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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. Rådet startade sin verksamhet 1 augusti 2007 och
har nu funnits i drygt sju år. Sju årsrapporter har lämnats till regeringen och 41
underlagsrapporter har publicerats. De sex senaste årsrapporterna har översatts till engelska och
spritts internationellt. Rådet arrangerade under 2014 fyra konferenser. Rådets synpunkter har
uppmärksammats i den svenska ekonomisk–politiska diskussionen, både i anslutning till
publiceringen av årsrapporten och löpande under året som en referenspunkt i den politiska
debatten.

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
12 maj lämnade rådet sin sjunde årsrapport Svensk finanspolitik 2014 till regeringen. Rapporten
behandlade det ekonomiska läget, finanspolitiken, arbetsmarknaden, inkomstfördelning och
jobbskatteavdrag, överskottsmålet och utgiftstaket, riksdagens beslutsregler för budgeten samt
överskottsmålet och den offentliga förmögenheten. Rapporten trycktes i 1 500 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 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 har rådet publicerat fyra underlagsrapporter i skriftserien Studier i
finanspolitik. Två av underlagsrapporterna trycktes i 200 exemplar och skickades till författarna till
rapporterna samt till personer som anmält sitt intresse för rapporten. De publicerade
underlagsrapporterna under 2014 är:





1

2014/1 Niklas Bengtsson, Per-Anders Edin och Bertil Holmlund: Löner, sysselsättning
och inkomster – ökar klyftorna i Sverige?
2014/2 Dirk Niepelt: Financial policy
2014/3 Konjunkturinstitutet: Analys av rörelser i inkomstfördelningen vid införandet av
jobbskatteavdraget
2014/4 Konjunkturinstitutet: Den offentliga sektorns skulder och finansiella tillgångar

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 har rådet arrangerat fyra konferenser:
12 maj: Pressträff om årsrapporten.
13 maj: Konferens om årsrapporten (ca 175 deltagare).
11 juni: Konferens om 2014 års underlagsrapporter (ca 100 deltagare).
16 oktober: Pressträff om De offentliga finanserna och överskottsmålet.
Deltagande i svensk ekonomisk–politisk debatt och rådets genomslag
Årsrapporten presenterades på Finansutskottets öppna seminarium i riksdagen den 27 maj.
Rapporten har även presenterats på bl.a. Finansdepartementet, Statskontoret, SNS och ESV.
Under året har rådet och kansliet föreläst, tagit emot internationella delegationer samt deltagit i
seminarier, paneldebatter och andra offentliga sammanhang. Rådsledamöterna har intervjuats i
tidningar, TV och radio vid ett flertal tillfällen. Rådet och ledamöterna har omnämnts i totalt
1 464 artiklar under året, däribland ledarsidor, debattartiklar samt artiklar om det ekonomiska
läget och finanspolitiken.2 Under året har rådet därtill utökat sina mediekanaler med ett RSSflöde, en YouTube-kanal och ett Twitter-konto. Pressträffen den 12 maj direktsändes i SVT
Forum, Finansutskottets öppna seminarium visades i riksdagens webbsändning och pressträffen
den 16 oktober publicerades på rådets YouTube-kanal.
Årsrapporten har under det gångna året laddats ner 4 452 gånger från hemsidan, varav 2 312
gånger från unika IP-adresser3. Den svenska versionen av årsrapporten har laddats ner 3 653
gånger och den engelska versionen 799 gånger, varav 1 861 respektive 451 nedladdningar från
unika IP-adresser.4 Se tabell 1 nedan för en sammanställning över nedladdningsstatistiken för
årets och tidigare års rapporter.
Tabell 1 Antal nedladdningar av rådets rapporter under 2014
Totalt

Unika nedladdningar

4 452
3 653

2 312
1 861

799

451

2013 års rapport

5 204

2 949

2012 års rapport

2 792

1 449

2011 års rapport

2 423

1 175

2010 års rapport

2 798

1 400

2009 års rapport

3 267

1 783

986

468

2014 års rapport
Varav Svensk finanspolitik 2014
Varav Swedish fiscal policy 2014*

2008 års rapport**

Anm: *Den engelska rapporten Swedish fiscal policy 2014 publicerades i september 2014.
**2008 års rapport har ej översatts till engelska.

