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1 Förord
Finanspolitiska rådet är en myndighet som har till uppgift att bistå det särskilda råd som finns vid
myndigheten. Myndigheten består idag av en kanslichef och ett kansli på fyra personer. Det
särskilda rådet har åtta ledamöter. Dess uppgift är att göra en oberoende granskning av
regeringens finanspolitik och övriga ekonomiska politik. Rådets uppgifter fullföljs framför allt
genom publiceringen av en årlig rapport. Rapporten överlämnas formellt till regeringen men
utgör också ett underlag för riksdagens granskning av regeringens politik. Som ett led i uppdraget
utger även rådet skrifter om olika aspekter på finanspolitiken och den övriga ekonomiska
politiken samt anordnar konferenser. Rådet som helhet tar inte löpande ställning till den
ekonomiska politiken. Däremot deltar rådets ledamöter fortlöpande i samhällsdebatten med sina
egna synpunkter. Dessa kan, men behöver inte nödvändigtvis, delas av andra ledamöter. Denna
årsredovisning avser rådets tredje hela verksamhetsår 2010-01-01 – 2010-12-31.

Lars Calmfors
Myndighetschef för Finanspolitiska rådet och ordförande i det särskilda rådet

2

2 Resultatredovisning
2.1 Finanspolitiska rådets uppgifter och återapportering enligt instruktion1
och regleringsbrev2
Enligt sin instruktion ska Finanspolitiska rådet följa upp och bedöma måluppfyllelsen i
finanspolitiken samt den ekonomiska politik som regeringen föreslår och riksdagen beslutar om.
Rådet ska på så sätt bidra till en ökad öppenhet och tydlighet kring den ekonomiska politikens
syften och effektivitet. Med utgångspunkt i den ekonomiska vårpropositionen och
budgetpropositionen, ska rådet:
1.

2.
3.
4.

följa upp om de grundläggande målen för finanspolitiken nås, vilka inkluderar
långsiktigt hållbara offentliga finanser, överskottsmålet och utgiftstaket för staten, samt
hur finanspolitikens inriktning förhåller sig till dessa mål och till
konjunkturutvecklingen;
bedöma om utvecklingen ligger i linje med god långsiktigt uthållig tillväxt samt leder till
långsiktigt hållbar hög sysselsättning;
granska tydligheten i den ekonomiska vårpropositionen och budgetpropositionen; och
granska och bedöma kvaliteten i lämnade prognoser och i de modeller som ligger till
grund för prognoserna.

Vidare ska rådet verka för en ökad offentlig diskussion om den ekonomiska politiken. Det
särskilda rådet ska varje år lämna en rapport till myndigheten. I rapporten ska det särskilda rådet
redovisa sina analyser och bedömningar. Myndigheten ska utan dröjsmål vidarebefordra det
särskilda rådets rapport kompletterad med ett eget yttrande till regeringen. Eventuellt avvikande
meningar bland det särskilda rådets ledamöter ska framgå av rapporten.
Enligt sitt regleringsbrev för 2010 ska rådet redovisa utgiftsprognoser för åren 2010 – 2014 vid
fem tillfällen under 2010.
2.2 Resultat
2.2.1 Publikationer

Årsrapporten

Rådets uppgifter fullföljs framför allt genom publiceringen av en årlig rapport till regeringen. Den
17 maj lämnade rådet sin tredje årsrapport Svensk finanspolitik 2010 till regeringen. Den 25 maj
ordnade Finansutskottet en offentlig utfrågning av rådets ordförande och finansministern samt
två andra experter med rapporten som utgångspunkt. Rapporten trycktes i 2 000 exemplar som
skickades till regeringskansliet, riksdagen, andra myndigheter, universitetsinstitutioner,
arbetsmarknadsorganisationer, media samt till personer som anmält sitt intresse för rapporten.
Rapporten översattes också till engelska och trycktes i 700 exemplar som distribuerades till
finansdepartement, centralbanker, internationella organisationer och forskare runt om i världen.
Svensk finanspolitik 2010 innehåller nio avsnitt som alla ligger inom ramen för rådets uppgifter (se
avsnitt 2.1). Avsnitten behandlar:
1. Den ekonomiska krisen och finanspolitiken
2. Finanspolitisk hållbarhet
1
2

Förordning (2007:760).
Regleringsbrev Fi2010/1839.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Hur budgetunderskotten ska avvecklas
Det finanspolitiska ramverket
Regeringens prognoser
Arbetsmarknadsutvecklingen
Skattepolitiken
Arbetsmarknadspolitiken
Reguljär utbildning som konjunkturpolitiskt instrument
Sjukförsäkringen
Arbetslöshetsförsäkringen

