall disponeraslästs, besluta vad återstår inkomstenatt som av

harden försålda egendomeni den verksamhet där använts.
återstårskall detaktier såltsfast egendom ellerHar avsom

inkomsttitel.inkomsten dock redovisas mot en

ursprungligafallet egendomensparagrafen regleras detI att an-
med lån.skaffning har finansierats

såledesbegreppetalla lån.Med uttrycket lån Ityper rymsavses av
lån pålåns.k. internalån i Riksgäldskontoret, ävenutöver --

kreditmarknaden.

försålts,egendomenskall, sedanparagrafens första styckeEnligt
den inkomstbehöverlånet lösas. Sedan detta skettförst som

fårregeringeninkomsttitelredovisasåterstår inte utanmot en
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besluta dess disposition. Den del inkomsten återstår fårom av som
dock endast disponeras i den verksamhet där den försålda egendo-

användes. I fall skall den redovisas inkomsttitel.annatmen mot en

I andra stycket regleras fallet den försålda egendomenatt utgörs av
fast egendom eller aktier vid anskaffningen finansierades medsom
lån. Sedan lånet lösts skall hela den inkomst återstår redovisassom

inkomsttitel. Bakgrundenmot och syftet med denna regleringen
behandlas i den allmänna motiveringen avsnitt 11.5.2.

36§

Har egendomen finansierats på medsätt än medel frånannat
anslag eller med lån, får regeringen besluta hela inkomstenatt
skall disponeras i den verksamhet där den försálda egendomen
har använts.

I paragrafen regleras hur regeringen får förfara med Försäljningsin-
komster från försåld egendom vid anskaffningen finansieradessom
på med medel frånsätt än anslag eller lån.annat

Paragrafen reglerar bl.a. försäljning egendom tillförts statenav som
donationer eller gåvor.t.ex. Den reglerar fall därgenom även

egendomen anskaffats med medel från avgiñsfinansierad verksam-
het, avkastning och liknande eller där finansieringen inte kan
knytas till bestämd källa.en

Då egendomens anskaffning finansierats på medsätt änannat
anslag eller lån får regeringen besluta dispositionen helaom av
försäljningsinkomsten. begränsningenDen gäller dock att
inkomsten endast får användas i den verksamhet där den försålda
egendomen ingick. Regeringen har dock alltid möjlighet att
redovisa inkomsterna inkomsttitel.mot en
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utfallochUppföljning, prognoser

§37

ochutgifterinkomster,hurföljaskallRegeringen statensnoggrant
beslutadeellerberäknadeförhållande tillutvecklas iuppláning

belopp.

följaregeringenförskyldighet attföreskrivsparagrafenI nogaen
statsbud-denförhållande tilliutvecklasolikahur budgetens poster

beslutatriksdagenget om.

12.1.2avsnittmotiveringenallmännai denSom närmare anges
beslutförunderlagregeringentilluppföljningdennasyftar att ge

ochoförutseddmotverkanödvändiga föråtgärder attär ensomom
jfr §.44statsfmansernautveckling avogynnsam

3s§

förtillfällentvåvid minstregeringenskallbudgetårlöpandeUnder
ochinkomsttitlarpåutfalletavseenderedovisariksdagen prognoser

väsentli-förklaraskallRegeringenlånebehov.anslag samt statens
utfall.beräknatochbudgeterade beloppmellanavvikelserga

tillställaregeringenskyldighet förföreskrivs attparagrafenI en
förutsätt-utgörSådanabudgetprognoser.riksdagen enprognoser

verksamhetensbeslutadedenuppföljningförbättradning för aven
beräkningartill bättreledakunnabörBestämmelsengenomförande.

inkomsttitlar.ochutgiftsramaranslag,av

avsnittmotiveringenden allmännaikommenterasSom närmare
Dettaöverlämnaskallregeringendet12.1.2 prognoserna.är som

börår. Prognosernatvå gångerminstskelämpligenbör per
ochskall lämnasbudgetpropositionendåseptemberiöverlämnas

vårpropositionen.ekonomiskadenmedsambandi april i

väsentligatillförklaringarlämnaskyldighetenföreskrivnaDen att
motive-allmännai denutvecklasböravvikelser närmaresom-

utvecklingenförståelsebättretillmedverkakunnaringen aven-
lånebehov.ochinkomsttitlaranslag,beräkningarbättreoch till av

medmotiveringenallmännai denbehandlasSom avsesnärmare
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begreppet väsentlig avvikelse såväl avvikelse i relativaen som
absoluta tal. Ett elleröver- underskridande det budgeteradeav
beloppet med femän kräver normalt förklaring.procent Enmer en
väsentlig avvikelse i förhållande till tidigare gjord bören prognos
förklaras avvikelsenäven inte kan väsentlig i förhållandeom anses
till det budgeterade beloppet.

Har riksdagen beslutat utgiftstak eller utgiftsramaranvänt seom
kommentaren till 41 § det naturligtär avvikelser i förhållandeatt
till de belopp för dessa förklaras. Om det finnsangetts risk försom

beslutat utgiftstakatt ellerett använda utgiftsramar kommer att
överskridas, det också naturligtär regeringen i sambandatt med att

redovisas redogör för vilka beslut den själv fattat ellerprognoserna
fatta respektive vilka åtgärderatt den föreslår riksdagenavser att

skall vidta för förhindra överskridande jfratt kommentaren till
44 §.

39§

Senast fyra månader efter avslutat budgetår skall regeringenett för
riksdagen redovisa statsbudgetens preliminära utfall uppdelat på
inkomsttitlar och anslag. Regeringen skall förklara väsentliga
avvikelser mellan budgeterade belopp och det preliminära utfallet.

