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Tiivistelmä: Valtion budjettiohjaus Pohjoismaissa: Raportissa tarkastellaan valti-
on talousarviossa ja määrärahojen ohjausprosessissa toteutettuja uudistuksia. Nii-
den ydin on ollut tulosohjauksen käyttöönotto valtionhallinnossa. Määrärahojen
käytön joustavuuden lisääntyessä on myös virastojen tilivelvollisuus tulosten saa-
vuttamisesta lisääntynyt. Myös budjettien sisältöä ja rakennetta on uudistettu.
Menomomenttien lukumäärä on vähentynyt ja niiden perustelut sisältävät enem-
män informaatiota toiminnan tuloksellisuudesta.

Budjetin valmistelussa sovelletaan yleisesti kehysohjausmenettelyä. Sen myötä
valtiontalouden ohjaus on tiukentunut ja valtioiden budjetit ovat tasapainottuneet.
Kehysohjaus ei ole kuitenkaan ratkaissut määrärahojen uudelleenkohdentamiseen
liittyviä ongelmia.

Norjassa ja Ruotsissa on uudistettu myös budjetin parlamenttikäsittely, minkä
seurauksena parlamentti päättää budjetin loppusummasta käsittelyn alussa. Ra-
portissa käsitellään lisäksi parlamentin ja hallituksen välistä ohjausta. Uudistu-
neiden raportointimenettelyiden myötä hallitusten ja ministeriöiden tilivelvol-
lisuus on lisääntynyt. Vastaavasti ministeriöiden toiminnallinen ja määrärahojen
käyttöön liittyvä ohjaus on tehostunut kaikissa Pohjoismaissa.

Asiasanat: budjetointi, kehysohjaus, Pohjoismaat

Abstract: The government budgeting in the Nordic countries: This report out-
lines central government budgeting and recent reforms carried out in budgeting
procedures. The core of the reforms constitutes the implementation of result-
oriented management culture in the government organisation. Flexibility in
resource use has been linked to increased accountability for financial and operat-
ing results. Not only the structure but also the contents of the budgets have been
revised. There is a trend towards consolidation of items of operating expenditures
into broader categories and one can also observe an upsurge in the volume of per-
formance indicators.

Frame budgeting has been adapted in all the Nordic countries. It has improved
control over the public finances and fiscal performance. However, it has not
solved problems related to reallocation of resources.

In Norway and Sweden the voting and amending process in the Parliament has
also been reformed. The Parliament takes a global vote in the beginning of the
budget debate. The report also studies parliamentary and governmental control.
Due to renewed reporting procedures the accountability of the government has
increased. At the same time operational control related to the use of the appro-
priations has improved.

Key words: Budgeting, government, the Nordic countries



 Förord

Under det senaste decenniet har man i alla de nordiska länderna förnyat budget-
processen, budgetens innehåll och tillämpning av anslag. Syftet med reformerna
har varit att skapa mekanismer som bidrar till att stabilisera den offentliga eko-
nomin och effektivera statsförvaltningen. Här har de nordiska länderna arbetat
framgångsrikt: den offentliga sektorns saldo i Danmark och i Island har börjat
visa ett överskott, och både i Sverige och i Finland har statsskulden slutat växa.

Finansministeriets budgetavdelning följer aktivt den internationella utvecklingen
vad beträffar styrningen av statshushållning. Statens ekonomiska forsknings-
central fick i uppgift att utreda vilka utvecklingsåtgärder som under de senaste
åren i de nordiska länderna vidtagits inom budgeteringssystemen och resultat-
styrningen.

Utredningen bygger till stor del på den informationen som författarna fick under
sina besök vid finansministerierna samt vissa ämbetsverk i Danmark, Island,
Norge och Sverige, i samband med vilka tjänstemän vid myndigheterna i fråga
intervjuades. Dessutom har man utnyttjat anvisningarna om uppgörandet och till-
lämpning av budgeten, och andra dokument som utgivits av finansministerierna
och andra myndigheter i de respektive länderna.

För utredningen och slutsatserna i rapporten svarar specialforskare Timo Östring.
Därtill deltog ledande konsult Reijo Lindh i besöket vid finansministeriet i Dan-
mark, och han har skrivit de delar av kapitlen 6, 7 och 8 som gäller resultat-
styrningen i Danmark. Specialforskare Kalevi Luoma deltog i intervjuerna vid
finansdepartementen i Sverige och Norge och var med i utarbetandet av kapitlen
1, 6 och 7. Äldre budgetsekreterare Ari Lampinen har bidragit med att skriva de
avsnitt som gäller budgetsystemet i Finland.

Rapporten har varit på remiss i de berörda länderna.

Helsingfors den 29 februari 2000

Timo Viherkenttä Reino Hjerppe
Budgetchef Överdirektör
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1. Inledning

Statsbudgeten är det viktigaste styrinstrumentet inom den ekonomiska politiken.
Regeringen använder den för att påverka utvecklingen inom både den offentliga
ekonomin och hela samhällsekonomin. Budgeten är samtidigt ett inkomst-
fördelningsinstrument. Via den beslutar riksdagen varje år om skatter, avgifter
och andra inkomster som skall uppbäras av invånare och samfund, och fördelar
dessa på ett ändamålsenligt sätt.

I den nordiska litteraturen om budgetreformer har statsbudgeterna granskats ur
flera olika synvinklar. I Norge granskade Den finanspolitiske komité1 budgetens
uppgifter bl.a. ur konstitutionell, politisk och administrativ synvinkel. Med kon-
stitutionella uppgifter avsågs närmast parlamentets fullmakter och uppdrag åt
förvaltningen att använda anslagen i budgeten för de ändamål som parlamentet
angett. I politisk mening sågs budgeten i första hand som ett medel för de statliga
myndigheterna att uppnå de mål som uppställts för dem. I administrativ mening
sågs budgeten som ett redskap att följa upp att anslagen används enligt gällande
bestämmelser och att de statliga verken arbetar så effektivt som möjligt.

Diskussionen om programbudgetering på 1960- och 1970-talen förde fram den
företagsekonomiska aspekten, med tonvikt på verksamhetsplanering, samt effek-
tiviteten och produktiviteten i statlig verksamhet. Även där framhölls budgetens
betydelse som ett politiskt och administrativt styrinstrument. Detta kom till synes
t.ex. i programbudgeteringskommitténs arbete i Sverige 1967. Kommitténs
främsta uppgift var ”att skapa ett effektivitetsinriktat administrativt instrument
för ekonomisk planering, styrning och kontroll av myndigheternas verksamhet”. 2

Delvis till följd av diskussionen om programbudgetering gick man i alla de nor-
diska länderna in för att komplettera årsbudgeten med verksamhetsplaner eller
flerårsbudgeter, centraliserade planerings- och uppföljningssystem för förvalt-
ningen samt managementorienterade styrmetoder, utifrån vilka resultat-
styrningsmodeller har vuxit fram.

Utvecklingen av budgetsystemen i de nordiska länderna på 1980-talet har gemen-
samma drag, som har anknytning till både problemet med omallokering av resur-
serna och effektiveringen av myndigheternas arbete. Sådana är bland andra:
− större flexibilitet i anslagsanvändningen, bl.a. genom nedtoning av budgetens

årsbundenhet och möjligheter till att disponera medel under flera anslagsposter
− enklare anslagsstruktur och färre utgiftsanslag, bl.a. sammanslagning av löne-

och andra konsumtionsutgifter till ett driftsutgiftsanslag

                                                
1 Innstilling om Statens budsjettbehandling, Innstilling I fra Den finanspolitiske komité, avgitt 10.5.1965.
2 Programbudgetering, SOU 1967:11, s. 14.
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− lättare att inrätta och indra tjänster och att överföra tjänster från en myndighet
till en annan

− ökad tillämpning av nettobudgetering, i synnerhet vid affärsmässig verksamhet
− större frihet för affärsverken att disponera sina medel
− införandet av kravet på ökad produktivitet och tillämpningen av ”osthyvel-

principen”
− införandet av ramstyrning och resultatstyrning inom statsförvaltningen.

Trots att statsbudgeten har många olika uppgifter som gör det möjligt att se på
den ur olika aspekter, utgörs merparten av forskningen och litteraturen om den i
Finland av en makropolitisk granskning av finanspolitikens mål och dess verk-
ningar. Det råder nästan en total avsaknad av forskning i budgetens styrande ef-
fekter eller i själva budgetprocessen.

Under de två senaste decennierna har den ekonomiska recessionen i flera OECD-
länder bidragit till att underskottet i den offentliga ekonomin och därmed också
arbetslösheten har ökat till en nivå, som anstränger hela samhällsekonomin. I en
del länder, t.ex. Irland, Island, Holland och Danmark, har man förmått bryta tren-
den i statens skuldsättning och uppnå en mer hållbar tillväxt. Utvecklingen under
de två senaste åren visar att också Sverige och Finland har lyckats med detta.

Vissa internationella undersökningar har visat att processen vid beredningen av
statsbudgeten och beslutsfattandet i samband med den kan påverka både budget-
underskotten och statsskuldens utveckling3. Exempelvis von Hagen (1992) har ut-
värderat praxis och förfaranden vid beredningen och riksdagsbehandlingen av
budgetförslaget och tillämpningen av budgeten i 12 EU-länder. Hans forsknings-
resultat visar att det finns ett klart samband mellan de institutionella faktorerna
vid budgeteringen å ena sidan och statsskulden och budgetunderskottet å andra
sidan. I länder med en stram budgetprocess är statsskulden och budget-
underskottet mindre än i andra länder.

Von Hagen och Harden har identifierat två förfaranden genom vilka regeringen
kan öka budgetdisciplinen. För det första kan den redan i beredningsskedet slå
fast en övre gräns för budgetens slutsumma och för det andra kan den utforma
själva budgetprocessen så att den ger dem som driver ett allmänt intresse en star-
kare ställning än dem som driver särintressen. För dem som driver ett allmänt
intresse lönar det sig i allmänhet att gynna lösningar som främjar en effektiv an-
vändning av offentliga medel.

Av de nordiska länderna var Danmark med i von Hagens undersökning, och pla-
cerade sig på medelnivå bland EU-länderna. Molander (1992) har undersökt bud-
getprocessen i Sverige enligt samma kriterier som von Hagen (1992). Molanders

                                                
3 T.ex.: von Hagen, (1992), von Hagen och Harden, (1995).
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viktigaste slutsats var att i början av 1990-talet var budgetprocessen i de flesta
EU-länder stramare och metoder att dämpa utgiftsökningen effektivare än i Sve-
rige. Därefter har den svenska budgetprocessen genomgått ett omfattande re-
formarbete, som berört alla faser i budgetprocessen. Även i de andra nordiska
länderna har det funnits likartade utvecklingsprojekt, som tas upp i denna rapport.

Kapitel två är en genomgång av huvudprinciperna i de nordiska ländernas admi-
nistrativa system. Det dansk-norska systemet med ministerstyre ger en klar in-
ramning för resultatstyrning på alla förvaltningsnivåer. I kapitlet granskas också
budgetens ställning i lagstiftningen och särskilda anvisningar som gäller budge-
ten.

I kapitel tre beskrivs processerna för ramstyrning och uppgörande av budgeten.
Ramstyrning har införts i alla de nordiska länderna. Innehållet har förnyats bl.a.
genom att de interna regeringsförhandlingarna i samband med ramberedningen
har tidigarelagts, så att besluten bättre kan styra budgetberedningsprocessen.

I Norge har man inom ramförfarandet ökat ministrarnas kollektiva ansvar genom
att slopa de bilaterala ramförhandlingarna mellan finansministeriet och sektor-
ministerierna. Dessutom har man infört ett särskilt extra anslag (profilpott), för att
finansiera reformförslag enligt regeringens politiska riktlinjer. Förfarandet i
Danmark beaktar i högre grad än tidigare utgiftsutvecklingen inom hela den of-
fentliga sektorn och de krav som konjunkturläget ställer.

Den största reformen inom budgetsystemet har genomförts i Sverige. Budget-
processen har delats upp i två faser. Regeringen lägger fram på våren en ekono-
misk vårproposition med förslag om utgiftstak för staten för de närmast efterföl-
jande tre åren. Regeringen redovisar i den även en preliminär fördelning av
utgifterna på ramområden, de 27 s.k. utgiftsområden, för vart och ett av de tre
åren. På hösten läggs fram den egentliga budgetpropositionen. Ramen bereds
inom regeringskansliet och den behandlas i regeringen, men även riksdagen kan
ta ställning till den. I praktiken binder den både regeringen och riksdagen att följa
en stramare ekonomisk linje.

I kapitel fyra behandlas frågor som gäller budgetsystemen och budgettillämp-
ningen. Särskilt i Norge och Sverige har man i motiveringstexten i budgeten be-
aktat de krav som resultatstyrningen ställer. Man beskriver nu mera systematiskt
än tidigare verksamhetens mål och de uppnådda resultaten, vilket ger bättre förut-
sättningar för parlamentets styrning. Utvecklingen ser dessutom ut att leda till att
myndigheternas årsredovisningar kommer att få en större betydelse och ge bättre
resultatinformation, i synnerhet sådana tidsserie- o.a. uppgifter i budgetproposi-
tionerna som beskriver resultaten under tidigare år.



4

Vid tillämpningen av budgeten har regleringen av anslagsanvändningen lindrats i
alla de nordiska länderna. Dock kvarstår problemet med anslag som överförs från
ett budgetår till ett annat, som delvis är en följd härav. I Danmark och Sverige
ingår i budgetförslaget en specifikation över dessa anslag.

Kapitel fem handlar om budgetbehandlingen i parlamentet. I Norge förnyades
Stortingets budgetbehandling i samband med budgeten för 1998. Budgetbeslut
fattas i två steg. Efter den inledande finansdebatten beslutar Stortinget om bud-
getens slutsumma samt 23 utgifts- och 2 intäktsramar. Därefter behandlas budget-
förslaget i fackkomiteen med de givna ramarna. Vid den slutliga behandlingen av
budgeten röstar man på varje utgifstram för sig.

I Sverige lägger regeringen redan under våren fram en proposition med förslag
om utgiftstak för staten för de närmast efterföljande tre åren. Vid denna behand-
ling tar riksdagen ställning till utgiftstaket samt skatteförändringar. Behandlingen
utmynnar i att riksdagen dels fastställer ett utgiftstak för sista året i treårsperio-
den, dels godkänner en preliminär fördelning av utgifterna på 27 s.k. utgiftsom-
råden för hela treårsperioden. Regeringens egentliga budgetproposition läggs
fram på hösten och genomgår i riksdagen en i princip motsvarande behandling
som det norska budgetförslaget i Stortinget. Det nya förfarandet innebär en viss
ändring av rollfördelningen mellan regering och riksdag. Riksdagens beslut efter
behandlingen av vårpropositionen styr regeringen när den under sommaren ut-
formar sitt förslag till budgetproposition.

I kapitel sex behandlas verkställandet av budgeten och styrningen av anslag. I och
med att man i stor skala har gått in för resultatstyrning har ministeriernas styrning
effektiverats. Ministerierna måste tydligare definiera målen för myndigheternas
verksamhet och de åtgärder genom vilka målen kan uppnås. I Norge och Sverige
verkställs detta genom tildelingsbrev/regleringsbrev där departementet (i Sverige
regeringen) uppställer resultatmål för myndigheterna och ger dem en detaljerad
specifikation av inkomster och utgifter. Förfarandet motsvaras i Finland, Dan-
mark och Island av separata resultatavtal.

Kapitel sju tar upp frågor som gäller budgetuppföljning och rapportering. Parla-
mentet behandlar en särskild proposition om statens bokslut i Danmark, Finland,
Island och Norge. I Sverige ingår föregående års bokslut i budgetpropositionen. I
övrigt får parlamentet information om statsförvaltningens arbete både genom
budgetpropositionerna och i samband med andra lagförslag.

Utgiftstaken har ökat behovet av information av hur anslagen användts, och där-
för har man i alla de nordiska länderna utvecklat redovisnings- och rapport-
system.
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Myndigheternas årsredovisningar har blivit ett stadfäst element i budget-
beredningen och resultatstyrningen. I Sverige liknar dessa både till innehållet och
karaktären företagens årsredovisningar. Ett undantag utgör beviljandet av an-
svarsfrihet för de redovisningsskyldiga, som inte heller i de andra nordiska län-
derna tillämpas på statens myndigheter.

Inom den statliga revisionen betonas i alla länder verksamhetsrevisionens bety-
delse. Dess andel av hela revisionsverksamheten har utökats. Den interna revisio-
nen har effektiverats särskilt i Danmark, med förebild i ”controller”-funktionen
inom företagen.

Redovisningsskyldigheten i samband med resultatstyrningen konkretiseras i rap-
porteringen mellan ministerierna och myndigheterna, och vid styrnings-
diskussionerna i samband med den. Det förefaller som om frågan inte har beak-
tats i tjänstemannalagstiftningen i de olika länderna med tanke på resultat-
styrningen. Redovisningsskyldigheten kan konkretiseras också i samband med
förlängningen av de allmänt använda tidsbundna arbetsavtalen för myndig-
hetscheferna. Här har ett systematiskt utvärderingssystem införts i Danmark.

I kapitel åtta diskuteras vissa frågor som framkommit i samband med utredning-
en, t.ex. Danmarks direktörskontrakter, myndigheternas medelsförvaltning, be-
aktandet av ekologiska aspekter vid budgetberedningen samt om personal-
politiken i Island.

I bilaga 1 ges några nyckeltal för samhällsekonomin och statens finanser i de
nordiska länderna.
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2. Den institutionella ramen

2.1 De administrativa systemen

I Norden finns det två statliga förvaltningstraditioner: det danska ministerstyret,
som tillämpas även i Norge och i Island, där ministern har en central roll som
ledare för sitt förvaltningsområde och det svensk-finska systemet med de själv-
ständiga, centrala ämbetsverken.

I Danmark ansvarar ministern i princip för alla beslut inom ministeriet och dess
underlydande institutioner. Han kan ge sina underordnade instruktioner och i re-
gel förbehålla sig rätten att fatta beslut i ett ärende under beredning. I praktiken
delegerar ministern sin beslutanderätt till de underordnade tjänstemännen, vilka
fattar sina beslut ”på ministerns vägnar”. En dansk minister kan dock inte un-
dandra sig ansvaret genom att hänvisa till att en underordnad tjänsteman har fattat
beslutet i saken.

Ett undantag från huvudregeln utgör bl.a. besvärsärenden i vissa stödbeslut, vilka
behandlas i särskilda besvärsnämnder (t.ex. Landsskattsrätten och Den Sociala
Ankestyrelsen). I vissa fall kan också de centrala ämbetsverken (direktorat) fatta
självständiga beslut.

I Danmark finns inte allmänna förvaltningsdomstolar enligt samma system som i
Finland och Sverige, vilket innebär att ministerierna ofta också fungerar som be-
svärsorgan inom sina respektive förvaltningsområden.

I Norge fungerar ministerstyre huvudsakligen på samma sätt som i Danmark. Mi-
nistern ansvarar ”til syvende og sidst” inför Stortinget för alla åtgärder inom de-
partementets förvaltningsområde, även om han delegerar de flesta besluten till
sina underordnade tjänstemän. Cheferna för de ordinarie förvaltningsorgan, t. ex.
direktorat, i Norge fattar dock de administrativa besluten självständigt, inte på
ministerns vägnar. Om det uppstår en konflikt mellan direktoratets beslut och de
riktlinjer som angetts av Stortinget eller regeringen, kan ministern ställas till an-
svar också för det felaktiga beslutet på den grund att ministern inte själv har tagit
sig an det eller att han underlåtit att ge anvisningar i saken.

Förvaltningsdomstolar saknas också i Norge, men där finns flera domstols-
liknande förvaltningsorgan, till exempel Trygderätten, som behandlar besvärs-
ärenden inom socialskyddet. Förvaltningsorganen, departementen och i sista hand
regeringen är omprövningsorgan i förvaltningsärenden och i vissa fall kan besvär
också föras till allmän domstol.
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I likhet med Danmark och Norge råder ministerstyre även på Island. Ministern
tycks ha till och med en något starkare ställning än sina nordiska kolleger efter-
som en röstning inom den isländska regeringen inte är gällande praxis. Varje mi-
nister har ansvar för ett eller flera ministerium och den underlydande
förvaltningen. I budgetfrågor har finansministeriet en mycket stark ställning.

Alltinget har stark kontroll över budgetfrågor. Finansministern träffar vanligen
utskottet ifall oväntade utgifter uppstår under budgetåret. Därutöver deltar bud-
getutskottets ordförande och vice ordförande i statsfinansberedningen som följer
budgetens beredning under året.

Det svensk-finska förvaltningssystemet bygger på principen med ministerier och
självständiga centrala ämbetsverk. Ämbetsverken har en lagstadgad behörighet,
och ministeriet har i allmänhet inte rätt att ingripa i deras beslutsfattande. I Fin-
land skall ministerierna dock enligt 44 § 2 mom. regeringsformen ”övervaka för-
valtningen inom sitt verksamhetsområde samt vidtaga åtgärder för verkställighet
av lagar, förordningar och statsrådets beslut”. I besvärsärenden kan ämbetsver-
kens beslut i vissa fall överklagas hos ministeriet, hos länsrätten eller hos Högsta
förvaltningsdomstolen.

Skillnaderna i systemen är tydliga, även om förvaltningspraxis vanligen inte av-
viker särskilt mycket. Trots att ministern i systemet med ministerstyre formellt
ansvarar för de administrativa besluten, avgörs ärendena på lägre nivå och det är
bara sällan som ministern själv tar över ett ärende för avgörande. Å andra sidan
för man inom systemet med centrala ämbetsverk inofficiella diskussioner om en-
skilda fall, särskilt om de har varit uppe i offentligheten, och därmed är skillna-
derna mellan systemen i praktiken små.

I vissa fall fungerar förvaltningen i Finland på samma sätt som det dansk-norska
systemet med ministerstyre, särskilt om avgörandet i enskilda administrativa be-
slut fattas på ministerienivå. Detta är fallet t.ex. inom fångvården, där justitiemi-
nisteriets fångvårdsavdelning fungerar som ”central myndighet” i fångvårds-
ärenden. Då har ministern rätt att ta över beslutet också i enskilda fall som gäller
fångvården. I Sverige styrs fångvården av en central myndighet, Kriminal-
vårdsstyrelsen, och ministern kan inte formellt befatta sig med dess beslut.

Skillnaderna i förvaltningssystemen har haft en viss inverkan i innehållet av re-
sultatstyrningen, som har fått ett något olikartat innehåll i respektive länderna. I
Danmark och Finland har man gått in för ett klart förfarande med resultatavtal,
medan man i Norge och Sverige kan tala om planeringsstyrning.

Vid tillämpningen av resultatstyrning ger systemet med ministerstyre veder-
börande ministern en legitim rätt att styra den underlydande förvaltningen och
dess arbete. Men även i Finland har systemet med resultatstyrning medfört drag



9

av systemet med ministerstyre, i synnerhet vad det gäller styrningen av resurser
och verksamheten.

Alla de nordiska länderna tillämpar en rätt omfattande kommunal själv-
bestämmanderätt, och staten kan inte direkt påverka beslut som gäller de enskilda
kommunernas ekonomi. Den kommunala sektorns betydelse som producent av
välfärdstjänster är dock med tanke på hela den offentliga sektorn så stor, att man
har skapat likartade förfaranden för att reglera kommunernas utgifter. Statens
styrning av kommunernas ekonomi sker dock via den lagstiftning och de normer
som reglerar kommunernas verksamhet, samt med hjälp av statsbidragen, be-
skattningen eller ett särskilt förhandlings- och/eller avtalsförfarande.

Särskilt i Danmark har man länge haft ett förfarande med avtal mellan staten och
kommunerna, vilket innebär att regeringen varje år innan budgetpropositionen
avlåts förhandlar med kommunernas intresseorganisationer, Kommunale Lands-
forening samt separat med Amtsrådsforening, som företräder länen, om riktlin-
jerna i finanspolitiken, samt om utvecklingen inom den offentliga sektorn.

Sedan 1985 har man också tillämpat den s.k. principen med utvidgad totalbalans
(Det Utvidede Totalbalanceprincip), enligt vilken staten ersätter kommunerna för
extra kostnader som åsamkas dem genom lagstiftningen.

Under senare år har innehållet i avtalen mellan staten och de kommunala intres-
seorganisationerna förändrats. Tidigare betonade staten nedskärningar av utgifter,
nu prioriteras en effektivering av verksamheten och förbättrande av servicekva-
liteten och servicenivån. T.ex. i avtalet med Kommunale Landsforening år 1997
betonades förutom stävjande av de offentliga utgifterna även främjande av barn-
dagvården och folkskolornas datateknik samt förbättrande av arbetsmiljön och de
utslagnas förhållanden.

Ett avtal med samma innehåll ingicks med Amtsrådsforening. Där betonades för-
bättrande av vissa hälsovårdstjänster, avfallshantering, vägunderhåll samt vissa
andra trafikprojekt.

Liknande förfaranden iakttas också i Sverige. I Finland slopades det formella av-
talsförfarandet under 1990-talets ekonomiska recession, eftersom de materiella
förutsättningarna inte längre fanns.

2.2 Lagstiftning och särskilda instruktioner som gäller budgeteringen

I den norska grundlagen finns det allmänna bestämmelser om Stortingets rätt att
uppbära skatter, tullar och avgifter, samt att anvisa medel för handhavande av
statens uppgifter, att utse revisorer, samt att ålägga statliga verk att ge informa-
tion om hur medlen har använts. I 75 § ingår principen om en årsbudget. Enligt
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den gäller att beslut om skatter och avgifter är giltiga till den 31 december påföl-
jande år om de inte uttryckligen förnyas.

Norge har ingen särskild budgetlag. Närmare bestämmelser om Stortings-
behandlingen av budgeten ingår i Stortingets arbetsordning, och där fastslås bl.a.
tidtabellen för budgetbehandlingen och de olika utskottens uppgifter. Stortingets
budgetbehandling förnyades på hösten 19974. Den viktigaste ändringen gick ut på
att budgetförslaget indelas vid Storstingets budgetbehandlingen i 23 netto-
utgiftsramar och 2 inkomstramar och att slutsummorna för de olika ramarna slås
fast före den egentliga utskottsbehandlingen därtill. Detta förfarande ändrade
fackutskottens möjligheter att överskrida utgiftsramarna. Också budget-
behandlingen i plenum förnyades.

Bestämmelser om statens budget och redovisning finns i bevilgningsreglementet
som fastställts av Stortinget. I det finns allmänna bestämmelser om avlåtande av
budgetförslaget till Stortinget, om de resultatmål som skall anges i budgeten, om
budgetperiodens längd, om budgetens anslagstyper, om affärsverkens budgete-
ring, om beställningsfullmakter, om inrättande av nya tjänster, om anslagsänd-
ringar och tilläggsbudgetering, om statens bokslut samt om medelsförvaltningen.
Dessutom har finansdepartementet gett anvisningar om tillämpningen av bevill-
ningsreglementet5, med en allmän beskrivning av budgetsystemet, detaljerade
förklaringar till bevillningsreglementet samt andra anvisningar om tillämpning av
budgeten.

Mer detaljerade bestämmelser om statliga myndigheters ekonomiförvaltning finns
i økonomireglementet for staten6, som förnyades 26.1.1996. Reglementet inne-
håller bestämmelser om den ekonomiska och verksamhetsmässiga styrningen som
gäller hela statens budgethushållning. Samtidigt anges vilka krav som ställs på
systemen inom statens ekonomiförvaltning. I reglementet finns också bestämmel-
ser om uppgörande av budgeten, om verkställande av Stortingets budgetbeslut,
om bokföring och rapportering, samt om uppföljning av anslagen. Här definieras
bl.a. departementens respektive de statliga vekens behörighet när det gäller an-
vändningen och styrningen av anslagen. Enligt § 3 skall ”hvert departement in-
nenfor sine ansvarsområder fastsette mål og resultatkrav som skal realiseres
innenfor rammen av de vedtatte bevilgninger uten uhjemlede overskridelser, samt
å rapportere på en hensiktsmessig måte om oppnådde resultater”. Samtidigt skall
departementet övervaka att för varje underliggande verk utarbetas metoder och
resultatindikatorer som kan användas vid utvärderingen av hur de uppnådda re-
sultaten motsvarar de mål som uppställts för verksamheten. Till departementets

                                                
4 Reformer av Stortingets behandling av stats- og nasjonalbudsjettet, Innst.S.nr.243 (1996-97).
5 Vejledning i statlig budsjettarbeid, Finansdepartementet, R-534.
6 http://odin.dep.no/fin/publ/okon/okreg.html
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särskilda skyldigheter hör att formulera mål även för transfereringsanslagen och
att följa upp deras förverkligande.

Dessutom utfärdar finansministeriet varje år direktiv (rundskriv) om uppgörande
och tillämpning av budgeten. I det andra, som ges i mitten av mars (hoved-
budsjettskriv), ges tidplan för budgetprocessen och anvisningar om budgetförsla-
gens innehåll.

Detaljerade direktiv om anslag och inriktning av verksamheten ingår i beslutet
om anslagstilldelning (tildelingsbrev), som med tanke på departementets resultat-
styrning är det viktigaste dokumentet. Där ger ministerierna sina underlydande
ämbetsverk närmare bestämmelser om bl.a. användningen av anslag, inrättande
av tjänster, riktlinjer och resultatmål för verksamheten samt rapporterings-
förfarandet och fullmaktsbeviljning.

Den norska budgeten fastställs genom beslut av Stortinget. Därmed har den inte
karaktären av lag.

Bestämmelserna om budgeten i den svenska regeringsformen är allmänt hållna
och de gäller bl.a. riksdagens rätt att uppbära skatter och att besluta hur de influt-
na medlen skall användas. Där finns också allmänna bestämmelser om budget-
året, budgetens innehåll, samt avlåtande av regeringens budgetproposition till
riksdagen. Det finns en särskild lag om upptagande av lån till staten.

Den nordiskt sett mest anmärkningsvärda förändringen i budgetlagstiftningen
torde vara den nya svenska lagen om statsbudgeten, som trädde i kraft 1996. I
den har man samlat bestämmelser som under årens lopp har givits om statens me-
delsförvaltning och preciserat riksdagens och regeringens kompetensområde. La-
gen omfattar ett femtiotal paragrafer, och innehåller bestämmelser om medels-
förvaltningens allmänna principer, anslagstyper, ekonomiska förbindelser, finan-
siering av investeringar, överlåtelse av statens egendom, uppföljning av utgifter-
na, förfarandet vid rambudgetering, samt om redovisning och revision.

