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1 Förord
Finanspolitiska rådet är en myndighet som har till uppgift att bistå det särskilda råd som finns vid
myndigheten. Rådets 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 i samhällsdebatten med sina egna synpunkter. Dessa kan, men behöver
inte nödvändigtvis, delas av andra ledamöter. Denna årsredovisning avser rådets femte
verksamhetsår 2012-01-01 – 2012-12-31.
Joakim Sonnegård
Kanslichef
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2 Resultatredovisning
2.1 Finanspolitiska rådets uppgifter enligt instruktion1

Enligt sin instruktion ska rådet följa upp och bedöma måluppfyllelsen i finanspolitiken och i den
ekonomiska politik som regeringen föreslår och riksdagen beslutar om, och därmed bidra till en
ökad öppenhet och tydlighet kring den ekonomiska politikens syften och effektivitet. Det
särskilda rådet ska varje år lämna en rapport till myndigheten. I rapporten ska rådet redovisa sina
analyser och bedömningar. Eventuellt avvikande meningar bland ledamöterna ska framgå av
rapporten. Myndigheten ska utan dröjsmål vidarebefordra det särskilda rådets rapport
kompletterad med ett eget yttrande till regeringen. Vidare ska rådet verka för en ökad offentlig
diskussion i samhället om den ekonomiska politiken.
2.2 Publikationer

Årsrapporten
Rådets uppgifter fullföljs framför allt genom publiceringen av en årlig rapport till regeringen. Den
14 maj lämnade rådet sin femte årsrapport Svensk finanspolitik 2012 till regeringen. Rapporten
behandlade det finanspolitiska ramverket, en bedömning av finanspolitiken, finanspolitiska medel
och analysmodeller, den långsiktiga skuldkvoten, generationsräkenskaper, arbetsmarknaden och
sänkt restaurangmoms. Rapporten trycktes i ca 1 300 exemplar som skickades till
finansdepartementet, riksdagen, universitetsinstitutioner, media samt till personer som anmält sitt
intresse för rapporten. Rapporten översattes också till engelska och trycktes i ca 800 exemplar
som skickades till finansdepartement, centralbanker, internationella organisationer och forskare
runt om i världen samt till personer som anmält sitt intresse för rapporten.
Underlagsrapporter
Som ett led i uppdraget utger även rådet skrifter om olika aspekter på finanspolitiken och den
övriga ekonomiska politiken. 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 själva ska kunna tjäna som underlag för en bredare debatt.
Syftet med underlagsrapporterna är i regel att ge rådet fördjupade underlag för analyserna i
årsrapporterna. Under året publicerade rådet sex underlagsrapporter i skriftserien Studier i
finanspolitik. En av underlagsrapporterna utarbetades av kansliets forskningsassistent. Fyra av
underlagsrapporterna trycktes i 250 exemplar som skickades till författarna till rapporterna samt
till personer som anmält sitt intresse för rapporten. De publicerade underlagsrapporterna under
2012 är:
 2012/1 Christian Hagist, Stefan Moog och Bernd Raffelhüschen (Freiburg universitet): A
Generational Accounting Analysis of Sweden.
 2012/2 Göran Hjelm och Ulla Robling (Konjunkturinstitutet): Utveckling av de offentliga
finanserna till 2020 vid fem olika makroekonomiska scenarier.
 2012/3 Georg Marthin: Measuring Mismatch in the Swedish Labour Market.
 2012/4 Jesper Roine: Varför ska vi bry oss om fördelningsfrågor?
 2012/5 Gabriella Sjögren Lindquist och Eskil Wadensjö: Inkomstfördelningen bland
pensionärer.
 2012/6 Daniel Waldenström: Granskning av regeringens fördelningspolitiska redogörelser,
1992-2011.