I paragrafen föreskrivs skyldighet för regeringen redovisaatten
statsbudgetens preliminära utfall på detaljnivå stats-samma som
budgeten. Detta delär regeringens allmänna redovisnings-en av
skyldighet och kan leda till de statsfinansiella konsekvensernaatt

olika beslut uppmärksammas i ökad utsträckning.av

Av skäl i den allmänna motiveringen avsnitt l2.2.2som anges
skulle det i och för sig lämpligt redovisningattvara en av
statsbudgetens definitiva utfall lämnas före utgångensenast av
april. Dagens och rutiner medgersystem emellertid inte det. Så
länge detta förhållande består, skall regeringen i stället inom den
i paragrafen föreskrivna tidsperioden överlämna preliminären
utfallsredovisning. Underlaget för den preliminära utfallsredovis-
ningen kommer i viss mån osäkert och kommentarernaatt fårvara

till underlagets tillförlitlighet. Redovisningen böranpassas över-
lämnas samtidigt med den ekonomiska vårpropositionen.
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stycketandra38 §iliknande ensättföreskrivs somVidare
mellanavvikelserväsentligaförklararegeringenför attskyldighet

iVadutfallet. sagtspreliminäradet somochbeloppbudgeterade
haravvikelseväsentligstycketandratill 38 § omkommentaren

här.tillämpning ävenmotsvarande

utfallsredovisningen.slutligadenregler§40I omges

40§

avslutateftermånaderniodockske, senastdet kanSå snart
förårsredovisningombesörja attregeringenskall enbudgetår,

riksdagen.tilllämnasstaten
balansräkningresultaträkning,Årsredovisningen innehållaskall

slutligadetinnehållaskall ävenDenñnansieringsanalys.och
anslag.ochinkomsttitlarstatsbudgetenspåutfallet

regeringenförskyldighetföreskrivsstyckeförstaparagrafens enI
överlämnasriksdagentilldetombesörjatidföreskriven attinomatt

skalldennavadstycketandraIförårsredovisning angesstaten.en
innehålla.

medelavseenderedovisningsskyldighet statensföreskrivs§46I en
redovis-stycket attandra§och i 47 angestillgångarövrigaoch

ekonomis-detverksamheten,bildrättvisandeskallningen avenge
medelförvaltningen statensställningenoch samt avresultatetka

inormaltlämnasredovisning enSådantillgångar.övrigaoch
förevarandeiföreslåsinnehålldetMedårsredovisning. som

bildsamlad statensårsredovisningen avattparagraf kommer enge
därmedÅrsredovisningen kanställning.ochresultatfinansiella

denförochekonomianalys statensförunderlag avutgöra en
överläm-årsredovisningensådanGenomdebatten. attpolitiska en

3:2ROenligt attharregeringenskyldighetdenfullgörs somnas
skulder.ochtillgångarredovisa statens

årsredovis-förskäl att12.3.2motiveringenallmänna angesdenI
denochsommaruppehåll attriksdagensföreöverlämnasbörningen

överläm-skallstycke,förstaparagrafsförevarandeenligtfall,i vart
Tidpunktenbudgetår.avslutateftermånaderniosenastnas överlämnande.budgetpropositionensmednormaltsammanfaller
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Om budgetpropositionen till följd regeringsskifte jfr tilläggs-av
bestämmelse 3.2.1 till RO lämnas efter den 20 september, skall
årsredovisningen ändå lämnas till riksdagen fore utgången av
september.

Vad gäller det i paragrafens andra stycke föreskrivna innehållet i
årsredovisningen kommenteras detta utförligt i den allmänna
motiveringen avsnitt l2.3.2. Utöver vad där kansägssom
nämnas regeringen medatt stöd 8 beslutat§ inteom utnyttjaattav
medel på anvisade anslag, skall detta redovisas för riksdagen.
Sådan redovisning kan i årsredovisningentas det inte redanom
skett i sammanhang. Denannat samlade bilden ekonomiskaav
förpliktelser regeringen iklätt kan ocksåsom staten itas
årsredovisningen jfr kommentaren till 16 §. I årsredovisningen
bör däremot inte ingå någon samlad redovisning de sakligaav
resultat uppnås inom olika delar verksamhet.som Sådanstatensav
resultatredovisning regleras i 2

Statsjinansiell utveckling

41 §

Sådana riktlinjer för den ekonomiska politiken inämnssom
tilläggsbestämmelse 3.2.1 tredje stycket till riksdagsordningen kan

förslag till beslut det beloppavse utgifter högst fårom statens
uppgå till tak för utgifter eller riktlinjerstatens för de belopp
utgifterna inom olika utgiftsomráden eller utgijtsomrá-grupper av
den högst får uppgå till utgiftsramar.

tilläggsbestämmelseI 3.2.1 tredje stycket till RO näranges pro-
position med förslag till riktlinjer for den framtida ekonomiska
politiken ekonomisk vårproposition skall avlämnas till riksdagen
för den skall behandlasatt under pågående riksmöte se kommenta-

till 43 §.ren

förevarandeI paragraf slås fast sådana riktlinjer kanatt takavse
for utgifter ellerstatens utgiftsramar för olika utgiftsområden. I RO
5:12 utgiftsramsägs föratt utgiftsområdeett det beloppen anger
vilket de till utgiftsområdet hörande utgifternasumman högstav
får uppgå till. Som kommenterasnämnare i den allmänna motive-
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detutgiftertak förmedkan statens avsesl4.1.2avsnitt ettringen
till.uppgåfårhögstutgifterbelopp statenssom

intefinnsmotiveringenallmännadenanförs iskälAv som
förtakhur statenspreciserasöka ettbudgetlagenianledning att

utformat.börutgifter vara

42§

beredningeniutgiftertak föranvända statensregeringenAvser att
budgetera-dengenomförandetoch istatsbudgettillförslaget avav

utgiftstaksådantbesluttillförslag ettskallverksamheten, omde
vårpropositionen.ekonomiskadeningå i

utgiftsområden,tillstatsutgifterhänförabeslutatriksdagenHar
redovisavårpropositionenekonomiskadeniregeringenskall

utgiftsom-påstatsutgifterfördeladenhurförriktlinjer attavser
tillförslagetkommandedetiutgiftsområdenellerråden avgrupper

statsbudget.