När systemet med resultatstyrning infördes förnyades anvisningarna om myndig-
heternas ekonomiförvaltning till stor del. Anvisningarna har samlats i boken
Ekonomiadministrativa bestämmelser för statlig verksamhet, utgiven av Riks-
revisionsverket. Boken innehåller också Riksrevisionsverkets bestämmelser och
rekommendationer om ekonomiförvaltningen.

Förordningen om myndigheters årsredovisning m.m. (1996:882) innehåller be-
stämmelser om årsredovisning, bokslut, delårsrapport, budgetförslag och under-
lag för fördjupad prövning. Den kompletteras av Riksrevisionsverkets föreskrifter
och allmänna råd (1996-10-31, 1997-01-16).
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Det viktigaste dokumentet med tanke på tillämpningen av budgeten och regering-
ens styrning är regleringsbrevet; beslutet om anslagstilldelning. I praktiken bere-
der ministerierna regleringsbreven i samarbete med myndigheterna, varefter
regeringen fastställer dem. Besluten om anslagstilldelning i Sverige och Norge
har är mycket likartade.

Den svenska budgeten är formellt ett riksdagsbeslut.

I Finland ingår bestämmelserna om skötseln av statens ekonomi i regeringsfor-
men och i lagen7 och förordningen8 om statsbudgeten. I regeringsformen finns
allmänna bestämmelser om skatter och avgifter, om statens upplåning, om stats-
budgeten och dess principer samt om budgetbehandlingen och granskningen av
statens ekonomi. Enligt 61-62 § regeringsformen stadgas genom lag om statsskatt
och om avgifter som uppbärs av statsmyndigheter. I 67 § sägs att ”i statsbudgeten
skall tas in uppskattningar av de årliga inkomsterna och anslag för de årliga ut-
gifterna, anges ändamålen för anslagen och tas in övriga budgetmotiveringar”.
Vidare bestäms i 70 § att anslag i statsbudgeten skall tas in som fasta anslag, för-
slagsanslag eller reservationsanslag. Om riksdagsbehandlingen av budgeten och
andra ärenden som gäller statens finanser bestäms i riksdagsordningen samt i
riksdagens arbetsordning.

Lagen och förordningen om statsbudgeten innehåller täckande bestämmelser om
uppgörande av budgeten och om dess struktur, om statens betalningsrörelse och
bokföring, samt om verkställandet av budgeten, om bokslut och övervakning i
samband med ekonomin. Dessa bestämmelser kompletterades 1992 i samband
med att förfarandet med ramstyrning infördes med ett beslut av statsrådet om de
principer som tillämpas vid uppgörande av verksamhets- och ekonomiplaner samt
budget.

Finansministeriet har dessutom utfärdat särskilda föreskrifter om uppgörande av
verksamhets- och ekonomiplanerna samt budgetförslagen och om tillämpningen
av budgeten. Därutöver ger ministeriet årligen kompletterande föreskrifter.

Statsbudgeten är formellt ett riksdagsbeslut. Dess motiveringsdel består av både
motiveringar som riksdagen godkänner och information om verksamheten, upp-
satta resultatmål samt disponering av anslag. Den informativa förklaringsdelen är
dock inte bindande för regeringen.

Största delen av utgifterna och inkomsterna i budgeten bestäms i lagar. De stats-
finansiellt viktigaste lagarna stiftas i samband med budgetbehandlingen som så
kallade budgetlagar. Till de delar som anslagen inte är bundna genom lagstift-

                                                
7 Lag om statsbudgeten, 13.5.1988/423.
8 Förordning om statsbudgeten, 11.12.1992/1243.
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ning, kan riksdagen fritt besluta om. I praktiken ändras regeringens budgetförslag
ganska litet under riksdagsbehandlingen.

Den danska grundlagens §§ 45-47 innehåller de grundläggande reglerna om
statsbudget och årsredovisning för staten. I dessa föreskrivs att budgeten skall
antagas som lag med ett års giltighet, att budgetförslaget skall lämnas till folke-
tinget senast fyra månader före budgetårets början och att statsräkenskaperna
skall framläggas för folketinget senast sex månader efter räkenskapsårets slut. I §
46 bestäms att skatter inte får uppbäras förrän budgeten eller en temporär lag om
beviljande av anslag har antagits av Folketinget. Inte heller utgifter får betalas
utan godkännande i budgeten, en tilläggsbudget eller en temporär budget.

Danmark har ingen egentlig budgetlag. Däremot finns det särskilda lagar som
berör budgeten, som t.ex. lagen om statens bokföring, revision och budgetår. I
övrigt ger regeringen och finansministeriet närmare föreskrifter om budgeten.
Den viktigaste är finansministeriets ”budgetvejledning”, som innehåller bestäm-
melserna om budgetens tillämpning. Sedan 1992 har finansministeriet uppdaterat
sina tekniska och andra föreskrifter om utarbetande och tillämpning av budgeten i
en särskild budgethandbok.

Budgetlagen kan i vissa fall åsidosätta gällande bestämmelser, eftersom ny lag-
stiftning åsidosätter en tidigare lag. Ett påpekande om detta ingår i textan-
märkningarna i budgeten, vilka till vissa delar är en del av lagtexten. Det bör
dock noteras att textanmärkningarna bara är i kraft under budgetåret.

Den isländska lagstiftningen har tillägnat sig flera drag från den dansk erans la-
gar. Därmed liknar principerna för statshushållning och styrningen av statliga
medel de som råder i Damnark. I grundlagen har intagits tre allmänna paragrafer
om finansmakten och statens budget. År 1997 trädde en ny lag om staten finan-
ser9 i kraft. I lagen definieras principerna som gäller för statens bokslut, budget-
förslag och implementering av budgeten.

Finansministeriet svarar för huvudparten av budgetförslagets framtagning, och
ger därmed ut också närmare direktiv om budgetsystemet och dess tillämpning.

Den isländska budgeten är formellt en lag.

                                                
9 Lög um fjárreiður ríkisins, 1997, nr. 88, 27. Maí.
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3. Ramstyrning och uppgörande av budgeten

3.1 Norge

I Norge har man utöver den normala årsbudgeten också använt en långsiktig eko-
nomiplan, langtidsprogram, som utarbetas var fjärde år, samt en ”rullande” 4-
årsbudget, langtidsstatsbudsjett. Sedan 1986 har en långtidsbudget uppgjorts en-
dast för internt bruk inom departementet, som underlag för beredningen av lång-
tidsprogrammen.

De första stegen mot ett ramförfarande i samband med budgeten togs redan i
mitten av 1960-talet. Då sände finansdepartementet i december till departementen
en preliminär utgiftskalkyl och bad dem inkomma med preciseringar och förslag
bl.a. till omallokering av anslagen. Regeringen fastställde utgiftsramen för re-
spektive departement. Departementen fick utöver den fastställda ramen också
göra förslag till nya utgiftsobjekt, vilka skulle läggas fram på rosa papper. Till en
början var ramarna fyraåriga. Under årens lopp har förfarandets innehåll ändrats i
någon mån.

Problemet med förfarandet liknar de finska erfarenheterna. Finansdepartementet
förhandlade under våren med vart och ett av de övriga departementen, vilket led-
de till att en stor del av de öppna frågorna fördes till regeringen. Vid regeringens
slutliga budgetförhandlingar i juli-augusti fanns det sedan ett allt större antal
öppna frågor, som de enskilda ministrarna hade fört till regeringen för avgörande.

I samband med budgetberedningen 1991 förnyades beredningsprocessen och
ramförfarandet i grunden. Beredningen av den norska budgetramen börjar redan i
mitten av november, när finansdepartementet ger de första anvisningarna om
uppgörandet av budgeten. Utgående från dem uppgör departementen:
− en konsekvensjusterad grundkalkyl, med en utgiftsprognos för följande 4-

årsperiod
− motiverade förslag till nya projekt inom politiskt prioriterade områden, som

departementen önskar lägga fram i sina budgetförslag,
− förslag till nya byggprojekt
− förslag till besparingar, genom vilka de nya projekten kan finansieras.

Regeringen för sina första ramförhandlingar redan i början av mars. För detta s.k.
Halvorsbølekonferensen utarbetar finansdepartementet ett PM om riktlinjerna av
den ekonomiska politiken, samt skatte- och avgiftspolitiken och ett sammandrag
av departementens förslag till nya utgifter. Därmed tar regeringen redan i början
av budgetprocessen ställning till den ekonomiska politikens linje, samt till de nya
projekt och sparförslag som ministerierna föreslår.
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Budgetramen fastställs av regeringen i fasta priser. Finansdepartementet medde-
lar de övriga ministerierna om ramtilldelningen med sk. ”rammebrev”, och ser till
att priserna korrigeras till utgiftsårets prisnivå.

I utgiftsramarna ingår vanligen en ”profilpott” på ca. 2 mdkr, genom vilka de-
partementens nya förslag kan finansieras. Preliminära förhandlingar om hur det
extra anslaget skall användas förs redan i samband med Halvorsbøle-
förhandlingarna, men det definitiva beslutet fattas först i september när regering-
en tar ställning till budgetpropositionen.

Utgående från dessa förhandlingar bereder finansdepartementet de egentliga an-
visningarna om uppgörande av budgeten (Hovedbudsjettskriv).

Vid regeringens andra ramförhandling, den s.k. justeringskonferensen (29.5.) slås
den definitiva utgiftsramen fast. I detta syfte lämnar departementen sina förslag
till justering av grundkalkylen till finansdepartementet, som bereder förslagen
inför regeringens förhandlingar.

Tabell 3.1. Tidtabell för uppgörande av budgeten i Norge för år 2000

  1. Finansdepartementets första budgetanvisningar                                                                      november
  2. Regeringens första ramförhandlingar (Halvorsbøle)                                                                       7-9.3
  3. Departementen lämnar sina förslag till justering av statsbidragen till kommunerna till
      Komm.dep. 16.3
  4. Departementen lämnar sina justeringsförslag till finansdepartementet                                              16.4
  5. Tidsfrist för godkännande av kostnadskalkylerna för byggnadsinvesteringar år 1998                    1.5
  6. Regeringens andra ramförhandlingar och beslut om de slutliga ramarna                                          31.5
  7. Departementens förslag till Fin.dep. beträffande romertalsvedtak samt fördelningen av
      utgifterna   30.7
  8. Regeringens slutliga budgetförhandlingar                                                                                      31.8
  9. Departementens budgetförslag behandlas i statsrådet                                                                       17.9
10. Gula boken behandlas i statsrådet                                                                                                     24.9
11. Budgetförslaget avlämnas till Stortinget                                                                                           4.10

I början av 1990-talet frångick man de bilaterala ramförhandlingarna mellan fi-
nansdepartementet och fackdepartementen. För att få in nya projekt inom ramen
gäller det inte längre att få finansdepartementets godkännande för utgiftsöknin-
garna, utan regeringen beslutar kollektivt om budgetramen för varje departement.
Målet var att öka regeringens kollektiva ansvar för de totala utgifterna och att
garantera att regeringens mål för den ekonomiska politiken uppnås.

Man har också försökt effektivera omfördelningen av utgifter inom kapitlen. De-
partementen kan nu lättare än tidigare omallokera utgifter och sålunda finansiera
nya projekt inom sina respektive förvaltningsområden.
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Budgetpropositionen

Det nya ramförfarandet innebar att beredningsprocessen inför regeringens bud-
getförslag blev lättare. Samtidigt fick departementen mera tid att arbeta på sin
budgetberedning.

Enligt den nu gällande tidtabellen skall departementen före den 31 juni till fi-
nansdepartementet lämna in sina förslag till fördelning av anslagen på olika pos-
ter och sina förslag till separata beslut i samband med budgeten (romertalls-
vedtak10). Utgående från dessa utarbetar finansdepartementet sitt förslag inför
regeringens budgetförhandlingar i slutet av augusti. Vid dessa förhandlingar be-
slutar regeringen om den slutliga profileringen av budgetförslaget och dess inne-
håll.

Efter regeringens förhandlingar uppdaterar fackdepartementen för finansdeparte-
mentet ett utkast till budgetförslag för sina respektive förvaltningsområden och
till allmän motiveringar i den gula boken. Regeringen beslutar om det slutliga
budgetförslaget under september månad.

Erfarenheter

Erfarenheterna av det nya ramförfarandet betraktas av finansdepartementet som
positiva. Det har förbättrat den politiska styrningen och kontrollen av statsutgif-
terna samtidigt som hela regeringens kollektiva ansvar vid budgetberedningen
betonas.

Förfarandet har också förbättrat finansdepartementets budgetstyrning. Budget-
balansen har kunnat garanteras genom rambeslutet, vilket alla ministerier har för-
bundit sig till. Dessutom har förfarandet inneburit att regeringen tidigare kommer
överens om budgetens politiska prioriteringar och reformprojekt. De nya projek-
ten kan då beredas i tillräckligt god tid. Eftersom hela regeringen måste ta ställ-
ning också till projekt som föreslås av enskilda ministrar, kan de bättre än
tidigare passas in i den av regeringen fastställda ramen.

I och med att regeringen först har fastställt budgetramarna för departementen och
kommit överens om politiska prioriteringar, har det blivit lättare att fördela resur-
serna. Samtidigt har departementen kunnat göra en detaljerad utgiftsfördelning
inom ramen. I praktiken finns här dock även vissa budgeteringstaktiska problem,
vilka har fört med sig att fackdepartementen inte har varit särskilt aktiva att före-
slå omprioriteringar.

                                                
10 Begreppet romertallsvedtak används om Stortingets särbeslut i samband med budgetbehandlingen. Sådana är
t.ex. beviljade beställningsfullmakter och garantiförbindelser samt försäljningsfullmakter.
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3.2 Sverige

Också i Sverige har man sedan 1970-talet vid sidan av den normala budgeten ut-
arbetat en långsiktig finansplan, i vilken man har försökt förutse spelutrymmet för
den ekonomiska politiken med beaktande av hur statens utgifter enligt redan fat-
tade beslut kommer att utvecklas på medellång sikt.

Förfarandet med ramstyrning inom budgetberedningen infördes i samband med
behandlingen av budgeten för 1997. Man övergick då till en budgetprocess i två
skeden. På våren lägger regeringen fram till riksdagen sin s.k. ekonomiska vår-
proposition och senare på hösten den egentliga budgetpropositionen. Den eko-
nomiska vårpropositionen innehåller regeringens förslag till riktlinjer för den
ekonomiska politiken och budgetpolitiken samt till ett treårigt utgiftstak för hela
den offentliga sektorn; staten, socialförsäkringssystemet och den kommunala
sektorn. Riksdagen kan därmed redan i beredningsskedet ta ställning till riktlin-
jerna i regeringens budgetpolitik, utgifternas slutsumma och den preliminära för-
delningen på de olika utgiftsområdena.

Den ekonomiska vårpropositionen 1999 innehåller bl.a.
− regeringens finansplan,
− förslag till riksdagsbeslut såvitt avser den ekonomiska politiken och utgiftsta-

ket, tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1999 samt vissa skattefrå-
gor. Regeringen föreslår bl.a. att riksdagen godkänner de allmänna riktlinjer
för den ekonomiska politiken, fastställer målet för det finansiella sparandet i
den offentliga sektorn och utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssy-
stemet vid sidan av statsbudgeten för år 2002, godkänner den preliminära för-
delningen av utgifterna på utgiftsområden för åren 2000–2002 som riktlinje för
regeringens budgetarbete, samt godkänner beräkningen av de offentliga utgif-
terna för åren 2000–2002

− statsbudgetens preliminära utfall för 1998 samt utgiftsprognos för 1999
− en kommunalekonomisk översikt
− fem bilagor i vilka behandlas andra aktuella ekonomiska frågor som har sam-

band med budgeten. I förslaget för år 1999 ingår en ekonomisk översikt, en re-
dogörelse för avstämning av målet om en halverad arbetslöshet till år 2000, en
fördelningspolitisk redogörelse, en redovisning av skatteavvikelser samt en re-
dogörelse för gröna nyckeltal för en ekologisk hållbar utveckling.

Vidare ingår i förslaget regeringens propositioner om nödvändiga lagändringar.

I förslaget fördelas utgifterna på 27 utgiftsområden, motsvarande i stort sett riks-
dagens utskottsindelning. Av denna anledning kan vissa ministerier ha bered-
ningsansvar för fler utgiftsområden eller flera ministerier delta i beredningen av
en och samma ram. Nedan redovisas regeringens förslag till utgiftstak för år 2002
och preliminär fördelning av utgiftsområden för åren 2000-2002.
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Tabell 3.2. Förslag till utgiftstak för staten för år 2002 och preliminär för-
delning av utgiftsområden för åren 2000–2002 (milj.kr)

Differens mot

budget-
propositionen 1999

2000 2001 2002 2000 2001
UO  1  Rikets styrelse 4 215 4 483 4 629 -48 -70
UO  2  Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 489 1 528 1 579 5 -53
UO  3  Skatteförvaltning och uppbörd 5 770 5 837 5 919 -68 -88
UO  4  Rättsväsendet 22 143 22 377 22 707 -32 -190
UO  5  Utrikesförvaltning och internationell samverkan 2 828 2 858 2 889 -67 -73
UO  6  Totalförsvar 44 857 44 527 43 538 -584 -700
UO  7  Internationellt bistånd 12 458 13 298 13 164 -431 -571
UO  8  Invandrare och flyktingar 4 217 4 431 3 885 -18 -23
UO  9  Hälsovård, sjukvård och social omsorg 25 351 26 271  26 299 880 1 506
UO 10  Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp 86 878 86 936 88 006 5 781 3 636
UO 11  Ekonomisk trygghet vid ålderdom 33 445  32 632 32 042 -308 -846
UO 12  Ekonomisk trygghet för familj och barn 43 468 46 208 46 715 887 586
UO 13  Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet 31 917 30 276 29 569 5 433 6 213
UO 14  Arbetsmarknad och arbetsliv 45 473 45 609 45 930 -3 408 -1 798
UO 15  Studiestöd 22 136 24 161 24 509 -1 605 -1 192
UO 16  Utbildning och universitetsforskning 30 824 34 777 37 041 420 2 908
UO 17  Kultur, medier, trossamfund och fritid 7 524 7 626 7 806 -72 -97
UO 18  Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggand 16 270 13 049 11 283 -1 031 -652
UO 19  Regional utjämning och utveckling 2 675 3 336 2 693 0 -1
UO 20  Allmän miljö- och naturvård 1 670 1 797 1 986 206 205
UO 21  Energi 1 196 1 914 1 729 -245 199
UO 22  Kommunikationer 25 260 24 674 25 001 -1 339 -915
UO 23  Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar 12 725 13 203 13 222 -429 35
UO 24  Näringsliv 3 011 2 945 2 903 174 -21
UO 25  Allmänna bidrag till kommunerna 102 217 104 697 106 317 -2 870 -2 570
UO 26  Statsskuldsräntor m.m. 77 405 73 089 52 917 405 909
UO 27  Avgiften till Europeiska gemenskapen 19 435 21 454 22 269 -1 921 -647

   Minskning av anslagsbehållningar 8 500 5 000 3 000 4 500 2 000
   Summa utgiftsområden 695 357 698 994 679 548 4 216 7 692
   Summa utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor 617 952 625 905 626 631 3 811 6 783
   Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten 139 464 144 035 149 696 -950 -2 398
   Takbegränsade utgifter 757 416 769 940 776 327 2 860 4 385
   Budgeteringsmarginal 3 584 16 060 33 673 -2 860 -4 385
   Utgiftstak för staten 761 000 786 000 810 000 0 0

I den ekonomiska vårpropositionen ingår också årets första tilläggsbudgetförslag.
För att garantera systemets smidighet ingår i den totala utgiftsramen en budgete-
ringsmarginal, som är avsedd för framtida utgiftsbehov och eventuella oförutsed-
da utgifter. Finansieringen av budgeteringsmarginalen är dock öppen. Dess
användning kräver separata budgetbeslut.

Utgiftstaket är budgeterade i löpande priser. Där ingår inte räntorna på stats-
skulden.

Eftersom staten inte direkt kan påverka kommunernas utgifter, inriktas statens
styrning i första hand på kommunernas inkomster, dvs. på statsbidragen och indi-
rekt också på kommunernas skatteuppbörd.
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Beredningen av den ekonomiska vårpropositionen

Beredningen av den ekonomiska vårpropositionen inleds redan i november, då
finansdepartementet ger anvisningar för arbetet med konsekvensberäkningar. I
december diskuterar regeringen preliminärt om grunderna för den ekonomiska
politiken och om politiska prioriteringar. I detta sammanhang beslutas om rikt-
linjerna för budgetpolitiken. Departementens verksamhetsplaner och den ekono-
miska vårpropositionen utarbetas i enlighet med dessa riktlinjer.

Regeringen överlägger om vårpropositionen i mars, då den slår fast propositio-
nens innehåll. Vid dessa förhandlingar kan man också ta upp förslag som gäller
enskilda myndigheter, om deras verksamhet förändras på ett mera genomgripande
sätt. I övrigt ingår på regeringens agenda vid överläggningarna inför den ekono-
miska vårpropositionen:
− en bedömning av den ekonomiska utvecklingen
− begränsningar som gäller verksamheten, bl.a. målen för stabilisering av ekono-

min, konvergenskrav, besparingsåtgärder, strukturpolitiska åtgärder och finan-
sieringsprinciperna i budgeten

− konsekvensberäkningar av inkomsterna och utgifterna, som inkluderar even-
tuella prioriteringar och politiska initiativ och som har beretts med finans-
departementet

− förslag till regeringens och departementens politiska prioriteringar
− finansministerns förslag till utgiftstak för det tillkommande tredje året, fördelat

på de 27 utgiftsområdena och på ålderspensionssystemet som ingår också i för-
slaget.

Den ekonomiska vårpropositionen lämnas till riksdagen senast den 15.4, så att
riksdagen kan redan innan den egentliga budgetpropositionen ges ta ställning till
det statliga utgiftstaket för den kommande treårsperioden. Beslut om detta fattas i
riksdagen i början av juni. Nedan tidtabellen för vårpropositionen:

Tabell 3.3. Tidtabell för den svenska ekonomiska vårpropositionen

1. Finansdepartementets första anvisningar om uppgörande av en grundkalkyl mitten av november
2. Regeringens första förhandlingar om budgetens prioriteringar slutet av december
3.  Finansdepartementets anvisningar för uppgörande av budgeten början av januari
4.  Departementen lämnar till finansdepartementet början av februari

− en grundkalkyl
− förslag till regeringens politiska prioriteringar

− förslag till omfördelning av utgifter
5. Regeringens förhandlingar om vårpropositionen mitten av mars
6. Vårpropositionen lämnas till riksdagen senast den15.4
7. Regeringen beslutar om preliminärt budgetförslag mitten av maj
8. Riksdagen beslutar om vårpropositionen början av juni
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Budgetpropositionen

Efter att vårpropositionen har lämnats fortsätter budgetberedningen inom reger-
ingskansliet, vilket resulterar i ett förslag om fördelningen av ramar för utgifts-
områden på anslag. Efter denna beredning beslutar regeringen i mitten av maj om
sitt preliminära budgetförslag. Beredningen av budgetpropositionen fortsätter vid
finansdepartementet under sommaren, och om förhållandena har förändrats kan
justeringar bli aktuella. Regeringen fattar det definitiva beslutet om fördelningen
av anslagen i slutet av augusti och budgetpropositionen lämnas till riksdagen den
20. september.

Den svenska budgetreformen startade på myndighetsnivå. Målet var att skapa ett
fungerande system för resultatstyrning mellan regeringen (departementen) och de
olika myndigheterna. Detta krävde en ändring både av innehållet i myndig-
heternas budgetförslag och av beredningsprocessen. I det nuvarande systemet
består myndigheternas budgetförslag av en årsredovisning, det egentliga budget-
förslaget och eventuellt av en fördjupad prövning, som myndigheterna skall utar-
beta vid behov.

I årsredovisningen ingår resultatredovisning, resultaträkning och balansräkning
samt anslagsredovisning och finansieringsanalys. Departementen kan utgående
från dessa uppgifter bedöma hur myndigheten har skött sina uppgifter och upp-
fyllt de krav som ställts på verksamheten.

Myndighetens budgetförslag är vanligen treårigt, och omfattar budgetåret plus de
två följande åren. Det innehåller vanligen ett finansieringsförslag för hela perio-
den. Detta förslag skall lämnas till regeringen senast den 1 mars.

Regeringen beslutar för varje år vilka verksamheter som skall genomgå en för-
djupad prövning. Underlaget av fördjupad prövning skall innehålla en samman-
fattande resultatanalys och förslag till inriktning och finansiering av
verksamheten för det eller de budgetår underlaget avser. Resultatanalysen skall
vanligen vara inriktad på de yttre effekterna av myndighetens verksamhet för att
ge underlag för prioritering av verksamheten. Myndigheterna skall i princip utar-
beta fördjupade prövningar minst vart sjätte år.

Erfarenheter av den nya budgetprocessen

I och med ramstyrningen har kontrollen över budgeten ökat betydligt, vilket har
gjort det lättare att styra statsfinanserna. Systemet har gjort användningen av an-
slagen smidigare, även om kontrollen, uppföljningen och prognoser av förbruk-
ningen av anslag som överförs till kommande budgetår medför vissa problem.

Den nya budgetprocessen har inneburit en förändring i det interna arbetet inom
såväl riksdagen (se kapitel 5) som regeringskansliet. Ansvaret för beredningen av
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den ekonomiska vårpropositionen har till viss del decentraliserats till fackdeparte-
menten. Vart och ett av dem ansvarar för sin del också för uppföljningen av bud-
getramarna samt resursanvändningen. Till denna del har således departementens
ansvar ökat. De måste grundligare än tidigare analysera verksamheten inom sina
respektive förvaltningsområden. Det egentliga beredningsarbetet sker dock i
samarbete mellan finansdepartementet och respektive departement.

Finansdepartementets roll som koordinator för statens finanspolitik har stärkts.
Departementet ansvarar för utgiftstaket, ger föreskrifter om budgetprocessen och
fungerar som ett slags ”controller”, som kvalitetsgranskar det material fack-
departementen tar fram och bereder regeringens slutliga förslag. Samtidigt krävs
av tjänstemän på budgetavdelningen som arbetar med budgetberedningen mera
omfattande insikter och ett mer analytiskt grepp.

I myndigheternas budgetering har erfarenheterna av försöket med treårs-
budgeteringen beaktats. Den viktigaste är att man vid styrningen av olika myn-
digheter måste beakta dessas särdrag. T.ex. fördjupade prövningar kan inte upp-
göras med iakttagande av en rigorös treårsindelning, eftersom myndigheter
arbetar i mycket olika miljö. I och med det nya systemet har också myndigheters
årsredovisningar fått större betydelse än tidigare.

3.3 Finland

I samband med budgetreformen år 1968 gick man in för en 5-årig verksamhets-
och ekonomiplan, som var ett redskap vid styrning av myndigheter och statshus-
hållning. Planerna lämnades till finansministeriet, som utgående från dem utar-
betade en kalkyl över utgiftstrycken på medellång sikt. Verksamhets- och
ekonomiplanerna behandlades inte i regeringen. Vissa ministerier utarbetade se-
parata 5-åriga sektorplaner, som däremot fastställdes av regeringen.

I samband med beredningen av budgeten för år 1992 infördes ett ramstyrnings-
förfarande, enligt vilket regeringen fastställer 4-åriga utgiftsramar för varje mini-
sterium. Detta genomfördes genom en sammanslagning av den separata 5-åriga
verksamhets- och ekonomiplaneringsprocessen med budgetberedningsprocessen.
Samtidigt förkortades planeringsperioden till fyra år.

Finansministeriet gav 1991 de första budgetramarna för åren 1992–1994. De
täckte totalutgifterna inom varje ministeriums förvaltningsområde och vissa cen-
trala verksamheter, samt därtill ges separata personalramar. Personalramarna av-
skaffades år 1996. Budgetramarna i tabell 3.4 är enbart fastställda i mark.
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Tabell 3.4. Utgiftsramar för de olika förvaltningsområdena för åren 2000–
2003 (milj.mk)

Förvaltningsområde 2000 2001 2002 2003
23. Statsrådets kanslis förvaltningsområde 211 208 195 195
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 3 356 3 453 3 568 3 689
25. Justitieministeriets förvaltningsområde 3 166 3 072 3 018 3 060
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 7 051 7 195 7 136 6 991
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 9 730 9 580 9 587 9 585
28. Finansministeriets förvaltningsområde 29 965 30 498 31 377 32 130
29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde 27 924 29 409 29 222 28 943
30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 13 122 13 726 13 994 14 164
31. Trafikministeriets förvaltningsområde 7 238 6 861 6 736 6 714
32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde 4 769 4 765 4 698 4 670
33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 43 179 42 663 42 824 42 509
34. Arbetsministeriets förvaltningsområde 11 401 11 484 11 565 11 413
35. Miljöministeriets förvaltningsområde 3 599 3 368 3 354 3 339
36. Statsskulden 27 790 26 784 23 608 22 434
Utgifter sammanlagt 193 008 193 524 191 239 190 196

Beredningen av budgetramarna inleds redan i slutet av oktober, då finansminis-
teriet ger ministerierna anvisningar om beredningen av utgiftsramarna. I början
av januari lämnar ministerierna till finansministeriet en utgiftsberäkning för de
följande fyra åren och en uppskattning av inkomsterna under samma period, samt
därtill separata utredningar som varierar från år till år. Utgående från dessa bere-
der finansministeriet tillsammans med respektive ministerier ett utkast till utgifts-
ramar, som sedan i mitten av februari behandlas i regeringen, där också
budgetramarna slås fast. Budgetramarna dimensioneras enligt finansministeriets
prisprognoser.

Tabell 3.5. Tidtabell för budgetramarna och budgeten

1) Finansministeriets ramanvisningar till ministerierna oktober
2) Ministeriernas sammandrag av verksamhets- och ekonomiplaner till FM december
3) Regeringens ramförhandlingar februari
4) Regeringens beslut om utgiftsramarna slutet av februari
5) Ministeriernas budgetförslag till FM maj
6)  Regeringens budgetmangling augusti
7)  Budgetpropositionen till riksdagen september

Budgetförslaget

Utgående från de förslag som myndigheterna har lagt fram i mars-april lägger
ministerierna fram sina respektive budgetförslag för finansministeriet i maj. Efter
förhandlingar mellan finansministeriet och fackministerierna i juni samlas alla
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ministerier i juli-augusti för att förhandla om budgetförslaget vid en s.k. budget-
mangling. Därefter gör finansministeriet den sista granskningen av budget-
propositionen, som behandlas i regeringen i augusti och avlämnas till riksdagen i
början av september.