Rapportens huvudsakliga slutsatser
Avsnitt 1-5 i rapporten fokuserar på finanspolitiken. De offentligfinansiella problemen i vår
omvärld innebär stora risker. Det finns därför anledning att vara orolig för den framtida
konjunkturutvecklingen. Osäkerheten om den ekonomiska krisens långsiktiga effekter gör att det
är svårt att bedöma det framtida utrymmet för reformer i Sverige. Rapporten avrådde med
anledning av detta från att i valrörelsen göra utfästelser om permanenta kostnadskrävande
reformer. Men i rapporten gjordes bedömningen att det fanns ett stabiliseringspolitiskt
handlingsutrymme som möjliggör tillfälliga konjunkturstimulerande åtgärder. Om man vill
genomföra sådana ligger en förlängning av de extra statsbidragen till kommunerna närmast till
hands. En risk med detta är dock att de extra bidragen uppfattas som permanenta. Därför bör
regeringen påskynda arbetet med att utforma ett regelsystem som utjämnar kommunernas
inkomster över konjunkturcykeln.
Rapporten är positiv till att överskottsmålet lagfästs. Men rådet är kritiskt till oklarheten i hur
målet ska tolkas. Denna kritik har rådet riktat mot regeringen i samtliga årsrapporter.
Måluppfyllelsen bör enligt rådet utvärderas med endast två indikatorer: en bakåtblickande och en
delvis framåtblickande. Regeringen bör vidare åläggas att vid målavvikelser i en särskild skrivelse till
riksdagen förklara hur den avser att agera.
Avsnitt 6-9 inriktas på sysselsättningspolitiken (brett definierad), skattepolitiken och den reguljära
utbildningen som ett konjunkturpolitiskt instrument. Rådet anser att jobbskatteavdraget kan antas
öka sysselsättningen på sikt och att det ur sysselsättningssynpunkt vore mindre lämpligt att trappa
av avdraget med högre inkomst. Rådet anser emellertid att regeringen inte på ett tillfredställande
sätt förklarat hur jobbskatteavdraget ökar sysselsättningen. Rådet menar vidare att det är rimligt
att beskatta arbetsinkomster och pensioner olika om regeringen prioriterar att öka
sysselsättningen. En analys av RUT- och ROT-avdragen utmynnar i slutsatsen att de
samhällsekonomiska argumenten är starkare för ett permanent RUT-avdrag än för ett permanent
ROT-avdrag. Rådet menar att det bör prövas om ROT-avdraget ska finnas kvar när
konjunkturen vänder uppåt.
Sysselsättningen har fallit under krisen. Ungdomar har drabbats av detta i samma grad som i
tidigare kriser medan personer födda utanför Europa klarat sig bättre än under 1990-talskrisen.
Sysselsättningen för lågutbildade har däremot minskat relativt mer än under 1990-talet.
Regeringen har inte överexpanderat arbetsmarknadspolitiken på det sätt som gjordes under 1990talskrisen. Men rådet anser att pendeln svängt för långt. Jobbsökaraktiviteter och coachning har
växt för mycket i krisen, medan arbetsmarknadsutbildning använts i för liten utsträckning.
Regeringen har expanderat den reguljära utbildningen under krisen. Kunskapen om hur reguljär
utbildning bör användas som konjunkturpolitiskt instrument är liten. Det finns en risk att
utbildningen expanderar för mycket och att den, i stället för arbetslöshetsförsäkringen, används
för att ge inkomststöd till arbetslösa.
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Avsnitt 10-11 behandlar sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen. Rådet anser att
regeringen bör berömmas för att genom sina sjukförsäkringsreformer ha angripit ett svårt
problem. Samtidigt riktas kritik mot att reformerna genomförts förhastat och mot behandlingen
av långtidssjukskrivna. Också arbetslöshetsförsäkringen har reformerats. Detta har bidragit till
lägre ersättningsnivåer i försäkringen. Även jobbskatteavdraget och att taket i ersättningen inte
förändrats har inneburit lägre ersättningsgrad. En av rådet initierad enkätundersökning tyder på
att kompletterande avtals- och fackliga försäkringar utnyttjas i liten grad.

Underlagsrapporter

Som ett led i uppdraget utger även rådet skrifter om olika aspekter på finanspolitiken och den
övriga ekonomiska politiken. Under året publicerade rådet nio underlagsrapporter i skriftserien
Studier i finanspolitik. Rapporterna skrevs av ledande forskare i Sverige och utomlands,
inkluderande bl a 2010 års nobelpristagare i ekonomi, Christopher A Pissarides. Fyra av
underlagsrapporterna utarbetades av rådets egna ledamöter. Syftet med underlagsrapporterna är i
regel att ge rådet fördjupade underlag för analyserna i årsrapporterna. Underlagsrapporter beställs
på områden där rådet bedömer att ytterligare forskningsunderlag behöver tillföras: det kan
antingen röra sig om ny forskning eller om sammanfattningar/bedömningar av forskningsläget på
ett område. Ett krav på rapporterna är att de ska hålla sådan kvalitet att de också själva ska kunna
tjäna som underlag för en bredare debatt. Varje underlagsrapport trycktes i 250 exemplar som
skickades till regeringskansliet samt till dem som efterfrågat rapporterna.
De publicerade underlagsrapporterna är:
2010/1 Michael Bergman: Hur varaktig är en förändring i arbetslösheten?
2010/2 Michael Bergman: Har finanspolitik omvända
budgetsaneringar? Den svenska budgetsaneringen 1994-1997.

effekter

under

omfattande

2010/3 Huixin Bi och Eric M. Leeper: Sovereign Debt Risk Premia and Fiscal Policy in Sweden.
2010/4 David Dreyer Lassen: Fiscal Consolidations in Advanced Industrialized Democracies:
Economics, Politics, and Governance.
2010/5 Pathric Hägglund och Peter Skogman Thoursie: De senaste reformerna inom
sjukförsäkringen: En diskussion om deras förväntade effekter.
2010/6 Christopher A Pissarides: Regular Education as a Tool of Countercyclical Employment
Policy.
2010/7 Per Skedinger: Hur fungerar arbetsmarknadspolitiken under olika konjunkturlägen?
2010/8 Lars Calmfors: Fiscal Policy Coordination in Europe.
2010/9 Lars Calmfors: The Role of Independent Fiscal Policy Institutions.