1

Se förordning med instruktion (SFS 2011:446).
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2.3 Ökad offentlig diskussion i samhället om den ekonomiska politiken

Som ett ytterligare led i uppdraget anordnar rådet konferenser och rådets ledamöter deltar i
samhällsdebatten med sina egna synpunkter på den ekonomiska politiken.
Under året arrangerade rådet tre konferenser:
14 maj: Pressträff om årsrapporten.
15 maj: Konferens om årsrapporten (ca 170 deltagare).
18 juni: Konferens om 2012 års underlagsrapporter (ca 100 deltagare).
Deltagande i svensk ekonomisk-politisk debatt och rådets genomslag
Den 24 maj deltog rådets ordförande tillsammans med finansministern och två inbjudna experter
i Finansutskottets offentliga utfrågning med anledning av årsrapporten. Årsrapporten har också
presenterats på bl a Finansdepartementet, Statskontoret och Lunds universitet.
Under året har rådets ledamöter hållit anföranden och deltagit i paneldiskussioner om finans- och
sysselsättningspolitiken i olika sammanhang. Rådsledamöterna har även intervjuats i de stora
affärs- och dagstidningarna samt i olika TV- och radiokanaler. Rådet och ledamöterna har
omnämnts i totalt 839 artiklar under året.2 Artiklarna omfattar bl a ledarsidor, opinionsartiklar,
granskande artiklar om det ekonomiska läget, finanspolitiken och rådets verksamhet. Vid
publiceringen av årsrapporten uppmärksammades den i stora dags- och affärstidningar,
lokaltidningar samt TV och radio. Årsrapporten har under året laddats ner från hemsidan 3 740
gånger, varav 1 787 nedladdningar skedde från unika IP-adresser3. Den svenska versionen av
årsrapporten har laddats ner 3 229 gånger och den engelska versionen 511 gånger, varav 1 490
respektive 297 nedladdningar från unika IP-adresser. Översättningen av årsrapporten
publicerades elektroniskt på hemsidan först i september, vilket förklarar den lägre
nedladdningssiffran för den engelska versionen.
Under året har också tidigare årsrapporter laddats ned. 2011 års rapport har laddats ned 3 928
(1 947 unika) gånger, 2010 års rapport 2 327 (1 186 unika) gånger, 2009 års rapport 3 034 (1 559
unika) gånger och 2008 års rapport 1 645 (899 unika) gånger.
De sex underlagsrapporterna som publicerades under året har blivit nedladdade sammanlagt
3 606 gånger, fördelat enligt nedanstående tabell.
Tabell 1 Antal nedladdningar av Studier i finanspolitik
Hagist, Moog &
Raffelhüschen

Hjelm &
Robbling

Marthin

Roine

Sjögren
Lindquist &
Wadensjö

Waldenström

478

554

660

563

587

764

Under året hade hemsidan i genomsnitt 39 unika besökare respektive 165 unika sidvisningar per
dag, med toppar i maj då årsrapporten publiceras. Majoriteten av besöken på hemsidan är från
Sverige, men ca 21 procent av intresset härrör sig från utlandet – främst från de nordiska och
anglosaxiska länderna.

Källa: Meltwater News.
Genom att mäta besök eller nedladdningar från unika IP-adresser rensas statistiken från personer som har besökt sidan eller laddat ner samma fil
flera gånger, dvs en persons besök räknas bara en gång per dag. Detta kan dock leda till att besökare som ser ut att dela IP-adress (t ex flera som
arbetar för samma organisation) endast räknas som en person.
2
3
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Tabell 2 Antal unika besökare per dag, månadsgenomsnitt
Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

28

28

28

28

82

58

38

58

29

35

31

30

Tabell 3 Antal unika sidvisningar per dag, månadsgenomsnitt
Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