Erfarenheter

I Finland gick man över till ramstyrning vid en tidpunkt då balansproblemen
inom hela samhällsekonomin tillspetsades. Under sådana förhållanden har fler-
åriga utgiftsramar sällan hållit, eftersom regeringen ännu i samband med budget-
beredningen varit tvungen att göra ett flertal korrigeringar för att balansera
statsfinanserna. Till följd av ramstyrningen har budgetprocessen och samtidigt
finansministeriets och fackministeriernas roll förändrats. I samband med bered-
ningen av budgetramarna kommer man överens om riktlinjerna för den ekono-
miska politiken på förslag av finansministeriet. Ministeriet har också haft det
största ansvaret för beredningen av de omfattande saneringsåtgärder som under
de senaste åren genomförts inom hela statsekonomin och för de lagändringar som
dessa krävt. Ansvaret för mindre omfördelningar av resurser inom huvudtitlarna
har tagits över av fackministerierna.

De verksamhets- och ekonomiplaner för de olika förvaltningsområdena som in-
lämnas till finansministeriet i samband med budgetförslaget utgör närmast un-
derlag för finansministeriets budgetberedning. Den sammanslagning av
planerings- och ramprocesserna som uppskisserades vid ramstyrningens införan-
de, genomfördes i samband med ramprocessen för åren 2000–2003.

Det finns också vissa problem med planernas och ramarnas omfattning, som har
att göra med en bristande integrering av den statliga och kommunala ekonomin
vid beredningen av ramarna. Det ökande antalet tväradministrativa planer och
program har också medfört vissa problem. En överdriven ramautonomi kan leda
till att revirtänkandet accentueras, vilket är negativt med tanke på helheten.

Trots ramstyrningsförfarandet återstår en del olösta frågor efter förhandlingarna
mellan finansministeriet och fackministerierna. Dessa frågor avgör regeringen
slutgiltigt vid budgetmanglingen i augusti.

3.4 Danmark

I Danmark har man tillämpat ramstyrning sedan 1960-talet, men först år 1968
började man använda utgiftsramar vid budgetberedningen11. Under årens lopp har

                                                
11 Se: Östring Timo: Norjan ja Tanskan budjettijärjestelmien uudistaminen, valtiovarainministeriö 1987.
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ramförfarandet och dess innehåll förändrats. Ramarna har också omfattat varie-
rande andelar av hela den offentliga sektorns utgiftsekonomi.

Principerna för ramförfarandet förnyades år 1993. Målet var att hela den offentli-
ga sektorns styrsystem bättre skall betjäna regeringens ekonomiska- och finans-
politiska mål och strukturellt ha ett samband med budgetberedningen och
styrningen av anslagsanvändningen. Tack vare ramförfarandet kan regeringen
koncentrera sig på politiska prioriteringar samtidigt som ansvaret för resursan-
vändningen och fördelningen av resurserna övergår till de enskilda ministerierna
och myndigheterna. Nedan visas principerna för ramstyrningsförfarandet.

Tabell 3.6. Principerna för ramstyrningen i Danmark

Principer Konsekvenser

Ramstyrning av de offentliga utgifterna med
förpliktelse på resultat

Decentralisering av budgetberedningen och ansva-
ret
Effektiv resursanvändning
Kontroll över totalutgifterna
Politisk prioritering av resursanvändningen

Ramstyrning exklusive konjunkturbetingade
utgifter

Konjunkturutjämning
Utgiftsnedskärningar / konsolidering av offentliga
finanser under en konjunkturuppgång

Ramstyrning exklusive investeringsutgifter En särskild prioritering av offentliga investeringar
med hänsyn till konjunkturläget och projektens
samhällsekonomiska lönsamhet
Separat statlig investeringsbudget anpassad till öv-
riga offentliga investeringar

Utgångspunkten för ramstyrningen är de fleråriga utgiftsberäkningarna i föregå-
ende års budget samt regeringens samhällsekonomiska och finanspolitiska prio-
riteringar. Utgående från dessa utarbetar finansministeriet en totalutgiftsram som
täcker hela den offentliga sektorn. Den utgör också ett underlag vid förhandling-
arna mellan staten och kommunernas intresseorganisationer, vid vilka man avta-
lar om amternas och kommunernas ekonomi under de följande åren. Statens
utgiftsram (statlig driftsramme) fördelas på ministerierna och används som ut-
gångspunkt när de uppgör sina budgeter.

Utanför ramstyrningen står investeringsutgifter, konjunkturbetingade utgifter,
stora försäljningsinkomster av engångsnatur samt vissa budgettekniska förändrin-
gar. Till de konjunkturpolitiska utgifterna hör vissa lagstadgade anslag, som en-
ligt lagstiftningen är direkt beroende av den ekonomiska aktiviteten. Hit hör ar-
betslöshetsunderstöd, utgifter för skötseln av sysselsättningen, utgifter för
aktiverande av personer som inte omfattas av arbetslöshetsförsäkringen, ersätt-
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ningar för studie- och vårdledigheter, socialförsäkringarna och en särskild utjäm-
ningspost för kommunernas statsbidrag.

Ramsystemet för dimensionering av ministeriernas anslag omfattar:
− en löneram, som anger statens totala bruttolönesumma
− en budgeteringsram, som innehåller löneramen och driftskostnader samt andra

icke-lagstadgade utgifter. I budgeteringsramen ingår s.k. anslagsstyrda utgifter,
dock inte investeringsutgifter, som styrs enligt ett specifikt förfarande. Bud-
geteringsramen är en nettoram, som utöver de ovannämnda utgifter innehåller
också driftsintäckter.

− en utgiftsram (driftsramme), som omfattar budgeteringsramen och de lagstad-
gade utgifterna. I de lagstadgade utgifterna ingår också statsbidragen till kom-
munerna, i fråga om vilka man följer den s.k. kompensationsprincipen: extra
kostnader som åsamkas kommunerna av ny lagstiftning kompenseras genom
ett särskilt avtalsförfarande.

Utgiftsramen fördelas på ministerierna och ligger till grund för förvaltnings-
områdets budgetering. Statens investeringsutgifter, som blir utanför ramstyrnin-
gen, behandlas separat som en del av hela den offentliga sektorns investeringar.

Budgeten är indelad i utgiftsramar för de 21 ministerierna12 samt för pensioner
och särskilda reserveringar, se bilaga 2. Ramarna är angivna i penningbelopp.

Ramarna bereds av finansministeriet, som i januari utarbetar en prioriterings-
uppläggning samt förslag till ramar för de enskilda ministerområden. De omfat-
tar:
− de finanspolitiska målen
− förslag till omfördelning av utgifter och
− ett förslag till drifts- och budgeteringsramar för varje enskilt ministerområde.

Under februari förhandlar finansministeriets tjänstemän och ministern om bud-
geten bilateralt med de övriga ministerierna. I början av mars efter dessa för-
handlingar fastlägger regeringens ekonomiutskott de slutliga ramarna för varje
enskilt ministerium. (På 1980-talet under det tidigare ramsystemet fastställdes
ramarna på ett regeringsmöte, men nu tas detta beslut uteslutande av regeringens
ekonomiutskott.)

Enligt ramförfarandet är ministerierna också skyldiga att vidta åtgärder med tanke
på förutsedda utgiftsöverskridningar. Ministeriet måste för det första utreda orsa-
ken till överskridningen och för det andra vidta åtgärder för att kompensera de
extra utgifterna, vilket kan kräva lagändringar.

                                                
12 I ramarna ingår inte skatter och avgifter, statsskulden eller utgifter för drottningen och kungahuset och Fol-

ketinget.
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Budgetförslaget

Fackministerierna lämnar sina budgetförslag till finansministeriet i början av maj.
Samtidigt fördelas också den s.k. ”profileringspotten” på ca 4–5 mdkr. Trots att
den ingår i regeringens rambeslut saknar den täckning. När ”potten” fördelas
måste man också besluta om hur den skall finansieras.

I samband med budgetberedningen förhandlar finansministeriet också med kom-
munernas intresseorganisationer om ramen för statsbidragssektorn. Detta för-
handlingsresultat underställs Folketingets finansutskott för godkännande.

Finansministern har en central roll i budgetberedningen. Förhandlingarna om
budgetlagen i samband med beredningen av budgetförslaget - både internt inom
regeringen och med oppositionen i Folketinget - företas av finansministern på
mandat från ekonomiutskottet och på regeringens vägnar.

Regeringens budgetproposition blir vanligen färdig redan i juni. Den avlämnas
till Folketinget i slutet av augusti. Tabell 3.7 visar tidtabellen för budgetramarna
och budgeten i Danmark.

Tabell 3.7. Tabell för uppgörande av budgetramar och budget i Danmark

Beredning av budgetramarna januari–mars
1.    Finansministeriets förslag till prioritetsområden januari

− finanspolitiska mål
− förslag till omfördelning av utgifter samt

− förslag till ramar för de olika ministerierna
2.    Förhandlingar med de övriga ministerierna på tjänstemanna- och ministernivå februari
3.    Ramförhandlingar inom regeringens ekonomiutskott början av mars
4.    Ramarna lämnas till ministerierna början av mars
Beredning av budgetpropositionen mars–augusti
5.    Beredning av ministeriernas budgetförslag mars–april
6.    Ministeriernas förslag behandlas i finansministeriet maj–juni

− ramkontroll
− eventuella nya projekt behandlas

− konjunkturpolitisk bedömning av investeringarna
7.    Konjunkturbetingade utgifter och inkomster justeras mitten av augusti
8.    Budgetpropositionen lämnas till Folketinget slutet av augusti

Den danska tilläggsbudgeten (forslag till tillæggbevillingslov) är ett slags
”efterbudget”. Där ingår de anslagsökningar och de ändringar i godkända anslag
som gjorts i budgeten under finansåret. Tilläggsbudgeten innehåller vanligen:
− finansutskottets anslagsändringar (aktstykker)
− utgifter på grund av ändringar i lagstiftningen
− överföringar av anslag mellan olika moment
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− ändringar i anslagens användningsändamål och inbesparingar
− större utgifter på grund av oförutsedda skador samt
− vissa andra anslagsändringar.

Före utgången av budgetåret, dvs. i december bereds tilläggsbudgeten och den
framlägges för Folketinget i slutet av januari. Normalt är behandlingen av
tilläggsbudgeten en formell process, som godkänns utan ändringar.

Det danska tilläggsbudgetförfarandet avviker i någon mån från de andra nordiska
länderna. Om ministerierna vill avvika från den godkända budgeten skall de läg-
ga fram ett förslag för finansministeriet, som ger sitt utlåtande i saken. Om det är
positivt, för fackministeriet ärendet till finansutskottet för godkännande.

Folketingets finansutskott sammanträder varje vecka, och fattar under budgetåret
en mångfald beslut som gäller budgeten. Därmed är största delen av de ändringar
som föreslås i tilläggsbudgeterna tekniska registreringar av finansutskottets be-
slut, t.ex. när ministerierna omfördelar utgifter mellan olika kapitel, och av fi-
nansutskottet godkända ändringar.

Erfarenheter

Det nuvarande ramförfarandet har fungerat relativt bra ur finansministeriets syn-
vinkel. Det har inneburit att den konflikt beträffande dimensioneringen av utgif-
terna i budgeten som tidigare fanns mellan finansministeriet och fackminis-
terierna, nu tas om hand av respektive fackministerium. Ramsystemet tycks dock
ha vissa begränsningar. Ministerierna har fortvarande viss motvilja att föreslå
förslag till besparingar i samband med förslag till merutgifter - i synnerhet om
merutgifter avser lagstadgade eller politiskt högt prioriterade anslag. Finans-
ministeriet överväger därför om det finns behov att vidta ändringar i det nuvaran-
de systemet.

Det danska förfarandet med en tilläggsbudget har tillämpats i mer än 100 år, och
det har visat sig vara smidigt och rationellt. Folketinget har aldrig förkastat fi-
nansutskottets ändringar under budgetåret. Förfarandet fungerar bra också under
de perioder då Folketinget inte sammanträder, vilket ger en kontinuerlig och re-
gelbunden förvaltning av statens medel.

3.5 Island

Ramstyrning har tillämpats med framgång i den isländska budgetprocessen sedan
1992. Syftet var att stärka regeringens policyskapande roll i den fiskala budget-
processen och samtidigt öka fackministrarnas ansvar för deras budgeterade ut-
gifter.
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Ramberedningen inleds redan i december, då regeringen fastställer tidsplanen för
budgetprocessen och normerna för ministeriernas utgiftsramar. Vid fastställandet
av budgetramar och förhandlingar om ministrarnas budgetförslag spelar finans-
ministern en central roll. Därtill har regeringen bildat en särskild ministergrupp
som har till uppgift att utforma regeringens finanspolitik. Statsfinansgruppen be-
står av fyra ministrar, två från varje regeringsparti, med statsministern som ordfö-
rande.

I månadsskiftet februari - mars presenterar finansministern i statsfinansgruppen
− ett förslag till nästa års budgetpolitik. Med förslaget följer en utgifts- och en

inkomstprognos, som baserar sig på dessa prognoser jämte fastställda ändring-
ar i skattelagstiftningen.

− ett utkast till ändringar av utgiftsram / ministerier
− finansministeriets bedömning av de kritiska punkterna på utgiftssidan av inne-

varande års budget. Bedömningen bygger på de olika verkens/institutionernas
finansiella ställning i slutet av föregående år, planerade utgiftsposter som inte
verkställts, samt nya, oförutsedda utgifter.

Statsfinansgruppen kan begära in uppgifter av respektive ministerium om hur de
planerar lösa sina verks/institutioners utgiftsproblem.

Finansministeriet förhandlar om budgetramarna i två omgångar. Den första om-
gången leder i slutet av mars till ett regeringsbeslut som omfattar staten finans-
och utgiftspolitik för de närmaste fyra åren samt utgiftsramarna för nästa år. Efter
det brukar ministerierna lämna in förslag till ramändringar, varefter fortsatta för-
handlingar sker mellan finansministern och de övriga ministrarna och i slutet av
maj lägger finansministern fram ett nytt reviderat förslag till utgiftsramar där
önskemålen från de övriga ministrarna har beaktats. Dock har ramen under tidiga-
re år även inneburit krav på inbesparingar eftersom den ofta är lägre än vederbö-
rande ministeriums fasta utgifter. Vidare lämnas förslag på hur utgiftsproblemen
under innevarande år skall bemötas. Nedan en tidtabell för den isländska budget-
processen.

Tabell 3.8.  Tidsplan för den isländska budgetprocessen

Regeringen fastställer normer för utgiftsramarna december
Finansministeriets första budgetdirektiv januari
Fackministeriernas förslag till finansministeriet februari
Regeringsbeslut om finanspolitiken för de närmaste 4 åren och utgiftsramarna för ministerierna mars
Budgetarbetet inom finansministeriet och ministerierna februari-augusti
Budgetpropositionen presenteras i alltingsgrupperna och regeringens avslutade
budgetförhandlingar augusti
Budgetförslaget presenteras i Alltinget oktober
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Metoden med rambudgeter har visat sig vara mycket effektiv när det gäller att
minska tillväxten av de offentliga utgifterna. Den hjälpte till att hålla utgifterna
nästan oförändrade åren 1991–1995, efter att de vuxit kraftigt under tidigare år.
Utgifterna steg igen år 1996 till följd av en stor engångsåterbetalning av ett lån.
Enskilda ministerier kan nu allokera sina resurser mera effektivt eftersom de kan
utöva en större kontroll över enskilda myndigheter och projekt.

Budgetförslaget

Under sommaren utarbetar  ministerierna sina anslag i detalj. De ansvarar för pri-
oriteringar och fördelning mellan olika poster i budgeten inom deras respektive
utgiftsram. Till skillnad från de övriga nordiska länderna utarbetar finansminis-
teriet hela textdelen i budgeten. De övriga ministerierna har dock tillfälle att
kommentera och framföra sina anmärkningar för sina egna ansvarsområde.

I februari inlämnar ministerierna till finansministeriet sina första budgetförslag
via budgetdatasystemet men de slutliga och mer detaljerade förslagen utarbetats i
början av augusti. Finansministeriet kontrollerar att de tekniska kraven på utfö-
randet är uppfyllda och att de eventuella besparingsförslagen är realistiska.

I slutet av augusti äger regeringens sista budgetförhandlingar rum. Först fattar
regeringen ett beslut om åtgärder med anledning av svagheter i ministeriernas
utgiftsförslag och om lagändringarna. Samtidigt beslutas det om statens finans-
politik för de närmaste fyra åren. Efter det presenterar statsfinansgruppen budget-
förslaget i huvuddrag för regeringspartiernas alltingsgrupper. Regeringen slutbe-
handlar budgetpropositionen vid månadsskiftet augusti/september.

I Island har villkoren för tilläggsanslag stramats åt vid sidan om ramförfarandet.
Nuförtiden brukar man ha två tilläggsbudgeter om året. Framtagningen av den
första sammanfaller med det egentliga budgetförslaget, då man gör upp nya in-
komst- och utgiftsprognoser.

Enligt bestämmelserna i lagen om statens finanser måste finansministern infor-
mera Alltingets budgetutskott om oförutsedda utgifter omedelbart efter att beslut
fattats och begära anslag i en tilläggsbudget. Ett förslag till tilläggsbudget före-
läggs Alltinget i början av oktober tillsammans med det egentliga budgetförslaget
och det får endast innehålla äskanden om extraanslag som behövs på grund av
ändrade ekonomiska förutsättningar eller yttre villkor i förhållandet till det som
gällde vid budgetens beredning. Som exempel på detta kan nämnas löneavtal eller
prisändringar utöver de som är inräknade i budgeten, lagstadgade eller avtals-
bundna utgifter eller annat som ingår i de ekonomiska åtgärdspaketen.
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Den andra tilläggsbudgeten tas fram i slutet av året och innehåller de utgifter som
man inte har fått Alltingets godkännande till. Den har karaktären av ett balanse-
ringsdokument.
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4. Budgetdokumentation

4.1 Dokumentation och budgetens innehåll

4.1.1 Norge

Det norska budgetsystemet består av nasjonalbudsjettet (St.meld.nr.1), regering-
ens budgetproposition (St.prp.nr.1), ”Gul bok” och separata budgetpropositioner
för varje ministerium (departement) och för socialförsäkringen (folketrygden)
samt myndigheters budgetförslag, som används vid beredningen av departemen-
tens budgetförslag.

Regeringens budgetförslag

Regeringens budgetförslag är det formella beslutsdokumentet som undertecknas
av konungen. Den innehåller en motiveringsdel med en kortfattad översikt av
regeringens ekonomiska politik och budgetpolitik, motiveringar till prioriteringa-
rna av inkomster och utgifter samt statistikbilagor. Motiveringsdelen motsvarar i
mycket den allmänna motiveringen i den finska budgetpropositionen.

Utgifterna i budgeten är indelade i 26 huvudtitlar (programområde), av vilka 4
avser de högsta statsorganen, 16 departementen och 6 utgifterna för statens af-
färsverksamhet samt för socialskyddsfonden. Se nedanstående tabell.

Tabell 4.1. Uppgifterna i den norska budgeten enligt huvudtitel, 1997–2000
(milj. kr)

Bokslut Bokslut Budget Förslag
Departement 1997 1998 1999 2000
Det kongelige hus og Slottsforvaltningen 60 79 73 168
Regjering, Stortinget og Høyesterett 880 933 954 1 110
Utenriksdepartementet 11 545 12 778 11 938 13 216
Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 22 366 22 753  23 285 24 723
Kulturdepartementet 3 027 3 248 3 423 3 554
Justisdepartementet  9 310 9 793 9 970 10 742
Kommunal- og arbeidsdepartementet 58 551 0  0 0
Kommunal- og regionaldepartementet 0 53 543 56 168 60 271
Sosial- og helsedepartementet 19 229 24 651 26 346 28 667
Barne- og familiedepartementet 17 825 18 714 20 322 23 061
Nærings- og handelsdepartementet 5 010 5 468 3 375 4 046
Fiskeridepartementet 1 871 1 948 1 942 1 947
Landbruksdepartementet 13 781 14 217 14 221 14 989
Samferdselsdepartementet 21 919 24 341 17 216 17 372
Miljøverndepartementet 2 817 2 511 2 472 2 610
Planleggings- og samordningsdepartementet 7 199 0 0 0
Arbeids- og administrasjonsdepartementet  0 16 114 15 614 17 050
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Finans- og tolldepartementet 49 304 69 116 65 002 23 193
Forsvarsdepartementet 25 443 25 536 24 439 25 530
Olje- og energidepartementet 1 584 1 200 1 113 1 272
Ymse utgifter 29 20 5 271 5 607
Statsbankene 52 457 53 796 61 920 59 417
Statlig petroleumsvirksomhet - 16 983 27 609 25 517 20 530
Statens forretningsdrift 2 754 2 638 4 047 2 491
Statens petroleumsfond 86 808 45 041 56 142 85 120

Sum statsbudsjettet 396 726 435 968 450 697 446 518
Folketrygden 139 359 150 848 159 235 169 909
Utgifter i alt 536 085 586 816 609 932 616 427

Budgetens tabelldel omfattar för varje huvudtitel en specifikation över utgifter
och inkomster, uppdelad på poster. Vidare finns i budgeten en förteckning över
separata beslut (s.k. romertallsvedtak), genom vilka Stortinget t.ex. delegerar be-
fogenheter som gäller användningen av anslag till departementen. I de separata
statistiska bilagorna ingår bl.a. ett mellanbokslut för den första hälften av det in-
nevarande budgetåret, genom vilket Stortinget får information om användningen
av anslagen och resterande anslag.

I budgeten iakttas i övrigt en uppdelning enligt program och/eller kapitel samt
utgiftsslag. T.ex. Kirke-, utdannings- och forskningsdepartementet är uppdelat i
nio uppgiftsområden: administration, grundskola, yrkesutbildning, övriga upp-
gifter i samband med utbildning, vuxenutbildning, högskoleutbildning, forskning,
stipendier och studiesociala uppgifter samt norska kyrkan.

Tabell 4.2. Specifikation över utgifterna inom Kirke, utdannings- og forsk-
ningsdepartementets förvaltning (kr)

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet
Administrasjon
200 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (jf. kap. 3200):

1 Driftsutgifter 146 047 000
21 Spesielle driftsutgifter 7 369 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 2 339 000 155 755 000

203 Statens utdanningskontorer (jf. kap. 3203):
1 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 200 post 1 134 558 000

21 Spesielle driftsutgifter 1 200 000 135 758 000
204 Foreldreutvalget for grunnskolen (jf. kap. 3204):

1 Driftsutgifter 4 830 000 4 830 000
206 Samisk utdanningsadministrasjon (jf. kap. 3206):

50 Tilskudd til Sametinget 23 525 000 23 525 000
210 Tilskudd til trossamfunn m.m. og privateide skole- og kirkebygg:

70 Tilskudd til registrerte trossamfunn, overslagsbevilgning  58 308 000
71 Tilskudd til uregistrerte trossamfunn, overslagsbevilgning . 6 949 000
72 Tilskudd til livssynssamfunn, overslagsbevilgning 17 739 000
73 Tilskudd til Norges frikirkeråd 685 000
74 Tilskudd til Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn  257 000
75 Tilskudd til privateide skole- og kirkebygg 11 007 000 94 945 000

Sum Administrasjon 414 813 000
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Bilagor till de olika huvudtitlarna i budgeten

Motiveringarna av anslagen ingår i en särskild bilaga för varje departement, i vil-
ken utgifterna under varje anslag finns specificerade i detalj. Budgetbilagorna är
omfattande och ingående dokument som innehåller redogörelser för regeringens
mål och prioriteringar, bedömning av nuläget samt strategier, uppsatta mål för de
olika programkategorierna samt anslagsförslagen med motiveringar.

I det följande ett utdrag ur budgetmotiveringar för Kirke-, utdannings- og forsk-
ningsdepartementets programkategori 07.10 Administrasjon .

Budsjettforslag for 2000 – prioriteringer
Budsjettforslaget innebærer om lag samme aktivitetsnivå for 2000 som for 1999 for departementet og
statens utdanningskontorer, dvs. at reduksjonen på til sammen 7 mill. kroner som ble vedtatt av Stortinget
for 1999 på kapitlene 200 og 203, blir videreført i år 2000. Økningen i bevilgningsforslaget til tilskudd til
trossamfunn m.m. er begrunnet med vekst i trossamfunnenes medlemstall og en økning i tilskuddssatsen.
Mål for administrasjonen av kirke-, utdannings- og forskningssektoren
Det overordnede målet for administrasjonen av kirke-, utdannings- og forskningssektoren er å arbeide for
et godt fungerende utdanningssystem på høyt faglig nivå med bred rekruttering, produktive og kvalitativt
gode forskningsmiljøer, og å arbeide for at Den norske kirke bevares og fornyes som levende folkekirke.

Delmål:
I. Administrasjonen skal sikre at Regjeringens politikk blir gjennomført i sektorene, samt sikre en kvalita-
tivt god og effektiv forvaltning.
II. Administrasjonen skal sikre en hensiktsmessig styring av sektorer og ytre etater, og være i god dialog
med sektorene og samfunnet for øvrig.
I. Administrasjonen skal sikre at Regjeringens politikk blir gjennomført i sektorene, samt sikre en
kvalitativt god og effektiv forvaltning
Tilstandsvurdering
Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet har det overordnede ansvaret for politikkutforming innen-
for kunnskapssektoren, og forvaltningsansvar for store deler av tjenesteytingen i denne sektoren.
Statens utdanningskontorer spiller en sentral rolle i forvaltningen av utdanningssektoren, og har en rekke
oppgaver for departementet. Utdanningskontorene skal utføre viktige utviklings-, oppfølgings- og kon-
trolloppgaver på vegne av departementet, og i tillegg ivareta kontakten og samordne mellom de ulike
forvaltningsnivåene og sektorene.
…
Oppfølgingen av reformene på det utdanningspolitiske området, sammen med et omfattende anvarsområde
som spenner over mange og store sektorer, har medført krevende oppgaver for departementet og ytre etat.
Rammebetingelser i form av raskere utdatering av kunnskap, demografiske endringer, ny teknologi, end-
ringer i sosiale strukturer og verdiorienteringer, internasjonalisering/ globalisering og utviklingen av et
kunnskapsmarked stiller administrasjonen overfor store utfordringer. Administrasjonen må i større grad
enn tidligere ligge i forkant av utviklingen og fange opp både internasjonale og lokale utviklingstrekk og
utfordringer av styringsmessig art. Administrasjonen har i 1998-99 hatt omfattende oppgaver knyttet til
langsiktig politikkutformende og -iverksettende oppgaver, enkeltsaker og styrings- og forvaltningsoppga-
ver, se nærmere omtaler under kapitlene 200, 203 og 206. For å håndtere utfordringene på det utdan-
ningspolitiske området, samt på det kirkepolitiske området, har administrasjonen satset på en rekke
virkemidler for å utvikle handlekraftige og kvalitetsbevisste organisasjoner. Det har blant annet blitt lagt
vekt på å etablere strategier, rutiner og opplæring som skal sikre effektivitet, samordning og kvalitet i
virksomhetene.
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Strategier og tiltak
Administrasjonen står overfor store utfordringer i årene som kommer med å følge opp Regjeringens og
Stortingets målsetninger på kirke-, utdannings- og forskningssektoren. Samfunnsutviklingen medfører
også en endret vektlegging av arbeidsoppgaver. Strammere rammer og økte oppgaver representerer en
betydelig utfordring for det administrative apparat.
Administrasjonen i kirke-, utdannings- og forskningssektoren vil arbeide for:
− at læring fortsatt blir utfordrende og stimulerende for den enkelte elev, lærling, student og voksne
− et avtaleverk mellom arbeidsgiverpartene og arbeidstakerorganisasjonene som gir rom for dynamikk

og fleksibilitet
− et velfungerende utdannings- og forskningssystem, som det er attraktivt å arbeide i. Det samme gjelder

Kirken.
− å gi rom for lokale initiativ og løsninger, som samtidig ivaretar kravet til høy kvalitet - å stimulere til

forskning som møter behovene for kunnskapsoppbygging i samfunnet, herunder forskning som stimu-
lerer til nytenkning og nyskaping

− å sikre kvalitet, mål- og resultatorientering, kommunikasjon og åpenhet og brukerorientering i den
løpende forvaltningen av sektorområdene

Administrasjonens arbeid for å nå disse målene vil basere seg på Regjeringens politikk slik den er uttrykt i
hovedinnledningen og kategoriene 07.20-07.90.
Administrasjonen vil arbeide videre med å utvikle strategier og rutiner som sikrer kvalitet og effektiv
saksbehandlingstid. For å løse de mangeartede og sammensatte arbeidsoppgavene i sektorene vil admini-
strasjonen fortsatt ta i bruk tverrgående utvalg, grupper og nettverk, i tillegg til den ordinære organise-
ringen av arbeidsoppgaver.

Dokumenten innehåller också för varje kapitel en resultatrapport (se punkt 7.1)
samt resultatmål, med information som är viktig för Stortingets styrning. Nedan
ett exempel på resultatmålen för Statens lånekasse for utdanning för år 2000.

Resultatmål for 2000
Det tas sikte på å utvikle fastrenteordningen videre, slik at Lånekassen på sikt kan tilby kundene flere
alternativer f.eks. når det gjelder bindingstid. I tillegg tas det sikte på å foreta en tilpassing av systemet for
å kunne gi nye kunder tilbud om binding av lånet fra den første tilbudsdatoen etter at de har avsluttet ut-
danningen.
Det er i budsjettforslaget for år 2000 foreslått lagt inn midler til styrking av Lånekassens administrasjons-
budsjett, se kategoriomtalen. Felles for styrkingstiltakene er kvalitetsheving av Lånekassens arbeid. En
sentral målsetting for tiltakene vil være å sørge for forsvarlig saksbehandlingstid. Det er behov for videre-
utvikling av de automatiske telefontjenestene og informasjonen via Internett. Disse tiltakene er under
utredning. Arbeidet med økt innslag av bruk av skjønn og oppfølging av økonomireglementets krav til
kontroll og evaluering må også prioriteres.
Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet foreslår videre en ytterligere styrking av innsatsen på
tilbakebetalingsområdet. Økte ressurser på bemannings- og utstyrssiden forutsettes å redusere omfanget av
tilbakebetalingssaker og utestående gjeld.
Parallelt med de helt nødvendige styrkingstiltakene er det satt i gang et arbeid for å vurdere Lånekassens
organisasjon. Det er bl.a. behov for å se nærmere på oppgave- og ansvarsfordeling, rekruttering og saks-
behandlingsrutiner.