skedetidigtiregeringen ettåläggs attstyckeförstaparagrafensI
utgiñstaketbeloppsmässigadetoffentliggörabudgetprocessenav

beredningenmetod idennasiganvända avden att avavserom
budgeteradedengenomförandetoch istatsbudgettillförslag av

denioffentliggörandet nämnsär,medSyftetverksamheten. som
budgetpoli-detstärka14.l.2,avsnitt attmotiveringenallmänna

åtagandet.tiska

tillstatsutgifterhänförabesluta5:12ROenligt attkanRiksdagen
skallbeslut,sådantfattatriksdagen ettutgiftsområden. Har

denhurförriktlinjerredovisastycket,andraenligtregeringen,
ellerutgiftsområdenutgifter avgrupperfördela statensattavser

utgiftsområden.

förstaenligtriktlinjerredovisningrespektivebesluttillFörslag av
vårpropositionen.ekonomiskadenske iskallstyckenaandraoch

finnsvårpropositionenekonomiskadenbestämmelserNärmare om
till RO.styckettredje3.2.1tilläggsbestämmelsei

någonintesigförochiföreliggeri RObestämmelsenEnligt
vårproposi-ekonomiskframlämnaregeringenförskyldighet att en

förskyldighetsådandockföljerparagrafförevarandetion. Av en
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de fall regeringenatt i beredningenatt förslagetavser tillav
statsbudget använda sig tak för utgifter,statens ellerav om
riksdagen har beslutat hänföra statsutgifter till utgiftsområden.

En ekonomisk vårproposition skall, enligt tilläggsbestämmelse
3.2.1 tredje stycket till RO, avlämnas till riksdagen den 15senast
april hinder inte Ommöter. det föreliggerom hinder får den
lämnas Som exempel hindersenare. i förarbetenanämns till R0

val ellerextra regeringsskifte 1993/94:TK2 61.s.

43§

Förslag tak för utgifter ellerom statens riktlinjer för utgiftsramar
kan längre tid än budgetår.avse ett

I paragrafen regeringen möjlighet föreslåges riksdagenatten att
skall besluta tak förett utgifter ellerom statens att presentera
riktlinjer för utgiftsramar för flerårsperiod. Syftet med dennaen
bestämmelse är ökad långsiktigatt stadga sådanage tak och

och behandlas utförligt iramar den allmänna motiveringen avsnitt
l4.1.2.

44§

Finns det risk för beslutat takatt förett utgifter ellerstatens
använda utgijisramar kommer överskridas, skallatt regeringen för

undvika dettaatt vidta sådana åtgärder den har befogenhetsom
till eller föreslå riksdagen nödvändiga åtgärder.

I paragrafen åläggs regeringen vidta åtgärder föratt undvikaatt att
utgiftstak ellerett utgiftsramar överskrids. Ett sådant överskridande

kan endast inträffa något eller några Åtgär-anslag överskrids.om
der skall vidtas redan då det uppstått risk för överskridande.

Enligt 38 § skall regeringen vid minst två tillfällen under löpande
budgetår redovisa avseende utfallet på bl.a.prognoser anslag och
förklara väsentliga avvikelser mellan budgeterade belopp och
beräknat utfall. Som anmärks i den allmänna motiveringen avsnitt
14.2 detär naturligt regeringen iatt samband med den läggeratt
fram dessa ävenprognoser presentera belyserprognoser som om
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utgiftsområden kommerför attutgiftstak ellerbeslutatett ramarna
överskridandeförriskdet finns ärvisarhålla. Om attprognosen

läggsmedsambandiregeringennaturligt attdet att prognoserna
ellerbeslutatden självåtgärder attvilkafram redovisar avser

eventuelltdenåtgärdervilkadettaundvikabesluta för samtattom
anmärkassammanhangi dettakanvidta. Detföreslår riksdagen att

utgifter.lagregleradebeslutariksdagendet ankommer attatt om
skedenainledandebetydelse i deframför alltUtgiftsramar har av

denUnderbeslutas.ochberedsbudgetenbudgetprocessen när
inteparagraf har deförevarandeaktuell igenomförandefas ärsom

prioritering-defortfarandespeglaroperativa betydelse mensamma
förhållandeutgifter. Dettafrågagjort iriksdagen statensomar som

utgiftsramar.användauttrycketmedmarkeras i lagtexten

finnsdå detvidtaregeringen kanåtgärderexempelSom som
förhållande tillidenkanöverskridanderisk för nämnas att

föreskrivakanstöd § snävaremed 7myndigheterunderordnade av
enligt §regeringen 8Vidare kanutnyttjande anslag.förvillkor av

ellerheltanslageller någranågotmedel påanvisadebesluta att
till 8 §i kommentaren äranmärksutnyttjas.skall Somdelvis inte

utgiftsramareller användautgiftstakbeslutatrisk för att etten
medelbeslutaskäl förtillräckligaöverskridaskommer attattatt

skall användas.inteanvisade anslag

45§

43iförslagsådantlämnarinteOm regeringen ett angessom
hurberäkninglångsiktigstället statensskall den i presentera aven

utvecklaslånebehov kommerutgifter ochinkomster, att som en
specificeradevälunderochbeslutfattadeföljd redanav

förutsättningar.samhällsekonomiska

vilka förutsätt-underreglerarbestämmelserparagrafenI somges
skallvad denskall lämnaslångsiktskalkyls.k. samtningar en

innehålla.

detkanavsnitt 14.3motiveringenallmännaanmärks i denSom
föreslåfrånavstårgångregeringen någon attinte uteslutas att

förtakflerårigabeslutastöd statensmed 43 §riksdagen att omav
flerårs-förutgiftsområdenförriktlinjer förellerutgifter enramar
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period. Först i sådant fall blir tillämpningett förevarandeen av
paragraf aktuell.