124

149

148

151

224

174

138

157

144

204

185

183

Regeringens och riksdagens mottagande
I Budgetpropositionen för 2013 görs en genomgång av rådets slutsatser och rekommendationer
från årsrapporten, samt en redovisning av regeringens ställningstaganden till dem.
Finansutskottets betänkande över regeringens ekonomiska vårproposition 2012 tar upp rådets
huvudsakliga slutsatser från årsrapporten och rådet refereras.
Internationell press och internationella kontakter
I internationell press från bl a Danmark, Finland, Storbritannien, Sydafrika och Australien har
rådet framhållits som en förebild för bildandet och utformandet av finanspolitiska råd.
Internationella rapporter som tex IMFs Sweden: 2012 Article IV Consultation, EEAG Report
2012, OECDs Economic Survey of Sweden 2012 analyserar det ekonomiska läget och hänvisar
till rådets tidigare rapporter och verksamhet.
Under året har rådets ledamöter och kansli haft internationella möten för att företräda rådet och
presentera dess verksamhet, både i Sverige och utomlands. Presentationer utomlands omfattar
OECDs årliga möte för Parliamentary Budget Officials and Independent Fiscal Institutions i
Paris, Danmarks Nationalbank och Nationaløkonomisk Forening i Köpenhamn, CEPIIs
konferens Gouvernance budgétaire en Europe i Paris, ett SNS-seminarium om årsrapporten i
Bryssel, ett ETLA-seminarium om finanspolitik i eurozonen i Helsingfors och en konferens om
finanspolitik arrangerad av Swiss Society of Economics and Statistics i Gerzensee. Rådet har
utöver det besökts av representanter från bl a japanska finansdepartementet, isländska Alþingis
finansutskott, IMF, franska ekonomiska rådet Conseil d’Analyse Economique och franska
riksrevisionen Cour des Comptes.
2.4 Verksamhet och organisation

Rådets sex ledamöter fullgör sina uppdrag som bisysslor vid sidan av sina ordinarie anställningar
eller andra engagemang mot ett begränsat arvode. Rådets kansli (myndigheten) består av fem
personer (en kanslichef, två utredningsekonomer, en forskningsassistent och en administrativt
ansvarig). 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 2012 hölls sammanlagt 10 protokollförda rådsmöten. Årets
arbetscykel börjar på hösten då inriktningen på det kommande årets rapport (årsrapport)
diskuteras och underlagsrapporter beställs. Under hösten påbörjas också arbetet med manus till
årsrapporterns 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. För att få mer information om regeringens överväganden och
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analysunderlag genomför rådet utfrågningar och studerar interna analysunderlag på
Finansdepartementet.
I samband med rådsmötena arrangeras seminarier där inbjudna talare diskuterar något aktuellt
ämne med rådet. Under året har följande seminarier hållits:
 Thomas Olofsson om Riksgäldskontorets upplåning mm.
 Daniel Waldenström om sin underlagsrapport ”en granskning av regeringens
fördelningspolitiska redogörelser” till rådet.
 Gabriella Sjögren Lindquist och Eskil Wadensjö om sin underlagsrapport
”Inkomstfördelningen bland pensionärer” till rådet.
 Christian Hagist om Freiburgs underlagsrapport ”A Generational Accounting Analysis of
Sweden” till rådet.
 Markus Jäntti om SNS Välfärdsrapport 2011.
 Mats Dillén om Konjunkturinstitutets syn på det ekonomiska läget och utrymmet för
reformer.
 Jan-Eric Nilsson och Johan Nyström om problemen med nuvarande system för att bestämma
infrastrukturinvesteringar.
 Jörgen Holmquist och Per Molander om sin kommande underlagsrapport ”Reforming
Sweden’s budgetary institutions – background, design, and experiences” till rådet.
2.5 Kompetensförsörjning