I budgetförslaget för år 2000 är budgetmomenterna uppdelade enligt ekonomisk
art: driftsutgifter, investeringar, överföringar och räntor på statsskuld. För dessa
anges bokslutsuppgifterna för 1998, den fastställda budgeten (Blå bok) för 1999
samt anslagsförslaget för 2000. I tabell 4.3 ingår en redovisning av Kirke-, utdan-
nings- og forskningsdepartementets utgifter.
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Tabell 4.3. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets utgifter upp-
delade enligt utgiftsslag (1000 kr)

Post Regnskap Blå bok Forslag Pst. Endr
gruppe       Betegnelse                                                                1998                1998                2000      1999/2000
01-29 Driftsutgifter 15 780 229 15 986 248 16 787 179 5,0
30-49 Nybygg, anlegg mv. 508 842 596 762 697 602 16,9
50-59 Overføringer til andre statsregnskaper 741 108 869 335 998 486 14,9
60-69  Overføring til kommunesektoren 2 432 194 2 437 860 2 573 142 5,5
70-89 Overføring til private 10 216 571 10 444 043 10 432 471  -0,1
90-99        Utlån, avdrag mv.                                        6 476 632       6 366 208       6 786 208                  6,6
Sum programområde 07                                             36 155 576     36 700 456     38 275 088                  4,3

Bilagorna till budgetens huvudtitlar behandlas i Stortingets fackutskott. De utar-
betar egna betänkanden (innstilling) över de ärenden som ankommer på dem, och
dessa behandlas vid plenum. Tidigare företogs en separat omröstning om varje
fackutskottsbetänkande. Budgetens slutsumma kunde slås fast först när alla hu-
vudtitlarna hade blivit behandlade och ändringarna i dem hade summerats. Re-
geringen gav därefter ett separat förslag till balansering av budgeten.13

Enligt den procedur som togs i bruk hösten 1997 frångick man detta förfarande,
och när huvudtitlarna har blivit behandlade röstar man om budgethelheten, inte
om de enskilda huvudtitlarna.

4.1.2 Sverige

Det svenska budgetsystemet omfattar:
− den ekonomiska vårpropositionen, som innehåller regeringens förslag till rikt-

linjer för den ekonomiska politiken samt årets första tilläggsbudget (se kapitel
3),

− regeringens ordinarie budgetproposition14, som avges i september, samt
− myndigheternas budgetdokument: en årsredovisning, det egentliga budget-

förslaget samt underlag för fördjupad prövning, som läggs fram med vissa in-
tervaller. Bestämmelser om detta ingår i regleringsbrevet.

Budgetpropositionen

Den egentliga budgetpropositionen består av en motiveringsdel och en separat
bilagadel som gäller de 27 utgiftsområdena, bilaga 3. Till sin uppbyggnad på-
minner den om vårpropositionen, men är betydligt mera omfattande. Regeringens
förslag till statsbudget omfattar alla inkomster och utgifter samt andra betalningar
som påverkar statens lånebehov. I propositionen ingår:

                                                
13   Saldering av statsbudsjettet medregnet folketrygden.
14   http://www.regeringen.se/info_rosenbad/departement/finans/prop9899_1/index.htm
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− regeringens reviderad finansplan, en redovisning av budgetpolitiska mål och
en prognos för årets budget

− förslag till utgiftstak för staten för påföljande tre åren fördelat på de av riksda-
gen fastställda utgiftsområdena och ålderspensionssystemet vid sidan av stats-
budgeten

− förslag till ändrade och nya anslag på tilläggsbudget för årets budget samt
− en redogörelse av aktuella frågor som berör ekonomisk styrning och inrikt-

ningen av förvaltningspolitiken

Budgetpropositionen för år 2000 innehåller dessutom en bilagedel med specifi-
kation av statsbudgetens utgifter och inkomster, ekonomisk översikt, avstämning
av målet om en halverad arbetslöshet till år 2000 samt en fördelningspolitisk re-
dogörelse.

I början av förslaget för varje utgiftsområde finns ett förslag till beslut om de lag-
ändringar som ingår i budgeten samt ett sammandrag av utgifterna kapitelvis.
Vidare finns där motiveringsdelar till lagändringarna, förslag till regeringens be-
slut om utgiftsområdet samt ett sammandrag av utgiftsutvecklingen, med änd-
ringar i den tidigare godkända ramen. Kapitelmotiveringsdelen innehåller en
inledning som beskriver verksamheten, följd av ett bokslut över kapitlet, anslaget
för innevarande år, budgetförslaget samt en utgiftsprognos för de två följande
åren. Nedan ges ett utdrag ur kapitelmotiveringen för Ekonomistyrningsverket
och regeringens bedömning till den.

Tabell 4.4. Exempel ur budgetpropositionen avseende anslaget för Ekono-
mistyrningsverket (1000 kr)

A3 Ekonomistyrningsverket
Tusental kronor
1998 Utfall 22 076 Anslagssparande 4 199
1999 Anslag 55 550 Utgiftsprognos 55 190
2000 Förslag 60 960
2001 Beräknat 61 8951)

2002 Beräknat 62 8812)

1) 2) Motsvarar 60 960 tkr i 2000 års prisnivå.
Ekonomistyrningsverket (ESV) bildades den 1 juli 1998. Motsvarande verksamhet bedrevs tidigare vid
Riksrevisionsverket (RRV) samt Statens pensionsverk (SPV). Anslagsutfallet och anslagssparandet i tabell
3.9 avser den verksamhet som bedrivits inom ESV under andra halvåret 1998.
Prognosen för 1999 innebär att ESV förbrukar1 500 000 kronor av anslagssparandet under räkenskaps-
året. Resterande anslagssparande beräknas förbrukas under år 2000.
Regeringens överväganden
Resultatbedömning
Resultatbedömningen omfattar både den verksamhet som bedrivits inom ESV under andra halvåret 1998,
och motsvarande verksamhet inom RRV och SPV under första halvåret.
Verksamhetsområdet Information om statlig ekonomi har till uppgift att leverera aktuell, tillförlitlig och
relevant information om den statliga ekonomin…
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Arbetet inom verksamhetsområdet har omfattat såväl löpande produktion av information om statlig eko-
nomi som vidareutveckling av metoder, tekniker …
….
Regeringen bedömer att de genomförda och påbörjade utvecklingsinsatserna skapar förutsättningar för
ökad aktualitet, tillförlitlighet och relevans vad avser informationen om den statliga ekonomin.
….
Budget för avgiftsfinansierad verksamhet
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet Intäkter   Kostnader Resultat  (Intäkt -kostnad)
Utfall 1998  125 939 114 530 11 409
(varav tjänsteexport) (6 960) (6 452) (508)
Prognos 1999 230 000 214 000 16 000
(varav tjänsteexport) (17 000) (16 200) (800)
Budget 2000 187 374 188 374 -1000
(varav tjänsteexport) (15 000) (15 000) 0
……
Slutsatser
Genom bildandet av ESV har förutsättningar ytterligare förbättrats för den ekonomiska styrningen i staten.
Regeringen bedömer att det arbete med uppbyggnad av verket som genomförts under 1998 har skapat en
god grund att arbeta vidare ifrån. Målen för verksamheten ligger fast.

Tusental kronor
Anslag 1999 55 550
Pris- och löneomräkning + 426
Justering av premier + 4 984
Förslag 2000 60 960

Regeringen föreslår ett anslag för år 2000 på 60 960 000 kronor. För 2001 och 2002 har anslaget beräk-
nats till 61 895 000 kronor respektive 62 881 000 kronor. (Motsvarar 60 960 tkr i 2000 års prisnivå.)

Den svenska budgeten är ett informativt beslutsunderlag, som kanske är mera
anpassad till resursstyrning än resultatstyrning. Under de senaste åren har man
konstaterat att koppling mellan mål, resultat och budget är bristfällig, vilket för-
svårar resultatstyrning. För att övervinna detta problem har finansdepartementet
startat ett omfattande utvecklingsarbete av budgetsystemet. Detta arbete har bl.a.
resulterat ett program för en vidareutvecklad budgetprocess15

4.1.3 Finland

De viktigaste dokumenten i det finska budgetsystemet är regeringens budget-
proposition och riksdagens svar, som utgör den slutliga budgeten. Den innehåller
en allmän motivering och en detaljmotivering jämte tabeller över inkomster och
utgifter. I den allmänna motiveringen presenteras läget inom samhällsekonomin
och linjen för den ekonomiska politiken samt grunderna för regeringens finans-
politik. Vidare framläggs för respektive förvaltningsområde huvudlinjerna i för-
slaget till utgiftsstat samt regeringens politiska riktlinjer för de olika sektorerna.
Som bilagor ingår en ekonomisk översikt samt en utredning om stöd som beviljas
via skattesystemet.

                                                
15 Mål, resultat och budget, VESTA-projekstet.
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Den finska budgeten är hierarkiskt uppbyggd i huvudtitel (på inkomstsidan av-
delning), kapitel och moment. Utgifterna är fördelade på 16 huvudtitlar, av vilka
de 2 första avser de högsta statsorganen, de följande 13 avser ministerierna och
myndigheterna inom deras respektive förvaltningsområden och den sista gäller
utgifterna för skötseln av statsskulden. Tabell 4.5 är ett sammandrag av utgifterna
i budgeten enligt huvudtitel.

Tabell 4.5. Utgifterna enligt huvudtitel under åren 1998–200016

   1998 1999 2000  Ändring 1998-2000
Nummer-         Huvudtitel bokslut statsbudget förslag
kod milj. mk milj. mk milj. mk milj. mk %

21. Republikens president 49 46 40 -6 -13
22. Riksdagen 304 330 355 26 8
23. Statsrådets kanslis förvaltningsområde 196 211 220 9 4
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 3 347 3 536 3 635 99 3
25. Justitieministeriets förvaltningsområde 2 894 3 129 3 137 8 0
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 6 518 6 243 7 042 800 13
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 10 473 8 988 9 808 820 9
28. Finansministeriets förvaltningsområde 28 468 28 063 29 673 1 610 6
29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde 26 581 26 640 27 787 1 148 4
30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 12 657 12 022 13 213 1 192 10
31. Trafikministeriets förvaltningsområde 7 723 7 287 7 261 -26 0
32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde 5 036 4 536 4 783 247 5
33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 42 998 43 513 42 992 -521 -1
34. Arbetsministeriets förvaltningsområde 13 557 11 539 11 403 -136 -1
35. Miljöministeriets förvaltningsområde 3 753 3 554 3 747 193 5
36. Statsskulden 29 738 28 862 33 800 4 938 17

Utgifter sammanlagt 194 292 188 498 198 897 10 399 6

På motsvarande sätt är inkomsterna uppdelade på avdelningar.

Tabell 4.6. Inkomsterna enligt avdelning åren 1998–2000

Nummer- 1998  1999 2000   Ändring 1998-2000
kod        Avdelning bokslut   statsbudget förslag

milj. mk milj. mk milj. mk milj. mk %

11. Skatter och inkomster av skattenatur............... 148 000 153 559 165 831 +12 272  + 8
12. Inkomster av blandade natur ........................... 39 250 29 329  26 731  - 2 598  - 9
13. Ränteinkomster och intäktsföring av vinst ......  5 315       3 419   4 235    + 816 + 24
15. Lån ..................................................................  7 110       2 192   2 106     - 86  - 4

Sammanlagt 199 675 188 499 198 903 + 10 405  + 6

                                                
16 I tabellen anges utgifterna enligt huvudtitel motsvarande tabelldelen i budgetförslaget. I tabellen har varje tal
avrundats från det exakta värdet vilket gör att slutsummorna inte alltid stämmer överens.
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I budgetens detaljmotivering upptas motiveringen för varje huvudtitel enligt för-
valtningsområde och inkomstmotiveringarna enligt avdelning. Varje huvudtitel är
uppdelad på kapitel, enligt organisation eller uppgifter, och i de flesta av dessa
ingår en förklarande kapitelmotivering. Kapitlen är indelade i moment, som inne-
håller både en beslutsdel omfattande riksdagens beslut och en förklarande moti-
vering. I beslutsdelen anges beloppet av den uppskattade inkomsten eller anslaget
samt fullmakter och användningsändamål. I förklaringsdelen anges vanligen för
inkomsternas del den lagstiftning på vilken de bygger, för utgifternas del anges
användningsändamålet samt eventuella begränsningar i den verksamhet för vilken
anslaget får användas. För utgifter och inkomster anges också hur beloppen har
utvecklats under tre år. För de myndigheter som använder nettobudgetering finns
också en specificering av utgifter och inkomster, med en särskild redovisning om
den avgiftsbelagda verksamhetens andel.

Budgetstyrningen i Finland har gått från riksdagens detaljstyrning av de enskilda
utgiftsslagen mot uppställande av resultatmål, vilket samtidigt har inneburit att
regeringen, ministerierna och vidare de olika myndigheterna har fått större allo-
keringsfullmakter.

I tabell 4.7 ingår ett exempel på förslaget till anslag för åklagar- och exekutions-
väsendet år 2000. Kapitelmotiveringen innehåller dels en förklaring av använd-
ningsändamålet, dels mål för resultatstyrningen.

Tabell 4.7. Ur kapitelmotiveringen för åklagar- och exekutionsväsendet år
2000

40. Åklagar- och exekutionsväsendet
Förklaring. Åklagar- och exekutionsväsendet på lokal nivå sammanslogs och överfördes till justitieministeriets
förvaltningsområde i samband med häradsreformen i december 1996. Riksåklagarämbetet inledde sin verk-
samhet 11997. I syfte att minska av den ekonomiska brottsligheten och bekämpa den ekonomiska gråzonen
riktas åklagar- och exekutionsväsendets resurser fortvarande under år 2000 till utredning av ekonomiska
brottslighet, specialindrivningar och spårande av vinning av brott. Totalreformen av utsökningslagstiftningen
fortgår och executionsväsendet utvecklas utgående från de förslag som Kommissionen utsökning 2000 fram-
ställt. En viktig del av utvecklingen av exekutionsväsendet omfattar förnyandet av datasystem.
21. Åklagar- och exekutionsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 563 00 000 mk.
Anslaget får användas till betalning av omkostnaderna för riksåklagarämbetet, häradernas åklagarämbeten och
exekutionsverk,…, löne-, rese- och utbildningsutgifterna … och utgifterna för utsökningens post- och bankser-
vice samt blanketter. Likaledes betalas utgifterna för användning, underhåll och utvecklande av åklagar- och
exekutionsväsendets centraliserade ADB-system med anslaget under momentet.
Förklaring. Vid dimensioneringen av anslaget har såsom avdrag beaktats 6 000 000 mk i anslag som överförs
från året innan och som tillägg 800 000 mk i överföring av datakommunikationsutgifterna inom åklagar- och
exekutionsväsendet från moment 26.07.21.
Riksåklagarämbetet är centralförvaltningsmyndighet för åklagarorganisationen, som numera är indelad i två
instanser. Det centrala målet för dess verksamhet är att år 2000 ge åklagarväsendets interna lednings- och styr-
ningssystem mera styrka och flexibilitet och att öka åtgärderna för genomförande av enhetligheten i fråga om
det straffrättsliga ansvaret och den nya straffprocessen samt för att parterna skall kunna framställa skadestånds-
yrkanden.
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År 1998 inkom till den lokala åklagaren sammanlagt ca 73 000 ärenden och avgjordes sammanlagt ca 71 000
ärenden. Av dessa lämnades ca 18 000 ärenden för att avgöras av åklagaren. Under 1999 och 2000 beräknas
antalet ärenden till följd av utvecklingen av brottssituationen och straffprocessreformen öka till mer än 80 000
ärenden. Åklagarväsendets innehållsmässiga kvalitetsmål är att förbättra motiveringen i mål som avgörs av
åklagaren. Målet för en snabb behandling av ärendena är att åtalsprövningen i alla brottmål sker så att den inte
av skäl som är beroende av åklagaren överskrider sex månader. Som mal för resurshushållningen har prelimi-
närt uppställts 1 706 mk/avgjort ärende (år 1998 utfall 1 681 och år 1999 mål 1 655 mk/avgjort ärende).
Antalet utsökningsärenden var under 1998 ca 2,2 milj. och det belopp som skulle indrivas var 18,4 mrd. mk. På
grund av den ökade externa indrivningen inom exekutionen och ikraftträdandet av den nya indrivningslagen
beräknas antalet ärenden och det belopp som skall indrivas minska något under 1999 och 2000.
Verksamhetsbetingelserna för exekutionen förbättras genom en effektivare personalutbildning. Strävan är att i
samband med all utsökning utnyttja den specialindrivning som har som mål att minska verksamheten inom den
ekonomiska gråzonen. En förutsättning för en effektiv och högklassig exekution är behandlingen av gäldenärs-
relaterade indrivningsärenden och utnyttjandet av datateknik. Målet är att ett nytt datasystem för exekutionen
tas i bruk år 2002.

Resultatmålen läggs fram i en tabell med nyckeltal, i vilken ingår uppgifter om
utfall under föregående verksamhetsår och resultatmålen för det löpande året och
budgetåret. I slutet av kapitelmotiveringen anges också anslagen i de två föregå-
ende budgeterna.

Tabell 4.8. Tabell med nyckeltal för exekutionsväsendet

I samband med beredningen av budgeten har justitieministeriet preliminärt uppställt följande resultatmål för
exekutionsväsendet under 2000:
Jämförelsetal: 1998 1999 2000

utfall mål mål
Resultat av verkställandet
− andel behandlade ärenden, % 41 42 40
− andel behandlade markbelopp, % 19 21 18
Genomsnittlig behandlingstid, mån 7,2 6,7 6,5
Resurshushållning (omkostnader/behandlade ärenden)
− Exekutionsverken, mk 156 167 180
− Exekutionsavdelningarna, mk 137 149 160

I utsökningsavgifter beräknas inflyta 230 milj. mk under moment 12.25.47. Genom inkomsterna kan ca 55 %
av exekutionsväsendets utgifter täckas.
2000 anslag  563 000 000
1999 anslag 68 350 000
1998 bokslut 552 700 000

4.1.4 Danmark

Den danska budgeten är uppdelad på tre band: regeringens förslag till budgetlag,
samt två extra band som innehåller detaljmotiveringar för anslagen.

Förslaget till budgetlag innehåller 44 huvudtitlar eller utgiftsområden, som utgör
var sin paragraf i budgetlagen. Här finns tre paragrafer som gäller de högsta
statsorganen, 21 paragrafer som gäller ministerierna och en paragraf som gäller
budgetreserveringar samt paragrafer som gäller pensioner, räntorna på stats-
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skulden, skatter och avgifter till staten samt statens upplåning och finansiering.
Nedan ett sammandrag av budgetförslaget för år 2000.

Tabell 4.9. Ett sammandrag av det danska budgetförslaget för år 2000

Hovedoversigt over statsbudgettet 2000                                    Driftsbudget              Anlægsbudget
Mill. kr. Udgift Indtægt
§  1. Dronningen 48,9
§  2. Medlemmer af det kongelige hus 15,3
§  3. Folketinget 640,4
§  5. Statsministeriet 101,1
§  6. Udenrigsministeriet 12.804,6 47 10,7
§  7. Finansministeriet 3.275,0 10,6
§  8. Økonomiministeriet 266,9
§  9. Skatteministeriet 3.445,4 135,8 54,8
§ 11. Justitsministeriet 8.740,3 1.787,7 173,2
§ 12. Forsvarsministeriet 16.473,6 23,6 587,3
§ 13. Indenrigsministeriet 40.484,3 9,3 10
§ 14. By- og Boligministeriet 11.933,9 40 39,7
§ 15. Socialministeriet 97.426,4 0,5
§ 16. Sundhedsministeriet 1.678,8 11,7
§ 17. Arbejdsministeriet 57.556,7 -1.569,3 19,6
§ 19. Forskningsministeriet 6.036,9 842
§ 20. Undervisningsministeriet 26.687,5 42,4 39,9
§ 21. Kulturministeriet 3.565,9 127,3
§ 22. Kirkeministeriet 405,1 16,5
§ 23. Miljø- og Energiministeriet 4.747,9 1.735,5 79,5
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.770,9 0,2 137
§ 26. Erhvervsministeriet 3.438,6 2,5 7,1
§ 28. Trafikministeriet 5.618,3 359,3 2.537,5
§ 34. Arbejdsmarkedsfond 73.605,0
§ 35. Generelle reserver 4.639,1
§ 36. Pensionsvæsenet 9.818,0
I alt 322.619,8 76.230,1 4.693,8
§ 37. Renter 47.867,8 6.957,9 -97
§ 38. Skatter og afgifter 24.430,0 324.212,3
I alt 394.917,6 407.400,3 4.596,8
Overskud 12.482,7 -4.596,8

Udgift Indtægt Overskud
Drifts-, anlægs- og udlånsbudget 7.885,9
§ 40. Genudlån m.v. 1.714,6
§ 41. Beholdningsbevægelser m.v. 1.206,3
Nettokassebudget 1.714,6 9.092,2 7.377,6
§ 42. Statsgældsafdrag 91.521,7
Bruttokassebudget 93.236,3 9.092,2 -84.144,1
Finansiering:
§ 43. Statslånsoptagelse 84.296,9
§ 44. Træk på Danmarks Nationalbank -152,8
Finansiering i alt 84.144,1 84.144,1
Total 93.236,3 93.236,3
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I varje paragraf specificeras vilka befogenheter och andra specialbestämmelser
som gäller för användningen av anslaget. Systemet med ministerstyre förutsätter
att det finns klart angivet vem som har rätt att använda anslagen.

Budgetförslaget innehåller också en allmän ekonomisk motivering (budget-
oversigt), med en beskrivning av utgångspunkterna för budgeten och de finans-
politiska verkningar som eftersträvas. Den bygger på en ekonomisk översikt, fi-
nansredogörelse, som publiceras av finansministeriet i samband med budgeten. I
den ingår makroekonomiska analyser av samhällsekonomins olika delområden
samt en översikt av dansk ekonomins utveckling på medellång sikt.

Sammandraget av huvudtitlarna innehåller en utgifts-, inkomst- och investerings-
budget samt ett sammandrag av anslagsposter. Nedan som exempel budget-
sammandraget för skatteministeriet.

Tabell 4.10. Tabelldelen i budgetförslaget för skatteministeriet

§ 9. Skatteministeriet A. Oversigter.
Bevillingsoversigt:
  Mill. kr.                                                                                                 Nettotal            Udgift              Indtæg
Udgiftsbudget 3.445,4 3.448,6 3,2
Indtægtsbudget 135,8 0,1  135,9
Anlægsbudget                                                                                        54,8              54,8                      -
Fællesudgifter Fællesudgifter 175,1 19,1
9.11.  Centralstyrelsen 175,1 19,1
Skatte- og afgiftsforvaltning 3.328,4  120,0
9.21.  Skatte- og afgiftsforvaltning                                                                        3.328,4              120,0

Artsoversigt:
Bevilling i alt 3.503,5  139,1
Nettostyrede aktiviteter 26,6 26,6
Aktivitet i alt                                                                                                          3.530,1              165,7
Driftsudgifter 3.401,5 -
Driftsindtægter - 75,7
Anlægsudgifter 54,8 -
Overførselsudgifter 69,1 -
Skatter og overførselsindtægter - 90,0
Overførsler mellem offentlige myndigheder 4,7 -
Finansielle poster - -

I budgetsammandraget framläggs för varje huvudtitel en utgiftsbudget, en in-
komstbudget och en investeringsbudget, och för var och en av dessa räknas ett
s.k. nettotal, som motsvarar skillnaden mellan inkomster och utgifter. I budgeten
iakttas nettoprincipen. Dessutom ingår där ett sammandrag av utgifter och in-
komster per kapitel och utgiftsslag.

I motiveringsdelen (anmærkninger) ingår en beskrivning av ministeriets och
myndighetens uppgifter och mål samt allmänna bestämmelser om användningen
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av anslagen och ett budgeteringsunderlag. Den innehåller också detaljerade ut-
giftsspecifikationer för de två föregående åren, för budgetåret och för tre år fram-
åt (overslagsårene) samt andra uppgifter om myndigheten eller anslaget som är
relevanta med tanke på Folketingets styrning.

I motiveringen anges också saldo för outnyttjade reservationsanslag (videreførel-
sessaldi). Om ett sådant anslag är större än 5 milj. kr. och samtidigt överstiger
10 % av bruttoutgifterna för budgetåret skall det av förslaget framgå hur det över-
förda anslaget kommer att användas.

Ett personalsammandrag ingår för varje moment som en tidsserie över tio år: de
fem senaste åren, det löpande året, budgetåret och en prognos för de tre följande
åren. Personalprognoserna är dock bara informativa. Statliga institutioner har rätt
att inom ramen för sina löneanslag också avlöna extra personal.

Nedan ett exempel ur budgeten för Danmarks Designskole.

Tabell 4.11. Budgetförslag för Danmarks Designskole

21.41.15 Danmarks Designskole (Driftsbev.) [199]
Danmarks Designskole har i henhold til L 289 27/4 1994, som er ændret ved L 142 17/3 1999 om videre-
gående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet til opgave at give uddannelse inden
for kunsthåndværk, design og beslægtede fag. Designskolen skal endvidere udøve kunstnerisk udviklings-
virksomhed og kan udøve forskning inden for dens fagområde. Uddannelserne varer fra 3 år (uddannel-
sesbevis) til 5 år (afgangseksamen).
…
Designskolen skal ligesom de øvrige designuddannelser på Kulturministeriets område evalueres inden 1.
marts 2000 med henblik på formulering af en samlet strategi for området i løbet af år 2000.
Designskolen kan oppebære indtægter og afholde udgifter til udgivelse af læreres forskningsprojekter
samt udgivelse af læreres kunstneriske og pædagogiske udviklingsprojekter, såfremt projekterne er udar-
bejdet som led i ansættelsen på Danmarks Designskole.
…
Designskolen kan endvidere oppebære indtægter og afholde udgifter til udstillinger i forbindelse med de
studerendes projekter – primært afgangsprojekter.
…
Designskolen er registreret i henhold til lov om almindelig omsætningsafgift. Indgående og udgående
moms forventes at udgøre 6.000.000 kr. og 0 kr.
Budgetspecifikation:
Mill. kr.                                               1998               1999                     F               2001               2002            2003
Nettoudgiftsbevilling     68,6      67,4     68,1      67,3      66,5      66,5
Udgift   68,6      67,4      69,6      68,8      68,0      68,0
Indtægt                                                       -                      -                  1,5                  1,5                  1,5               1,5
10. Almindelig virksomhed
Nettoudgift    68,6      67,4      68,1      67,3      66,5      66,5
Udgift  68,6      67,4      69,6      68,8      68,0      68,0
11. Lønninger          -         -      40,6      40,6      40,6      40,6
12. Lønrefusioner    -         -      -0,4      -0,4      -0,4      -0,4
14. Køb af varer og tjeneste ydelser         -         -       7,8       7,6       7,4       7,4
15. Erhvervelse af materiel, netto     -         -      2,3       2,1       2,0       2,0
16. Leje, vedligeholdelse og skatter         -         -     15,5      15,3      15,1      15,1
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19. Diverse driftsudgifter       -         -       2,2       2,1      2,0       2,0
54. Tilskud til anden virksomhed  68,6     67,4      1,6       1,5       1,3       1,3
Indtægt          -         -       1,5       1,5      1,5       1,5
21. Salg af varer og tjenesteydelser           -                      -                  1,5                  1,5                  1,5               1,5

Personaleoplysninger
R      R      R      R      R      B      F   BO1    BO2   BO3

1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001 2002 2003

Personaleforbrug omregnet til årsværk
10. Almindelig virksomhed       -     -      -      -      -    118    118    118    118    118
I alt       -      -      -      -      -    118    118    118    118    118

Allt sedan 1987 har till motiveringen till varje kapitel som överstiger 40 milj. kr.
fogats en tabell med nyckeltal som beskriver verksamheten, där uppgifterna varie-
rar enligt verksamhetens karaktär. I sin enklaste form innehåller den t.ex. en upp-
delning av ministeriets utgifter per avdelning. I sin mest utvecklade form kan den
förutom ett sammandrag av utgifterna innehålla prestationsmängder samt enligt
dem beräknade kostnader per enhet och relationstal som visar hur produktiviteten
har utvecklats, uppgifter om efterfrågan på service och hur den tillgodosetts, samt
nyckeltal som visar konsekvenserna av verksamheten. Uppgifterna omfattar de
fyra föregående åren, samt en uppskattning för det löpande året, budgetåret samt
de tre följande åren.

Nedan utdrag ut tabellen med nyckeltal för Danmarks Designskole

Tabell 4.12. Nyckeltal för Danmarks Designskole

10. Almindelig virksomhed [201]
Virksomhedsoversigt:

R       R       R       R       R      B        F   BO 1 BO 2 BO 3
                                                                       1994   1995   1996   1997   1998     1999    2000    2001    2002    2003
A. Hovedformål (1.000 kr.)
1. Undervisning  37,5  39,2   38,6  38,1  38,1
2. Udvikling, forskning, udstillinger mv 2,3 2,3 2,3  2,3  2,3
3. Ledelse og administration.   8,0   8,3   8,2   7,9   7,9
4. Bygningsdrift 21,1 19,8 19,7 19,7 19,7
5. Øvrige omkostninger 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0
I alt 68,9 69,6 68,8 68,0 68,0
Procentvis fordeling af ressourceforbrug
1. Undervisning 54 56 56 56 56
2. Udvikling, forskning, udstillinger mv.  3 3 3 3 3
3. Ledelse og administration. 12 12 12 12 12
4. Bygningsdrift  31 28 29 29 29
5. Øvrige omkostninger  0      0       0       0       0
B. Aktiviteter
1. Undervisning mv.
a. Antal årsstuderende 636 718 718 718 718
b. Antal færdigudd. 100 100 100 100 100
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c. Antal udv.årsværk  62     62      62      62      62
d. Antal lektioner                                         45.450 45.450 45.450 45.450 45.450
C. Produktivitet/enhedsomkostninger
1. Nettoudg. pr. årsstud. (1000 kr.)  106 109 108 107 107
a. Undervisningsudg. pr. årsstud 56 59 58 58 58
b. Udviklingsudg. m.m. pr. årsstud 4 4 4 4 4
c. Ledelse- og adm.udg. pr. årsstud 13 13 13 12 12
d. Bygningsdriftsudg. pr. årsstud 33 31 31 31 31
Nettoudgifter pr. stud. i alt 106 107 106 105 105
2. Antal årsstud. pr. Undervisningsårsværk 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3
3. Antal lektioner pr. årsstud. 71,5 71,5 71,5 71,5 71,5
D. Behov
Antal optagelsessøgende 1.050 1.050 1.0501. 0501 .050
E. Behovsdækning
Antal optagne stud. 125 125 125 125 125
F. Effektivitet
1. Frafaldsprocent 5 5 5 5 5
2. Gennemførelsestid
a. Uddannelsesbevis (3 år) 3 år 3 år 3 år 3 år 3 år 3 år
b. Afgangsbevis (5 år) 5 år 5 år 5 år 5 år 5 år

Förutom budgeten över inkomster och utgifter utarbetas i Danmark också en se-
parat investeringsbudget, och för de projekt som ingår i den redogörs i detalj i
budgetens motiveringsdel.