Övriga skrivelser

Den 17 mars publicerade rådet en rapport, Synpunkter på överskottsmålet, som innehöll
remissyttranden på rapporten Obligatoriskt överskottsmål från utredningen Översyn av budgetlagen (Fi
2009:06) och Finansdepartementets promemoria Utvärdering av överskottsmålet. Remissyttrandet
trycktes upp i 500 exemplar och skickades till regeringskansliet, riksdagen, andra myndigheter,
samt till personer som efterfrågat rapporten.
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Den 8 november offentliggjorde rådet en skrivelse till regeringen med synpunkter på rådets
verksamhet och ställning. Skrivelsen tog sin utgångspunkt i den internationella trend som finns
att inrätta oberoende finanspolitiska institutioner. Det svenska Finanspolitiska rådet har i detta
sammanhang ofta framhållits som en förebild. Den svenska regeringen har också betonat rådets
betydelse för det finanspolitiska ramverket. Såväl IMF som OECD har gjort mycket positiva
bedömningar av rådets verksamhet och rekommenderat en utvidgad roll. För att skapa
förtroende för granskningsinstitutioner av Finanspolitiska rådets typ är det av avgörande
betydelse att de verkligen är oberoende av den regering vars politik de ska granska.
Finanspolitiska rådet är nu en myndighet under regeringen. Det innebär bland annat att rådet
varje år för en så kallad myndighetsdialog med regeringen. Å ena sidan ska således rådet
självständigt granska regeringens politik, å andra sidan ska regeringen ge synpunkter på om den är
nöjd med rådets verksamhet, dvs med granskningen. Detta är en olycklig situation. Rådet
argumenterar därför för att det i stället bör knytas till riksdagen.
Rådet reser också invändningar mot att ledamöternas mandatperioder vid den senaste
utnämningen har förkortats från tre till ett år. I den internationella forskningen om oberoende
finanspolitiska institutioner framhålls – liksom för centralbanksledningar – vikten av långa och
icke förnybara mandatperioder. Syftet är att minska risken för att politiska hänsynstaganden ska
påverka analyserna. Rådets uppfattning är att mandatperioderna bör vara tre år och att en
ledamot bör sitta i högst sex år.
Jämfört med de flesta utländska motsvarigheter har det svenska rådet ett bredare uppdrag som,
förutom utvärdering av finanspolitiken, innefattar också analys av sysselsättning och tillväxt samt
granskning av grunderna för regeringens politik. Det finns goda skäl att behålla denna bredd i
uppdraget. Nuvarande resurser och arbetssituation för rådet medger dock inte en uthållig
verksamhet av hög kvalitet. Ordförandeskapet bör utformas som en deltidstjänst och det behövs
ett tillskott av resurser för att under kortare tid ”friköpa” också andra ledamöter än ordföranden
från deras ordinarie arbetsgivare för mer omfattande insatser i rådsarbetet (se vidare avsnitt 2.4).
2.2.2 Ökad offentlig diskussion i samhället om den ekonomiska politiken
Rådet ska verka för en ökad offentlig diskussion i samhället om den ekonomiska politiken.
Förutom genom publiceringen av de ovan nämnda rapporterna har det skett genom att rådet
anordnat konferenser och genom att ledamöterna hållit anföranden och deltagit i
paneldiskussioner m m i olika sammanhang.

Rådets konferenser

Rådet har under året arrangerat sex seminarier/konferenser:
 17 mars: Presseminarium om rådets remissyttranden om överskottsmålet.
 17 maj: Presseminarium om rådets årsrapport.
 18 maj: Konferens om rådets årsrapport (ca 200 deltagare).
 3 juni: Konferens om underlagsrapporter angående finanspolitiken i krisen. Rapporter
skrivna av David Dreyer Lassen, Michael Bergman, Huixin Bi och Eric M Leeper (ca 100
deltagare).
 9 juni: Konferens om underlagsrapporter angående sysselsättningspolitiken i krisen.
Rapporter skrivna av Christopher A Pissarides, Per Skedinger, Pathric Hägglund och Peter
Skogman Thoursie (ca 100 deltagare).
 18 november: Konferens om oberoende finanspolitiska institutioner med deltagande av
ekonomer från Danmark, Nederländerna, Norge och Storbritannien samt svenska
ekonomer och politiker (ca 150 deltagare).
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Deltagande i svensk ekonomisk-politisk debatt

Den 25 maj deltog rådets ordförande - tillsammans med finansministern och två externa experter
- i Finansutskottets utfrågning med anledning av rådets rapport.
Rådets ledamöter har även i övrigt deltagit aktivt i den svenska offentliga ekonomisk-politiska
diskussionen. Rådsmedlemmar och kansliets utredningsekonomer har hållit anföranden eller
deltagit i paneldiskussioner om finans- och sysselsättningspolitiken i en rad olika sammanhang.
Dessa inkluderar bl a Finansdepartementet, Konjunkturinstitutet, Ekonomistyrningsverket,
Socialförsäkringsutredningen, SNS (konferenser i Stockholm, lokalgruppen i Paris,
samhällsprogrammet),
Nationalekonomiska
föreningen,
Nationell
konferens
för
nationalekonomer i Lund (Arne Ryde-seminariet), Statsvetenskapliga föreningen och Stockholms
universitet (ordföranden har hållit en gemensam föreläsning med ordföranden i den franske
premiärministerns ekonomiska råd och en öppen föreläsning). Rådets ledamöter har vidare
intervjuats om den ekonomiska utvecklingen och politiken i såväl Sverige som utomlands vid ett
stort antal tillfällen i de stora dagstidningarna, olika TV-kanaler och radio.

Rådets genomslag

Rådets rapport fick ett brett genomslag i den offentliga debatten. Den svenska huvudrapporten
har laddats ner sammanlagt 3 005 gånger, varav 1 455 nedladdningar skedde från unika IPadresser. Vid publiceringen uppmärksammades rapporten i alla stora dagstidningar, ett stort antal
lokaltidningar samt olika facktidskrifter. Såväl TV som radio hade utförliga inslag. Inför
riksdagsvalet noterades det även en ökad nedladdning av rapporten och besök på rådets hemsida,
samt ett ökat antal referenser till rådets arbete i samtliga mediekanaler. 2008 och 2009 års rapport
har laddats ned 2 994 gånger respektive 2 014 gånger under 2010, vilket tyder på att det finns ett
bestående intresse för rådets rapporter. De nio underlagsrapporterna ”Studier i finanspolitik”
som publicerades 2010 har blivit nedladdade sammanlagt 4 438 gånger, fördelat enligt
nedanstående tabell. De sista två rapporterna släpptes 17 december 2010, vilket förklarar de
relativt låga nedladdningstalen.

Tabell 1 Antalet nedladdningar av Studier i finanspolitik
Bergman

Bergman

Bi, Leeper

671

540

627

Dreyer
Lassen

Hägglund,
Skogman
Thoursie

671

790

Pissarides

Skedinger

Calmfors

Calmfors

495

553

46

45

Under 2010 hade hemsidan i genomsnitt 133 unika besökare per dag, vilket är en ökning med
drygt 40 procent jämfört med 2009. Antalet besökare har ökat trendmässigt, med toppar i
samband med rådets publiceringar samt riksdagsvalet.