En god kompetensförsörjning är en central förutsättning för hög kvalitet i verksamheten. Målet
för rådets kompetensförsörjning 2012 har varit att kunna attrahera, rekrytera och behålla
personer med god kompetens inom rådets verksamhetsområde. En viktig förutsättning för att
rådet ska vara en attraktiv arbetsplats, är möjligheten för utredningsekonomer och
forskarassistenter att arbeta tillsammans med ledamöterna i det särskilda rådet. Att skapa goda
förutsättningar för ett sådant samarbete är av överordnad betydelse för att rådet på kort och lång
sikt ska vara en attraktiv arbetsplats. Förutom arbetet med att skriva den årliga rapporten
uppmuntras även samarbete mellan kansliets personal och ledamöterna kring underlagsrapporter
och artiklar i tidsskrifter. Rådet arbetar aktivt för att skapa ett sådant kreativt arbetsklimat.
Ett problem som visat sig under året är den konkurrens om medarbetare som kansliet är utsatt
för. Det är speciellt problematiskt när Finansdepartementet aktivt rekryterar personal ur kansliets
lilla organisation under den tid då arbetet med Finanspolitiska rådets årliga rapport är som mest
intensivt. Under denna del av året - från slutet av november t o m mitten av maj - är kansliets
kapacitet att på bästa sätt bistå det särskilda rådet i arbetet med att skriva den årliga rapporten
mycket sårbar för plötsliga personalförändringar.
Under året har administrativ service som t ex IT-stöd, utskick av rapporter och vaktmästeri köpts
in från Konjunkturinstitutet, och ekonomiadministrativ service som t ex löneadministration,
bokföring och bokslut har köpts in från både Statens Servicecenter (tidigare Kammarkollegiet)
och från Konjunkturinstitutet.
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2.6 Verksamhetens intäkter och kostnader

Tabellen visar hur myndighetens intäkter och kostnader utvecklats de senaste tre åren.

Intäkter av anslag
Kostnader

2012

2011

2010

8 668
8 668

7 413
7 413

7 550
7 550

Verksamhetens kostnader under året uppgick till 8 6684 tkr. Den största kostnadsposten var
kostnader för personal som uppgick till 5 922 tkr. Dessa bestod av:





personalkostnader för kansliet: ca 4 588 tkr,
arvoden till ledamöterna i det särskilda rådet: ca 1 013 tkr,
arvoden till författarna av underlagsrapporter: ca 118 tkr,
annonskostnader, interna seminariekostnader och kurser,
intern representation mm: ca 203 tkr.

Andra stora kostnadsposter under året har varit:
 ekonomiadministrativ service från Statens Servicecenter (tidigare Kammarkollegiet) (inkl.
Agresso, e-faktura och Hermes): ca 484 tkr,
 kostnader för lokaler: ca 476 tkr,
 administrativ- och ekonomiadministrativ service från Konjunkturinstitutet: ca 460 tkr,
 underlagsrapporter från Freiburg universitet och Konjunkturinstitutet: ca 294 tkr,
 revision av årsredovisning, ca 106 tkr,
 konferenser om Svensk finanspolitik 2012 och Studier i finanspolitik: ca 91 tkr,
 tryckning av rapporter: ca 79 tkr,
 översättning av årsrapporten Svensk finanspolitik 2012: ca 69 tkr.
2.7 Redovisning av prestationer avseende volym och kostnader

Rådets verksamhet har nu varit i gång i drygt fem år. En stor del av 2008 upptogs med att starta
upp verksamheten. Under 2009 fick kansliet utökade personalresurser. Under 2010 hade
verksamheten sitt första normala verksamhetsår, och var det första år då prestationer avseende
volym och kostnader kunde redovisas på ett meningsfullt sätt eftersom verksamheten tidigare
varit i en uppbyggnadsfas. År 2011 var andra året som prestationer avseende volym och
kostnader kunde redovisas och jämföras med 2010. År 2012 är nu det tredje året som
prestationer avseende volym och kostnader kan jämföras med 2011 och 2010.
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”.

4

Se vidare den finansiella redovisningen, från sid 11.
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Prestationer 2012

