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Revisorer enligt annan lagstiftning

Statens revisionsverk (SRV)
Finns i anknytning till riksdagen och är oavhängigt
Uppgift: Granska lagenligheten och ändamålsenligheten
för skötseln av statsfinanserna samt iakttagandet av
statsbudgeten.
GL 90 § (731/1999), Lagen om Statens revisionsverk
1 § (676/2000)
Personal: ca. 140
Budget: ca. 15,3 milj. euro
Kontor: Helsingfors, Uleåborg, Åbo

3

Berättelseförfarande
Över varje utförd revision uppgörs en
revisionsberättelse som ges till kännedom åt alla
riksdagsledamöter, finansutskottet och
statsrevisorerna.
Därutöver presenterar revisionsverket vid behov
revisionsberättelserna i respektive utskott och
sektioner.

Revisionsverket ger till riksdagen gör behandling
årligen en berättelse om sin verksamhet, i vilken
koncentrerat framförs de viktigaste observationerna
vid revisionerna. Också berättelsen över en enskild
revision kan ges till riksdagen för behandling.
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Förhållandet mellan riksdagen och SRV
Riksdagen
bestämmer med lag om revisionsverkets uppdrag (övriga
kan inte ge uppdrag åt SRV)

behandlar revisionsverkets budgetförslag (kanslikommissionen)
besluter om revisionsverkets budget i statsbudgeten
(eget kapitel i RD:s huvudtitel)

utnämner revisionsverkets generaldirektör (RD:s
arbetsordning)
behandlar revisionsverkets årliga verksamhetsberättelse
och vid behov separata berättelser
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Finanspolitiska rådets rapport 2013
- Samfundsbeskattingen:

Finlands regeringen genomförde på våren 2013 i sin budgetria en
förnyelse av samfundsbeskattningen och skatten på vinstutdelning.
Man beslöt att sänka samfundsskatten från 24,5 % till 20 %.
Sänkningen av samfundsskatten motiverades i offentligheten särskilt
med den sänkta samfundsskatten i Sverige.

- Beräkning av den potentiella produktionen:
I rapporten framförs bra de osäkerheter som är förenade med
beräkning av den potentiella produktionen och produktionsklyftan.
Det är då synnerligen viktigt, att beräkningarna och de antaganden
som ingår i dem presenteras så öppet som möjligt.
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Rapport 2013…
- Uppföljningen av utgiftstak och målsättningar för finanspolitiken
(överskottsmålet):
Rapporten innehåller en god uppföljning av reglerna och
målsättningarna för finanspolitiken. SRV understryker att det vore bra
med ett öppet motiverat samband mellan de politiska åtgärderna och
tolkningen av de indikatorer som beskriver målen för finanspolitiken.
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Public debt and tax rate in the beginning of 2060, source:
ETLA/ Lassila & Valkonen, 2011 and 2013*)
Public debt/GDP

EU Stability and
Growth Pact

Tax rate

*Studies on the sustainability of public finances carried out by
ETLA research institute in cooperation with the NAOF
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Rapport 2013…
- Riskerna med den privata sektorns skuldsättning

I rapporten ingår en god granskning av riskerna med den privata
sektorns skuldsättning och i synnerhet möjligheten av en prisbubbla
på bostäder.
På grund av obalansen på euroområdet förflyttas likviditet till norra
Europa, varför det finns risker för överhettning och goda skäl att hålla
saken under uppsikt.
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Öppen samhällelig debatt
De europeiska länderna står i den nära framtiden alltjämt inför
stora utmaningar.
Våra samhällen behöver oberoende, objektiva institutioner, som i
den demokratiska debatten offentligt framför motiverade
synpunkter, utan att vara rädda för att ta inta en kritisk hållning.
Finanspolitiska rådets rapport ”Svensk finanspolitik 2013” är ett
bra exempel för de andra europeiska länderna.
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