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Ds 2009:10 Stärkt finanspolitiskt ramverk – översyn av 
budgetlagens bestämmelser om utgiftstak 
 
Konjunkturinstitutet stödjer promemorians förslag att göra användandet av ett 
tak för statens utgifter obligatoriskt. Vidare delar Konjunkturinstitutet 
uppfattningen att regeringen ska föreslå ett utgiftstak för ett tredje år. Detta 
torde stärka det finanspolitiska ramverket och framför allt öka budgetpolitikens 
långsiktighet i linje med de ursprungliga intentionerna med den reformerade 
budgetprocessen. 
 
Konjunkturinstitutet delar promemorians uppfattning att utgiftstaket har bidragit 
till ökad stadga åt budgetprocessen och verkat i riktning för ökad långsiktighet 
och förutsägbarhet i budgetpolitiken. 
 
Konjunkturinstitutet håller även med om att det är önskvärt att det finns en 
minsta marginal för att hantera makroekonomiska osäkerheter som påverkar de 
takbegränsade utgifterna, dvs. en budgeteringsmarginal. Konjunkturinstitutet 
anser, i likhet med den syn som förs fram i promemorian, att det är viktigt att 
regeringen tydligt redovisar riktlinjer för hur stor budgeteringsmarginalen ska 
vara. Dock bör regeringen ytterligare belysa konsekvenserna för de 
takbegränsade utgifterna av den makroekonomiska osäkerhet som föreligger vid 
varje aktuell prognoshorisont. På så sätt kan regeringen underlätta för riksdagen 
att bedöma om budgeteringsmarginalen är tillräckligt stor. Beroende på den 
aktuella konjunkturbilden kan behovet av budgeteringsmarginalens storlek 
variera. En sådan belysning i samband med att utgiftstaken fastställs är därför 
önskvärd och kan komplettera de mer tumregelmässiga bedömningarna av 
budgeteringsmarginalen. 
 
Konjunkturinstitutet har inte några synpunkter på förslaget att det bör finnas 
separata budgeteringsmarginaler för makroekonomisk osäkerhet respektive 
reformer. Dock vill Konjunkturinstitutet erinra regeringen om att en prövning 
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alltid bör göras om det ur ett konjunkturpolitiskt perspektiv är lämpligt att 
utnyttja budgeteringsmarginalen. Exempelvis bör finanspolitiken understödja 
penningpolitiken, vilket gör att oförutsedda pris- och lönespiraler inte 
automatiskt bör intecknas av en budgeteringsmarginal. Inte heller bör alla 
oförutsedda volymchocker automatiskt tas om hand av budgeteringsmarginalen. 
Konjunkturinstitutet anser därför att regeringen, förutom att presentera riktlinjer 
för budgeteringsmarginalens storlek, även bör presentera riktlinjer för när det är 
lämpligt att ta budgetmarginalen i anspråk. 
 
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Mats Dillén. Föredragande har 
varit Anna Widenfalk. 
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