Volym

Andel av
årsarbetstid

Total
kostnad

Andel av
totala
kostnader

85 procent

6 785 tkr

78 procent

8 procent

1 246 tkr

14 procent

5 procent

481 tkr

6 procent

2 procent

156 tkr

2 procent

Andel av
årsarbetstid

Total
kostnad

Andel av
totala
kostnader

85 procent

6 013 tkr

81 procent

7 procent

784 tkr

11 procent

6 procent

481 tkr

6 procent

2 procent

135 tkr

2 procent

Andel av
årsarbetstid

Total
kostnad

Andel av
totala
kostnader

2000 ex/700 ex

76 procent

5 256 tkr

70 procent

9 rapporter. Varje rapport trycktes i 250
ex

11 procent

1 241 tkr

16 procent

2 procent

139 tkr

2 procent

8 procent

691 tkr

9 procent

3 procent

223 tkr

3 procent

Publikationer
Årsrapport Svensk
1300 ex/800 ex
finanspolitik
2012/Swedish
Fiscal Policy 2012
Underlagsrapporter
6 rapporter. 4 av rapporterna trycktes i
250 ex vardera
Studier i
finanspolitik
Ökad offentlig diskussion i samhället om den ekonomiska politiken
Rådets konferenser
1 pressträff om Svensk finanspolitik 2012
1 konferens om Svensk finanspolitik 2012
1 konferens om Studier i finanspolitik
Anföranden och
18 st
presentationer
Prestationer 2011

Volym

Publikationer
Årsrapport Svensk
2000 ex/800 ex
finanspolitik
2011/Swedish
Fiscal Policy 2011
3 rapporter. Varje rapport trycktes i 250
Underlagsrapporter
ex
Studier i
finanspolitik
Ökad offentlig diskussion i samhället om den ekonomiska politiken
Rådets konferenser
1 pressträff om Svensk finanspolitik 2011
1 konferens om Svensk finanspolitik 2011
1 konferens om Studier i finanspolitik
Anföranden och
17 st
presentationer
Prestationer 2010

Publikationer
Årsrapport Svensk
finanspolitik
2010/Swedish
Fiscal Policy2010
Underlagsrapporter
Studier i
finanspolitik
Övriga skrivelser

Volym

1 rapport om Synpunkter på
överskottsmålet, trycktes i 500 ex
1 skrivelse om rådets verksamhet och
ställning
Ökad offentlig diskussion i samhället om den ekonomiska politiken
Rådets konferenser
1 pressträff om Synpunkter på
överskottsmålet
1 pressträff om Svensk finanspolitik 2010
1 konferens om Svensk finanspolitik 2010
2 konferens om Studier i finanspolitik
1 konferens om oberoende
finanspolitiska institutioner
Anföranden och
34 st
presentationer
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Rådets totala årsarbetstid var ca 10 400 timmar under 2012.5 Dessa har fördelats på prestationer
och administration. Administrationen stod för 34 procent av den totala årsarbetstiden.6 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.
2.8 Sammanfattning

Finanspolitiska rådet startade sin verksamhet 1 augusti 2007 och har nu funnits i drygt fem år.
Fem årsrapporter har lämnats till regeringen och 32 underlagsrapporter har publicerats. De fyra
senaste årsrapporterna har översatts till engelska och spritts internationellt. Rådet arrangerade
under 2012 tre konferenser. Rådets synpunkter har uppmärksammats i den svenska ekonomiskpolitiska diskussionen, både i anslutning till publiceringen av årsrapporten och löpande under året
som t ex en referenspunkt i den politiska debatten.

5
6

Rådets totala årsarbetstid var under 2011 ca 9 800 timmar och under 2010 ca 10 800 timmar.
Av den totala årsarbetstiden under 2011 stod administrationen för 28 procent och under 2010 för 21 procent.
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3 Finansiell redovisning
3.1 Resultaträkning
RESULTATRÄKNING
(tkr)
Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag

Not

2012

2011

1

8 668

7 413

8 668

7 413

-5 922
-476
-2 269
-1

-4 603
-422
-2 387
-2

-8 668

-7 413

0

0

Summa
Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal
Kostnader för lokaler
Övriga driftkostnader
Finansiella kostnader
Summa
Årets kapitalförändring

2
3
4
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3.2 Balansräkning
BALANSRÄKNING
(tkr)

2012-12-31

2011-12-31

26

46

26

46

Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader

325

43

Summa

325

43

537

750

Summa

537

750

SUMMA TILLGÅNGAR

889

839

31

23

31

23

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

183
82
142

147
211
108

Summa

406

466

451

350

Summa

451

350

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER

889

839

TILLGÅNGAR
Fordringar
Fordringar hos andra myndigheter

Not

5

Summa

Avräkning med statsverket
Avräkning med statsverket

KAPITAL OCH SKULDER
Avsättningar
Övriga avsättningar

6

7

Summa

Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader

8

12

3.3 Anslagsredovisning

ANSLAGSREDOVISNING
Redovisning mot anslag
Anslag
(tkr)