Tabell 2 Antalet unika besökare per dag, uppdelat på månad
Januari Februari
117

129

Mars April Maj
146

124

200

Juni
131

Juli
118

Augusti September Oktober November December
124

147

122

132

114

Tabell 3 visar antalet nyhetskällor fördelade i kategorier efter hur många besökare deras hemsida
har per dag. Exempelvis är The Economist en av de åtta i den första kategorin med mer än en
miljon besökare per dag. Nyhetskällor i denna kategori har innehållit sammanlagt 51 artiklar om
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rådet under 2010. Sammantaget har det skrivits 1 071 artiklar om rådet under året enligt
mediabevakningsföretaget Meltwater News.

Tabell 3 Antal besökare på
nyhetskällans hemsida per dag
Nyhetskällor
Antal artiklar

>1 000 000

>100 000

>10 000

>1000

<1000

Totalt

8
51

28
120

46
288

53
264

86
348

221
1 071

Källa: Meltwater News

Rådets verksamhet har i stor utsträckning uppmärksammats internationellt. I sin Article IV
Consultation 2010 hänvisar IMF utförligt till rådets rapporter och menar att rådets roll bör
förstärkas. Också OECDs Sverige-rapport 2011 framhåller rådets arbete och lyfter fram det som
en viktig del av det finanspolitiska ramverket. Vidare betonar EU-kommissionens Public Finances
in EMU och OECDs Economic Outlook rådets arbete som en viktig komponent i ramverket för
svensk finanspolitik.
I utländska media har rådets arbete uppmärksammats i framför allt två former: dels har rådets
synpunkter på svensk finanspolitik refererats (bland annat i Berliner Morgenpost, Der Bund och
Børsen), dels har rådet lyfts fram som föregångsexempel för oberoende finanspolitiska
institutioner. I debatten runt grundandet av Office for Budget Responsibility i Storbritannien nämndes
rådet som ett gott exempel i bl a The Times, The Economist, The Guardian och New Statesman. I flera
länder, som Irland, Finland och Norge (i bl a The Irish Times, Kauppalehti och Dagens Næringsliv) har
rådets arbete lyfts fram i den finanspolitiska debatten och inspirerat resonemang om bildandet av
liknande institutioner. Rådets ledamöter har också vid ett antal tillfällen ombetts kommentera
andra länders finanspolitiska situationer i utländsk media.
Den engelska översättningen av huvudrapporten har laddats ner sammanlagt 639 gånger.
Kommentarerna till Budgetpropositionen för år 2010 har laddats ner sammanlagt 1 560 gånger på
svenska och 589 gånger på engelska under 2010.

Regeringens och riksdagens mottagande

Budgetpropositionen för 2011 innehåller ett antal hänvisningar till rådets rapport. Dessutom görs
en systematisk genomgång av rådets rekommendationer och en redovisning av regeringens
ställningstaganden till dem. Finansutskottets betänkande över regeringens ekonomiska
vårproposition refererar utförligt till rådets rapport och tar ställning till dess slutsatser.