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, vilket medför en viss underskattning i statistiken över antal besök och
nedladdningar.
4 Översättningen av årsrapporten publiceras på hemsidan först i september, vilket förklarar den lägre nedladdningssiffran för den engelska
versionen.
2
3

5

Finanspolitiska rådet
Årsredovisning för 2014

Rådet har under 2014 publicerat fyra underlagsrapporter. Rapporterna har under året laddats ner
sammanlagt 7 435 gånger (varav 4 087 unika nedladdningar), fördelat enligt nedanstående tabell.
Tabell 2 Antal nedladdningar av underlagsrapporter under 2014
Totalt

Unika nedladdningar

2014/1 Bengtsson, Edin och Holmlund

3 702

1 956

2014/2 Niepelt

1 288

662

2014/3 Konjunkturinstitutet

996

576

2014/4 Konjunkturinstitutet

1 449

893

Under året hade hemsidan i genomsnitt 100 unika besökare respektive 284 unika sidvisningar per
dag, med toppar i februari samt i maj och oktober, då årsrapporten publicerades respektive då
rådet höll en andra pressträff om det ekonomiska och offentligfinansiella läget.
Tabell 3 Genomsnittligt antal unika besökare per dag
Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

58

276

67

71

102

71

54

71

79

173

98

80

Tabell 4 Genomsnittligt antal unika sidvisningar per dag
Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

213

443

256

261

306

226

221

229

267

415

292

276

Regeringens och riksdagens mottagande
I Finansutskottets betänkande 2013/14:FiU20 återges rådets huvudsakliga slutsatser från
årsrapporten samt protokollet från Finansutskottets öppna seminarium om rådets rapport den 27
maj. I Budgetpropositionen för 2015 redovisas rådets huvudsakliga slutsatser och
rekommendationer i årsrapporten och regeringens ställningstaganden till dessa.
Internationell press och internationella kontakter
Rådets ledamöter och kansli har under året deltagit i ett flertal internationella sammanhang,
däribland seminarier, konferenser och möten med internationella delegationer. Rådets ordförande
har t.ex. föreläst om rådet hos Ekonomiska Samfundet i Finland. Kansliet har deltagit i ett flertal
konferenser om oberoende finanspolitiska institutioner i Bratislava och Bryssel samt i en
utfrågning om finanspolitik och finanspolitiska institutioner för Budgetutskottet vid Tjeckiens
parlament. Rådet och kansliet har även tagit emot delegationer från bl.a. budgetkommittén i
Turkiets parlament, Japans finansdepartement, Europeiska kommissionen, OECD,
Internationella valutafonden (IMF), revisionsutskottet i Finlands riksdag, Nordirlands
finansminister samt Lettlands finanspolitiska råd.
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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 2014 hölls sammanlagt 10 rådsmöten. Årets arbetscykel börjar på
hösten då inriktningen på den kommande årsrapporten 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 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:
 Elisabeth Hopkins och medarbetare redogjorde för Försäkringskassans prognosmetoder
för sjuktalen.
 Johan Egebark och Niklas Kaunitz presenterade IFAU-rapporten ”Sänkta
arbetsgivaravgifter för unga”.
 Marcus Mossfeldt presenterade Konjunkturinstitutets rapport ”Effekter av sänkt
restaurang- och cateringmoms”.
 Erik Höglin presenterade Konjunkturinstitutets simuleringar av överskottsmålets
betydelse för den offentliga sektorns tillgångar och skulder.
 Peter Doyle presenterade sin analys av den ekonomiska utvecklingen i Sverige och
Storbritannien sedan 2007.
 Bertil Holmlund, P-A Edin och Niklas Bengtsson presenterade sitt utkast till
underlagsrapport om utvecklingen av löner, sysselsättning och inkomstspridning.
 Elin Ryner föredrog Konjunkturinstitutets FASIT-analys av fördelningseffekterna av
jobbskatteavdragen.
 Jesper Hansson föredrog Konjunkturinstitutets augustiprognos.
 Erik Jonasson, Erik Höglin och Helena Knutsson föredrog Konjunkturinstitutets analys
av de offentliga finansernas långsiktiga hållbarhet och S1/S2-indikatorerna.
 David Sundén presenterade ESO-rapporten ”Hållbara beräkningar” om
beräkningsmetoderna för långsiktig hållbarhet i offentlig sektor.
 OECD:s Policy Mission Team, under ledning av Robert Ford, diskuterade finanspolitik
och utkastet till rapporten Economic Survey om den svenska ekonomin.
 Jesper Hansson, Erik Höglin och Pär Österholm föredrog Konjunkturinstitutets
decemberprognos, konsekvenserna av de nya nationalräkenskaperna samt KI:s syn på de
offentliga finanserna.
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2.5 Kompetensförsörjning