Mängden information om verksamheten har ökat budgetens omfång. Under de
senaste åren har det dock förekommit kritik mot att informationen inte är tillräck-
lig när prioriteringsområdena i verksamheten skall anges. Enligt vad företrädare
för finansministeriet anser skall uppgifterna om verksamheten i framtiden läggas
fram i ministeriernas och statliga institutionernas verksamhetsberättelser, och i
budgeten betonas mer än tidigare målen för verksamheten.

4.1.5 Island

Statens budget publiceras i två olika band; den första innehåller regeringens fi-
nansplan och ekonomisk översikt (stefna og horfur) och den andra är anslagsde-
len med motiveringar (lagagreinar og athugasedir). I anslagsdelen ingår en
presentation av budgetöversikten, fullmakter och bestämmelser, anslagsdelning
fördelad i funktionella kategorier och administrativa enheter samt en motiver-
ingsdel med anslagsanmärkningar.

Därtill presenterar finansministeriet en separat bilaga med uppgifter om myndig-
heternas prestationer och verksamhet samt utnyttjandet av anslag (verkefnavísar).
Detta är inte ett textförslag utan en närmare förklaring: Tyngden är på output men
inte input.

Tidigare presenterades budgeten i två olika delar: den ena innehöll statens in-
komster och utgifter medan den andra innehöll uppgifter om statens upplåning.
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År 1997 trädde i kraft en ny lag om statens budget och bokföring, som innehåller
nya principer för ekonomiförvaltningen. Årets (1998) budget17 genomgick en om-
fattande förändring. För det första introducerades i budgeteringen uppkomstprin-
cipen (accrual bases), vilket innebär att myndigheterna bokför alla kostnader som
uppkommer i deras verksamhet även om utbetalningstidpunkten äger rum senare.
Sådana är bland annat pensionskostnader, lokalkostnader, samt övriga åtagande,
som leder till penningtransaktioner framöver. För det andra skall alla statliga ut-
gifter eller finansiella åtagande under budgetåret tas upp i budgeten. Därmed fat-
tas även beslut om statens upplåning.

Statsbudgetens funktionell indelning består av fem olika kategorier (hluta). De
innehåller:
− A hluta: ministeriernas och de statliga verkens utgifter och intäkter samt trans-

fereringar
− B hluti: statliga affärsverk, som Statens elverk, flygstationer och national-

teatern, etc.
− C hluti: statens låneinstitutioner, studiefonden, byggfonden.

Nedan presenteras ett sammandrag av inkomsterna och utgifterna i budget-
förslaget för 1999. Budgetsiffrorna anges både enligt uppkomstprincipen18 (rek-
strargrunnur) och kassaprincipen (sjóðshreyfingar).

Tabell 4.13. Sammandrag av det isländska budgetförslaget för år 2000
(Fjárlagafrumvarp 2000), (milj. kr)

A-hluti, Rekstraryfirlit ríkissjóðs

Inkomster: Enligt   Enligt
uppkomstprincipen kassaprincipen

Skatteinkomster 184 801,0 179 407,0
Inkomstskatter på individer 40 750,0 39 195,0
Inkomstskatter på företag 9 550,0 9 550,0
Socialtrygghetskatter 18 086,0 17 637,0
Förmögenhetsskatter 8 835,0 8 880,0
Mervärdeskatter 66 220,0 63 880,0
Övriga skatter på varor och tjänster 39 918,0 38 829,0
Övriga skatter 1 442,0 1 436,0
Övriga inkomster 15 586,3 12 740,3
Dividend 2 948,0  2 948,0
Ränteinkomster 7 995,0 5 155,0
Diverse service avgifter 4 643,3 4 637,3
Försäljning av aktier och fastighet 3 766,0 3 766,0
Diverse kapitalinkomster 50,0 50,0
Diverse inkomster 796,7 796,7

                                                
17 http://www.stjr.is/fjr/fjarlog
18 Accrual accounting
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Summa inkomster 205 000,0 196 760,0
Utgifter:
Konstitutionella organ 1 793,7 1 793,7
Statsministers kansli 1 665,2 1 665,2
Utbildningsministeriet 21 199,5 21 199,5
Utrikesministeriet 3 691,9 3 691,9
Jordbruksministeriet 8 914,4 8 914,4
Fiskeriministeriet 2 420,2 2 420,2
Justitieministeriet 10 763,9 10 763,9
Socialministeriet 11 043,5 11 043,5
Ministeriet för hälsovård och social trygghet 71 258,6 71 233,6
Finansministeriet 25 031,4 15 081,4
Kommunikationsministeriet 12 139,3 12 369,5
Industriministeriet 1 789,4 1 789,4
Handelsministeriet 1 264,2 1 264,2
Statistikministeriet 313,7 313,7
Miljöministeriet 2 711,1 2 711,1
Ränteutgifter 14 000,0 10 550,0
Summa utgifter 190 000,0  176 805,2
Budgetsaldo 15.000,0 19 954,8

Den isländska budgeten avviker från sina övriga nordiska ländernas motsvarig-
heter. I anslagsmotiveringar redovisas för myndigheters kostnader och intäkter
samt anslagsändringar. Budgetmotiveringar saknar dock målformuleringar och
verksamhetsbeskrivningar som ingår i finansministeriets separata bilaga. Nedan
redovisas motiveringar till anslaget för miljöskydd.

Tabell 4.14.   Anslagsmotivering för miljöskydd

Miljöskydd
Följande budgetposter ingår: 202 Naturforskningscentret vid Myvatn; 205 Statens naturskydd; 210 Jaktdirektö-
ren; 213 Renrådet; 221 Statens livsmedelskontroll och miljöskydd; ...
Institutionernas driftskostnad uppgår till 258 miljoner kronor vilket är oförändrat i realvärde bortsett från Sta-
tens livsmedelskontroll och miljöskydd. Förbruknings- och driftsöverföringar höjs med 53 miljoner kronor
vilket förklaras…
Underhålls- och anskaffningskostnad beräknas bli 215,5 miljoner kronor vilket är en höjning med 52,5 miljo-
ner från året innan. Bidrag till att stödja kommunernas avloppsanläggningar höjs med 50 miljoner kronor och
blir 200 miljoner kronor nästa år. Sådana anläggningsarbeten har ökat de senaste åren men enligt lag kan staten
bidra med upp till 200 miljoner kronor per år.

Varje anslagspost redovisas netto, dvs. skillnaden mellan helhetssiffror och in-
täkter. För kostnadernas del redovisas drifts- och anskaffningskostnaderna sepa-
rat. För finansieringen av verksamheten redovisas budgetfinansiering samt
eventuella övriga intäkter. Nedan redovisas ett utdrag ur miljöministeriets budget.
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Tabell 4.15.   Statens livsmedelskontroll och miljöskydds  budgetförslag för år
1999

14-221Statens livsmedelskontroll och miljöskydd
Allmän drift:
1.01 Statens livsmedelskontroll och miljöskydd 175,6
Anskaffningskostnad:
6.01 Apparater och utrustning 7,5
Utgifter totalt 183,1
Institutionens inkomster:
Institutionens inkomster -17,6
Utgifter som överskrider inkomster 165,5
Finansiering:
Betalas ur statskassan 158,0
Öronmärkta inkomster     7,5

Finansministeriets separata bilaga med uppgifter om myndigheternas prestationer
och utnyttjandet av anslag ingår inte i de egentliga beslutsdokumenten men ut-
nyttjas som underlag vid behandlingen av budgeten i Alltinget. Nedan ett förkor-
tat utdrag ur statens fängelseförvaltning.

Tabell 4.16. Statens fängelseförvaltningens nyckeltal

06-501 Statens fängelseförvaltning
Uppgift: Enligt lag nr 48/1988 om fängelser och internering med senare gjorda ändringar har Statens fängelse-
förvaltning till uppgift att sköta fängelsernas löpande drift. Förvaltningen har hand om verkställande av utdöm-
da fängelsestraff, har tillsyn med personer som fått åtal uppskjutet, får villkorliga domar,… Hälsovårds- och
socialförsäkringsministeriet har hand om och ansvarar för interners hälsovård i samråd med fängelseförvalt-
ningen.

Utfall  Beräkning  Proposition
1997 1998 1999

Driftskostnad 439,9 462,8 476,4
Särinkomster -54,3 -55,4
Skillnad 408,5 421,0
Underhålls- och anskaffningskostnad    3,8   10,0   10,0
Verkställande av utdömda straff: Målsättningen är att straffdomar som inkommer till förvaltningen verkställs
så fort som möjligt samt att utveckla nya straffmetoder som kan vara såväl effektivare som billigare.
Driftskostnad 354,1 365,1 375,1

Utfall  Beräkning  Proposition

Nyckeltal
Fångar som avtjänar straff (genomsnitt per dag)   97 105 113
Fängelseceller i bruk 138 138 140
Domar (dömda) med ovillkorlig internering 301 325 340
Dömda som inkallats vid årets slut   55   60   60
Socialt arbete: I stället för internering verkställs straffet genom att den dömde arbetar oavlönat i samhällets
tjänst, t.ex. inom det humanitära området.
Driftskostnad  4,5  4,8  6,1
Nyckeltal
Ansökningar   75   85   90
Dömda som avslutar socialt arbete   48   60   70
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4.2 Anslagstyper och användningen av dem

I den norska budgeten är utgifterna klassificerade på samma sätt som i Finland.
De är indelade i fyra huvudkategorier enligt ekonomisk art:
− konsumtionsutgifter
− investeringsutgifter
− överföringsutgifter och
− lån

Inom varje kategori finns dessutom en mera detaljerad indelning.

I regel beviljas anslagen i fasta belopp, för ett budgetår, även om fem procent av
resterande driftsanslag automatiskt kan flyttas till följande år. I övrigt kan an-
vändningen av anslag preciseras genom en anteckning i budgettexten:
− ”overslagsbevilgning”, som vid behov kan överskridas
− ”kan overføres”, som vanligen används vid byggnads- eller andra investeringar

eller om Stortinget anser det nödvändigt. Den outnyttjade delen av anslaget
kan användas under de två följande budgetåren.

− ”kan nyttes under”, innebär att anslaget kan flyttas till ett annat moment. En
sådan fullmakt föreslås i samband med de särskilda besluten i samband med
budgeten.

I Sverige har man gått in för ett förfarande som möjliggör en mera flexibel finan-
siering inom myndigheterna, och på grund av detta ändrades förfarandet vid styr-
ningen och användningen av anslagen. Nu finns inte längre de tidigare allmänt
använda förslagsanslagen, vilka kunde överskridas utan formellt beslut av riks-
dag och regering. I syfte att effektivera utgiftsstyrningen infördes tre typer av an-
slag: obetecknade anslag, reservationsanslag och ramanslag.

De obetecknade anslagen är fasta anslag. De kan under budgetåret användas till
högst det belopp som finns upptaget under momentet minus eventuella nedskär-
ningar under budgetåret. Ett outnyttjat anslag kan inte överföras till följande år.

Reservationsanslagen är överföringsanslag där den outnyttjade delen får överfö-
ras till följande budgetår. Anslaget plus ett eventuellt från föregående år överfört
belopp får inte överskridas under budgetåret. Ett överfört anslag får användas
under de två följande åren.

Ramanslagen är överföringsanslag avsedda för finansiering av sådan verksamhet
som det inte är ändamålsenligt att binda vid ett budgetår, t.ex. myndigheternas
omkostnader, statsbidrag och transfereringar i allmänhet. En stor del av anslagen
i den svenska budgeten är ramanslag.
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Ett ramanslag kan överskridas. Förfarandet fungerar formellt så att riksdagen be-
myndigar regeringen att använda den till anslaget knutna krediten, som kan vara
högst 10 % av anslaget. Regeringen delegerar sedan fullmakten till myndigheten i
fråga. Om användningen av anslagen ges alltid mera detaljerade fullmakter och
bestämmelser i regleringsbrevet.

I Finland finns bestämmelserna om styrningen i samband med verkställandet av
budgeten till vissa delar på en exceptionellt hög nivå. Exempelvis bestämmelser-
na om de olika arterna av anslag ingår i Regeringsformen för Finland. Där be-
stäms i 70 § att anslagen kan vara
− fasta anslag
− förslagsanslag eller
− reservationsanslag.

Användningsprinciperna är de samma som i Norge. De fasta anslagen måste an-
vändas under budgetåret. Ett förslagsanslag kan överskridas, om det är befogat.
Ett reservationsanslag kan överföras och användas under de två följande budget-
åren.

Utgiftsmomenten är uppdelade enligt ekonomisk art, dvs.:
− konsumtionsutgifter
− överföringsutgifter
− investeringsutgifter och
− övriga utgifter.

I Danmark används sex utgiftsslag, och användningen bestäms enligt verksam-
hetens karaktär och det förfarande som används vid styrningen av anslaget.

Driftsanslagen (driftsbevilling) är nettobudgeterade ramanslag, som används för
vanliga konsumtionsutgifter: betalning av löner och hyror, köp av tjänster och
inkomster av försäljning av olika varor och tjänster i samband med myndigheten.
Principerna för detta finns angivna i budgeten i anslagsmotiveringen. Försälj-
ningsinkomsterna utgörs vanligen av försäljning av publikationer, konsult-
arvoden, hyror, inspektionsavgifter osv.

Driftsanslagen är den mest använda typen av anslag vid räkenskapsverken. Ett
driftsanslag kan överskridas med 2 %, dock med högst 10 milj. kr av gällande
kapitels bruttoutgifter, under förutsättning att motsvarande inbesparing kan göras
följande år.

Investeringsanslagen (anlægsbevilling) är bruttobudgeterade anslag som normalt
används för byggnads- eller andra investeringsutgifter. Utgifter och intäkter an-
ges i separata anslag. I budgetöversikten anges investeringsbudgeten i nettobe-
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lopp. Användningen av anslaget är förknippad med särskilda villkor, se närmare
punkt 8.2.

Lagstadgade anslag är förslagsanslag som kan användas under både utgifts- och
inkomstpost. Grunderna för anslaget fastställs i annan lagstiftning.

Reservationsanslagen (reservationsbevilling) kan användas endast för ett i bud-
geten angivet ändamål eller projekt. En fullmakt att överföra anslaget måste alltid
finnas i momentmotiveringen.

Affärsverksamhet (statsvirksomhed) har sin förklaring i den princip med flexibla
anslag som tidigare tillämpades vid statens affärsverk. Denna har senare utvidgats
att gälla också motsvarande verksamhet vid andra statliga verk, där man vill an-
vända anslag mer flexibelt än vad villkoren för driftsanslagen medger.

Ytterligare finns annat anslag (anden bevilling), som kan användas när utgifterna
från momentet i fråga eller inkomster på det inte har direkt samband med myn-
dighetens egentliga verksamhet.

I den isländska budgeten används tre olika typer av utgiftsanslag:
− driftskostnader
− transfereringar och
− investeringar och underhåll.

Anslagssystemet är i princip mycket flexibelt; beloppet för anslagssparandet kan
föras över till följande finansår och underskott reducerar anslaget påföljande fi-
nansår.

4.3 Flexibla element i budgeten

Ett viktigt tema i budgetreformerna på 1980-talet var att minska centralstyrningen
och öka myndigheternas rätt att själva besluta om resursdimensioneringen och
anslagsanvändningen. I detta syfte minskade man bl.a. antalet anslag och över-
gick till driftskostnadsanslag, överförde anslag från ett budgetår till ett annat,
mildare bestämmelserna om inrättande och indragande av tjänster samt gav myn-
digheterna rätt att själva inrätta de tjänster och befattningar de behövde.

Nedskärningen av antalet driftskostnadsanslag och ökningen av anslagen för
överföringsutgifter hörde till de budgetreformer som genomfördes i slutet av
1980-talet och början av 1990-talet. De förfaranden som har införts på 1990-talet
har ytterligare bidragit till att göra anslagsanvändningen smidigare och lindrat
tillämpningen av ettårsprincipen i samband med budgeten. Detta har inneburit att
totalsumman av de överförda anslagen har vuxit, vilket har uppfattats som ett
problem i alla de nordiska länderna. I Sverige och Danmark har man försökt av-
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hjälpa det genom att ta in en specificering av överföringsanslagen i budget-
motiveringen, så att parlamentet bättre kan bedöma det totala anslagsbehovet.

I Sverige ingår i budgetpropositionen ett sammandrag av överföringsanslagen,
specificerade enligt överförda från föregående år, i budgeten beviljade och dispo-
nibla anslag tillsammans med den nyaste utgiftsprognosen.

Exempelvis vid budgeteringen i Danmark iakttas i regel ettårsprincipen, även om
det finns några undantag. De tidigare begränsningarna i överföringen av anslag
har ändrats ett par gånger under 1990-talet. Enligt nu gällande regler överförs
anslagssparandet automatiskt till följande finansår. Maximumgränsen för överfö-
ringen har avlägsnats, men om det överförda beloppet överstiger 5 milj. kr och är
större än 10 % av bruttoutgifter, skall det i kommentarerna till överföringsöver-
sikten  i budgetförslaget anges när och hur det överförda anslaget har planerats att
användas.

Till följd av resultatstyrningen har också bestämmelserna om inrättande av
tjänster delvis upphävts eller t.o.m. helt slopats när det gäller lägre tjänster. I dag
har alla myndigheter i Norden i princip rätt att inrätta och indra tjänster och be-
fattningar inom de lägre löneklasserna. När det gäller inrättande av tjänster i de
högre löneklasserna har däremot alla länder alltjämt vissa begränsningar.

I Danmark gäller en delvis dubbel reglering av personalutgifter: dels finns det
ramar för personalutgifterna, dels finns det ett förfarande för inrättande av högre
tjänster och befattningar. Med högre tjänster avses tjänster i löneklass 37 och
uppåt (motsvarar en byråchefslön) eller motsvarande befattningar med avtalslön.
Inrättande av en sådan tjänst skall godkännas av finansministeriet. Ministeriet
upprätthåller också ett centralregister med en sifferkod19 för var och en av dessa
tjänster. Detaljerade anvisningar för motiveringen till tjänsteförslaget ingår i till-
lämpningsföreskrifterna för budgeten.

Tjänsterna inom de högre löneklasserna specificeras också alltid i budget-
motiveringen. Till övriga delar anges i budgetmotiveringen hur antalet årsverken
utvecklas.

De frågor som gäller inrättande av tjänster behandlas tre gånger om året: i juni i
samband med den egentliga budgetpropositionen, i oktober när regeringen ger sitt
förslag till ändring av den egentliga budgeten och i november när regeringen be-
handlar förslaget till justering av den slutliga budgeten.

                                                
19 Vejledning til Stillingsnummersystemet, Økonomistyrelsen.
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5. Budgetbehandlingen i parlamentet

Budgeterna i de nordiska länderna behandlas i de respektive parlamenten enligt
två olika typer av förfaranden. Det finsk-danska förfarandet, som tillämpas också
i Island innebär att detaljbehandlingen av regeringens budgetproposition är kon-
centrerad till statsfinansutskottet. Utskottet utarbetar ett budgetbetänkande som
behandlas i parlamentets plenum. Fackutskotten behandlar inte penningfrågor i
samband med budgeten. I Finland kan dock fackutskotten till statsutskottet ge ett
utlåtande om de anslagsfrågor som faller inom deras behörighetsområden.

I Norge och Sverige spelar fackutskotten en mycket viktigare roll vid behand-
lingen av budgeten än i Finland och Danmark. I det norska och svenska parla-
mentet kan flera riksdagsledamöter delta i behandlingen av budgetfrågorna. Där
behandlar fackutskotten de delar av budgetpropositionen som gäller deras behö-
righetsområden och utarbetar sina betänkanden om dem, och beslut om dessa
fattas i plenum.

I bilaga 4 ingår en förteckning över de utskott inom de nordiska parlamenten som
deltar i behandlingen av regeringens budgetproposition.

5.1 Norge
I samband med behandlingen av budgeten för 1998 förnyas behandlings-
ordningen. Stortingets budsjettreformutvalg kom i sitt betänkande20 fram med mer
än 20 förslag som gällde budgetbehandlingen i utskott och plenum samt besluts-
fattandet i budgetfrågor. Enligt den nya behandlingsordningen avger regeringen i
början av oktober, senast tre dagar efter det höstsessionen inletts, sin budgetpro-
position21 och en samhällsekonomisk översikt22 till Stortinget, där behandlingen
efter remissdebatten delas upp på utskotten23.

Finansutskottet har den viktigaste rollen i budgetberedningen. Det avlämnar se-
nast den 20 november sitt betänkande (B.innst.S.nr.I) om linjerna i regeringens
ekonomiska politik och budgeten24 samt ett förslag till budgetramar. Dessa består
av 23 nettoutgifts- och 2 inkomstramar enligt särskilt beslut av Stortinget. Samti-
digt ger finansutskottet ett separat betänkande om skatter och avgifter samt stats-
bidrag till kommunerna.

                                                
20 Innstilling fra utvalget for vurdering av reformer av Stortingets behandling av stats- og nasjonalbudjettet,
20.3.1997.
21 St prp nr 1, Statsbudsjettet medregnet folketrygden for budsjetterminen.
22 St.meld.nr 1, Nasjonalbudsjettet.
23 Innst.S.nr.1 (1996-97)
24 Budsjett-innst.S.I, Innstilling fra finanskomiteen om Nasjonalbudsjettet og forslag til statsbudsjett
medregnet folketrygden. (=Finansinnstillingen)
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Stortinget behandlar dessa betänkanden inom en vecka vid den första plenarbe-
handlingen av budgeten (finansdebatten), som tar två dagar i anspråk. Härvid
fattas ett definitivt beslut om budgetramen för varje utgiftsområde. Beslutet är
med tanke på den fortsatta budgetbehandlingen bindande för utskotten. Budget-
behandlingen fortsätter i fackutskotten, vilka utarbetar betänkanden om sina re-
spektive utgiftsområden. Fackutskottens betänkanden behandlas före den 15
december vid Stortingets plenum. Budgeten stadfästs och trycks så snart behand-
lingen av utskottens betänkanden är slutförd.

Enligt den nya behandlingsordningen faller det nuvarande balanseringsförslaget
S.III bort. Också besluten om inrättande och indragande av tjänster delegeras till
de berörda departementen, och behandlas inte längre av Stortinget.

En del av kommitténs förslag krävde ändring av riksdagsordningen och bevil-
lingsreglementet, vilket i Norge kan genomföras med enkel majoritet i Stortinget.
Systemet gäller till 30.9.2001, då en grundlig utredning skall göras om erfaren-
heterna av det.

I jämförelse med många andra parlament har det norska Stortinget av hävd spelat
en stark och självständig roll i budgetbehandlingen. Det har åtminstone under
senare år gjort betydligt mera tillägg i budgetpropositionerna än riksdagen i Fin-
land.

5.2  Sverige

Riksdagens budgetbehandling har under 1990-talet ändrats i praktiskt taget samt-
liga led. Den inleds redan i april när regeringen lägger fram ”en förbudget”, den
ekonomiska vårpropositionen, där nivån på de statliga utgifterna låses tre år i för-
väg av ett utgiftstak och besluten om budgeten fattas i två steg på hösten: riksda-
gen fastställer i det första steget ett utgiftstak och ramar som den måste hålla sig
inom i det andra.

Vid behandlingen av vårpropositionen följer riksdagen en särskild arbetsordning.
Efter plenardebatten lämnas propositionen till finansutskottet, som ansvarar för
beredningen av betänkandet om propositionen. Då kan oppositionspartierna
komma med motförslag till regeringens förslag. Också de övriga utskotten kan
avge egna utlåtanden. Behandlingen av vårpropositionen utmynnar i att riksdagen
dels fastställer ett utgiftstak för sista året i en treårsperioden, dels godkänner en
preliminär fördelning av utgifterna på utgiftsområden för hela treårsperioden.
Detta äger rum i mitten av juni.

Riksdagens beslut om utgiftstaket är inte rättsligt bindande utan det kan ses som
ett starkt budgetpolitiskt åtagande av den sittande regeringen att föra en politik
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som innebär att de samlade statsutgifterna håller sig inom angivna nivåer. Riks-
dagen kan dock ompröva ett tidigare fastställt utgiftstak till exempel efter ett re-
geringsskifte eller om det i samband med budgetbehandlingen framkommer ett
oväntat behov att öka utgifterna.

I det första skedet av behandlingen av regeringens budgetproposition behandlar
finansutskottet först inkomsterna, tar ställning till budgetens slutsumma och för-
delningen av utgifterna mellan de olika utgiftsområden samt utarbetar ett eget
betänkande om budgetpropositionen. Övriga utskotten yttrar sig till finansutskot-
tet om de utgiftsområden som de hat ansvar för. Utskotten kan även föreslå för-
ändringar i utgiftsområdenas storlek och förorda omfördelningar mellan
utgiftsområden. Finansutskottet tar ställning till utskotten förslag och utarbetar ett
samlat förslag som behandlas sedan i plenum i mitten av november.

I behandlingens andra skede diskuterar fackutskotten de ärenden som gäller deras
respektive utgiftsområden och tar ställning till regeringens förslag och anslags-
fördelningen på de olika posterna. Diskussionen utgår från de bindande budget-
ramar som fastställts i plenum, och inom vilka utskottens ändringsförslag måste
inrymmas. Fackutskotten kan i detta skede omfördela utgifterna, men eventuella
anslagstillskott måste balanseras genom nedskärningar i övriga anslag inom ut-
giftsområdet. Fackutskottens slutliga betänkanden måste vara färdiga i början av
december, varefter det behandlas i plenum. Det definitiva beslutet om budgetens
innehåll fattas i mitten av december.

Tidigare fattade riksdagen beslut om ca 600 separata anslag. Besluten fattades
fortlöpande under perioden mars - maj och först i början av juni stod summan av
utgifter och inkomster i budgeten klar. Enligt det nya förfarandet övergick man i
riksdagsbehandlingen av budgeten till ett s.k. block-vote-förfarande. Där ställs i
omröstningen regeringens slutliga förslag mot oppositionens alternativa förslag.
Liknande förfarande infördes också i Norge i samband med behandlingen av
1998 års budget.

Enligt det nya förfarandet koncentreras budgetbehandlingen i riksdagen till tre
månader i stället för tidigare fem. Samtidigt minskade osäkerheten beträffande
budgetens slutsumma markant. Reformen ger en minoritetsregering bättre möjlig-
heter att driva igenom sitt budgetförslag, eftersom oppositionspartierna måste få
en majoritet i riksdagen bakom sitt eget budgetförslag. Också skillnaderna mellan
regeringens och oppositionens budgetlinjer framstår tydligare än tidigare, efter-
som också oppositionens alternativ måste omfatta hela budgeten. Likaså tycks det
bli svårare för riksdagsutskotten att avvika från den vid behandlingen av den
ekonomiska vårpropositionen godkända budgetlinjen, och de enskilda riksdagsle-
damöternas möjligheter att driva igenom egna anslagsförslag blir mer begränsade.
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5.3 Finland

Efter regeringsbehandlingen och presidentföredragningen avlämnas budgetpropo-
sitionen till riksdagen. Efter remissdebatten där vidtar behandlingen i statsut-
skottet. Därförinnan kan rikdagsledamöterna göra budgetmotioner, som behand-
las i statsutskottet tillsammans med budgetpropositionen. Samtidigt som budgeten
behandlas i statsutskottet behandlar riksdagen de lagförslag som hör samman med
verkställandet av budgeten.

Tidigare kunde en minoritet på 1/3 lämna ett lagförslag vilande över nyval. Enligt
nuvarande bestämmelser behövs enkel majoritet för att lämna ett lagförslag
vilande, utom i frågor som gäller grundtryggheten. För ändring av lagstiftningen
om grundtryggheten krävs en majoritet på 5/6.

I statsutskottet delas behandlingen av budgetpropositionen upp på nio sektioner
(bilaga 4). Sektionerna hör sakkunniga inom olika områden och utarbetar inom
sina respektive områden förslag till statsutskottets betänkande.

När statsutskottet har färdigställt sitt budgetbetänkande behandlas det endast en
gång i riksdagen. Utgående från riksdagens beslut uppgörs riksdagens skrivelse
om budgeten, och denna utgör sedan den egentliga godkända budgeten, som un-
dertecknas av riksdagens talman och generalsekreterare. Därefter lämnas den till
statsrådet.

5.4 Danmark

I Danmark skall förslaget till budgetlag enligt grundlagen avlämnas till Folke-
tinget fyra månader före budgetårets början. Därför ges det skriftligen till Folke-
tinget redan i augusti mitt under ledamöternas semester. Talmannen sänder
formellt förslaget till finansutskottet utan att det har tagits upp vid plenum. I öv-
rigt behandlas budgetförslaget i Folketinget på samma sätt som andra lagförslag.
Det tas upp i plenum tre gånger, och däremellan behandlas det i finansutskottet.

Budgetförslaget tas första gången upp till behandling i plenum när Folketinget
åter har samlats i oktober. Efter remissdebatten går det till finansutskottet för
fortsatt behandling. Också den andra plenarbehandlingen är rätt kort, även om det
då är möjligt att rösta om enskilda huvudtitlar (paragrafer). (Vid behandlingen av
vanliga lagförslag görs förslag till ändring av lagens innehåll i samband med den
andra plenarbehandlingen.)

Utskottsbehandlingen av budgeten koncentreras till finansutskottet, som har 17
medlemmar, och som bereder lagförslaget för Folketingets beslut. I utskottet de-
las budgetförslaget upp mellan medlemmarna så att var och en ansvarar för be-



58

handlingen av en eller flera huvudtitlar. Utskottet har ett sekretariat, och kan
dessutom anlita tjänstemän från de olika ministerierna som tekniska experter.