Internationella kontakter

Rådsmedlemmar har vid ett antal tillfällen bjudits in av myndigheter och andra organisationer i
omvärlden, dels för att presentera rådet och dess verksamhet, dels för att presentera rådets tredje
årsrapport. Presentationer utomlands innefattar Danmarks Nationalbank, Norges
Handelshögskola i Bergen (vårkonferensen), OECD i Paris, Vetenskapsakademien i Ungern och
Statsrådsberedningen i Finland. Regelbundna kontakter har skett med OECDs och IMFs country
missions. Under året har rådet besökts av IMFs och OECDs Sverigedelegationer, kinesiska
finansdepartementet och israeliska finansdepartementet. Möten har också skett med bl a Office
for Budget Responsibility i Storbritannien och en presidentkommission med uppdrag att föreslå
förändringar i det finanspolitiska ramverket i Frankrike. Det finns ett stort internationellt intresse
för rådets verksamhet mot bakgrund av att liknande institutioner upprättats eller diskuteras också
i andra länder. Såväl EU-kommissionen som EUs finansministrar i van Rompuy-gruppen har
rekommenderat inrättandet av nationella finanspolitiska råd. Rådets ordförande har under året
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haft uppdrag från Finanspolitiska rådet i Ungern, Statsrådsberedningen i Finland och European
Economic Association's tidskrift Economic Policy att analysera olika modeller för oberoende
finanspolitiska granskningsinstitutioner och från Europaparlamentet att bredare analysera de
finanspolitiska reglerna inom EU.
2.2.3 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010
Under året har fem utgiftsprognoser på myndighetens anslag redovisats. Prognoserna har lämnats
i Hermes inför den 18 januari, 25 februari, 6 maj, 29 juli och 28 oktober 2010 enligt anvisning
från Ekonomistyrningsverket.
2.3 Verksamhet och organisation
Rådets åtta ledamöter (sex akademiska ekonomer och två före detta politiker) fullgör sina
uppdrag som bisysslor vid sidan av sina ordinarie anställningar eller andra engagemang mot ett
begränsat arvode. Rådets kansli består av fyra personer (en biträdande kanslichef och
utredningsekonom, en utredningsekonom, en forskningsassistent och en administratör). Rådets
ordförande fungerar samtidigt som myndighetens kanslichef. Rådet hyr lokaler av
Konjunkturinstitutet, där kansliet disponerar fem arbetsrum och har tillgång till konferenslokaler.
Kärnan i rådets verksamhet under året är rådsmötena. Dessa hålls ungefär en gång i månaden
utom under sommaren. Under 2010 hölls sammanlagt elva protokollförda rådsmöten. Årets
arbetscykel börjar på hösten då inriktningen på det kommande årets huvudrapport diskuteras och
underlagsrapporter beställs. Under hösten påbörjas också arbetet med manus till
huvudrapportens olika kapitel. Under våren intensifieras arbetet med årsrapporten och med
färdigställandet av underlagsrapporterna. Arbetet avslutas med överlämnandet av årsrapporten till
regeringen i mitten av maj och anordnandet av 2–3 stora konferenser då rapporterna presenteras.
Löpande under året deltar rådets ledamöter och i viss mån även kansliet i presentationer och
andra externa kontakter.
I samband med rådsmötena arrangeras seminarier där inbjudna talare diskuterar något aktuellt
ämne med rådet. Under 2010 har följande seminarier hållits:
 Tomas Nordström och Thomas Hagberg, Riksrevisionen om rapporten ”Tillämpning av
det finanspolitiska ramverket”.
 Per Skedinger om underlagsrapporten ”Hur fungerar arbetsmarknadspolitiken under olika
konjunkturlägen?”.
 Robert Boije, Albin Kainelainen och Jonas Norlin, Finansdepartementet om rapporten
”Utvärdering av överskottsmålet”.
 Christopher A Pissarides om underlagsrapporten ”Regular Education as a Tool of Countercyclical Employment Policy”.
 Per Österholm, Konjunkturinstitutet om studien ”Arbetslöshetens persistens”.
 Juhana Vartiainen, Konjunkturinstitutet om Konjunkturinstitutets lönebildningsrapport
2010.
 Håkan Jönsson, Kristina Olsson och Anne-Sofie Öberg, Ekonomistyrningsverket om ESVs
senaste budgetprognos.
 Bernd Raffelhüschen, Freiburgs universitet om ett kommande arbete för rådet om
generationsräkenskaper.
 Irene Wennemo, Socialförsäkringsutredningen om den pågående utredningen.
 Mattias Persson, Riksbanken om Riksbankens syn på finansiell stabilitet.
 Lars Frisell, Finansinspektionen om Finansinspektionens syn på finansiell stabilitet.
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För att få mer information om regeringens överväganden och analysunderlag genomför rådet
utfrågningar och studerar interna analysunderlag på berörda departement. Under 2010 har en
utfrågning genomförts på Finansdepartementet.
2.4 Kompetensförsörjning
En god kompetensförsörjning är en central förutsättning för hög kvalitet i verksamheten. Målet
för rådets kompetensförsörjning 2010 har varit att kunna attrahera, rekrytera och behålla
personer med god kompetens inom rådets verksamhetsområde. Under året avsade sig Martin
Flodén sitt ledamotskap i det särskilda rådet. Han ville ha mer tid för rent akademisk forskning
och meritering vid Stockholms universitet. En ny ledamot, Lars Jonung, utsågs av regeringen
efter förslag från rådet.
Finanspolitiska rådet har ett brett uppdrag. Förutom att utvärdera finanspolitiken på såväl kort
som lång sikt ska bedömningar göras av långsiktig sysselsättning och tillväxt. Dessutom ska
tydligheten i de ekonomiska propositionerna, de angivna grunderna för den ekonomiska politiken
och skälen för olika åtgärder granskas liksom regeringens prognoser och de analysmodeller som
ligger till grund för dem. Förklaringen till att rådet kunnat utföra sina uppgifter trots små resurser
och ett mycket litet kansli är att merparten av arbetet utförs av ledamöterna (i flertalet fall som
bisyssla till de ordinarie akademiska anställningarna). Traditionellt har universitet och
forskningsinstitut i Sverige (och övriga nordiska länder) en generös inställning till bisysslor med
koppling till den offentliga sektorn. Men samtidigt är arbetet i rådet betydligt mer omfattande än
som kan anses rimligt för universitet/forskningsinstitut att lämna utrymme för under ordinarie
arbetstid. Detta gäller särskilt för ordföranden som av naturliga skäl får ta på sig en större
arbetsbörda än övriga ledamöter.
Under 2010 har denna situation till viss del hanterats genom att ordföranden på deltid (25
procent utslaget på hela året) varit utlånad från Stockholms universitet till Finanspolitiska rådet.
Det innebär att rådet kompenserat universitetet för motsvarande del av lönekostnaden. Det är
emellertid en dyr lösning med de påslag för overheadkostnader som universiteten enligt sina
regler lägger på lönen i fall som detta. Lösningen är inte långsiktigt hållbar. Utlåningens
omfattning har varit betydligt mindre än den arbetstid ordföranden lagt ner vilken kan beräknas
till ca 50 procent. Utlåningen hittills har kunnat finansieras genom det anslagssparande rådet fått
ta med sig och som i huvudsak berott på att det tog tid att bygga upp verksamheten och en
långtidssjukskrivning under 2009. Med nuvarande konstruktion och finansiering blir den
ekonomiska situationen för rådet mycket pressad under 2011. En fortsatt utlåning går inte att
finansiera utan en betydande neddragning av verksamheten.
För att använda resurserna mer kostnadseffektivt bör uppdraget som ordförande/kanslichef
göras till en halvtidsanställning (med motsvarande tjänstledighet från ordinarie
universitetsanställning). Detta skulle innebära lägre kostnader för rådet än
utlåningskonstruktionen. Ordförandens ekonomiska situation skulle inte förändras. Även starka
principiella skäl talar för att uppdrag av den omfattning det är fråga om ska återspeglas i
tjänstekonstruktionen.
Dessutom behöver ytterligare resurser tillföras rådet för att verksamheten ska vara uthållig. Det
bör göras möjligt också för andra ledamöter än ordföranden att ta tjänsteledigt på deltid från sina
ordinarie tjänster för mer omfattande insatser i rådsarbetet. Dessa ”friköp” skulle göras på ett
sådant sätt att inte heller övriga ledamöters ekonomiska situation skulle förändras. Ett alternativ
skulle möjligen kunna vara att utöka kansliet. Detta alternativ är enligt rådets uppfattning sämre.
Det ligger ett stort värde – från både oberoende- och kvalitetssynpunkt – i att huvuddelen av
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arbetet utförs av fristående ledamöter med sin basverksamhet förlagd utanför rådet (främst på
universitet och forskningsinstitut).
Viss administrativ hjälp som t ex utskick av rapporter, kopiering och praktisk hjälp vid rådsmöten
har köpts in från Konjunkturinstitutet. Ekonomiadministrativ hjälp som t ex löneadministration,
bokföring och bokslut har köpts in från Kammarkollegiet och Konjunkturinstitutet. Också visst
analysarbete och datamaterial har köpts in från Konjunkturinstitutet.
2.5 Verksamhetens intäkter och kostnader
Tabellen visar hur myndighetens intäkter och kostnader utvecklats de senaste tre åren.
Intäkter av anslag
Kostnader