Långsiktskalkylen skall enligt paragrafen innehålla långsiktigen
beräkning hur inkomster, utgifter och lånebehovstatens kommerav

utvecklas. Beräkningenatt bör period sträcker sig iavse en som
fall några år framåt ivart tiden. Beräkningen skall utifrångöras

redan fattade beslut och under väl specificerade samhällsekonomis-
ka förutsättningar. Det skall således klart vad beräkningarnaanges
bygger i fråga bruttonationalproduktenst.ex. tillväxt, pris-om
utvecklingen och nivån på arbetslösheten.

Som anmärks i den allmänna motiveringen har regeringen i stället
för långsiktskalkyl vid något tillfälle redovisat plan fören en
budgetpolitiken under de kommande åren. En sådan plan utgår från

långsiktskalkyl. Utöver detta redovisades vissaen åtgärderäven
behövde vidtas. Om sådan plan för budgetpolitikensom läggsen

fram får de krav ställs i förevarande paragraf välsom anses
tillgodosedda.

I paragrafen inte vid vilken tidpunkt långsiktskalkyl skallanges en
En sådan kalkylpresenteras. förslag till beslutersätter flerårigaom

tak för utgifter eller riktlinjerstatens för för utgiftsområden.ramar
Det då naturligtär långsiktskalkylatt vid denpresenterasen
tidpunkt då sådana förslag skulle ha Långsikts-presenterats.annars
kalkylen bör därför i den ekonomiskatas vårpropositionen -eller någon sådan proposition inte avlämnas vid den tidpunktom -
då sådan proposition skulle ha lämnats se kommentarenen till

Även42 §. förhållandena sådanaär regeringen inteom att är
skyldig lämna långsiktskalkylatt till följd bestämmelsen ien av
förevarande paragraf, det naturligtvisär inget hindrar attsom en
sådan ändå presenteras.
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revisionRedovisning och

§46

förriksdageninförredovisningsskyldig statensRegeringen är
regeringsfor-8 §enligt 9 kap.tillgångaroch de övrigamedel som

Redovisningsskyldighetendisposition.regeringensstår tillmen
bedrivsverksamhetden samt statensomfattar statenäven avsom

förpliktelser.ekonomiskaoch övrigaskulder

förredovisningsskyldighetallmänföreskrivsparagrafenI en
omfattning.redovisningsskyldighetensVidare reglerasregeringen.

redovisningenställskravdeBestämmelser närmare somom
finns i 47

tillstårtillgångardeomfattarRedovisningsskyldigheten som
angivetireglerastillgångarVilka dessadisposition. ärregeringens

regeringsfonnen.ilagrum

stårtillgångarövrigaoch dessmedeltalas9:8I RF att statensom
tillförarbetenaenligtHärmeddisposition.regeringenstill avses

tillkommertillgångar3471973:90regeringsformen prop. soms.
egendomvidareDäroffentligrättsliga sägs attdet staten.organet

intedelvisellerheltaktiebolag, vilkatillhör ägs staten,avsom
stiftelsergällersakbestämmelsen. Sammaomfattas somav
bestämmelsenomfattarverksamhet. Däremotstatligbedriver

i aktiebolag.andelarsjälvfallet de ägerstaten

sådanai 9:8undantas RFdispositionsrättregeringensFrån
ellerriksdagenavsedda förtillhörtillgångar ärstaten men somsom

förvalt-särskildtilli lag harellermyndigheterdess avsattssom
ning.

tillhari lagmed tillgångar avsattsvadFrågan somsom avsesom
regeringsformen. Somtillförarbetenaiförvaltningsärskild tas upp

pensions-Allmännaförvaltastillgångarexempel denämns avsom
kanexempel nämnas347. Ett1973:90fonden prop. annat soms.

förvaltar.riksbankSverigestillgångardeär som

riksbankSverigesochAP-fondenRedovisningsskyldighet för samt
verksamhetstatligbedriveroch stiftelseraktiebolagför som

lagar.i andraregleras
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Begreppet verksamhet har härstatens innebördsamma som anges
i kommentaren till 1

Som utredningen behandlarnärmare i den allmänna motiveringen
avsnitt 6.2.2 begränsas redovisningsskyldigheten inte till enbart

bokföringsskyldighet. Begreppet innefattar skyldigheten även en
för regeringen redovisa hur den haratt genomfört den riksdagenav
beslutade verksamheten och Förvaltningen medel ochstatensav
övriga tillgångar. Skyldigheten omfattar också redovisningen av

skulder och Förvaltningenstatens dessa övriga ekono-samtav av
miska förpliktelser. Närmare bestämmelser regeringensom
skyldighet redovisa ekonomiska förpliktelseratt finns i 16

Redovisningsskyldigheten enligt förevarande paragraf omfattar den
verksamhet och den förvaltning handhas regeringen ochsom av
myndigheter lyder under regeringen. Av skälsom närmaresom
behandlas i den allmänna motiveringen, det lämpligtär att
regeringen lämnaräven redovisning för de medel och övriga
tillgångar handhas riksdagen och dess myndigheter undan-som av
tagandes Sveriges riksbank. förutsättsDet regeringen erhålleratt
den information behövs för redovisningen skall kunnaattsom
lämnas för riksdagens område.

Delar redovisningsskyldigheten kan fullgörasav attgenom en
årsredovisning lämnas till riksdagen. När sådan skall avlämnasen
och vad den skall innehålla regleras i 40 Redovisningen deav
sakliga resultat uppnåtts bör, skäl anförs i densom av som
allmänna motiveringen, inte ingå i årsredovisningen. Redovisning

resultat regleras i 2 I redovisningsskyldigheten ingår vidareav
under löpande år lämnaatt Detta regleras i 38prognoser.