Utskottet ställer vanligen både skriftliga och muntliga frågor till ministrarna. Ut-
gående från dessa sammanställer det för den andra budgetbehandlingen ett for-
mellt betänkande som innehåller frågorna och svaren och de aspekter som man
diskuterat muntligen med ministrarna. I budgetbehandlingens andra skede tar ut-
skottet ställning till dels finansministeriets, dels partiernas ändringsförslag. Också
i detta skede ställer utskottet frågor, på samma sätt som vid den första budgetbe-
handlingen, och diskuterar med finansministern de ändringar som man eventuellt
har kommit överens om med regeringen och oppositionen. Slutligen avger ut-
skottet sitt extra betänkande som innehåller alla ändringsförslag, partiernas ställ-
ningstaganden till dem och hela regeringens förslag.

Budgeten godkänns vid den tredje behandlingen i plenum. Vid den slutliga ple-
narbehandlingen röstar Folketinget först om de förslag som stöds av en majoritet.
Därefter röstas det om de återstående förslagen som helhet. Beslutet gäller dock
bara utgifterna under följande år, trots att budgeten för varje anslag också inne-
håller utgiftskalkyler för de tre följande åren.

Efter att budgeten (finanslagen) har vid den tredje behandlingen godkänts av Fol-
ketinget är det endast regeringen, som kan komma med ändringsförslag (aktstyk-
ker) till den. Ändringsförslagen behandlas av Folketingets Finansutskott, som
utövar på hela Folketingets vägnar också verkställande makt i samband med bud-
geten. Utskottet samlas under sessionerna varje vecka för att behandla de teknis-
ka förslag till ändring av budgeten som finansministeriet har godkänt.

5.5 Island

Den isländska budgeten behandlas i Alltinget såsom övriga lagar. Av tradition är
budgetpropositionen det första ärendet som framläggs vid inledningen av Allting-
ets höstsession den 1 oktober. Budgetpropositionen presenteras av finansminis-
tern vid dess första behandling i plenum, varefter den remitteras till budget-
utskottet för en detaljerad behandling.

Budgetutskottet har huvudansvaret för beredning av budgetförslaget. Budget-
utskottet begär dock synpunkter av de övriga utskotten om deras respektive äm-
nesområden och dessa synpunkter bifogas till utskottets betänkande inför den
andra behandlingen i plenum. Likaså lämnar fackutskotten förslag på hur odelade
budgetposter (samlingsposter) skall fördelas. Respektive fackutskott sköter samt-
liga ärenden och samtal med utomstående vad beträffar dessa budgetposter.
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Vid genomgång av budgetpropositionen tar budgetutskottet emot sakkunniga,
bl.a. representanter från samtliga ministerier, ämbetsmän från verk och institutio-
ner, kommunalpolitiker och representanter för olika fria föreningar. Utskottet
lämnar sitt utlåtande och sina ändringsförslag till den andra behandlingen i ple-
num, som vanligen äger rum i början av december.

Inför den tredje behandlingen i plenum, ungefär den 20 december, avger budget-
utskottet sitt tilläggsbetänkande och ändringsförslag. Likaså lämnar ekonomi- och
handelsutskottet, som bl.a. behandlar skattefrågor, en redogörelse om budgetför-
slagets inkomstsida. Budgetförslagets slutbehandling avslutar vanligen Alltingets
höstsession. Samtidigt antas också regeringens förslag till ändringar i skattelag-
stiftningen och propositionen om övriga statsfinansiella åtgärder.

Budgetutskottet utövar även verkställande makt under budgetåret. I budget-
propositionens § 7 ges regeringen olika bemyndiganden under budgetåret, men
för vissa av dessa behövs budgetutskottets godkännande. Utskottet kan således
fatta beslut i detta sammanhang. Utskottet behandlar dessutom fördelningen av
stora odelade poster i budgeten, exempelvis sjukhusanslagen, och ser över olika
avtal som ingås på statens vägnar, t.ex. serviceavtal och avtal rörande gymnasie-
skolan.
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6. Verkställandet av budgeten och styrning av
anslagsanvändningen

Kärnan i de nordiska budgetreformerna har legat i genomförandet av ett resultat-
orienterat styrsystem inom statsförvaltningen. Genomförandet av parlamentets
beslut konkretiseras inte bara i budgetberedningen utan också i verkställandet av
budgeten och styrningen av anslagsanvändningen. Denna dialog förs mellan re-
geringen/ ministerierna och myndigheterna. Den omfattar dels de officiella do-
kumenten och förfarandena, dels den inofficiella kommunikationen mellan
ministerierna och myndigheterna.

De nordiska länderna tillämpar härvidlag något olika förfaranden, beroende både
på budgetens lagstiftningsmässiga ställning och förvaltningskulturen och på be-
hörighets- och styrningsrelationerna mellan de olika statsorganen. I Finland,
Danmark och Island har man i resultatstyrningen mellan ministerierna och myn-
digheterna gått in för ett formellt bilateralt avtalsförfarande, medan Norge och
Sverige tillämpar en ensidig ”planstyrning”. Det innebär att departementet i Nor-
ge och regeringen i Sverige fastställer de beslut om fördelning av anslagen (tilde-
lingsbrev/regleringsbrev) genom vilka myndigheternas verksamhet och
finansiering styrs. Nedan granskas reglerna för verkställandet av budgeten och de
förfaranden som används vid tillämpningen av resultatstyrningen.

6.1 Norge

I Norge är budgeten formellt ett Stortingsbeslut, i vilket Stortinget beslutar om
anslagen och användningen av dem och bemyndigar respektive departement att
använda den verkställande makten. Tabell 6.1 visar ett exempel på undervisnings-
utskottets betänkande, där det förslår för Stortinget att Kirke-, utdannings- och
forskningsdepartementet skall beviljas de i budgetpropositionen föreslagna ansla-
gen och tilläggen till dem, samt fullmakter att använda anslagen.

Tabell 6.1. Utdrag ur betänkande av undervisningsutskottet vid Stortinget i
Norge

Komiteen viser til det som er sagt foran og rår Stortinget til å gjøre følgende vedtak:
I. På statsbudsjettet for 1997 bevilges under følgende kapitler og med slik fordeling på de enkelte poster som
foreslått i proposisjonene og i denne innstilling:
A. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.
Utgifter:
 Kap. 200   Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet kr            139.599.000
 Kap. 203   Statens utdanningskontorer    kr                                         132.728.000
III. Merinntektsfullmakter
Stortinget samtykker i:
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1. at Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet i 1997 kan overskride bevilgninger mot tilsvarende me-
rinntekter under kapitler og poster som angitt i tabellen: …
Fullmakt til å overskride bevilgninger under Kap. 200 postene 01 og 11mot tilsvarende merinntekter under
Kap. 3200 post 02...
2. at bevilgningene til oppdragsvirksomhet under postene 21 i 1997 kan overskrides mot tilsvarende merinn-
tekter.
IV. Tilsagnsfullmakter
Stortinget samtykker i at Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet i 1997 kan:
1. gi tilsagn om tilskudd til opplæring for fremmedspråklige elever i grunnskolen for 1. halvår 1998 (2. halvdel
av undervisningsåret 1997-98) etter de satsene som blir fastsatt for 2. halvår 1997 (1. halvdel av undervisnings-
året 1997-98), jf. kap. 221…
V. Fullmakter vedrørende fast eiendom
Stortinget samtykker i at:
1.  Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet vederlagsfritt overfører til fylkeskommuner statseiendom-
mer, utstyr og rettigheter som nå er knyttet til statlige videregående skoler, jf. kap. 235.…

När Stortinget godkänner budgetförslaget fastställer det också målen för de statli-
ga verkens verksamhet och anslagsanvändning i den form som anges i budget-
motiveringen. Motiveringstexterna är ofta rätt ingående och kan innehålla också
detaljerade föreskrifter om verkställandet av budgeten.

På grund av det norska systemet med ministerstyre har departementen ansvaret
för hur de i budgeten angivna anslagen används och hur Stortingets övriga beslut
verkställs. Principerna för den ekonomiska styrningen finns upptagna i bestäm-
melserna om statens ekonomiförvaltning. Enligt dessa skall varje departement
inom sitt förvaltningsområde ställa upp resultatmål för användningen av anslagen
och på ett ändamålsenligt sätt rapportera om hur de uppnåtts. I detta syfte är de-
partementen skyldiga att se till att de olika funktionerna beskrivs med hjälp av
sådana indikatorer att man kan bedöma hur resultaten har uppnåtts. Detta gäller
även överföringsanslag.

När budgeten har stadfästs får de statliga verken tillgång till de anslag som anvi-
sats dem genom ett ”tildelingsbrev” som styr verkställandet av budgeten. I be-
slutet anges vanligen:
− en driftsplan som upptar inkomster och utgifter på de olika momenten samt

förändringar i personalramen
− verksamhetens mål och prioritetsområden samt de ur dem härledda resultat-

målen
− en tidtabell för resultatrapporteringen samt eventuella ytterligare utredningar i

samband med rapporteringen
− vilka indikatorer som skall användas vid resultatuppföljningen
− administrativa fullmakter i samband med tillämpningen av budgeten och andra

begränsningar i medelsanvändningen.

Motsvarande frågor tas i tillämpliga delar också upp i departementens interna
beslut om anslagsfördelningen.
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Resultatdiskussionerna mellan departementet och verkscheferna förs vanligen två
gånger i året. Den första diskussionen äger rum vid månadsskiftet februari/mars,
före regeringens ramförhandlingar. Då tar man bl.a. upp myndighetens verksam-
hetsberätelse, vilka resultat som uppnåtts och de behov av ändringar som dessa
eventuellt föranleder. Samtidigt diskuterar man preliminärt vilka ändringar som
behövs i följande års budget och vilka frågor som skall rapporteras separat. Den
andra diskussionen förs vid månadsskiftet augusti/september, före beredningen av
departementens budgetförslag. Då tar man vanligen upp myndighetens resultat
under det första halvåret och eventuella resultatavvikelser.

I systemet med resultatavlönade myndighetschefer ingår också resultatförhand-
lingar mellan myndighetens chef och ledningen för det berörda departementet.
Vid dem går man igenom de mål som ställts upp för myndigheten och dess chef
och bedömer de resultat som uppnåtts.

Med vissa intervaller skall departementen göra eller låta göra särskilda utred-
ningar i vilka det analyseras hur väl myndigheten har uppnått målen för verksam-
heten. Här betonas särskilt de samhälleliga verkningar som eftersträvats. Utvär-
deringarna kan omfatta antingen hela myndighetens verksamhet eller bara någon
del av den. Vid valet av utredningsobjekt betonar man bl.a. den politiska betydel-
sen, verksamhetens ekonomiska vikt, resultatutvecklingen och den förmodade
effektiveringspotentialen.

6.2 Sverige

Den svenska budgeten innehåller av hävd en omfattande motiveringsdel i vilken
regeringen motiverar anslagsanvändningen i detalj, i jämförelse med t.ex. den
finska budgetpropositionen. Nämnas må dock att budgetdokumenten under de
senaste två åren har varit mera knapphändiga än tidigare.

Enligt det svenska förvaltningssystemet bemyndigar riksdagen regeringen att ge
närmare föreskrifter om budgettillämpningen. Detta sker främst genom de av re-
geringen godkända regleringsbreven. Dessa utgör de viktigaste resultatstyrnings-
dokumenten, och innehåller föreskrifter om myndighetens verksamhet och
anslagsanvändning. Regleringsbreven innehåller vanligen bl.a.:
− myndighetens del av de effektmål som riksdagen har godkänt inom de olika

utgiftsområdena, verksamhetsmål och närmare anvisningar om återrapporterin-
gen

− särskilda uppdrag för myndigheten
− ekonomiska förutsättningar och villkor för myndigheten samt
− bemyndiganden och övriga särskilda villkor för verksamheten.
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Tabell 6.2. Exempel på regleringsbrevet för åklagarväsendet i Sverige

1 VERKSAMHET
1.1 Effektmål
I budgetpropositionen (prop.1998/99:1) under utgiftsområde 4 anges effektmål som rör åklagarorgani-
sationens verksamhet. Dessa är
− att tillförsäkra den enskilde rättssäkerhet och rättstrygghet
− att minska brottsligheten och öka tryggheten
Åklagarorganisationens del av effektmålen inom utgiftsområde 4 är att
− tillförsäkra den enskilde rättssäkerhet och rättstrygghet
− se till att den som har begått brott lagförs
Verksamhetsmål 1
Kampen mot våldsbrott, narkotikabrott och ekonomisk brottslighet (inkl. miljöbrott) skall prioriteras.
Särskild uppmärksamhet skall ägnas den grova och gränsöverskridande brottsligheten, den mc-relaterade
brottsligheten, brott med rasistiska inslag, våld mot kvinnor och övergrepp mot barn.
Återrapportering
− Resurser som lagts ned på ärenden som rör våldsbrott, narkotikabrott samt ekonomisk brottslighet
(inkl. miljöbrott).
− Vilka åtgärder som vidtagits för att prioritera ärenden som rör våldsbrott, narkotikabrott samt ekono-
misk brottslighet (inkl. miljöbrott).
− Åtgärder som vidtagits mot den grova och gränsöverskridande brottsligheten, den mc-relaterade
brottsligheten, brott med rasistiska inslag, våld mot kvinnor och övergrepp mot barn. När det gäller brott
med rasistiska motiv skall brottet olaga diskriminering redovisas särskilt.
Verksamhetsmål 2
Förundersökningarnas kvalitet skall höjas.
Återrapportering
− Andelen ärenden som har lett till lagföring. Större skillnader i förhållande till år 1998 respektive mel-
lan åklagarmyndigheterna skall förklaras.
− Andelen av totala resurser som använts till förundersökningsledning
− En redovisning av vilka åtgärder som vidtagits med anledning av regeringens beslut den 12 september
1996 om samarbete med polisen.
− Vidtagna åtgärder för att förbättra åklagarnas förundersökningsledning.
− En bedömning av om förundersökningarnas svårighetsgrad förändrats….

FINANSIERING
2.1 Anslag
B 1 Åklagarorganisationen
Ramanslag 620 140 000 kr
Anslaget disponeras av Riksåklagaren.
Villkor
1. Riksåklagaren får utöver tilldelat anslagsbelopp disponera en anslagskredit på högst 18 604 000 kr.
2. Av anslaget får högst 30 000 000 kr användas för Riksåklagarens verksamhet.
2.2 Övriga bemyndiganden och ekonomiska villkor
Räntekonto
Riksåklagaren har tillgång till ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret.
Kreditutrymmets storlek är 62 014 000 kr. Till kontot överförs varje månad en tolftedel av 620 140 000
kr.
Finansiering av anläggningstillgångar
Riksåklagaren disponerar under budgetåret 1999 en låneram på 63 000 000 kr i Riksgäldskontoret för
finansiering av anläggningstillgångar som används i verksamheten.
Rekvisition
Efter rekvisition till Regeringskansliets förvaltningsavdelning kan medel betalas ut till åklagarorgani-
sationen från anslaget F 7 Diverse kostnader för rättsväsendet.
Finansiering av åtgärder för utvecklingssamarbete på rättsområdet
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Regeringen har slutit bilaterala avtal med de baltiska staterna om utvecklingssamarbete på rättsområdet.
Utgifter för genomförande av dessa avtal och andra insatser för utvecklingssamarbete på rättsområdet
skall finansieras med biståndsmedel enligt principen om full kostnadstäckning.

Beredningen av regleringsbreven sker vid departementen samtidigt med den öv-
riga budgetberedningen. Utkasten till regleringsbrev lämnas vanligen till myndig-
heterna redan i september, och kan då användas vid planeringen av
verksamheten. Regeringen stadfäster regleringsbreven när riksdagen har slutfört
budgetbehandlingen.

6.3 Finland

I Finland är verkställandet av budgeten och styrningen av anslagsanvändningen
mer decentraliserad än i de övriga nordiska länderna. Huvudsakligen sker styr-
ningen av anslagsanvändningen som en föregripande finansövervakning via all-
männa tillämpningsföreskrifter och behandling enligt lista i regeringens finans-
utskott. Resultatstyrnings- och kontofördelningsdokumenten har också betydelse
vid styrningen och övervakningen av anslagsanvändningen.

I tillämpningsföreskrifterna finns anvisningar om hur ekonomiska frågor skall
behandlas. Ekonomiskt och principiellt viktiga frågor, som skall tas upp vid stats-
rådets sammanträde eller som hör till ministeriets behörighetsområde, behandlas i
statsrådets finansutskott innan beslut i saken fattas. Vid finansministeriets be-
handling av finansärenden skall bl.a. behandlas överskridningar av förslagsanslag
och ofördelade anslag, om de inte är så viktiga att de kräver behandling i statsrå-
dets finansutskott.

Det allmänna syftet med tillämpningsföreskrifterna är att också de ärenden som
gäller statens ekonomiförvaltning skall behandlas på ett ändamålsenligt och eko-
nomiskt sätt enligt enhetliga grunder och principer. Här ingår också egna före-
skrifter för olika myndigheter, som gäller bl.a. överskridning av förslagsanslag
och fastställande av kontoplan samt anskaffning och användning av produk-
tionsinsatser.

Innehållet i resultatstyrningsdokumenten definieras inte egentligen i budgetför-
ordningen. Ett resultatavtal ingås mellan ministeriet och de resultatstyrda myn-
digheterna inom dessas förvaltningsområde. Resultatavtalet skall innehålla minst
de mål som ingår i budgetpropositionen, men mera preciserade. I resultatavtalen
beaktas också de mål som angetts i statens revisionsverks revisionsberättelser.

I ett resultatavtal ingår i allmänhet:
− strategiska mål för de närmaste åren, samt riktlinjer för de tre följande åren
− resultatmål utryckt som effektmål, mål för den interna effektiviteten och lön-

samhetsmål för den avgiftsbelagda verksamheten för följande år.
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− resurser, inklusive beviljade och överförda anslag samt disponibla årsverken,
− avtalets giltighetstid och uppföljning.

Budgetens kontofördelningsdokument är en kontoplan som har utarbetats med
iakttagande av budgetens indelning i avdelningar och huvudtitlar. Det utgör
grunden för bedömningen av budgetutfallet. Här ingår inkomstkalkylerna och
delar av dem, samt anslagen och delar av dem för de i inkomststaten angivna an-
vändningsändamålen, specificerade med minst den noggrannhet som riksdagen
har beslutat. Kontofördelningen innehåller också hänvisningar till de lagar och
bestämmelser som direkt styr inkomsterna eller anslagsanvändningen. Riksdagen
kan också bemyndiga ministeriet att flytta anslag mellan budgetens kapitel inom
förvaltningsområdet.

6.4 Danmark

På grund av det danska systemet med ministerstyre bemyndigar Folketinget när
budgeten har blivit godkänd ministrarna att använda de beviljade anslagen för de
avsedda ändamålen och på motsvarande sätt att uppbära skatter och avgifter en-
ligt beslut. Anslagen tilldelas i praktiken vederbörande ministrarna, vilka genom
separata beslut delegerar rätten att använda anslagen till myndigheternas chefer.

I Danmark fördelas anslagen inte som i Norge och Sverige genom ett särskilt do-
kument. Däremot ger Folketinget i textanmärkningar i budgeten detaljerade an-
visningar om användningen av anslagen. De innehåller t.ex. fullmakter och
begränsningar i fråga om anslagsanvändningen, samt bestämmelser om uppbörd
av avgifter, användning av inkomster, samt beställningsfullmakter. I detta avse-
ende är Folketingets styrning av budgettillämpningen mera detaljerad än den
styrning som utövas av parlamenten i de andra nordiska länderna. Nedan ett ex-
empel på textanmärkningar i budgeten.

Tabell 6.3. Utdrag ur textanmärkningarna till trafikministeriets huvudtitel

Tekstanmærkninger
Dispositionsrammer m. V.
Nr.29.ad 28.22.21
Statens bilinspektion kan i 1996 og 1997 overskride driftsbevillinbeb med op til 10 pct.(akkumuleret).
Overskridelsen skal udlignes med et tilsvarende mindreforbrug senest med udgangen af 1998.
Andre bestemmelser.
Nr. 80. Ad 28.22.02
Trafikministeren bemyndiges til at opkreve gebyr for utfærdigelse av tilladelser til international gods-
transport med motorkøretøjer samt til international buskørsel.
Stk.2. Trafik- og erhverspolitiske hensyn indebærer, at der for tiden ikke nødvendigtvis søges fuld om-
kostningsdækning for samtlige gebyrer.
Stk.3. Der opkræves følgende gebyrer:
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A. Intrernational godstransport:
1. Fællesskabstilladelser (FST) 2.000 kr.
2. Bekräftede kopier af FST 1.000 kr
6. Øvrige tilladelser      60 kr
Stk.4. En midlertidig forlængelsen af en eksisterende tilladelsen kan ske gebyrfri, når den foretages i
sammanhæng med en ordinarie forlængelse af den tilsvarende nationale tilladelse med det formål at bringe
gyldighesperioden til at falde sammen.

Dessutom ger finansministeriet allmänna bestämmelser och anvisningar om till-
lämpningen av budgeten25.

Resultatstyrning och avtalsförfarande

De mål som finns uppställda i budgeten är ofta av allmän karaktär. De innehåller
mycket få resultatmål i operationell form, varför man i styrningen av de statliga
verken har övergått till en tydligare resultatstyrning. Danmark var det första land i
Norden som i styrningen mellan ministerier och statliga verk gick in för ett förfa-
rande med bilaterala resultatavtal. I bakgrunden fanns förändringar i styrsyste-
men, genom vilka man har försökt öka de politiska beslutsfattarnas möjligheter
att påverka styrningen av myndigheterna och samtidigt ge dem bättre verksam-
hetsmöjligheter.

Finansministeriet startade i början av 1992 ett pilotprojekt med resultatavtal med
utvalda statliga myndigheter. Tanken var att många allmänna bestämmelser eller
förfaringssätt som styr verksamheten, i enskilda fall kan utgöra ett hinder för en
rationell och effektiv verksamhet. Den ledande principen var ”noget for noget”,
vilket innebar att myndigheten fick använda sina anslag med en viss flexibilitet,
men samtidigt ställde ministeriet upp klara resultatmål, som måste uppnås.

I rapporten om resultaten av pilotprojektet26 tog man upp sammanlagt 31 sådana
hinder. Hit hörde bl.a. ministeriernas svårigheter att ställa upp klara resultatmål
på myndigheter, en ”ettårsoptimering” som berodde på osäkerheten till följd av
de årsbundna anslagsbeslut samt svårigheter att genomföra organisatoriska re-
former på grund av de reglerade löneutgifterna.

Från början av 1993 utvidgades försöket och i resultatavtalen betonades utöver
prestations- och produktivitetsmålen också en förbättring av servicenivån och
kvaliteten. Enligt numera etablerad praxis är ett resultatavtal ett avtalsliknande
dokument, som upprättas mellan ministeriet eller dess avdelning och myndighe-
ten vanligen på fyra år. Avtalen följer i allmänhet finansministeriets standardfor-
mulär, och innehåller vanligen:27

− ett förord av ministern

                                                
25 Budgetvejledning och budgethåndbog.
26 Fristyrelsesforsøg, Finansministeriet, 1991.
27 ”Vejledning om resultatkontakter”, s. 29
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− myndighetens strategiska mål och viktigaste uppgifter under avtalsperioden
− specificerade resultatmål under avtalsperioden och eventuella utvecklingsmål

(per uppgiftsområde)
− myndighetens budget samt frågor som gäller personalpolitik och avlöning samt
− avtalets giltighetstid, frågor som gäller rapportering och uppföljning.

Erfarenheterna av resultatavtalen kan kort sammanfattas på följande sätt:
− myndigheternas verksamhet har blivit effektivare i och med att målen för verk-

samheten är tydligare uppställda
− förhandlingarna mellan ministerierna och myndigheterna förs på en bättre nivå

än förut och samtidigt har kontakterna mellan myndigheterna och deras kunder
ökat

− resultatavtalen har fått större betydelse som strategiska styrningsinstrument
− de resurskrav som ingår i avtalen avgörs inom myndigheterna
− myndigheterna har stora möjligheter att påverka avtalens innehåll (vilket är i

deras eget intresse, eftersom det i allmänhet tryggar tillgången till korrekt in-
formation)

− resultatavtalen har förbättrat det interna ledarskapet inom myndigheterna

Det finns alltjämt flera problem förknippade med resultatstyrningen, bland vilka
de viktigaste är ministeriets/avdelningens otillräckliga kunskaper om de verkliga
förhållandena vid myndigheten, samt det ringa politiska intresset för myndig-
heternas verksamhet. I vissa fall är det också ett problem, att det råder oklarhet
om hur målen för myndigheterna skall ställas upp, vilket har samband med pro-
blemen med metoderna för resultatmätning. I vissa fall har man också märkt att
det existerar sådana verksamhet för vilka resultatstyrning inte är tillämplig.

6.5 Island

I Island sker verkställandet av budgeten i stort enligt samma principer som i
Danmark. Enligt gällande systemet med ministerstyre, ansvarar respektive mi-
nister för att deras verk/institutioner håller sig inom anslagsramarna. Ministerier-
na fordrar att verkscheferna i början av året utarbetar en finansieringsplan -
fördelad på månader - som baseras på budgetanslag och anslag som överförs
mellan år.

Alltinget tycks utöva en mera detaljerad styrning av anslag än till exempel den
finska riksdagen, vilket syns i de detaljerade anmärkningarna i budgetdokument,
som tillkommer under Alltingets budgetbehandling.

I slutet av 1997 infördes ett försök med resultatavtal mellan ministerier och stat-
liga verk. Avtalsmodellen liknar det danska resultatkontraktsystemet. I avtalen
preciseras:
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− uppsatta mål och de resultat som avtalspartnerna kommit överens om
− budgeterade medel för avtalsperioden
− ramar för verkschefens handlingsfrihet

Avtalsförfarandet kommer att utvidgas framöver.

Det isländska systemet med användningen av anslag är flexibelt. Genom att
verk/institutioner kan överföra anslag mellan åren, får de större möjlighet till att
hålla sig inom anslagsramen. Anslagssparandet kan efter finansministeriets god-
kännande föras över till nästa budgetår, vilket ökar anslagen hos dem som uppvi-
sar överskott. Därmed kan verken/institutionerna behålla vinsten av de
driftsbesparingar och åtstramningar de gör. Samma princip gäller driftsunder-
skott, det reducerar följande års anslag med motsvarande belopp.

Verkschefer skall vidta åtgärder om utgifterna överskrider anslagsramen och in-
formera vederbörande fackministerium om de inte anser sig kunna uppnå balans.

Andra ändringar förväntas bli lösta på annat sätt än genom tilläggsanslag, i syn-
nerhet genom besparingar eller rationaliseringar som uppgår till samma belopp
under året.
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7. Uppföljning och rapportering

De reformer som gällt statsbudgeten och ekonomiförvaltningen har också inrik-
tats på uppföljningen av anslagsanvändningen, samt på rapporteringen mellan
dels regeringen och parlamentet, dels ministerierna och myndigheterna. Här har
särskilt inverkat övergången till ramstyrning och tillämpningen av utgiftstak i
budgeten samt införandet av resultatstyrning i stor skala vid ministeriernas styr-
ning av myndigheterna.

7.1 Rapportering till parlamentet

De viktigaste uppgifterna om användningen av statens medel och om de resultat
som uppnåtts med anslagen i budgeten ingår i Norge i ministeriernas budgetför-
slag, statens bokslut och de revisionsberättelser som publiceras av Riksrevisjo-
nen, vilken lyder under Stortinget.

Bilagorna till huvudtitlarna i regeringens budgetförslag innehåller den för an-
slagsstyrningen väsentliga informationen om verksamhetens mål och om de re-
sultat som uppnåtts under de två föregående åren. Exempelvis Kirke-, utdan-
nings- og forskningsdepartementet rapporterar i sin resultatrapport om verksam-
heten som sekretariat för den politiska ledningen, som förvaltningsorgan, som
verkställare av reformer och som arbetsgivare, samt om åtgärder för att förbättra
verksamhetens kvalitet. Nedan utdrag ur resultatrapporten i budgeten.

Tabell 7.1. Utdrag ur Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets re-
sultatrapport

Resultatrapport for 1998-99
Departementet har etatsstyringsansvar for ca. 120 underliggende virksomheter, og er dermed av de depar-
tementer som har flest underliggende virksomheter. I tillegg spiller kommunesektoren en sentral rolle
innenfor departementets virkeområde. Departementet forvalter også ca. 120 tilskuddsordninger. Et sær-
trekk ved Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet er at det ikke har en mellomliggende struktur
med underliggende direktorat eller liknende. Dette innebærer at departementet er behandlingsinstans for et
stort antall enkeltsaker fra underliggende institusjoner, organisasjoner, private og offentlige institusjoner
og privatpersoner, noe som medfører et betydelig arbeidspress på departementet. Oppfølgingen av de
store reformene i sektoren har også krevd en stor arbeidsinnsats i departementet, i likhet med omfattende
faglige utrednings- og utviklingsoppgaver. Reduksjonen i departementets driftsbudsjett i 1999 har stilt
departementet overfor store utfordringer og medført økt belastning på den enkelte medarbeider i departe-
mentet.
Departementet har arbeidet med følgende meldinger og proposisjoner som Regjeringen har lagt fram for
Stortinget:
− St.meld. nr. 25 (1998-99) Morsmålsopplæring i grunnskolen
− St.meld. nr. 26 (1998-99) Økonomien i den statlige høgskolesektoren
….
− Ot.prp. nr. 82 (1998-99) Om lov om teknisk fagskole 1. januar 1999 ble 334 stillinger i Kirke-, utdan-
nings- og forskningsdepartementet lønnet over departementets budsjett. Statskonsult la våren 1998 fram
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en rapport om ressursbruken i departementet (Rapport 1998:5 Kartlegging og analyse av ressursbruken i
Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet). Som oppfølging av rapporten har oppgave- og ansvars-
fordelingen blitt gjennomgått, og det har blitt foretatt endringer blant annet i organisasjonsstrukturen. …
….
Fra 1. januar 1999 er «KUF-skolen» etablert og har gjennomført kompetanseutvikling for departementets
ansatte innenfor jus, økonomi og IKT. I samarbeid med Handelshøyskolen BI og Universitetet i Oslo
gjennomføres det et Managementprogram, og i samarbeid med Administrativt Forskningsfond et lederut-
viklingsprogram.
Det har blitt arbeidet med klargjøring av departementets IKT-systemer for år 2000. Arbeidet går etter
planen, og departementet forventer ikke problemer ved overgangen til år 2000.
Det har blitt utarbeidet en Administrativ strategiplan for departementet for perioden 1999-2001.
Tiltak knyttet til departementets likestillingspolitiske ansvar har blitt nedfelt i et «Policy-notat om likestil-
ling 1999-2001».

