REMISSVAR

1 (2)

DATUM

DIARIENR

2013-12-16

2013/224-4

ERT DATUM

ER BETECKNING

2013-10-17

Fi2013/3592

Regeringskansliet
Finansdepartementet
103 33 Stockholm

En utvecklad budgetprocess – ökad tydlighet och
struktur (SOU 2013:73)
I betänkandet från Budgetprocesskommittén (Fi 2012:10) föreslås att nya
lagregler införs rörande vissa delar i budgetprocessen i budgetlagen och i
riksdagsordningen. De nya lagreglerna föreslås träda ikraft den 1 september
2014 och tillämpas första gången i fråga om statens budget för 2015.
Nedan lämnas Statskontorets synpunkter på budgetprocesskommitténs
förslag.
Statkontorets instämmer i Budgetprocesskommitténs slutsatser om att den
reformerade budgetprocessen i viktiga avseenden fungerar bättre än den
tidigare. Den nya budgetprocessen med mål för det finansiella sparandet i
offentlig sektor, utgiftstak och rambeslutsprocess har medfört betydligt
bättre möjligheter till styrning av de offentliga finanserna med ökad stabilitet och förutsägbarhet som följd. Den reformerade budgetprocessen innebär
ett bättre underlag för riksdagens beslut om statsbudget.
Budgetprocesskommittén pekar på att stora delar av budgetprocessen är
oreglerad och vilar på praxis och överenskommelser under de senaste 15
åren, i huvudsak med bred politisk uppslutning. Kommittén bedömer att
detta kan skapa otydlighet om vad som gäller i olika situationer. Kommittén
bedömer därför att det finns anledning att överväga reglering av vissa delar
av det budgetpolitiska ramverket som nu vilar på väl fungerande och etablerad praxis och som vunnit ett brett parlamentariskt stöd. Statskontoret instämmer i dessa bedömningar.
Enligt Statskontorets uppfattning medför de förslag om lagregleringar i
budgetlagen och i riksdagsordningen som läggs fram av kommittén ökad
tydlighet och transparens i budgetprocessen. Statskontoret tillstyrker därför
Budgetprocesskommitténs förslag till lagregleringar.
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Enligt Statskontorets bedömning föranleder riksdagsbehandlingen av regeringens förslag till statsbudget för 2014 (prop. 2013/14:1) emellertid behov
av ytterligare utredningsarbete rörande reglering av budgetprocessen.
När det gäller förslag som väcks inom riksdagen och som har en tydlig
påverkan på statens budget gör Budgetprocesskommittén bedömningen att
sådana förslag bör avgöras inom ramen för något av besluten i den ordinarie
budgetbehandlingen. Kommittén uttrycker att det är viktigt att riksdagen
vidmakthåller intentionerna bakom rambeslutsprocessen när det gäller att
inte i efterhand genom separata beslut bryta sönder eller helt eller delvis
upphäva en beslutat budget. Statskontoret instämmer i denna bedömning.
Enligt Statskontoret är det mot denna bakgrund önskvärt att ytterligare
utreda frågan om möjligheterna till en mer tydlig reglering av beslutsordningen även rörande statsbudgetens inkomstsida.

Generaldirektör Yvonne Gustafsson har beslutat i detta ärende. Utredningschef Ann-Katrin Berglund och utredare Carl Holmberg, föredragande, var
närvarande vid den slutliga handläggningen.
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