47§

Bokföring i skall ske pästaten sätt överensstämmer med godsom
redovisningssed.

Redovisningen skall rättvisande bila verksamheten, detge en av
ekonomiska resultatet och ställningen förvaltningensamt statensav
medel och övriga tillgångar.

Närmare föreskrifter redovisningen skall meddelasom av
regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer.som
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innebördmeningsfullfåskallredovisningsskyldighetFör enatt en
förstaparagrafensskötas. lskallbokföringenför hurreglerkrävs

bokföringenställs påkravallmännadetdärföruttrycksstycke som
i staten.

redovisningssed.godiakttagandemedskeskallBokföringen av
avsnittmotiveringenallmännadenibehandlasSom närmare

begreppdettadelnäringslivetsprivataför detpreciseras av6.3.1
Även kom-Redovisningsrådet.ochBokföringsnämndenfrämst

detredovisningssed. Inomgodskall tillämpalandstingochmuner
Riksrevisionsverketochregeringenutformarområdetstatliga

godinnebördenbeträffanderådallmännaochföreskrifter av
allmännadenutvecklas iskälredovisningssed. närmareAv som

redovisningssedgoduttrycketkanavsnitt 6.3.2motiveringen -
ochanvändasförhållandenstatligatill varamed hänsyn tagen -

redovisnings-godanmärkaskani Det attvägledande även staten.
förändrasinnehåll. Detfastslagetallaförgångharsed inte ett en

verksamheter.olikaiförutsättningarnatillochtidenöver anpassas

ställaskankvalitetskravdestyckeandraparagrafensI somanges
enligtskyldighetregeringensomfattasredovisningden avsom

verksamheten,bildrättvisandeskallRedovisningen46 avge en
förvaltningenställningenoch samtresultatetekonomiska avdet

begreppetmedVadtillgångar.övrigamedel och avsessomstatens
motiveringenallmännadenibehandlasbildrättvisande närmare

övrigaochskulderredovisningen6.3.2. Att statensavsnitt av
följerbildrättvisandeskallocksåförpliktelserekonomiska enge

övrigt.ibestämmelsernaav

regeringen,förskyldighetföreskrivsstyckeparagrafens tredjeI en
meddela närmarebestämmer,regeringenmyndighet atteller den

led iföreskrifter ärSådana ettredovisningen.föreskrifter om
ochför är storredovisningssedgod statenutformningen avav

kunnaskallmedelmedhushållninggodför statensbetydelse att
bl.a.föreskriftersådanadagredan imeddelarRegeringeniakttas.

1993:134förordningenoch1979:1212bokföringsförordningeni
anslagsframställning.ochårsredovisningmyndighetersom

allmännaochtillämpningsföreskriftermeddelarRiksrevisionsverket
råd.
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Skyldigheten för regeringen meddela föreskrifteratt bör motses
bakgrund utredningen avstår frånatt föreslå riksdagenav att att -huvudman för medel ochstatens verksamhetsom med lag skall-
meddela föreskrifter för redovisning.

48 §

Statens verksamhet skall granskas med revision.

I denna paragraf markeras granskningatt verksamhetstatensav
skall genomföras och detta skall ske medatt revision. Revisions-
uppgiftens fördelning mellan olika och dessaorgan organs
befogenheter bör beslutas riksdagen. Detta bör ske medm.m. av
lag.

Begreppet verksamhet har härstatens innebörd angettssamma som
i kommentaren till 1

skälAv anförs i den allmänna motiveringen avsnittsom 6.4.2
inget isägs lagen revisionens omfattning eller hur den börom

organiseras.

Avslutande bestämmelser

49 §

Regeringen får överlåta sin enligträtt 12-14, 20-22, 26-29 och
33-36 §§ till myndighet regeringen bestämmer.som

Lagen reglerar i första hand förhållandet mellan riksdagen och
regeringen. Den statliga verksamheten genomförs dock i huvudsak

statliga myndigheter underordnadeärav regeringen. Densom rätt
enligt denna lag tillkommer regeringensom måste i de flesta fall

kunna delegeras. Stöd för denna delegationsrätt i förevarandeges
paragraf. Delegation beslutanderätten kan ske i förordning-t.ex.av

eller i regleringsbrev. Behoven delegering harar på vissa ställenav
berörts i den allmänna motiveringen.

När regeringen delegerar befogenheterna kan den självfallet
begränsa den beslutanderätt tillerkänns myndighet.som en
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delegerarmyndighettillregeringenförhållandet enDet att en
införregeringensintepåverkarlagenligt dennabefogenhet ansvar

enligt 1:6.RFriksdagen

50§

omfattningdenimyndigheteroch dessriksdagenförgällerLagen
bestämmer.riksdagensom

ibefogenheterochregeringenshuvudsakigällerLagen ansvar
i kommentarenbehandlasSomtill riksdagen.förhållande närmare

utanförprincipimyndigheteroch dessriksdagenfallertill 1
tillämpningsområde.lagens

motiveringenallmännadenanförs iemellertid,finnsDet som
i sinalagenskäl tillavgörandenågra attknappastavsnitt 6.1,

och dessriksdagengälla förskulle kunnaocksåintehuvuddelar
Sverigesgällerlagenlämpligtdock inte attmyndigheter. Det är

lag.särskildireglerasverksamhetriksbank, envars

möjlighetriksdagen att taparagrafförevarandeEnligt enges
ochriksdagengälla förskalllagenomfattningtill i vilkenställning

skekanställningstagande attsådantmyndigheter. Ettdess genom
förgällaskall ävenlagrumvilkaparagrafenidet somanges