En god kompetensförsörjning är en central förutsättning för hög kvalitet i verksamheten. Målet
för rådets kompetensförsörjning 2014 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.
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 och från Konjunkturinstitutet.
2.6 Verksamhetens intäkter och kostnader

Tabellen visar hur myndighetens intäkter och kostnader utvecklats de senaste tre åren.
Intäkter av anslag
Kostnader

2014
9 592
9 592

2013
9 105
9 105

2012
8 668
8 668

Verksamhetens kostnader under året uppgick till 9 5925 tkr. Den största kostnadsposten var
kostnader för personal som uppgick till 6 658 tkr. Dessa bestod av:





personalkostnader för kansliet: ca 5 294 tkr,
arvoden till ledamöterna i det särskilda rådet: ca 1 068 tkr,
arvoden till författarna av underlagsrapporter: ca 147 tkr,
interna seminariekostnader och kurser, intern representation mm: ca 149 tkr.

Andra stora kostnadsposter under året har varit:








5

ekonomiadministrativ service från Statens Servicecenter (inkl. Agresso, e-faktura och
Hermes): ca 739 tkr,
kostnader för lokaler: ca 486 tkr,
administrativ- och ekonomiadministrativ service från Konjunkturinstitutet: ca 431 tkr,
underlagsrapporter från Konjunkturinstitutet: ca 310 tkr,
tryckning av årsrapporten och underlagsrapporter: ca 160 tkr,
översättning av årsrapporten: ca 105 tkr,
konferenser om årsrapportern och 2014 års underlagsrapporter: ca 104 tkr.

Se vidare den finansiella redovisningen, från sid 11.
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2.7 Redovisning av prestationer avseende volym och kostnader

Rådets verksamhet har nu varit i gång i drygt sju 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 2014 är nu det femte året som prestationer avseende volym och
kostnader kan redovisas och jämföras med tidigare år. Rådets verksamhet kan delas upp i
prestationerna ”publikationer” och att verka för en ”ökad offentlig diskussion i samhället om den
ekonomiska politiken”. Då rådet inte har någon tidredovisning är den redovisade årsarbetstiden för
respektive prestation en uppskattning.
Prestationer 2014

Publikationer
Årsrapport Svensk
finanspolitik
2014/Swedish fiscal
policy 2014
Underlagsrapporter
Studier i
finanspolitik

Volym

Andel av
årsarbetstid

Total
kostnad

Andel av
totala
kostnader

1 500 ex/800 ex

85 procent

7 681 tkr

80 procent

4 rapporter. 2 av rapporterna trycktes i 200
ex vardera

7 procent

1 114 tkr

12 procent

4 procent

451 tkr

5 procent

4 procent

346 tkr

3 procent

Volym

Andel av
årsarbetstid

Total
kostnad

Andel av
totala
kostnader

1 500 ex/800 ex

85 procent

7 137 tkr

78 procent

5 rapporter. 4 av rapporterna trycktes i 250
ex vardera

8 procent

1 290 tkr

14 procent

5 procent

516 tkr

6 procent

2 procent

163 tkr

2 procent

Ökad offentlig diskussion i samhället om den ekonomiska politiken
Rådets konferenser 1 pressträff Svensk finanspolitik 2014
1 konferens Svensk finanspolitik 2014
1 konferens Studier i finanspolitik
1 pressträff De offentliga finanserna och
överskottsmålet
Anföranden och
22 st
presentationer