Motsvarande resultatrapporter finns också i andra kapitel. Ofta ingår där tidsseri-
er med uppgifter om prestationer och kostnader, som visar hur anslagen har an-
vänts och hur verksamheten har utvecklats.

Statens bokslut (statsrekneskapen)28 bereds i Norge av finansdepartementet. Ut-
över statens inkomster, utgifter och kapitalredovisning innehåller det även bok-
slutet för socialförsäkringen och Spetsbergen, uppgifter om statsgarantier,
beställningsfullmakter, de offentliga fonderna, samt en redovisning av statens
aktieinnehav. Bokslutet hade tidigare karaktären av ett kameralt dokument, men
numera har finansdepartementet lagt till en omfattande textdel, i vilken det till
Stortinget rapporterar hur verksamheten inom de olika sektorerna har utvecklats
och hur målen har uppnåtts. Rapporteringen av olika politiksektorer varierar
mellan åren.

Statens bokslut behandlas i Stortinget först av finansutskottet, som avger sitt be-
tänkande om det. Bokslutet behandlas även vid plenum.

Också den svenska budgeten innehåller sedan gammalt riklig information om an-
slagsanvändningen, som riksdagen kan utnyttja vid detaljbehandlingen av bud-
geten. Finansdepartementet har inlett ett projekt för att förbättra denna upp-
följningsinformation, genom vilket man försöker hitta indikatorer för anslagsan-
vändningen som kunde stöda riksdagens styrning.

När man införde ett utgiftstak och budgetramar för de olika utgiftsområdena blev
det viktigare att man kunde följa upp anslagsanvändningen under budgetåret. I
den nya budgetlagen intogs en bestämmelse om regeringens redovisningsskyldig-
het inför riksdagen. Enligt den skall regeringen årligen till riksdagen rapportera
om anslagsanvändningen samt om statens tillgångar, skulder och ansvarsförbin-
delser. Dessutom skall den minst två gånger om året till riksdagen ge en delårs-
rapport som innehåller en prognos om budgetutfallet, om hur anslagen räcker till

                                                
28 St.meld.nr.3.
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och om lånebehovet. Samtidigt skall regeringen motivera eventuella stora avvi-
kelser från anslagen.

Redovisningsskyldigheten genomförs bl.a. så att regeringen till riksdagen i sam-
band med budgetpropositionen avlämnar en årsredovisning för staten29. Denna
har upprättats utifrån myndigheternas årsredovisningar och vissa andra redovis-
ningsuppgifter och innehåller för hela statskoncernen en resultaträkning, en ba-
lansräkning och en finansieringsanalys.

I Finland håller man på att förnya regeringens rapportering till riksdagen. En
verksamhetsberättelse över ministeriets hela förvaltningsområde infördes 1997.
Statens bokslut innehåller från och med 1998 både en kalkyl över hur budgeten
har utfallit och, som en ny del, bokslutskalkyler enligt affärsmässiga principer.

Statens bokslut hänger samman med den berättelse över statsverkets förvaltning
och tillstånd, som regeringen lämnar till riksdagen i september, och som behand-
las i samband med budgeten. I bokslutet tillämpas affärsmässiga principer för att
visa statens ekonomiska resultat och ställning, samt för att ge en rättvisande bild
av dessa. Den affärsmässiga bokföringen kompletterar uppföljningen av budget-
utfallet. Genom verksamhetsberättelserna för de olika förvaltningsområdena och
berättelsen om statens ekonomi vill man bredda rapporteringen och i fråga om
resultatmålen förbättra det informativa innehållet i motiveringen i budgetpropo-
sitionen.

Enligt riksdagsordningen skall till riksdagen avlämnas en berättelse över reger-
ingens åtgärder. Som bilagor till denna s.k. regeringens berättelse ingår för varje
förvaltningsområde en verksamhetsberättelse, som ministeriet skall utarbeta före
utgången av april. Verksamhetsberättelserna för de olika förvaltningsområdena
bygger på myndigheternas verksamhetsberättelser. I berättelserna skall också ingå
sådana uppgifter om statens fonder, affärsverk och aktiebolag som är väsentlig
för den styrning som staten utövar i egenskap av ägare.

I verksamhetsberättelsen för varje förvaltningsområde rapporteras om all medels-
användning i statsbudgeten under ministeriets huvudtitel och om den verksamhet
som finansierats med anslagen. Här ingår en beskrivning av verksamhet, ekonomi
och resultat inom alla förvaltningsområdets uppgiftsområden, dvs. Resultatom-
råden, och de organisationer som verkställer dessa uppgifter.

Verksamhetsberättelsen innehåller:
− en beskrivning av hur verksamheten inom ministeriets förvaltningsområde har

utvecklats, dess effekter samt serviceproduktionens produktivitet, kvalitet och
ekonomiska resultat,

                                                
29 Prop. 1997/98:1, Bilaga 5.
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− en redovisning om vilka verkningar som uppnåtts med de anslag, som inom
förvaltningsområdet beviljats för överföringsutgifter,

− en översikt av affärsverksamhet och annan ekonomisk verksamhet inom mini-
steriets verksamhetsområde,

− uppgifter om ministeriets verksamhet som räkenskapsverk, med iakttagande i
tillämpliga delar av vad som bestäms i 2 mom.,

− en redovisning om andra viktiga åtgärder som vidtagits inom ministeriets för-
valtningsområde.

Det är meningen att verksamhetsberättelserna för de olika förvaltningsområdena
skall bli det redskap, som ministerierna använder för att sköta sin redovisnings-
skyldighet i fråga om det egna förvaltningsområdets verksamhet och resultat.
Skyldigheten att rapportera om hela det egna förvaltningsområdet utvidgar mini-
steriernas skyldighet att producera uppföljningsinformation, som kan bedömas
offentligt, från att ha varit en rapporteringsskyldighet, som endast avser ministe-
riet i egenskap av räkenskapsverk, till att omfatta alla uppgiftsområden och orga-
nisationer inom hela förvaltningsområdet.

I Danmark publicerar finansministeriet utöver den normala anslagsuppföljningen
fyra gånger om året en budgetöversikt om budgetutfallet. Här ingår vanligen en
översikt om den offentliga ekonomin och konjunkturutvecklingen, samt om stats-
finansernas utveckling. Därtill innehåller rapporterna ofta översikter om andra
aktuella frågor med budgetanknytning. Budgetöversikten nr. 2 för år 1997 inne-
höll bl.a. en översikt om överföringsutgifter, statens personalförbruk, räntorna på
statsskulden samt en prognos för samhällsekonomins utveckling till år 2001.

Folketingets finansutskott genomför en detaljerad granskning av budgeten. Under
denna granskning begär ledamöterna bakgrundsinformation av ministerierna om
de frågor som behandlas. Ministerierna måste besvara dem skriftligt. Trots att
detta förfarande är en väsentlig del av parlamentsarbetet i Norden, tycks Folke-
tinget i Danmark flitigast utnyttja denna möjlighet.

I Island avlämnar både riksrevisionen och finansministeriet rapporter angående
budgeten och dess verkställandet till Alltinget. Åtminstone en gång per år skall
finansministern meddela om speciella ekonomiska åligganden som föreligger och
ännu ej förfallit till betalning. Likaså skall finansministern årligen rapportera om
statsfinansernas förutspådda utveckling, låneutvecklingen samt om avsteg från
den uppgjorda budgeten.

Riksrevisionen utger årligen två rapporter om förverkligandet av budgeten. Den
första rapporten innehåller en budgetuppföljning av de sex första månaderna och
den andra avser budgetutfallet för året.

Alltingets finansutskott deltar aktivt i uppföljningen av budgeten.
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7.2 Rapportering till regeringen

I Norge har uppföljningen och beredningen av budgeten och eventuella tilläggs-
budgeter en nära koppling. I budgetförslaget ingår en resultatrapporter som skall
läggas fram i samband med budgetberedningen. De ersätter den uppföljningsrap-
port som finansdepartementet tidigare två gånger om året utarbetade om anslags-
användningen och genomförandet av de viktigaste projekten.

Finansdepartementet följer med via centralbokföringen hur statens utgifter och
inkomster utvecklas, och utarbetar varje månad en rapport samt en utgifts- och
inkomstprognos.

År 1995 tog man i Sverige i bruk ett nytt system för anslagsuppföljning, enligt
vilket departementen varje kvartal rapporterar till finansdepartementet om ut-
nyttjandet av de viktigaste anslagen inom sina respektive förvaltningsområde och
uppgör en utgiftsprognos för innevarande budgetåret. Om kalkylerna visar ett
över- eller underskott på mer än 100 Mkr eller över 5 %, skall departementet
komma med förslag till åtgärder för att avhjälpa utgiftsavvikelsen. Utgående från
departementens rapporter utarbetar finansdepartementet en uppföljningsrapport
för regeringen. Betydande över- eller underskott i anslagen samt förslag till korri-
gering av dem rapporteras dessutom till riksdagen i samband med vårpropositio-
nen eller budgetpropositionen.

Statens centralbokföring sköts av Riksrevisionsverket, som varje månad uppgör
en rapport om användningen av de viktigaste anslagen och om budgetutfallet.
Riksrevisionsverket utarbetar också fyra gånger om året en budgetprognos som
innehåller en rapport om budgetutfallet och en prognos för året.

I Finland finns under räkenskapsperioden inte någon egentlig regelbunden for-
mell rapportering om hela budgetekonomin. Övervakningen sker i statsrådets fi-
nansutskott och i samband med beredningen av följande års budget.

I Danmark utarbetar ministerierna en särskilt uppföljningsrapport om utgiftsut-
vecklingen (rammeredogørelse) tre gånger om året: i början av maj, i mitten av
september och i mitten av november. Här visas både utgiftsutvecklingen under
budgetåret och prognoser för utgiftsutvecklingen under följande år. I maj-
rapporten ingår:
− det första mellanbokslutet över utgiftsutvecklingen under budgetåret
− ett sammandrag av omallokering av utgifter samt en prognos över hur de nya

lagar och beslut som ingår i budgeten kommer att påverka utgifterna under
budgetåret och följande år samt

− en uppskattning av hur lagar och förordningar kommer att påverka den kom-
munala ekonomin.
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I den andra och tredje uppföljningsrapporten ingår
− ett mellanbokslut över budgetens utfall
− en prognos över behovet av ändringar i utgifterna följande år
− en uppskattning av hur lagar och förordningar påverkar den kommunala eko-

nomin, med tanke på följande års kompensationsförhandlingar.

Dessutom redovisas det i samband med uppföljningsrapporten andra särskilda
frågor, t.ex. om anbudsförfarande inom förvaltningsområdet samt om överföran-
de av funktioner på utomstående företag.

På grund av Islands offentliga sektorns ringa storlek står förvaltningen i nära
kontakt med finansministeriet och de övriga ministerierna. Finansministeriet hål-
ler möten med fackministerierna åtminstone kvartalsvis där man går genom det
finansiella läget hos statens verk/institutioner. Man vill säkra att budgetens förut-
sättningar håller och förhindra att verk/institutioner överskrider sina anslag.
Fackministerierna ansvarar emellertid för att nödvändiga åtgärder vidtas.

7.3 Myndigheternas årsredovisningar

Närmare bestämmelser om de statliga verkens årsredovisningar i Norge ingår i
bestämmelserna om statens ekonomiförvaltning. Där sägs bl.a. hur årsredovis-
ningarna skall utarbetas och vad de skall innehålla.

I årsredovisningen skall ingå bl.a.:
− bokslutssiffror enligt centralbokföringen
− en jämförelse av tilldelingsbrevet och bokslutssiffrorna samt förklaringar till

avvikelser, vilka departementen skall kunna utnyttja sig av i samband med re-
visionen

− en jämförelse av målen enligt tilldelingsbrevet och de uppnådda resultaten
− en utredning om andra omständigheter som nämnts i tilldelingsbrevet. Hit hör

bl.a. de statliga verkens verksamhet inom prioriterade områden.

Departementet kan också begära att en myndighet i sin årsredovisning skall rap-
portera andra frågor som är viktiga med tanke på styrningen.

Årsredovisningen är en väsentlig del av budgetberedningen och dialogen mellan
departementet och myndigheten. Vid sidan av årsredovisningen utarbetar många
myndigheter också halvårsrapporter, som används vid resultatsamtalen med de-
partementet.

Departementen skall lämna myndigheternas årsredovisningar till Riksrevisjonen
före fastställd tidsfrist, som årligen meddelas i finansdepartementets anvisningar.
Årsredovisningen undertecknas av myndighetens chef.
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I Sverige har flera myndigheter gjort årsredovisningar alltsedan försöket med
programbudgetering på 1970-talet. De blev en etablerad del av budgetprocessen i
samband med den senaste budgetreformen. Myndigheten skall till regeringen ge
en utredning om verksamhetens resultat, kostnader och avkastning, samt om
andra omständigheter som kan vara av betydelse vid uppföljningen och bedöm-
ningen av myndighetens verksamhet. Genom redovisningen kan regering-
en/departementet följa upp om myndigheten har utfört de uppgifter som ålagts
den i regleringsbrevet och andra regeringsbeslut, samt utarbetat de särskilda ut-
redningar som i dessa beslut krävs av myndigheten.

Om årsredovisningarna bestäms i förordningen om myndigheters årsredovisning
mm.30 Årsredovisningen skall bestå av:
− en resultatredovisning
− resultat- och balansräkning
− en anslagsredovisning och en finansieringsanalys samt
− noter.

Dessutom skall den även innehålla uppgifter om låneramar, anslagskredit samt
vissa nyckeltal.

Årsredovisningen undertecknas av myndighetens chef, och om myndigheten har
en särskild styrelse, också av styrelsens samtliga medlemmar. Före den 1 mars
skall årsredovisningen lämnas till Riksrevisionsverket, som går igenom den och
ger sin revisionsberättelse före utgången av mars.

Regeringen rapporterar till riksdagen om Riksrevisionsverkets revisionsanmärk-
ningar och om de åtgärder som regeringen har beslutat vidta för att korrigera de
brister som konstaterats.

Riksrevisionsverket utarbetar årligen utgående från myndigheternas årsredovis-
ningar och andra uppgifter om statens bokslut en separat årsredovisning för staten
med bokslut och balansräkning.

I Sverige lämnar myndigheterna också en delårsrapport. Bestämmelser om dessa
ingår i 14 § i den ovan nämnda förordningen. Delårsrapporten skall avse de första
sex månaderna av det pågående räkenskapsåret och skall bestå av:
− resultat- och balansräkning
− anslagsredovisning och finansieringsanalys samt
− en anslagsprognos och en utredning om verksamhetens kostnader och avkast-

ning under översiktsperioden.

                                                
30 Förordnigen om myndigheters årsredovisning m.m. (1996:882). Innehåller även Riksrevisionsverkets detalje-
rade föreskrifter med bl.a. modeller för reslutaträkning, balansräkning och finansieringsanalys.
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Också delårsrapporten undertecknas och lämnas till Riksrevisionsverket för
granskning.

Modellen för resultatredovisningen är hämtad från den privata sektorn. I redovis-
ningen tillämpas god bokföringssed och allmänna affärsmässiga principer.

Myndigheterna i Finland började systematiskt utarbeta årsredovisningar i början
av 1990-talet. Räkenskapsverkens, dvs. de myndigheter, som har en egen medels-
förvaltning, bokslut består av:
− en resultaträkning, dvs. intäkts- och kostnadsberäkning, en balansräkning, samt

en kalkyl över budgetutfallet, och där tillhörande uppgifter som ges i bilagor,
samt

− en verksamhetsberättelse.

Bokslutsmodellen följer i tillämpliga delar den modell som används inom den
privata sektorn. Bokslutet godkänns och undertecknas av myndighetens chef. Om
myndigheten har en styrelse eller något annat motsvarande organ, godkänner ock-
så detta bokslutet.

Räkenskapsverkens verksamhetsberättelse innehåller:
− om verksamhetsberättelse, och en översikt av förändringar under räkenskaps-

året,
− en redovisning av verksamhetens resultat med nyckeltal och jämförelser med

uppställda målen,
− uppgifter om den avgiftsbelagda verksamhetens lönsamhet och jämförelser

med de uppställda målen,
− en granskning av bokslutskalkylerna, samt
− en redogörelse för den interna övervakningen och en allmän översikt av över-

vakningsverksamheten.

I samband med reformen av tilläggsbudgetförfarandet i Danmark gick man in för
att alla statliga myndigheter inom statsförvaltningen skulle börja utarbeta årsre-
dovisningar (virksomhedsregnskab), och samtidigt preciserades det vad redovis-
ningarna skall innehålla. Detta innebar att de uppgifter som gällde verksam-
hetsberättelsen och bokslutet och som ingick i budgetförslaget, tilläggsbudgeten
och statens bokslut samt myndigheternas frivilliga årsredovisningar samlades
ihop till en särskild årsredovisning. I förordningen om myndigheternas årsredo-
visningar31 anges minimikraven på innehållet i årsredovisningen. I den skall fin-
nas:
− en beskrivande del, som anger myndighetens uppgifter, målen för dem, de re-

sultat som uppnåtts och en bedömning av hur myndighetens verksamhet ut-
vecklats,

                                                
31 Akt 82 4/12.1996
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− bokslut och resultatanalys
− information om personal och organisation
− uppgifter om avgiftsbelagd verksamhet: utgifter, intäkter och resultat,
− uppgifter om användningen av överföringsutgifter samt
− ett separat bokslut för investeringsutgifter.

Som en frivillig del av årsredovisningen utarbetar vissa myndigheter ett separat
”grönt bokslut” som innehåller en berättelse om myndighetens åtgärder för att
säkerställa balansen i naturen.

Genom det nya systemet vill man ge en samlad, heltäckande och tillförlitlig bild
av myndighetens verksamhet. Samtidigt ökar man kunskapen om myndigheternas
mål och resultat, får aktuell information om bokslutet med förklaringar, minskar
antalet sidor i den egentliga budgetpropositionen och stärker ministeriernas kon-
cernstyrning.

Den nya årsredovisningsmodellen prövades under år 1995 vid 13 myndigheter,
och följande år fick den officiell status. År 1998 tillämpas den vid alla myndig-
heter vilkas budget överstiger minimigränsen 25 miljoner kronor.

Redovisningen undertecknas och godkänns av myndighetens ledning och den
berörda avdelningschefen vid ministeriet. Om myndigheten har en styrelse med
lagstadgat ekonomiskt ansvar, skall även den godkänna årsredovisningen. Redo-
visningen skall vara undertecknad senast i mitten av maj efter räkenskapsårets
slut.

Årsredovisningen kompletterar statens bokslut. Detta avlämnas till Folketingets
finansutskott, statsrevisorerna, statens revisionsverk och finansministeriet.

7.4 Revisionsverksamhet

7.4.1 Extern revision

7.4.1.1 Norge

Riksrevisjonen i Norge är en enhet som lyder under Stortinget. Den har till upp-
gift att:
− granska statens bokslut samt myndigheternas, affärsverkens och stiftelsernas

räkenskaper
− övervaka departementens ansvar i affärsverksamheten inom deras respektive

förvaltningsområden
− övervaka användningen av statens medel samt
− informera Stortinget om viktiga ärenden som myndigheten har behandlat.
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På grund av sin organisatoriska ställning rapporterar Riksrevisjonen direkt till
Stortinget, vars kontroll- och konstitusjonsutskott behandlar de resultat den
kommit fram till. Utskottet behandlar Riksrevisjonen rapporter och utarbetar där-
om ett meddelande till Stortinget. Riksrevisjonen lämnar årligen tre rapporter till
Stortinget:
− Dokument 1: anmärkningar beträffande statens bokslut och andra enskilda

ärenden
− Dokument 2: myndighetens årsredovisning
− Dokument 3: särskilda anmärkningar och meddelanden. Här ingår särskilt re-

visionsberättelserna över granskningen av verksamheten, vilka sänds till Stor-
tinget som enskilda ärenden. År 1998 fanns det 10 sådana ärenden.

Grunden för Riksrevisjonens verksamhet har varit den årliga revisionen av myn-
digheterna. Fem av sex avdelningar koncentrerar sig på detta. En avdelning är
inriktad på förvaltningsrevision, vars andel av revisionsverksamhet har ökat un-
der de senaste åren.

År 1998 hade Riksrevisjonen 421 anställda och en årsbudget på 208 Mkr. Verk-
samheten är uppdelad på 20 regionala kontor på olika håll i landet.

De gällande bestämmelserna om Riksrevisjonen är från år 1918, och en utredning
om behovet att förnya dem pågår. I samband med det skall man bl.a. bedöma
Riksrevisjonens uppgifter och riktlinjerna för verksamheten, Riksrevisjonens or-
ganisatoriska ställning och interna organisation samt lägga fram ett förslag till
nya bestämmelser.

7.4.1.2 Sverige

För granskningen av statsförvaltningen i Sverige ansvarar både riksdagens revi-
sorer och Riksrevisionsverket32. Dessutom ingår interna revisorer i stabsorganen
för de största myndigheterna.

Riksdagen utser varje år 12 förtroendevalda revisorer för att på riksdagens vägnar
granska statsförvaltningens verksamhet. Riksdagens revisorer har ett eget kansli
med 20 anställda uppdelade på två revisionsenheter och en administrativ enhet.
Arbetet är inriktad i första hand på övergripande problem och frågor som är av
principiell betydelse för hela statsförvaltningen.

Revisorernas rapporter har formen av meddelanden till riksdagen. Dessa behand-
las i de berörda utskotten på samma sätt som regeringens propositioner, och där-
efter fattas beslut om dem vid riksdagens plenum.

                                                
32 http://www.rrv.se/
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Riksrevisionsverket (RRV) är ett centralt ämbetsverk för revision och granskning
av statliga myndigheter, affärsdrivande verk, statliga bolag, stiftelser och andra
institutioner där staten är huvudman. RRV:s verksamhet består av den årliga revi-
sionen, effektivitetsrevisionen och den internationella verksamheten.

Den årliga revisionen granskar och bedömer myndigheternas årsredovisningar,
löpande redovisning och förvaltning. RRV utser också revisorer i bolag, stiftelser
och andra organisationer med samhälleliga uppgifter. Effektivitetsrevisionen
granskar att statsmakternas mål och statliga åtaganden uppfylls på ett effektivt
sätt. Internationell tjänsteexport bedrivs i enlighet med Sveriges biståndspolitiska
mål och med full kostnadstäckning. Huvuddelen av verksamheten är förlagd till
Södra Afrika. På regeringens uppdrag utför verket även särskilda utredningsinsat-
ser.

Verket har cirka 300 anställda, i Stockholm och vid lokalkontoren i Jönköping,
Karlstad och Uppsala.

Enligt den svenska förvaltningstraditionen granskas ändamålsenligheten i statligt
finansierade uppgifter även av regeringens expertorganisationer med vissa inter-
valler.

7.4.1.3 Finland

Granskningen av den finska statsförvaltningen är i princip ordnad på samma sätt
som i Sverige. Enligt 71 § regeringsformen övervakar riksdagen statshushåll-
ningen och iakttagandet av statsbudgeten. För denna uppgift väljer den inom sig
för valperioden fem statsrevisorer. Statsrevisorerna har ett kansli med 16 anställ-
da.

Statsrevisorerna gör varje år granskningar och utredningar om statens ekonomi-
förvaltning. I viss mån anlitas även utomstående utredare. Statsrevisionerna utar-
betar en berättelse om sitt arbete, och denna behandlas i riksdagens statsutskott.
Utskottet skriver ett betänkande som behandlas i riksdagens plenum.

I 71 § regeringsformen bestäms också att för granskning av statshushållningen
och iakttagandet av statsbudgeten finns statens revisionsverk. Dess verksamhet är
uppdelad i två områden: redovisningsrevision (årsrevision) och förvaltningsrevi-
sionen. Redovisningsrevisionen omfattar i första hand en bedömning av om sta-
tens räkenskapsverk har skött sina finanser lagenligt och iakttagit statsbudgeten,
att bokföringen är tillförlitlig, att myndigheternas bokslut är riktiga och att för-
valtningen har skötts ändamålsenligt och effektivt. Under de senaste åren har
verksamheten också utvidgats till utvecklings- och experttjänster.
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Årligen utförs 100-116 redovisningsrevisioner. Dessutom deltar verket i revisio-
nen av ca 60 bolag, affärsverk och andra sammanslutningar.

Förvaltningsrevisionen har numera i högre grad inriktad på tväradministrativa
granskningar och granskningar av styrsystemen. Årligen utförs 20-30 förvalt-
ningsrevision. År 1998 utgavs bl.a. berättelser om rapporteringen av resultatut-
fallet inom polisen, resultatutfall inom exekutionsväsendet, hur arvskattesystemet
fungerar och revision av utrikesrepresentationens ersättningssystem. Förvalt-
ningsrevisionens arbetssätt och metoder närmar sig samhällsvetenskaplig forsk-
ning.

Statens revisionsverk hade 1998 sammanlagt 135 anställda i Helsingfors och vid
3 regionala enheter. Redovisningsrevisionens personal uppgick till ca 55 personer
och ca 65 personer arbetade vid enheten för granskning av verksamheten.

Revisionsverket utarbetar två separata berättelser, en över förvaltningsrevisioner-
na och en över årsrevisionerna, som lämnas till statsrevisorerna, finansministeriet,
det berörda ministeriet och de berörda myndigheterna. Revisionsberättelserna
publiceras också separat. Vidare ger revisionsverket ut en särskild årsrapport om
revision av räkenskapsverken och ett sammandrag av förvaltningsrevision.

7.4.1.4 Danmark

I Danmark är revisionen av hävd uppdelad i en administrativ och en politisk
granskning. Den administrativa revisionen sköts av Rigsrevisionen, som sedan år
1991 lyder under Folketinget (tidigare stod den under Økonomiministeriet) och
den politiska granskningen sköts av sex statsrevisorer, valda av Folketinget för
fyra år i sänder.

Statsrevisorernas viktigaste uppgift är att gå igenom statens bokslut och granska
att inkomsterna är rätt bokförda och att utgifterna har använts enligt gällande lag
och Folketingets beslut. Därtill låter statsrevisorerna utföra särskilda granskning-
ar av verksamheten. I praktiken utförs de av Rigsrevisionen som separata under-
sökningar, varefter statsrevisorerna behandlar dem och lämnar dem vidare till
Folketinget.

Rigsrevisionen ansvarar på samma sätt som revisionsverken i de andra nordiska
länderna både för den årliga revisionen och för förvaltningsrevisionen. Dessutom
övervakar den och samarbetar med myndigheternas interna revisorer.

Statsrevisorerna och Rigsrevisionen har ett nära samarbete, i motsats till läget i
Sverige, där Riksrevisionsverket strävar efter att vara ett neutralt revisionsorgan
som inte tar ställning till politiska frågor.



82

7.4.1.5 Island

Det isländska riksrevisionsverket (Rikisendurskoðun) svarar för nästan all finan-
siell revision inom den statliga sektorn. Verket lyder under Alltinget, och utför
sina uppgifter på dess vägnar. Verkets huvuduppgifter består av finansiell revi-
sion, förvaltningsrevision samt diverse service bl.a. till Alltingets utskott.

Mer än hälften av verkets resurser går till den finansiella revisionen, som omfat-
tar alla statliga verk samt organisationer, bl.a. fonder, föreningar eller aktiebolag,
där staten är huvudägare. Revisionsrapporterna presenteras direkt till de enskilda
institutionerna. Riksrevisionsverket genomför också förvaltningsrevision hos
statliga verk och institutioner och dess revisionsrapporter behandlas i budgetut-
skottet. Dessutom utför verket förhandskontroll för statens betalningsrörelse samt
informationssystem som är anknutna till det.

Riksrevisionsverket avlämnar årligen en revisionsrapport om statens räkenskapen
till Alltinget. Därutöver utför verket uppföljningen av statsbudgetens utfall. Om
detta avlämnar verket en rapport till Alltinget två gånger om året, i juli och i ok-
tober.

7.4.2 Intern revision

Vid ministerierna och de största myndigheterna i de nordiska länderna finns det
interna revisorer eller tjänstemän med motsvarande uppgifter. Den interna revi-
sionens uppgifter har av hävd inriktats på statens egendom och bokföring samt på
uppföljning av myndighetens verksamhet. I Norge och Danmark är den interna
revisionen knuten till den uppföljning av förvaltningsområdet som krävs för sy-
stemet med ministerstyre och i vissa fall är den en del av revisionsverkens verk-
samhet.

I Norge har departementen ansvaret för att de underlydande myndigheterna till-
lämpar sådana system för den ekonomiska förvaltningen att ministeriet med hjälp
av dem kan följa verksamheten och se till att anslagen används på rätt sätt. Vid
vissa stora myndigheter har det inrättats separata revisionsenheter. Men också i
dessa fall styr det berörda departementet deras revisionsverksamhet.

Den interna revisionen kan också utföras av statens revisionsverk, som ansvarar
för den interna revisionen vid Trygdevesendet (socialförsäkringen).

I Sverige skall det vid alla myndigheter som har en budget på över en miljard
kronor finnas en egen enhet för intern revision. De interna revisorernas uppgifter
varierar från de ovan beskrivna traditionella uppgifterna med övervakning av till-
gångar och bokföring till utvecklande av stödsystem för ledningen samt utarbe-
tande av resultatrapporter och analys av dem. I många fall fungerar de interna
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revisorerna i ledningens stabsorgan och deras uppgifter motsvarar det som i in-
ternationella företag kallas ”controller”.

I Finland har staten 102 räkenskapsverk, och vid knappt en femtedel av dem
finns det en enhet för intern revision med en eller flera anställda. Också i Finland
har den interna revisionen av hävd varit en formell granskning som inriktats på
statens egendom och räkenskaper samt på myndighetens funktioner, men särskilt
sedan Finland blivit medlem i EU har revisorernas uppgifter också inriktats på att
utreda verksamhetskedjorna inom stödsystemen och övervakningen av dem.

Enheterna för intern revision brukar inom myndigheterna vara direkt underställda
ledningen eller alternativt finns de i samband med ekonomienheten. Revisorerna
rapporterar vanligen antingen till myndighetens ledning eller till de personer som
är ansvariga för de olika funktionerna. Varken i Finland eller i Sverige är de in-
terna revisorernas verksamhet underställd statens revisionsverk eller statsreviso-
rerna.

I Danmark förändrades den interna revisionens ställning i och med att revisions-
verket blev underställt Folketinget och revisionen blev extern. Samtidigt infördes
en modell som kallas § 9, enligt vilken varje ministerium kunde komma överens
med revisionsverket om hur den interna revisionen skulle ordnas. Då inrättar mi-
nisteriet en tjänst för en intern revisor med ansvar för revisionen av förvaltnings-
området, som dock rapporterar både till myndighetens ledning och till statens
revisionsverk. Revisionsverket godkänner också revisionsplanen.