2010
7 550
7 550

2009
6 471
6 471

2008
6 288
6 473

Verksamhetens kostnader under året uppgick till 7 550 tkr. Den största kostnadsposten var
kostnader för personal som uppgick till 4 831 tkr.4 Dessa bestod av:
-

personalkostnader för kansliet: ca 3 026 tkr,
arvoden till ledamöterna i det särskilda rådet: ca 1 271 tkr,
ersättning till författarna av underlagsrapporter: ca 368 tkr,
seminariekostnader, kurser, representation, rådsmöten: ca 166 tkr.

Andra stora kostnadsposter under året har varit:5
- kostnader för lokaler: ca 380 tkr,
- utlåning av ordförande från Stockholms universitet: ca 442 tkr,
- ekonomi- och löneadministration från Kammarkollegiet (inkl. Agresso, e-faktura och
Hermes): ca 486 tkr,
- administrativ och ekonomiadministrativ service från Konjunkturinstitutet: ca 433 tkr,
- diverse som t ex domäner, licenser, porto och telefoni: ca 251 tkr,
- tryckning av rapporter: ca 244 tkr,
- översättning av årsrapporten Svensk finanspolitik 2010: ca 130 tkr.
Myndigheten har ingen avgiftsbelagd verksamhet. Myndighetens rapporter distribueras gratis.
2.6 Redovisning av prestationer med kostnader och volym
Rådets uppgifter fullföljs framför allt genom publiceringen av en årlig rapport till regeringen. Som
ett led i uppdraget utger även rådet skrifter om olika aspekter på finanspolitiken samt anordnar
konferenser. Rådet ska vidare verka för en ökad offentlig diskussion i samhället om den
ekonomiska politiken.
Verksamheten har nu varit i gång i drygt tre år. En stor del av 2008 upptogs med att starta upp
verksamheten. Under 2009 fick kansliet utökade personalresurser. Under 2010 har verksamheten
haft sitt första normala verksamhetsår. Eftersom verksamheten tidigare har varit i en
uppbyggnadsfas och först nu funnit sina former är det svårt att jämföra prestationer bakåt i tiden.
4
5

Se not 2 ”Kostnader för personal” i resultaträkningen, sid 20.
Se not 3 ”Lokalhyra” i resultaträkningen sid 20 och not 4 ”Köp av tjänster” i resultaträkningen, sid 20.
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År 2010 blir det första år då prestationer avseende volym och kostnader kan redovisas på ett
meningsfullt sätt. Då rådet inte har någon tidredovisning är den redovisade årsarbetstiden för
respektive prestation en uppskattning.
Rådets verksamhet kan delas upp i prestationerna publikationer och att verka för en ökad
offentlig diskussion i samhället om den ekonomiska politiken.
Prestationer 2010
Publikationer
Årsrapport Svensk finanspolitik 2010

Årsrapport Swedish Fiscal Policy 2010

I maj publicerades rådets årliga rapport Svensk
finanspolitik 2010. Rapporten trycktes upp i 2 000
exemplar (publicerades 17 maj).
Årsrapporten översattes även till engelska och
den engelska översättningen trycktes upp i 700
exemplar (publicerades i september).
Uppskattning andel av årsarbetstid: 76 procent
Uppskattning total kostnad: 5 256 tkr
Andel av totala kostnader: 70 procent

Underlagsrapporter Studier i finanspolitik

Under året publicerades nio underlagsrapporter i
serien Studier i finanspolitik. Varje rapport
trycktes upp i 250 exemplar (publicerades 17
maj, 8-9 juni, 17 december).
Uppskattning andel av årsarbetstid: 11 procent
Uppskattning total kostnad: 1 241 tkr
Andel av totala kostnader: 16 procent

Övriga skrivelser

Under året publicerades även en rapport,
Synpunkter på överskottsmålet. Rapporten
trycktes upp i 500 exemplar (publicerades 17
mars).
Under året publicerades även en skrivelse till
regeringen om rådets verksamhet och ställning
(publicerades 8 november).
Uppskattning andel av årsarbetstid: 2 procent
Uppskattning total kostnad: 139 tkr
Andel av totala kostnader: 2 procent

Ökad offentlig diskussion i samhället om den ekonomiska politiken
Rådets konferenser

I samband med publiceringen av årsrapporten
Svensk finanspolitik 2010 presenterades den på
en öppen konferens (18 maj).
I
samband
med
publicering
av
underlagsrapporter i serien Studier i finanspolitik i
maj presenterades sju av dessa på en öppen
konferens i juni (8-9 juni).
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I november arrangerades en öppen konferens
om oberoende finanspolitiska institutioner (18
november).
Uppskattning andel av årsarbetstid: 7 procent
Uppskattning total kostnad: 577 tkr
Andel av totala kostnader: 8 procent
Rådets presseminarier

I samband med publiceringen av årsrapporten
Svensk finanspolitik 2010 presenterades den på
ett presseminarium (17 maj).
I samband med publiceringen av rapporten,
Synpunkter på överskottsmålet presenterades
den på ett presseminarium (17 mars).
Uppskattning andel av årsarbetstid: 1 procent
Uppskattning total kostnad: 114 tkr
Andel av totala kostnader: 1 procent

Anföranden och presentationer

Under året har rådets ledamöter och kansliets
utredningsekonomer presenterat årsrapporten,
deltagit på konferenser och paneldiskussioner vid
sammanlagt 34 tillfällen.
Uppskattning andel av årsarbetstid: 3 procent
Uppskattning total kostnad: 223 tkr
Andel av totala kostnader: 3 procent