Prestationer 2013

Publikationer
Årsrapport Svensk
finanspolitik
2013/Swedish fiscal
policy 2013
Underlagsrapporter
Studier i
finanspolitik

Ökad offentlig diskussion i samhället om den ekonomiska politiken
Rådets konferenser 1 pressträff Svensk finanspolitik 2013
1 konferens Svensk finanspolitik 2013
1 konferens Studier i finanspolitik
Anföranden och
14 st
presentationer
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Prestationer 2012

Publikationer
Årsrapport Svensk
finanspolitik
2012/Swedish fiscal
policy 2012
Underlagsrapporter
Studier i
finanspolitik

Volym

Andel av
årsarbetstid

1 300 ex/800 ex

85 procent

6 785 tkr

78 procent

6 rapporter. 4 av rapporterna trycktes i 250
ex vardera

8 procent

1 246 tkr

14 procent

5 procent

481 tkr

6 procent

2 procent

156 tkr

2 procent

Ökad offentlig diskussion i samhället om den ekonomiska politiken
Rådets konferenser 1 pressträff Svensk finanspolitik 2012
1 konferens Svensk finanspolitik 2012
1 konferens Studier i finanspolitik
Anföranden och
18 st
presentationer

Total
kostnad

Andel av
totala
kostnader

Rådets totala årsarbetstid var ca 10 100 timmar under 2014.6 Dessa har fördelats på prestationer
och administration. Administrationen stod för 17 procent av den totala årsarbetstiden.7 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 (inkl.
arbetskostnader för administration) har fördelats ut proportionellt på respektive prestation.
Fördelningen har baserats på den nedlagda arbetstiden på respektive prestation.

6
7

Rådets totala årsarbetstid var ca 9 700 timmar under 2013 och ca 10 400 timmar under 2012.
Av den totala årsarbetstiden 2013 stod administrationen för 33 procent och under 2012 för 34 procent.
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3 Finansiell redovisning
3.1 Resultaträkning

RESULTATRÄKNING
2014

2013

9 592
9 592

9 105
9 105

-6 658
-486
-2 447
0
-9 592

-6 031
-486
-2 587
-1
-9 105

Verksamhetsutfall

0

0

Årets kapitalförändring

0

0

(tkr)

Not

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag
Summa

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

1
2
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3.2 Balansräkning

BALANSRÄKNING
(tkr)

Not

2014-12-31

2013-12-31

31
0
31

17
2
19

TILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos andra myndigheter
Övriga kortfristiga fordringar
Summa

3

Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader
Summa

4

256
256

328
328

Avräkning med statsverket
Avräkning med statsverket
Summa

5

481
481

396
396

768

743

0

0

0
0

0
0

51
51

40
40

263
26
123
412

304
42
138
484

306
306

219
219

768

743

SUMMA TILLGÅNGAR

KAPITAL OCH SKULDER
Myndighetskapital
Balanserad kapitalförändring
Kapitalförändring enligt
resultaträkningen
Summa
Avsättningar
Övriga avsättningar
Summa
Skulder m.m.
Kortfristiga skulder till andra
myndigheter
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Summa
Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader
Summa

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER
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3.3 Anslagsredovisning

ANSLAGSREDOVISNING
Redovisning mot anslag
Anslag

Ingående
Årets
överförings- tilldelning
belopp
enl. regl.
brev

(tkr)

IndragTotalt Utgifter
Utgående
ning disponibelt
överföringsbelopp
belopp

Not
Uo 2 1:6 Ramanslag
ap.1 Finanspolitiska rådet
(ram)
Summa

10

398

9 469

-121

9 746

-9 592

154

398

9 469

-121

9 746

-9 592

154

13
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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 Ekonomistyrningsverket (ESV):s föreskrifter och allmänna råd till
denna. Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om
årsredovisning och budgetunderlag samt ESVs föreskrifter och allmänna råd till denna.
I enlighet med ESVs föreskrifter till 10 § FBF tillämpar Finanspolitiska rådet brytdagen den 5
januari. Brytdagen föregående år var den 3 januari. Efter brytdagen har fakturor överstigande
15 tkr bokförts som periodavgränsningsposter.