tänkas,ocksåkanAndra t.ex.myndigheter.dessoch sättriksdagen
mediföreskriftermeddelar ämnetförvaltningskontorriksdagensatt

föredraordning kanSistnämnda attRO 9:4.stöd omvaraav
bytasskallparagrafer mot t.ex.i vissa utregeringenuttrycket

förvaltningskontor.riksdagens

Ikraftträdande

kraft...träderlagDenna

tidpunktdenviddvs.januari 1997,kraft den 1träda ibörLagen
delvispå sättbeslutatsoch nyttberetts ettstatsbudgetnär somen

kapitel 15.ifråga berörstillämpas. Dennaskall börja

åtskilligaPåområdet.lagäldrenågoninteBudgetlagen ersätter
ochbemyndigandenställetigällerreglerarlagenområden som
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andra beslut riksdagen meddelat under helanästan 1900-taIet.som
Detta belyses i kapitelnärmare och5 i de allmänna motiveringama
i kapitel 6-14. I samband med lagen träder i kraftatt måste beslut

riksdagentas givnaatt bemyndiganden och andraom beslutav
upphör gälla i de frågor lagenatt reglerar. Denna fråga berörssom
i kapitel 15.
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1Bilaga

Kommittédirektiv

budgetprocessförregelverkFastare statens Dir.
1995:42

april 199512regeringssarrunanträde denvidBeslut

uppdragetSammanfattning av

vilkapåanalyserauppdragmedtillkallassärskild utredare attEn
införs för denrättslig regleringutökadönskvärtdetområden är att en
lagregleringvid ärhandenanalysenGerstatliga budgetprocessen. att en

utredarenskalli budgetprocessen,viktigai frågapåkallad momentom
fri ocksåreglering. Utredarenrättslig ärtill sådan attförslaglämna en

reglering.sådanmedsambandharförslagandralämna ensom

ordningnuvarandemedProbleml

budgetför-regeringen berederingår hurstatliga budgetprocessendenl
ekonomis-och andrastatsbudgetenriksdagen lättar besluthurslaget, om

regering-genomförsverksamhetenbeslutadedendispositioner, hurka av
tillutvärdering gåruppföljning och samthurmyndigheternaoch samten

uppföljningsådananledningvidtas medåtgärdereventuellavilka avsom
utvärdering.och

finansmaktensbefogenheterna påhurbestämmelserGrundläggande om
ifinns 9 kap.regeringenriksdagen ochmellanfördelasområde rege-

bestämmelser närfinnsriksdagsordningen bl.a.ringsfomieir. I om
riks-formen förtill riksdagenbudgetpropositionen skall lämnas samt om

budgetpropositionen.behandlingdagens av
regerings-ifinnsstatsbudgetenbestämmelsersidan deVid somomav
direktibestämmelser lagfinnsriksdagsordningen få tarochfomien son1

elleri statsbudgeteninnehålletutformningenreglerasikte på att av
bestämmelserNärmarebudgeten.verkställandeberedning och avav

statsbudgetenverkställandeberedningen ochförbetydelseomedelbar av
Vissaregeringen har beslutat.förordningari radfinns i stället somen
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frågor dockär sådan karaktär de tillhöra riksdagensav att be-anses
fogenhetsområde. I sådana tall har regeringen i proposition redogjorten
för sitt förslag och hemställt riksdagen skallatt godkänna förslaget. Med
stöd riksdagens beslut har regeringenav därefter kunnat meddela avsedda
bestämmelser i förordning, anslagsförordningent.ex. 1992:760. När
regeringen har haft befogenhet fatta beslut, haratt den ändå i vissaensam
tall i proposition redogjort inför riksdagenen för de beslut den avsett
fatta.

firmsDet emellertid för intenärvarande någon lag denutgörsom
samlade grunden för de många verkställighetsföreskrifter behövs påsom
det ekonomiadrninistrativa området.

Den tillämpade ordningen har flera nackdelar. En sådan är att
riksdagen inte tydligt och samlat vilkauttalat statsfinansiella och
ekonomiadnrinistrativa minimikrav regeringen och myndigheternasom
skall leva till. En nackdelupp är metoden medamian att redogörelseen
i proposition lägre graden precisionger någraän väl utformadeav
lagparagrafer och därmed riskerar upphov till vissatt otydlighet.ge en
En tredje nackdel det vidär behovatt svårtär överblick deatt överen
beslut fattats basispåsom sammantagna i propositioner,texterav ut-
skottsbetänlcanden och utskottsyttranden.

Dessa nackdelar skulle reduceras riksdagens beslut på dettaom område
hade formen lag. Det skulle då också bli lättare förav berörda parter att
förstå samband mellan riksdagsbesluten och de föreskrifter regering-som

meddelar.en
Det förhållandet det inte finns någonatt budgetlag, kan utgörasom en

rättslig länk mellan regeringsfomren och regeringens föreskrifter, kan
också ha medverkat till reglerna vissapåatt områden förblivit på nivåen

lämplig iär regeringsfomien,som inte tillräckligt vägled-men som ger
ning i genomförandet den statliga verksamheten. Det finnsav anledning

frånvaronatt anta att budgetlag medverkat tillav en den svenskaatt
budgetprocessen i internationell jämförelse förhållandevisär svag.

Under år har regeringen bedrivit intensivtsenare reforrnarbeteett
avseende den statliga budgeten utvecklat resultatstyrningensamt och den
finansiella styrningen den statliga verksamheten. En långav rad ellernya
förändrade förordningar och förfaranden har tillkommit. Den uppnådda
ordningen kan flerapå punkter behöva konsoliderasnu och preciseras.
Mot ovanstående bakgrund finns det skäl inteövervägaatt antalettom

viktiga bestämmelser beredning, genomförande ochom uppföljning av
den statliga budgeten bör samlas i budgetlag.en
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budgetprocessenstatligai denförändringar2 Aktuella

i statligaförändringar vidtagits denviktigahar fleraårUnder senare
budgetprocessen.

