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Remissyttrande över betänkandet En 
reformerad budgetlag (SOU 2010: 18)  

 

Inspektionen för socialförsäkringen utövar tillsyn över socialförsäkringen, 

som i runda tal motsvarar hälften av utgifterna under utgiftstaket. 

Myndigheten har därför sett det motiverat att yttra sig över rubricerat 

betänkande.  

Mot merparten av utredningens förslag finns inget att erinra. På två 

punkter finns det dock anledning att resa invändningar.  

Ramanslag och dess villkor (3 kap.)  

Utredningen föreslår (9§) att ramanslag ska kunna överskridas utan 

riksdagens bemyndigande under ganska generella villkor, så länge 

utgifterna ryms under det beslutade utgiftstaket. En sådan ordning minskar 

transparensen i budgetprocessen, vilket riskerar att negativt påverka 

respekten för budgetrestriktionerna. Som experten Ove Nilsson har påpekat 

i särskilt yttrande erinrar förslaget om ett återinförande av de 

förslagsanslag som var en av huvudorsakerna bakom det tidigare 

budgetsystemets tillkortakommanden och som avskaffade i och med 1996 

års budgetreform. Den föreslagna förändringen riskerar att minska 

respekten för budgetbeslutet i riksdagen hos de myndigheter som hanterar 

regelstyrda anslag. Den bör därför avstyrkas.  

Redovisning av resultat (10 kap.)  

Kravet på redovisning av resultat i relation till formulerade mål har flyttats 

från sin tidigare framskjutna position i budgetlagen till kapitel 10. ISF utgår 

från att detta inte ska tolkas som en nedgradering av kravet på 

resultatredovisning. Utredningen förordar redovisning av resultat i 

budgetpropositionen. Om man nu ändå väljer att sammanföra redovisning 

av resultat med annan redovisning, vore det logiskt att kräva redovisning 

samordnat, det vill säga senast den 15 april tillsammans med 

årsredovisningen för staten. Detta skulle skapa förutsättningar för en 

grundlig genomlysning av uppnådda resultat i relation till förbrukade 

resurser under vårsessionen, då utrymmet i riksdagen är större än under 
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hösten, som helt naturligt domineras av beslut rörande budgeten för det 

kommande året. 

 

Detta yttrande har beslutats av generaldirektör Per Molander.  
 

 

Per Molander 

Generaldirektör 