Uo 2 1:6 Ramanslag
ap.1 Finanspolitiska rådet
(ram)
Summa

Ingående
överföringsbelopp
Not

9

Årets
Totalt
tilldelning enl. disponibelt
regleringsbrev
belopp

Utgifter

Utgående
överföringsbelopp

148

8 931

9 079

-8 675

404

148

8 931

9 079

-8 675

404
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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 ESV:s föreskrifter och allmänna råd till denna. Årsredovisningen är
upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag samt
ESV:s föreskrifter och allmänna råd till denna.
I enlighet med ESV:s föreskrifter till 10 § FBF tillämpar Finanspolitiska rådet brytdagen den 4 januari.
Brytdagen föregående år var den 5 januari. Efter brytdagen har fakturor överstigande 15 tkr bokförts
som periodavgränsningsposter. Motsvarande beloppsgräns föregående år var 15 tkr.
Kostnadsmässig anslagsavräkning
Semesterdagar som intjänats före år 2009 avräknas fr. o. m. år 2009 anslaget först vid uttaget enligt
undantagsbestämmelsen. Utgående balans år 2011, 7 tkr, har år 2012 minskat med 7 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 Jonung, ordförande
John Hassler, vice ordförande
Ledamöter:
Michael Bergman (t.o.m. 2012-06-30)
Anders Björklund (fr.o.m. 2012-07-01)
Steinar Holden
Eva Lindström
Irma Rosenberg (fr.o.m. 2012-07-01)
Helena Svaleryd (t.o.m. 2012-06-30)

Ersättning
180
127

55
55
110
110
55
55
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Rådsledamöter/andra styrelseuppdrag
John Hassler (vice ordförande Finanspolitiska rådet)
Manexo Scandinavia AB, styrelseordförande
Eva Lindström (ledamot Finanspolitiska rådet)
Myndigheten för Vårdanalys, styrelseordförande
Finansinspektionens styrelse, styrelseledamot
Försäkringskassans insynsråd, rådsledamot
Nationalmuseums insynsråd, rådsledamot
Eva Lindström Consulting AB, styrelseordförande
Irma Rosenberg (ledamot Finanspolitiska rådet)
Riksgälden, vice styrelseordförande
Ledande befattningshavare/styrelseuppdrag
Joakim Sonnegård (kanslichef Finanspolitiska rådet)
Quarnia AB, styrelseledamot

Lön
923

Inga förmåner
Anställdas sjukfrånvaro
Redovisning av de anställdas sjukfrånvaro lämnas inte eftersom medeltalet av antalet anställda vid
Finanspolitiska rådet de senaste två räkenskapsåren inte överstigit tio personer.
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NOTER
(tkr)
Resultaträkning

Not

1

2012

2011

8 668
8 668

7 413
7 413

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

3 975
1 947
5 922

3 023
1 580
4 603

Övriga driftkostnader
Resor, representation
Köp av varor
Köp av tjänster
Summa

264
49
1 955
2 269

257
173
1 957
2 387

1
1

2
2

2012

2011

26
26

46
46

788
8 675

422
7 428

-8 900
563

-7 062
788

Intäkter av anslag
Intäkter av anslag
Summa
Summa "Intäkter av anslag" (8 668 tkr) skiljer sig från summa "Utgifter"
(8 675 tkr) på anslaget Uo 2 1:6. Skillnaden (7 tkr) beror på minskning av
semesterlöneskuld som intjänats före år 2009 (-7 tkr). Denna post har
belastat anslaget, men inte bokförts som kostnad i resultaträkningen.

