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REMISSVAR (Fi2013/3592) 

En utvecklad budgetprocess – ökad tydlighet och struktur 

Saco har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Budgetprocesskommitténs 
slutbetänkande ”En utvecklad budgetprocess – ökad tydlighet och struktur” 
(SOU 2013:73). I betänkandet föreslås ett antal nya regleringar som syftar till 
att kodifiera den praxis som utvecklats i riksdagens hantering av budgeten. 
Kommittén föreslår också nya bestämmelser för att åstadkomma en enhetligare 
behandling av budgetens inkomst- och utgiftssida och riksdagsutskottens 
behandling av vissa ärenden.  

Saco delar kommitténs uppfattning att den nya budgetprocess som infördes i 
mitten av 1990-talet och den praxis som utvecklats kring den har varit 
avgörande för de senaste årens goda utfall i de offentliga finanserna.  

Saco delar kommitténs slutsats att det finns vissa argument som talar för en 
reglering av de delar av budgetprocessen som idag vilar på praxis och 
överenskommelser. Erfarenhet och forskning visar nämligen att ett ökat inslag 
av lagfästa budgetprocesser ökar sannolikheten för att de budgetar som läggs 
fram är förenliga med hållbara offentliga finanser.  

Kommitténs förslag syftar emellertid också indirekt till att stärka en 
minoritetsregerings ställning i riksdagen, en fråga som Saco menar är mer 
komplicerad. I den mån budgeten i sin helhet kan ses som ett väl genomtänkt 
paket av åtgärder, avvägda mot stabiliserings-, struktur-, fördelningspolitiska 
och offentlig-finansiella mål, kan å ena sidan hävdas att det är viktigt att även 
en minoritetsregering ska kunna ges förutsättningar att kunna lägga fram en 
budget som kan tas i sin helhet av riksdagen och där enskilda utgifts- eller 
inkomstförlag inte får brytas ut. Å andra sidan talar demokratiska aspekter för 
att en majoritet i riksdagen bör stå bakom budgeten eller åtminstone inte 
förkasta den, oavsett om oppositionen kan forma en gemensam alternativ 
budget som en majoritet i riksdagen står bakom. Saco anser att detta senare 
argument måste väga tungt. 

Med det sagt menar dock Saco att de turer som varit kring förslaget om höjd 
brytpunkt för statlig inkomstskatt under hösten inte kan anses ligga inom 
ramen för en ordnad budgetprocess i riksdagen. Om en opposition ska kunna 
bryta ut enskilda delar av regeringens budgetförslag bör den ha mycket starka 
skäl för att göra detta.    
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