Rådets totala årsarbetstid var ca 10 800 timmar under 2010. Dessa har fördelats på prestationer
(publikationer och ökad offentlig diskussion i samhället om den ekonomiska politiken) och
administration. Administrationen står för knappt 21 procent av den totala årsarbetstiden. Dessa
timmar har fördelats ut proportionellt på respektive prestation. Fördelningen har baserats på den
nedlagda arbetstiden på respektive prestation.
Kostnaderna per prestation omfattar tre komponenter: arbetskostnader, direkta kostnader och
overheadkostnader för lokaler, administration mm. Varje arbetad timme har åsatts en
genomsnittlig timkostnad (inklusive sociala avgifter) för tre kategorier av personal (ordförande,
ledamöter respektive kansli). Arbetskostnaden per prestation har beräknats som antalet nedlagda
timmar per personalkategori (exklusive administration) multiplicerat med den genomsnittliga
timkostnaden. Till detta har förts de direkta kostnader som hör till respektive prestation.
Overheadkostnaderna (både direkta kostnader och arbetskostnader för administration) har
fördelats ut proportionellt på respektive prestation. Fördelningen har baserats på den nedlagda
arbetstiden på respektive prestation.
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2.7 Sammanfattning
Finanspolitiska rådet startade sin verksamhet 1 augusti 2007 och har nu således funnits i drygt tre
år. Tre årsrapporter har lämnats till regeringen och två interimsrapporter samt 23
underlagsrapporter har publicerats. De två senaste årsrapporterna har översatts till engelska och
spritts internationellt. Rådet arrangerade under 2010 fyra välbesökta konferenser. Rådets
synpunkter har fått stor uppmärksamhet i den svenska ekonomisk-politiska diskussionen. Detta
gäller inte bara i anslutning till publiceringen av årsrapporten utan analyserna åberopas löpande
och fungerar ofta som en referenspunkt (t ex i valdebatten). Detta ligger i linje med rådets
allmänna uppdrag att ”verka för en ökad offentlig diskussion i samhället om den ekonomiska
politiken”. Rådets synpunkter har också tillmätts stor vikt i såväl OECDs som IMFs
Sverigerapporter. Rådet anser att mål och återrapporteringskrav i enlighet med både instruktion
och regleringsbrev är väl uppfyllda.
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3 Finansiell redovisning
3.1 Resultaträkning

RESULTATRÄKNING
(tkr)

Not

2010

2009

1

7 550

6 471

7 550

6 471

-4 831
-380
-2 339
-1

-4 260
-380
-1 830
-1

-7 550

-6 471

Verksamhetsutfall

0

0

Årets kapitalförändring

0

0

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag
Summa
Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal
Kostnader för lokaler
Övriga driftkostnader
Finansiella kostnader
Summa

2
3
4
5
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3.2 Balansräkning

BALANSRÄKNING
(tkr)

Not

2010-12-31

2009-12-31

34

10

Summa

34

10

Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader

85

142

Summa

85

142

419

379

Summa

419

379

SUMMA TILLGÅNGAR

537

531

17

10

17

10

Skulder m.m.
Skulder till andra myndigheter
Leverantörsskulder
Övriga skulder

166
48
90

200
10
81

Summa

304

290

216

231

Summa

216

231

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER

537

531

TILLGÅNGAR
Fordringar
Fordringar hos andra myndigheter

Avräkning med statsverket
Avräkning med statsverket

6

7

KAPITAL OCH SKULDER
Avsättningar
Övriga avsättningar

8

Summa

Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader

9

16

3.3 Anslagsredovisning

ANSLAGSREDOVISNING
Redovisning mot anslag
Anslag
(tkr)

Ing. över-

Årets till-

Indrag-

Totalt

Utgifter

Utgående

förings-

delning

ning

disponi-

över-

belopp

enl. regl.

belt

förings-

brev

belopp

belopp

Not
Uo 2 1:6 Ramanslag
ap.1 Finanspolitiska rådet
(ram)
Summa

10

1 262

7 297

-692

7 867

-7 569

298

1 262

7 297

-692

7 867

-7 569

298
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3.4 Tilläggsupplysningar och noter

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER
Alla belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) om inget annat anges. Till följd av detta kan
summeringsdifferenser förekomma.

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper
Finanspolitiska rådets bokföring följer god redovisningssed och förordningen (2000:606) om myndigheters
bokföring samt ESVs föreskrifter och allmänna råd till denna. Årsredovisningen är upprättad i enlighet med
förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag samt ESVs föreskrifter och allmänna råd
till denna.
Efter brytdagen har fakturor överstigande 15 tkr bokförts som periodavgränsningsposter.
Kostnadsmässig anslagsavräkning
Semesterdagar som intjänats före år 2009 avräknas fr o m år 2009 anslaget först vid uttaget enligt
undantagsbestämmelsen. Utgående balans år 2009, 41 tkr, har år 2010 minskat med 19 tkr.

Värderingsprinciper
Anläggningstillgångar
Finanspolitiska rådet har inga anläggningstillgångar. Enstaka inköp under 15 tkr samt bärbara datorer
kostnadsförs direkt.
Omsättningstillgångar
Fordringar har tagits upp till det belopp som de efter individuell prövning beräknas bli betalda.
Skulder
Skulderna har tagits upp till nominellt belopp.