Vid ministerierna och myndigheterna har det också inrättats revisorstjänster med
en avvikande uppgiftsbeskrivning. Revisorerna arbetar i första hand i ledningens
stabsorgan, och de har då en roll som påminner om en ”controller”. I detta fall
skall revisorerna bl.a.:
− delta i uppställandet av resultatmål och i planeringen av strategier och hand-

lingsplaner
− följa upp resultaten, utveckla uppföljningssystemen och främja utnyttjandet av

dem
− ge utbildning och råd i frågor som gäller resultatstyrning
− försäkra sig om kvaliteten i ledningens rapporteringssystem och den informa-

tion som dessa producerar samt
− utarbeta särskilda utredningar som betjänar ledningsarbetet.

De interna revisorerna strävar efter att säkerställa att det för verksamheten finns
entydiga resultatmål och att myndigheternas uppföljningssystem fungerar som de
skall, samtidigt som de för ledningen producerar tillförlitliga resultatanalyser och
rapporter.
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7.5 Synpunkter på redovisningsskyldigheten

En av de frågor som tagits upp i samband med resultatstyrningen har gällt redo-
visningsskyldigheten vid styrningen av myndigheterna. I Finland har man bl.a.
övervägt om man i samband med granskningen av de nya boksluten och årsredo-
visningarna kunde tillämpa ett förfarande med beviljande av ansvarsfrihet före
redovisningsskyldiga samt om man borde införa sanktioner om avvikelser upp-
täcks vid uppföljningen av resultatmålen.

I Norge kan myndigheternas skyldighet att uppnå de i statsbudgeten uppställda
resultatmålen härledas ur § 2 i bevilgningsreglementet, i vilken det konstateras att
”de resultat som bör uppnås, måste anges i budgetpropositionen” samt ur § 3 i
økonomireglementet, i vilken departementen åläggs att för sina underlydande
myndigheter uppställa tydliga resultatmål och att följa upp hur de uppnås.

Myndigheternas verksamhet och ekonomi granskas i samband med den normala
årsrevisionen. Revisionsverket rapporterar om eventuellt observerade brister till
Stortinget, vars kontroll- och konstitusjonskomite behandlar revisionsrapporterna
och föreslår eventuella åtgärder för att rätta till observerade brister.

Utskottet spelar här en viktig och framträdande roll. Det kan vid behov göra yt-
terligare utredningar om observerade brister och be departementet och myndig-
heten i fråga att vidta åtgärder för att korrigera dem. I samband med
utskottsbehandlingen kan också förfarandet med öppet hörande tillämpas. Så
gjorde man t.ex. i samband med de brister som konstaterats i Rikstrygdeverkets
verksamhet. Hörandet visades på norsk television.

I övrigt följs myndigheternas verksamhet upp enligt normala förvaltningsrutiner, i
samband med beredningen av budgeten och uppföljningen av budgetutfallet.

På grund av det norska systemet med ministerstyre är varje minister personligen
ansvarig för verksamheten inom hela förvaltningsområdet. Då måste också myn-
digheternas ledning i princip åtnjuta ministerns förtroende (icke politiskt). Myn-
dighetens högsta ledning har dock resultatansvar utan att det i lagstiftningen finns
särskilda sanktioner i samband med det.

När det gäller avlöningen av myndigheternas chefer har man gått in för ett löne-
system som bygger på personliga avtal. Systemet omfattar årliga resultatdiskus-
sioner med departementet. Avtalen gäller normalt för sex år, och kan ytterligare
förlängas.

I myndigheternas årsredovisningar ingår inte något förfarande med beviljande av
ansvarsfrihet före redovisningsskyldiga.
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I Sverige genomförs regeringens redovisningsskyldighet inför riksdagen i regel i
samband med behandlingen av budgetpropositionen. Riksdagens revisorer skall
på riksdagens vägnar övervaka statsförvaltningens verksamhet och att följa upp
att riksdagens beslut genomförs och vilka verkningar de får. Under de senaste
åren har revisorerna prioriterat övergripande och principiella frågor.

Om riksdagens revisorer konstaterar missförhållanden rapporteras dessa till riks-
dagen genom särskilda redogörelser, enligt vilka riksdagen för regeringen kan
föreslå åtgärder för att rätta till missförhållandena.

I den svenska budgetpropositionen ingår en omfattande motiveringsdel med en
presentation av målen för verksamheten och en redogörelse över uppnådda re-
sultat. När riksdagen behandlar propositionen kan den ta ställning till de resultat
som förvaltningen uppnått och granska om resultaten motsvarar de mål som riks-
dagen godkänt.

Den nya budgetbehandlingen innebär att fackutskotten mera aktivt än tidigare
följer utvecklingen inom sitt verksamhetsområde. De gör också själva utredningar
i liten skala om de åtgärder som ingår i regeringens propositioner och om verk-
ningarna av dem. Dessutom följer de upp hur regeringen har verkställt riksdagens
beslut och vilka verkningar de har haft. I vissa fall har detta lett till att ett fackut-
skott har gett ett meddelande till regeringen i vilket det har krävt att regeringen
skall vidta åtgärder för att avhjälpa konstaterade brister. Förfarandet tillämpas
dock vanligen inte på omfattande politiska frågor.

När det gäller regeringen och statens myndigheter finns det i Sverige i praktiken
tre förfaranden enligt vilka frågan om redovisningsskyldigheten kan tas upp till
prövning:
− i anslutning till resultatstyrningsförfarandet, då regeringen (= departementen)

fastställer resultatmålen för myndigheterna i regleringsbreven. Dessutom för-
handlar departementets och myndighetens ledning vid behov informellt.

− i samband med resultatsamtal. Departementets och myndighetens ledning för
varje år ett ”resultatsamtal” om myndighetens och ledningens verksamhet.

− i samband med revisionen av myndigheten, då ledningens ansvar och eventu-
ella missbruk granskas formellt.

I alla dessa fall kan ledningens verksamhet och ansvarsfrågor aktualiseras. Om
myndighetens chef inte förmår klara av de uppgifter som anförtrotts honom, kan
departementet flytta honom till andra uppgifter. I praktiken innebär detta expert-
uppgifter i regeringskansliet. Cheferna för de flesta myndigheter är anställda för
en viss tid.
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Förvaltningskommissionen, som lämnade sitt betänkande år 1997, granskade an-
svarsfrågan ur en tjänstemannarättslig synvinkel, men tog inte ställning till resul-
tatansvaret.

Också det danska förfarandet motsvarar i mycket praxis i de andra nordiska län-
derna. Det gällande systemet med ministerstyre innebär automatiskt att myndig-
hetens chef skall följa ministerns instruktioner, eftersom ministern i sista hand är
ansvarig för myndighetens verksamhet.

Det danska systemet med individuell resultatlön för myndigheternas chefer (se
avsnitt 8.1) fungerar också som ett slags mätare på redovisningsskyldigheten,
eftersom det kräver ett uppföljningsförfarande i detalj går igenom både ledning-
ens åtgärder och de resultat som hela myndigheten har uppnått. I övrigt granskas
ansvarsfrågorna ur tjänstemannarättslig synvinkel, och den innebär ingen juridisk
prövning av huruvida resultaten har uppnåtts.
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8. Särskilda frågor

Nedan redogörs för vissa frågor i anslutning till budgeteringen och resultat-
styrningen som har kommit fram under utredningen. Här redovisas inte någon
systematisk jämförelse av dessa frågor.

8.1 Chefsavtal

Finansministeriet i Danmark inledde 1995 ett försöksprojekt med resultatlön33 för
chefer vid statliga myndigheter. Syftet var att skapa ett system där chefens lön är
klart bunden till de resultat som uppnås. Samtidigt ville man skapa ett närmare
samband mellan uppställande av resultatmål och uppföljning av dem. Till mål-
grupp valdes vissa myndigheter där förfarandet med resultatavtal tillämpades och
där det pågick strategiska projekt i vilka ledningens insats var viktig. År 1995
slöts 6 och år 1996 14 chefsavtal. Erfarenheterna av det nya systemet var så goda
att det blev etablerat från början av 1997.

Grundtanken med chefsavtalen är densamma som i resultatavtalen. Avtalet ingås
med ministeriet för ett år i sänder. Där bestäms exakta resultatmål för chefen och
den tidtabell inom vilken de skall uppnås. Myndighetens chef och kanslichefen
vid ministeriet undertecknar avtalet. När avtalsperioden har löpt ut görs en resul-
tatvärdering, enligt vilken en avtalsenlig bonus kan betalas ut.

Chefsavtalet har tre viktiga dimensioner:

1. Myndighetens resultat, som skall täcka de för kunderna viktigaste resultatom-
rådena och innehålla ett kvantitativt och kvalitativt mål samt en tidsfaktor. Re-
sultaten skall vara tydligt mätbara, t.ex. antal beslut eller handläggningstider
för olika ärenden. Också för särskilda tidsbundna eller strategiska projekt kan
uppställas mål som gäller genomförandet av projekten. Resultatsdelen har en
vikt på 60 %.

2. Arbete för att främja myndighetens strategi och utvecklingsverksamhet, exem-
pelvis omorganisering av verksamheten/organisationen/teknologin eller utar-
betande av en långsiktig strategisk plan. Denna del har en vikt på 20 %.

3. Att leda personalen och använda personalresurser, exempelvis chefernas åt-
gärder för att förnya personalpolitiken eller genomdriva en ny rekryteringspo-
litik. Även denna del har en vikt på 20 %.

                                                
33 Effektive institutioner, Direktørkontrakter, Finansministeriet, 1995.
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Resultaten placeras i förhållande till dessa tre faktorer på en skala med sju steg,
där poängen kan variera mellan -50 och +100 (dvs. -50, -25, 0, +25, +50, +75 och
+100 poäng). Minuspoäng betyder att de uppsatta målen har underskridits, noll
motsvarar normnivån och +100 det högsta möjliga resultatnivån.

Chefsavtalet är ett redskap genom vilket chefen en gång om året kan kontrolle-
ra/prioritera myndighetens målsättning och resultatuppställning tillsammans med
ministeriet. Det kan då användas för en målmedveten intern uppgiftsuppställning.
Tack vare avtalet kan cheferna få ut ett bonus som är dock högst 25 % av grund-
lönen.

Beträffande avtalets juridiska osv. status kan kort konstateras att
− beslut om avtalet fattas av en avdelningschef vid ministeriet
− avtalet är skriftligt och ingås mellan chefen och den berörda avdelningschefen

för ett år i sänder
− avtalet är inte juridiskt bindande och kan inte leda till sanktioner i allmän dom-

stol, och kan inte heller användas för att ändra de allmänna villkoren i arbets-
förhållandet

− avtalet kan inte sägas upp eller ändras under avtalsperioden
− efter avtalsperiodens slut utvärderas hur resultatmålen har uppnåtts. Tolknings-

frågor avgörs av avdelningschefen vid ministeriet
− en förutsättning för att bonus skall betalas ut är att en konkret förbättring har

skett i myndighetens resultat
− bonus är en viss procent av chefens grundlön, som inte påverkar pensionen
− högsta möjliga bonus kan vara 25 % av grundlönen.

8.2 Finansiering och styrning av investeringar

De svenska myndigheterna finansierar i regel sina investeringar med lån beviljade
av Riksgäldskontoret. Förfarandet34 togs i bruk på försök vid vissa myndigheter
redan i slutet av 1980-talet och blev etablerat 1992. Det tillämpas dock ej på inf-
rastrukturinvesteringar, som direktfinansieras.

Myndigheterna skall göra upp en långsiktig investeringsplan som behandlas till-
sammans med budgeten. När riksdagen har beslutat om lånefullmakt, bemyndigar
regeringen myndigheten att lyfta lånet på de villkor som nämns i regleringsbrevet.

Lånen beviljas enligt normala principer för affärsverksamhet. Räntan motsvarar
marknadsräntan i Sverige, den s.k. STIBOR-räntan (Stockholm Interbank Offered
Rate), som i oktober 1998 ligger kring 4,2 %. Lånet kan också bindas till en fast
marknadsränta.

                                                
34 Kapitalförsörjningsförordningen (1992:406)
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Återbetalningen sker enligt normal bankpraxis. De årliga amorteringarna skall
dock vara lika stora som den årliga avskrivningen på investeringen, vilken beräk-
nas enligt investeringens ekonomiska livstid.

I Danmark har man infört ett särskilt förfarande för att styra investeringar, som
beaktar de ekonomiska konjunkturerna. Enligt det skall regeringen som en del av
beredningen av sin ekonomiska politik fastställa prioritetsområden35 för invester-
ingarna under de följande åren. År 1997 har dessa varit miljö, kollektivtrafik, ut-
bildning, forskning och datateknologi. Områden med lägre prioritering är
motorvägar, kultur, boende och energi.

För de offentliga investeringarna uppgörs i början av året ett separat program, och
finansministeriet förhandlar också med kommunernas intresseorganisationer om
innehållet i detta. Genom detta förfarande vill regeringen säkerställa att det finns
medel för investeringarna inom de högt prioriterade sektorerna.

Statens investeringar är avskilda från förfarandet med budgeteringsramar. Mini-
sterierna utarbetar också en särskild investeringsbudget. Utgående från finansmi-
nisteriets sammandrag beslutar regeringen varje år om en särskild
investeringsram, som man försöker anpassa till regeringens prioritetsområden.
Härvid beaktar man såvitt möjligt också konjunkturläget.

Till exempel under åren 1993–1994 tidigarelades en stor del av de planerade in-
vesteringarna, som en del av det offentliga stimulansprogrammet. Efter 1995 har
investeringsvolymen medvetet skurits ner på grund av den ekonomiska uppgång-
en.

8.3 Myndigheternas penningförvaltning

För att främja en rationell finansförvaltning har räkenskapsverken i Sverige be-
viljats rätt att uppta konsumtionskrediter och att deponera överlopps penningme-
del på ett räntebärande checkkonto i Riksgäldskontoret enligt vad som bestäms i
regleringsbrevet. Dessa transaktioner sköts enligt normala bankprinciper. Kon-
sumtionskreditens storlek fastställs i regleringsbrevet.

Statliga verk i Danmark har delvis fått en självständig penningförvaltning. Ver-
ken får således förvalta sina medel genom ett konto på nationalbanken. De får
dock inte själv välja en annan bank. Det primära syftet med detta är att ge statliga
verk incitament till en effektiv likviditetsstyrning så att staten som helhet får den
mest effektiva medelsförvaltningen.

                                                
35 Perspektiv for den offentlige investeringspolitik, 1997.
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Systemet fungerar så att myndigheten först beviljas en grundkassa på 0,5 % av
årets bruttoutgifter, varefter en tolftedel av anslaget för året insätts på kontot
varje månad. Eftersom driftsanslag och anslag för affärsverksamhet är nettobud-
geterade, regleras nettofinansieringsbehovet36 enligt särskilda bestämmelser.

Kontot är räntebärande. Räntegottgörelse utbetalas på månadens positiva medel-
saldo och låneränta utkrävs på ett negativt medelsaldo. Statliga verk får dock inte
tillgodoräkna sig ränta på de medel som har överförts från tidigare år. Storleken
på räntesatsen bestäms årligen av finansministeriet.

8.4 Grön budgetering

Omsorgen om mänsklighetens framtid och miljöskyddet har lyft fram frågan i
vilken mån man genom offentliga åtgärder skall främja en ekologiskt hållbar ut-
veckling. I Norge har man börjat följa upp hur regeringens miljöpolitiska mål
uppnås genom att i samband med budgeten ge ut en särskild Grön bok, som inne-
håller de olika departementens åtgärder på miljövårdens område.

När budgeten för år 1997 uppgjordes skulle varje departement utarbeta en utred-
ning som innehöll
− en beskrivning av miljörelaterade problem och de resurser som inom förvalt-

ningsområdet finns tillgängliga för att lösa dem samt en utredning om hur pro-
blemen utvecklas utan särskilda åtgärder

− de mål som departementen har ställt upp i syfte att lindra problemen
− en uppföljningsrapport om åtgärder som vidtagits under 1996. Verkningarna

skulle så vitt möjligt kvantifieras.
− en rapport om aktuella åtgärder på både kortare och längre sikt för att lösa be-

fintliga och nya miljöproblem och om de resurser som behövs för detta samt
om hur de för budgetåret föreslagna åtgärderna stöder försöken att lösa pro-
blemen.

Åtgärderna skulle grupperas
− i fördelade miljövårdsutgifter
− i utgiftsobjekt med betydande miljökonsekvenser och
− i utgiftsobjekt som delvis också motiveras med miljöhänsyn.

Miljödepartementet koordinerar uppföljningsarbetet och ger på hösten i samband
med budgetbehandlingen ut en uppföljningsrapport. I budgetförslaget för år 1997
var totalsumman för miljöprojekten 18,2 miljarder kronor.

                                                
36 Finansministeriet ciskulære nr. 230 af 18.12.1996, budgetvejledning 1996, s. 31
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Också i Danmark tas miljöaspekterna upp i samband med budgeten. I budgeten
för 1997 ingick för följande fyraårsperiod ett extra anslag på 650 Mkr för främ-
jande av ”gröna arbetsplatser” och ekologiska projekt. Samtidigt beslöt man att
göra en särskild utredning om de olika ministeriernas åtgärder för att främja
ekologiska värden och en hållbar utveckling.

Det ekologiska tankesättet har också vunnit vidare spridning inom statsförvalt-
ningen i Danmark. I samband med årsredovisningen kan myndigheterna om de så
önskar uppgöra ett särskilt ”grönt bokslut”. Enligt Økonomistyrelsens anvisning-
ar från våren 1997 hör till de frågor som man kan ta upp i det gröna bokslutet
t.ex. avfallshantering, användningen av adb, energiförsörjning, personalmatsalar,
kontorsmaskiner och inventarier, användningen av kontorspapper och tryckalster,
städning, fortskaffningsmedel samt vattenförbrukning.

Tills vidare har man litet erfarenhet av de gröna boksluten. För år 1996 är det en-
dast miljöverket som har tagit in ett sådant i sin årsredovisning. Det antas dock att
Økonomistyrelsens anvisningar avsevärt kommer att öka antalet miljöbokslut.

8.5 Personalpolitik

Regeringen introducerar en mer flexibel personalpolitik i linje med den privata
sektorn. Från statens synvinkel krävs det mera flexibilitet i förflyttningen av per-
sonalen. Det här har ibland varit svårt eftersom en del offentligt anställda har haft
en livstids anställningstrygghet och har endast med stor svårighet kunnat förflyt-
tas. Det gällde för det mesta de äldsta tjänstemännen och föreståndare för myn-
digheter.

Med den nya lagen från år 1996 får offentligt anställda samma rättigheter och
skyldigheter som de anställda i den privata sektorn. De flesta offentligt anställda
mister sin livstida anställningsgaranti. Hos de tjänstemän som hade livstids-
anställning gjorde man inte ändringar. Andra anställda delade man upp i två
grupper, tjänstemän och allmänt anställda. Tjänstemännen anställs med ett förny-
bart 5-årskontrakt medan alla andra anställs tillsvidare, dvs. att man kan säga upp
dem med 3 månaders uppsägning.

Regeringen ämnar decentralisera ledningsprocessen genom att ge cheferna mera
ansvar och befogenheter i personalpolitiken. Regeringen avser också decentrali-
sera lönestrukturen så att cheferna får större möjligheter att själva bestämma om
löner.
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Bilaga 1 Utvecklingen av BNP och de offentliga finanserna i de nordiska
länderna. (OECD Economics Outlook, Vol. 63)

BNB/capita, PPP-justerad (Finland 1998=100)
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Offentliga utgifter i relation till BNP, %
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Offentlig skuld/BNP
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Bilaga 2 Drifts- og budgetteringsrammer på FL 97 (Opstillet efter ram-
medefinitionerne for FFL 98)

Statsministeriet
I. Driftsramme

Nettodriftsudgifter § 5 100,0
II. Budgetteringsramme

Ikke-lovbundne driftsudgiftsbevillinger § 5  100,0
Udenrigsministeriet
I.  Driftsramme

1. Nettodriftsudgifter § 6 (ekskl. 6.3) 1.637,4
2. Nettodriftsudgifter § 6.3 9.497,5

II.  Budgetteringsramme
1. Ikke-lovbundne driftsudgiftsbevillinger § 6 (ekskl. 6.3) 1.351,3
2. Nettodriftsudgifter § 6.3 9.497,5

Finansministeriet
I. Driftsramme

1. Nettodriftsudgifter § 7 (ekskl. 7.3) -513,3
2. Nettodriftsudgifter § 7.3 3.398,0

II. Budgetteringsramme
1. Ikke-lovbundne driftsudgiftsbevillinger § 7 (ekskl. 7.11.01.20.,...) 250,2

Økonomiministeriet
I. Driftsramme

Nettodriftsudgifter § 8 257,3
II. Budgetteringsramme

Ikke-lovbundne driftsudgiftsbevillinger § 8 (ekskl.8.11.10.) 257,3
Skatteministeriet
I. Driftsramme

Nettodriftsudgifter § 9 2.830,7
II. Budgetteringsramme

Ikke-lovbundne driftsudgiftsbevillinger § 9 (ekskl. 9.11.31,9.21.04.) 2.804,7
Justitsministeriet
I. Driftsramme

Nettodriftsudgifter § 11. 7.950,4
II. Budgetteringsramme

Ikke-lovbundne driftsudgiftsbevillinger § 11 (ekskl. 11.21.21.)
og indtægtsbevilling § 11.22.23) 7.509,7

Forsvarsministeriet
I. Driftsramme

Nettodriftsudgifter § 12 16.024,2
II. Budgetteringsramme

Nettodriftsudgifter § 12 16.024,2
Indenrigsministeriet
I. Driftsramme

1. Nettodriftsudgifter § 5 13.1-13.2 1.178,3
2. Tilskud ti1 kommunerne: § 13.8 30.165,0
3.  Flygtninge og indvandrere § 13.3 1.840,0
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II. Budgetteringsramme
1. Ikke-lovbundne driftsudgiftsbevillinger § 13.1-13.2 (ekskl. 13.11.14.,) 1.091,0
3. Ikke-lovbundne udgiftsbevillinger § 13.3 1.139,9

Boligministeriet
I. Driftsramme

Samtlige nettodriftsudgifter § 14 11.365,6
II. Budgetteringsramme

Ikke-lovbundne driftsudgiftsbevillinger § 14 (ekskl. 14.11.13.,...) 368,4
Socialministeriet
I. Driftsramme

Nettodriftsudgifter § 15 93.070,2
II. Budgetteringsramme

1. Ikke-lovbundne driftsudgiftsbevillinger § 15 (ekskl. 15.11.63., ...) 1.229,8
Sundhedsministeriet
I. Driftsramme

Nettodriftsudgifter § 16 1.719,5
II. Budgetteringsrammer

1. Ikke-lovbundne driftsudgiftsbevillinger § 16 (ekskl. 16.11.16., …) 676,5
2. Nettodriftsudgifter § 16 739,3

Arbejdsministeriet
I. Driftsrammer

1. Nettodriftsudgifter § 17 (ekskl. 17.32.) 3.3534,8
2. Arbejdsløshedsdagpenge § 17.32 

2.4200,0
II. Budgetteringsramme

1. Ikke-lovbundne driftsudgiftsbevillinger § 17 (ekskl. 17.19.79.30.-80.,..) 4.591,7
2. Ikke-lovbundne driftsudgiftsbevillinger § 17.47 6.417,5

Forskningsministeriet
I. Driftsramme

Nettodriftsudgifter § 19 1.843,7
II. Budgetteringsramme

Ikke-lovbundne udgiftsbevillinger § 19 1.672,6
Undervisningsministeriet
I. Driftsramme

Nettodriftsudgifter § 20 27.935,5
II.  Budgetteringsramme

1. Ikke-lovbundne driftsudgiftsbevillinger § 20 (ekskl. 20.11.79,20.21.52. og
driftsbevillinger omfattet af tekstanmærkning 74) 6.797,4

2.    Ikke-lovbundne driftsudgiftsbevillinger omfattet af
       tekstanmærkning 74 - 20.12.22.,…) 17.496,6

Kulturministeriet
I. Driftsramme

Nettodriftsudgifter § 21 3.008,2
II. Budgetteringsramme

Ikke-lovbundne driftsudgiftsbevillinger § 21 (ekskl. 21.11.79.,...) og
     indtægtsbevilling 21.11.23 2.958,9
Kirkeministeriet
I. Driftsramme

Nettodriftsudgifter § 22 321,9
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II. Budgetteringsramme
Ikke-lovbundne driftsudgiftsbevillinger § 22 44,3

Miljø- og energiministeriet
I. Driftsramme

Nettodriftsudgifter § 23 4.183,2
II. Budgetteringsrammer

1. Ikke-lovbundne driftsudgiftsbevillinger § 23.5 551,8
2. Ikke-lovbundne driftsudgiftsbevillinger § 23.31., 23.61 274,8
3.  Ikke-lovbundne driftsudgiftsbevillinger § 23 og
       indtægtsbevilling 23.55.02.-07.20.63. 2.461.8

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
I. Driftsrammer

1. Nettodriftsudgifter §  24 (ekskl. 24.42.) 2.926,2
2. Markedsordninger §  24.42 -4,7

II. Budgetteringsramme
Ikke-lovbundne driftsudgiftsbevillinger § 24 (ekskl. 24.12.01.,…) 2.450,4

Erhvervsministeriet
I. Driftsramme

Nettodriftsudgifter § 26   3.595,4
II. Budgetteringsramme

Ikke-lovbundne driftsudgiftsbevillinger § 26. (ekskl. 26.11.01.20.) 4.674,8
Trafikministeriet
I. Driftsrammer

1. Nettodriftsudgifter § 28.62., & 28.63   2.514,l
2. Nettodriftsudgifter § 28. (ekskl. 28.62 & 28.63.) 1.662,4

II. Budgetteringsrammer
1. Ikke-lovbundne driftsudgiftsbevillinger § 28.62. & 28.63 2.514,l
2. Ikke-lovbundne driftsudgiftsbevillinger § 28. (ekskl. 28.32.03., ...)  1.875,9

Generelle reserver
I. Driftsramme

Nettodriftsudgifter § 35 5.492,3
II. Budgetramme

Nettodriftsudgifter § 35 5.492,3
Pensionsvæsenet
I. Driftsramme

Nettodriftsudgifter § 36 8.415,8
II Budgetramme

Nettodriftsudgifter § 36 43,0
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Bilaga 3 Förslag till statsbudget för budgetåret 2000

Utgifter m.m.  1000-tal kronor
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse  3 976 700
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 2 062 814
Utgiftsområde 3 Skatteförvaltning och uppbörd 5 921 618
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse    4 460 583
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 578 345
Utgiftsområde 3 Skatteförvaltning och uppbörd 5 921 618
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet 22 667 103
Utgiftsområde 5 Utrikesförvaltning och internationell samverkan 2 983 393
Utgiftsområde 6 Totalförsvar 46 648 614
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd 13 236 909
Utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar 4 900 562
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 25 362 652
Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp 92 470 469
Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 33 618 800
Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 44 755 500
Utgiftsområde 13 Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet 30 573 000
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv 46 129 988
Utgiftsområde 15 Studiestöd 20 981 447
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning  32 572 588
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 7 570 486
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande 15 592 068
Utgiftsområde 19 Regional utjämning och utveckling 3 310 433
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård 1 721 371
Utgiftsområde 21 Energi 1 445 526
Utgiftsområde 22 Kommunikationer 25 532 440
Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar 9 726 327
Utgiftsområde 24 Näringsliv 2 983 313
Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner 97 666 700
Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. 81 810 000
Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska gemenskapen 23 083 000
Summa utgiftsområden 699 303 235
Minskning av anslagsbehållningar 6 000 000
Summa utgifter 705 303 235
Myndigheters m.fl. in- och utlåning i Riksgäldskontoret, netto 39 509 735
Överföring AP-fonden -45 000 000
Summa 699 812 970
Inkomster
Inkomsttyp 1000 Skatter m.m. 617 097 070
Inkomsttyp 2000 Inkomster av statens verksamhet 48 868 900
Inkomsttyp 3000 Inkomster av försåld egendom 95 031 000
Inkomsttyp 4000 Återbetalning av lån 2 653 500
Inkomsttyp 5000 Kalkylmässiga inkomster 9 017 000
Inkomsttyp 6000 Bidrag m.m. från EU 9 645 500
Summa inkomster 782 312 970
Beräknat lånebehov -82 500 000
Summa 699 812 970



103

Bilaga 4 Budgetbehandling i parlamentens utskott i de Nordiska parla-
menten

Finland
Statsutskottets delegationer:
− förvaltnings- och granskningsdelegationen
− säkerhets- och försvarsdelegationen
− skattedelegationen
− kultur- och vetenskapsdelegationen
− jordbruksdelegationen
− trafikdelegationen
− handels- och industridelegationen
− social- och arbetsdelegationen
− bostads- och miljödelegationen
Norge
− Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen (3rammer) (Budsjett-innst.S.nr.2)
− Utenrikskomiteen (Budsjett-innst.S.nr.3)
− Justiskomiteen (Budsjett-innst.S.nr.4)
− Kommunalkomiteen (2 rammer) (Budsjett-innst.S.nr.5)
− Forsvarskomiteen (Budsjett-innst.S.nr.7)
− Næringskomiteen (3 rammer) (Budsjett-innst.S.nr.8)
− Energi- og miljøkomiteen (3 rammer) (Budsjett-innst.S.nr.9)
− Kontroll- og konstitusjonskomiteen (Budsjett-innst.S.nr.10)
− Sosialkomiteen (Budsjett-innst.S.nr.11)
− Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen (Budsjett-innst.S.nr.12)
− Samferdselskomiteen (Budsjett-innst.S.nr.2)
− Finanskomiteen (Samlet rammeforslag S.nr 1, 4 rammer og S.nr.6, 2 rammer)
Sverige
− arbetsmarknadsutskottet
− bostadsutskottet
− finansutskottet
− försvarsutskottet
− jordbruksutskottet
− justitieutskottet
− konstitutionsutskottet
− kulturutskottet
− lagutskottet
− näringsutskottet
− skatteutskottet
− socialförsäkringsutskottet
− socialutskottet
− trafikutskottet
− utbildningsutskottet och
− utrikesutskottet
− sammansatt utskott för beredning av försvarspropositionen
Danmark
Finansudvalget
Island
Budgetutskottet
Ekonomi- och handelsutskottet
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