Riksdagsutredningen ifrånriksdagen efter förslagSålunda har tre
nyligen2 och 3993/94:TKriksdagsarbetet lbetänkanden Reformera

l994/95:KU2,1993/942424 och bet.l993/94:KU18, rskr.bet.beslutat
riksdags-i regeringsformen ochförändringarsådana1994/95:5rskr. om

Riksdagsutredningensgenomförakunnaordningen behövs för attsom
i riksdagen. Enförbättrad budgetprocessbl.a.förslag samman-nyom en

införd 1996.bli fr.o.m. årberedning statsbudgetenhallen avsesav
riksdagen12rambeslutsmodellen R0denInnebörden är attav nya
fastställerdet förstastatsbudgeten. Ii fattar besluttvå stegetsteg om

utgiftsom-dettaoch fördelar påsamlade budgetutrymmetriksdagen det
olika anslagendei fördelas pådet andraochråden, utrymmetsteget

beräkningRiksdagen fastställer ocksåutgiftsområde.respektiveinom en
inkomsterna statsbudgeten.påav

denheltäckande RO 3:2Budgetpropositionen skall också närvara
särpropositioner skallochanslagbetyder utbrutnaöverlämnas. Det att

ekonomisk-politiska föreligger.synnerliga skälförekomma endast om
tilläggsbudgetarvårpropositionekonomisk och lämnas.kanDäremot en

i meningenheltäckande den denBudgetpropositionen även attvaraavses
inkomster utgifterochmöjligt sådanaskall omfattalångtså även statens

ligger utanför statsbudgeten.för närvarandesom
1993/94:3151993/94:KU44, rskr.Riksdagen vidare beslutat bet.har

valperiodriksdagens skall1994/95:3rskr.1994/95:KU1,och bet. att
ordinarie val förrättades årtill från detfrån fyra årförlängas tre som

1994.
Även budgetberedningregeringskansliets förändrats underhar senare

1992-1994budgetberedning tillämpatshar årenformen förår. Den nya
sinrambudgetering skall utgångs-successivt utvecklats. Dennaoch ta

samhällsekonomiska förbedömningi regeringens detpunkt utrymmetav
tidigare iutveckling inte verksam-utgifternas ochoffentligade som --

bedömning önskemålbehov ochheternas resurser.omav
bild åtaganden och underlättatydligaresyfteI statensatt avenge

överensstämmelse mellanskapa bättreförståelsen statsbudgeten samtav
itillämpas 1995lånebehov årsredovisade ochdet budgetsaldot statens

utsträckningbruttoredovisning i väsentligtbudgetproposition stone än
Regeringendetta område.tidigare Ytterligare kommer påår. tasattsteg
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uttalar i propositionen verksamheter påverkaratt lånebehovsom statens
och verksamheter riksdagen regelstyr i normalfallet börsom tas upp
statsbudgeten. Dämied tillgodoses också krav riksdagenett som sett som

förutsättning för rambeslutsmodellen.en
Hösten 1994 lämnade för första gången samtliga myndigheter årsredo-

visningar innehöll resultatredovisningar. l 1995s0n1 års budgetproposi-
tion redovisar också regeringen för de olika myndigheternas verksamhet
övergripande mål och resultatbedönnlitlg drar bakgrund häravsamt mot
slutsatser för den fortsatta verksamheten.

finansiellaDen styrningen statlig verksamhet har skärpts underav
år. Detta har skett anslagensenare för myndigheternasattgenom

förvaltningskostilader budgeteras i genomförandepriser, dvs. anslagen
innefattar pris- och löneomräkning och ytterligare tillförsmedel normalt
inte under genomförandefasen. Myndigheternas handlingsfrihet har ökats

utgiftsslagsvisa anslagsposterattgenom och andra restriktioner har
slopats och anslagstyp s.k.attgenom ranlanslag införts.haren ny - -Denna anslagstyp vissa möjligheter tidsmässigt förskjutager medels-att
förbrukningen olikamellan budgetår använda anslagssparandeattgenom
och anslagskredit. I syfte förbättra kassahanteringenatt har medelsflödena
räntebelagts. Dessutom har lånetinansiering införts i fråga investe-om
ringar i anläggningstillgångar för förvaltningsändamål.

3 Utländska förhållanden

internationellal den ekonomiska och Statsvetenskapliga forskningen har
utvecklingen de offentliga utgifterna i industrialiseradedeav länderna
länge ägnats uppmärksamhet. Under år har den teoretiska ochsenare
empiriska forskningen uppmärksammat skillnader i institutionellade
förhållandena i olika länder. Forskningsresultat pekar iakttagbaramot att
skillnader i utvecklingen de offentliga utgifterna i olika länder delvisav
kan föras tillbaka de institutionellapå förutsättningar finns försom
budgetprocessen i de olika länderna. Av särskild betydelse har visat sig

de regler hur budgeten beredsvara styr regeringen,som beslutasav av
parlamentet och genomförs regeringen.av

Som beskrivits i det föregående har den svenska budgetprocessen i
regeringen och riksdagen ändrats viktigapå punkter under tid.senare
Likväl framstår den svenska budgetprocessen i några avseenden ännu som
ganska vid internationell jämförelse.svag en
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mellanfördeladefinanserfinns reglerländerflestade statensI om
hierarki.rättsligtydligiförordningarochbudgetlagkonstitutionen, enen
saknanärvarandeförDanmarkendastvärldendel enI vår synesav