Not

Not

Not

2

3

4

Finansiella kostnader
Övriga finansiella kostnader
Summa

Balansräkning

Not

5

Fordringar hos andra myndigheter
Fordran ingående mervärdesskatt
Summa

Not

6

Avräkning med statsverket
Anslag i icke räntebärande flöde
Ingående balans
Redovisat mot anslag
Medel hänförbara till transfereringar m.m. som betalats till icke
räntebärande flöde
Fordringar avseende anslag i icke räntebärande flöde

16

Balansräkning

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot
anslag
Ingående balans
Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln
Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot
anslag
Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto
Ingående balans
Inbetalningar i icke räntebärande flöde
Utbetalningar i icke räntebärande flöde
Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar
Saldo
Övriga skulder på statens centralkonto
Summa Avräkning med statsverket
Not

7

8

2011

8
-8
0

22
-14
8

-46
242
-9 122
8 900
-26
-26

-26
215
-7 297
7 062
-46
-46

537

750

23
9
31

17
6
23

189
262
451

265
85
350

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

Not

2012

Upplupna kostnader
Upplupna semesterlöner och löner inklusive sociala avgifter
Övriga upplupna kostnader
Summa

Anslagsredovisning
Not

9

Uo 2 1:6 ap. 1
Finanspolitiska rådet (ram)
Enligt regleringsbrevet disponerar Finanspolitiska rådet en anslagskredit
på 268 tkr.
Myndigheten får disponera hela det ingående överföringsbeloppet från
föregående år enligt årets regleringsbrev.
Anslaget är icke räntebärande.
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3.5 Sammanställning över väsentliga uppgifter

SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA UPPGIFTER
(tkr)
Låneram Riksgäldskontoret
Beviljad
Utnyttjad

2012

2011

2010

2009

2008

150
0

150
0

150
0

300
0

300
0

Kontokrediter Riksgäldskontoret

(Ej tillämpligt)

Räntekonto Riksgäldskontoret

(Ej tillämpligt)

Avgiftsintäkter

(Ej tillämpligt)

Anslagskredit
Beviljad
Utnyttjad

268
0

221
0

219
0

212
0

179
0

Anslag
Ramanslag
Anslagssparande
varav intecknat

404
0

148
0

298
0

1 262
0

807
0

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

(Ej tillämpligt)

5
5

4
4

4
4

3
4

3
3

1 733

1 853

1 888

2 157

2 157

0
0

0
0

0
0

0
0

-185
0

* Fr.o.m. år 2009 avräknas anslag kostnadsmässigt och därför blir årets kapitalförändring +/- 0.
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4 Beslut om årsredovisning
Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av
kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Stockholm, 2013-02-21

Joakim Sonnegård
Kanslichef för Finanspolitiska rådet
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Bilaga 1 Ledamöter i det särskilda rådet
Lars Jonung (ordförande)
John Hassler (vice ordförande)
Michael Bergman (ledamot), tom 2012-06-30
Anders Björklund (ledamot), from 2012-07-01
Steinar Holden (ledamot)
Eva Lindström (ledamot)
Irma Rosenberg (ledamot), from 2012-07-01
Helena Svaleryd (ledamot), tom 2012-06-30
Bilaga 2 Publikationer 2012
Årsrapport
Svensk Finanspolitik, Finanspolitiska rådets rapport 2012.
Swedish Fiscal Policy, report of the Swedish Fiscal Policy Council 2012.
Underlagsrapporter i serien Studier i finanspolitik
2012/1 Christian Hagist, Stefan Moog och Bernd Raffelhüschen (Freiburg universitet): A
Generational Accounting Analysis of Sweden.
2012/2 Göran Hjelm och Ulla Robling (Konjunkturinstitutet): Utveckling av de offentliga
finanserna till 2020 vid fem olika makroekonomiska scenarier.
2012/3 Georg Marthin: Measuring Mismatch in the Swedish Labour Market.
2012/4 Jesper Roine: Varför ska vi bry oss om fördelningsfrågor?
2012/5 Gabriella Sjögren Lindquist och Eskil Wadensjö: Inkomstfördelningen bland pensionärer.
2012/6 Daniel Waldenström: Granskning av regeringens fördelningspolitiska redogörelser, 19922011.
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