Ersättningar och andra förmåner
Rådsledamöter
Lars Calmfors (ordförande)
Torben Andersen (vice ordförande)
Ledamöter:
Michael Bergman
Martin Flodén
Laura Hartman
Lars Jonung
Helena Svaleryd

Ersättning
180
127
110
55
110
55
110
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Lars Tobisson
Erik Åsbrink

110
110

Ledande befattningshavare
Kanslichef Lars Calmfors
Inga förmåner

Ersättning
se ovan

Rådsledamöters uppdrag som styrelse- och rådsledamot i andra myndigheter eller
aktiebolag
Lars Calmfors
Vetenskapsrådet, styrelseledamot
Lars Tobisson
Bilato AB, styrelseledamot
Erik Åsbrink
Alecta, styrelseordförande
Bemanningsföretagens auktorisationsnämnd, ordförande
Försäkringskassan, styrelseordförande
Handelshögskolan i Stockholm, styrelseordförande
LightLab Sweden AB, styrelseordförande
Nordiska Investeringsbanken, styrelseledamot
Svensk Hypotekspension, styrelseordförande
Wallenstam AB, styrelseledamot
Åsbrink & Far AB, styrelseordförande
Återvinningsindustrins Branschorganisation, styrelseordförande

Anställdas sjukfrånvaro
Redovisning av de anställdas sjukfrånvaro lämnas inte eftersom medeltalet av antalet anställda vid
myndigheten de två senaste räkenskapsåren inte överstigit tio personer.
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Forts 3.4 Tilläggsupplysningar och noter

NOTER
(tkr)

Resultaträkning

Not

1

Intäkter av anslag
Intäkter av anslag
Summa

2010

2009

7 550
7 550

6 471
6 471

3 339
1 492
4 831

2 976
1 284
4 260

380
380

380
380

315
24
2 000
2 339

213
38
1 580
1 830

1
1

1
1

Summa "Intäkter av anslag" (7 550 tkr) skiljer sig från summa
"Utgifter" (7 569 tkr) på anslaget Uo 2 1:6. Skillnaden (19 tkr)
beror på minskning av semesterlöneskuld som intjänats före år
2009 (-19 tkr). Denna post har belastat anslaget, men inte
bokförts som kostnad i resultaträkningen.
Not

2

Kostnader för personal
Lönekostnader (exkl arbetsgivaravgifter, pensionspremier och
andra avgifter enligt lag och avtal)
Övriga kostnader för personal
Summa

Not

3

Kostnader för lokaler
Lokalhyra
Summa
Jämförelsetalet från år 2009 har justerats (var tidigare 0 tkr).
Lokalhyra har tidigare år inte särredovisats utan ingått som en
del i fakturering av flera tjänster från Konjunkturinstitutet.

Not

4

Övriga driftskostnader
Resor, representation, information
Köp av varor
Köp av tjänster
Summa
Jämförelsetalet avseende köp av tjänster från år 2009 har
justerats (minskats med 380 tkr). Detta till följd av att
lokalkostnader fr o m 2010 särredovisas (se not 3).

Not

5

Finansiella kostnader
Övriga finansiella kostnader
Summa
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Balansräkning
2010-12-31
Not

6

Fordringar hos andra myndigheter
Fordran ingående mervärdesskatt
Övriga fordringar hos andra myndigheter
Summa

Not

7

2009-12-31

26
8
34

10
0
10

Avräkning med statsverket
Anslag i icke räntebärande flöde
Ingående balans

348

397

7 569

6 614

-7 495

-6 663

422

348

41
-19

41
0

22

41

Ingående balans

-10

-61

Inbetalningar i icke räntebärande flöde

236

300

Utbetalningar i icke räntebärande flöde

-7 747

-6 912

7 495

6 663

Saldo

-26

-10

Övriga skulder på statens centralkonto i Riksbanken

-26

-10

Summa Avräkning med statsverket

419

379

10

5

Redovisat mot anslag
Medel hänförbara till transfereringar m.m. som betalats till icke
räntebärande flöde
Fordringar avseende anslag i icke räntebärande flöde
Fordran avseende semesterlöneskuld
redovisats mot anslag

som

inte

Ingående balans
Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln
Fordran avseende semesterlöneskuld som inte
redovisats mot anslag
Övriga fordringar/skulder
Riksbanken

på

statens

har

har

centralkonto

i

Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar

Not

8

Övriga avsättningar
Kompetensväxlings- och kompetensutvecklingsåtgärder
Ingående balans
Årets förändring
Utgående balans

6

5

17

10

Avsättningar
för
kompetensväxlingsoch
kompetensutvecklingsåtgärder har omklassificerats år 2010
enligt ESVs handledning för personalkostnader. Dessa medel
redovisades tidigare som upplupna kostnader. Jämförelsetal har
omräknats.
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Balansräkning
Not

9

2010-12-31

2009-12-31

130
87
216

151
80
231

Upplupna kostnader
Upplupna semesterlöner och löner inklusive sociala avgifter
Övriga upplupna kostnader
Summa
Kompetensväxlings- och kompetensutvecklingsåtgärder har
omklassificerats och redovisas som avsättningar år 2010 enligt
ESVs handledning för personalkostnader. Jämförelsetal har
omräknats.

Anslagsredovisning
Not

10 Uo 2 1:6 ap.1
Finanspolitiska rådet (ram)
Enligt regleringsbrevet disponerar Finanspolitiska rådet en
anslagskredit på 219 tkr.
Finanspolitiska rådet får disponera 570 tkr av det ingående
överföringsbeloppet enligt regeringsbeslut Fi2010/1528.
Anslaget är icke räntebärande.
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3.5 Sammanställning över väsentliga uppgifter

SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA
UPPGIFTER
(tkr)

2010

2009

2008

150
0

300
0

300
0

Anslagskredit
Beviljad
Utnyttjad

219
0

212
0

179
0

Anslag
Ramanslag
Anslagssparande
varav intecknat

298
0

1 262
0

807
0

4
4

3
4

3
3

1 888

2 157

2 157

0
0

0
0

-185
0

Låneram Riksgäldskontoret
Beviljad
Utnyttjad
Kontokrediter Riksgäldskontoret (Ej tillämplig)
Räntekonto Riksgäldskontoret (Ej tillämplig)
Avgiftsintäkter (Ej tillämplig)

Bemyndiganden (Ej tillämplig)
Personal
Antalet årsarbetskrafter (st)
Medelantalet anställda (st)
Driftkostnad per årsarbetskraft
Kapitalförändring*
Årets
Balanserad

* Fr.o.m. år 2009 avräknas anslag kostnadsmässigt och därför blir årets kapitalförändring +/- 0.
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