Även olikamellanskillnaderbeaktande demedbudgetlag.egentlig av
historiska för-bakgrundkan förväntasnormaltländer mot avsom

frånbortsettordningen medsvenskadenframstårhållanden, en -
ñnansmaktenbestämmelser nästangrundlägganderegeringsformens om -
hanteringformi lagsbestämmelser statenstotal frånvaro avomav

avvikande.klartbudget som

4 Uppdraget

förinförabeslutatnyligen ochRiksdagen har attutrett processen ny
ordningen,statsbudgeten. Denberedning beslutochriksdagens nyaom

förstärkningväsentliginnebär1996,tillämpas från årkumta ensom avses
finns skälstatsbudgeten. Detriksdagens beslutför attformerna nuomav

i avseendenandrainte för budgetprocessenregelverket ävenpröva om
tillkallas.därförsärskild utredare börkan stärkas. En

i riksdagensutgångspunktmedskalluppdragUtredarens attvara
utökadönskvärtvilka områden detanalysera ärrambudgetbeslut på att en

analysenGerstatliga budgetprocessen.reglering införs för denrättslig
iviktigailagreglering påkallad frågavid handen momentäratt omen

rättsligtill sådanförslaglämnaskall utredarenbudgetprocessen, en
reglering.

inregelverk kunnadelar gällandeskulle sådanabudgetlag tasI aven
finans-befogenheter påinom riksdagensotvetydigt fallakan ansessom

anslagsvill-grundläggandeolika anslagstyper ochområde,maktens t.ex.
klarhet påbringa ökadlämpligt sökaVidare detkor. kan attvara

idagvissatydlig.inte Inomordning heltgällandeområden där är
i frågaregler,finnas behovocksåområden kan detoreglerade t.ex.av

sälja egendom.lösbefogenhet attom
regeringskansliet har utvecklatsi regeringenBudgetberedningen och

olika studierbetydelserambudgetering. bakgrund denMot sommot aven
utfall,har för budgetprocessensinstitutionella förhållandenvisat godaatt

budgetprocessen.ytterligareanledning sökafinns det stramaatt upp
budgetpolitiskasärskilt hur deskall därförUtredaren pröva t.ex.

och hurlångsiktigheten stärkastydliggöras, kanhuråtagandena kan
ytterligare kangenomförandefasenutvecklingen och efterunder upp-
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märksanunas.
Utredaren fri lämnaär de förslag i övrigtatt utredningsarbetetsom ger

anledning till.
Det bör betonas lagfästande viktigaatt ett ekonomiadministrativaav

bestämmelser självfallet inte bör innebära hela förordningar upphöjsatt
till lag. I stället kan det aktuellt i budgetlag inatt grundläggan-vara en ta
de principer vilkapå de ekonomiadministrativa bestämmelsema vilar. En
svensk budgetlag skulle därmed inte behöva bli omfattandeså som
budgetlagarna i delär andra länder.en

finnsDet skäl frånutgå fortsattatt successiv utvecklingatt kommeren
ske på det ekonomiadministrativaatt området. Utredaren bör beakta detta

utforma förslagen tillatt bestämmelsergenom på sådant deett sätt att ger
för olika tekniska lösningar.utrymme

Utredaren iskall arbetet frånutgå gällande grundlagsbestanunelser.

Samråd5 och tidsram

Den särskilde utredaren skall bedriva arbetet i nära samråd med
Finansdepartementet. Utländska förhållanden bör studeras och erfaren-
heter därifrån beaktas.

Utredaren skall redovisa sitt arbete den 15 december 1995.senast

Finansdepartementet



offentliga utredningar 1996Statens

Kronologisk förteckning

gymnasieskolan hur gâr det U.Den nya -. i forsknings-Samverkansmönstersvensk. finansiering.U.
i förändring.Fritid. och fördelning fritidsresurser.C.Om kön av

internaspelreglerinförVem bestämmervad EU:s. regeringskonferensen1996.UD.
lupp. Frågor förstaPolitikområdenunder EU:som. regeringskonferensen1996.pelareinför UD.

Svenskastatstjänstemänsár medEU.Ett. ierfarenheter arbetet EU. UD.av
utrikes-ochvitalt intresse.EU:sAv. säkerhetspolitikinför regeringskonferensen.UD.

Batterierna laddadfråga. M.en-. järnvägenstrañkledning K.Om m.m.. förForskning vár vardag.C.. Ålders-EU-mopeden. ochbehörighetskravför. tvá- och trehjuligamotorfordon.K.
landstingmedbetalnings-ochKommuner

Fi.svårigheter.
Offentlig djurskyddstillsyn.Jo.
Budgetlag regeringensbefogenheter-
ñnansmaktensområde.Fi.



Statens offentliga utredningar 1996

Systematisk förteckning

Utrikesdepartementet
Vem bestämmervad EU:s internaspelreglerinför
regeringskonferensen1996. 4
Politikområdenunder lupp. Frågor EU:s förstaom
pelare inför regeringskonferensen1996.5
Ett år med EU. Svenskastatstjänstemärls
erfarenheter arbeteti EU. 6av

vitaltAv intresse.EU:s utrikes-och
säkerhetspolitikinför regeringskonferensen.7

Kommunikationsdepartementet
Om järnvägenstrañkledning 9m.m.
EU-mopeden.Alders- och behörighetskravför
tvá- och trehjuliga motorfordon. 11

Finansdepartementet
Kommuneroch landstingmedbetalnings-
svårigheter. 12
Budgetlag regeringensbefogenheter-
fmansmaktensområde. 14

Utbildningsdepartementet
Den gymnasieskolan hur går det lnya -
Samverkansmönsteri svenskforskningsfinansiering.2

Jordbruksdepartementet
Offentlig djurskyddstillsyn.13

Civildepartementet
Fritid i förändring.
Om kön och fördelning fritidsresurser.3av
Forskningför vår vardag. 10

Miljödepartementet
Batterierna laddadfråga. 8en-





POSTADRESS: STOCKHOLM10647
FAX TELEFON08-2050 08-69021, 9190

ISBN 91-38-20172-O
ISSN O375-250X