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 varmed de beräknas inflyta.
Skulder
Skulderna har tagits upp till nominellt belopp.

Ersättningar och andra förmåner
Rådsledamöter
John Hassler, ordförande
Eva Lindström, vice ordförande (t.o.m. 2014-06-30)
Irma Rosenberg, vice ordförande (fr.o.m. 2014-07-01)
Ledamöter:
Anders Björklund
Hilde C Bjørnland (fr.o.m. 2014-07-01)
Yvonne Gustafsson (fr.o.m. 2014-07-01)
Steinar Holden (t.o.m. 2014-06-30)
Oskar Nordström Skans
Irma Rosenberg (t.o.m. 2014-06-30)
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180
63
63
110
55
55
55
110
55

Finanspolitiska rådet
Årsredovisning för 2014

Rådsledamöter / andra styrelseuppdrag
John Hassler (ordförande Finanspolitiska rådet)
AB Hassler FOC, styrelseledamot
Eva Lindström (vice ordförande Finanspolitiska rådet)
Myndigheten för vårdanalys, styrelseordförande
Trafikverket, vice styrelseordförande
Finansinspektionen, styrelseledamot
Biståndsanalys (kommitté), vice styrelseordförande
Nationalmuseums insynsråd, rådsledamot
Eva Lindström Consulting AB, styrelseordförande
Anders Björklund (ledamot Finanspolitiska rådet)
SCB, rådsordförande i ett av SCBs flera användarråd
Hilde C Bjørnland (ledamot Finanspolitiska rådet)
Finanstilsynet, ledamot
Yvonne Gustafsson (ledamot Finanspolitiska rådet)
Riksgälden, styrelseordförande
SIDA, vice styrelseordförande
Mittuniversitetet, styrelseledamot
E-hälsomyndigheten, styrelseledamot
Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO), styrelseledamot
Livsmedelsverkets insynsråd, rådsledamot
Irma Rosenberg (vice ordförande Finanspolitiska rådet)
Riksgälden, vice styrelseordförande

Ledande befattningshavare / styrelseuppdrag
Joakim Sonnegård (kanslichef Finanspolitiska rådet)
Quarnia AB, styrelseledamot
Mistra-SWECIAs programstyrelse, styrelseledamot

Lön
975

Inga förmåner

Anställdas sjukfrånvaro
Redovisning av de anställdas sjukfrånvaro lämnas inte eftersom medeltalet av
antalet anställda vid myndigheten de två senaste räkenskapsåren inte har
överstigit tio personer.
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Noter
(tkr)

Resultaträkning
Not

2014

2013

4 279
2 379
6 658

4 028
2 003
6 031

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

Ökade lönekostnader jämfört med motsvarande period föregående år,
beror främst på att under större delen av 2013 var en av kansliets två
tjänster som utredningsekonom vakant. Under 2014 hade kansliet
full/normal bemanning.
Vidare beror ökade lönekostnader under 2014 på att ersättning för
beställda underlagsrapporter i större utsträckning utbetalades som
arvode (kontoklass 4) istället för mot faktura (som konsultkostnad,
kontoklass 5) jämfört med 2013.

Not

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

254
49
2 144
2 447

292
97
2 198
2 587

Balansräkning
2014-12-31 2013-12-31

Not

3 Övriga kortfristiga fordringar
Övrigt
Summa

Not

2
2

124
133
256

122
207
328

4 Förutbetalda kostnader
Förutbetalda hyreskostnader
Övriga förutbetalda kostnader
Summa

16

0
0
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Balansräkning
2014-12-31 2013-12-31

Not 5 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

412
9 592

563
9 105

-9 492
513

-9 256
412

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto
Ingående balans
Inbetalningar i icke räntebärande flöde
Utbetalningar i icke räntebärande flöde
Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar
Övriga skulder på statens centralkonto

-16
162
-9 668
9 492
-31

-26
293
-9 539
9 256
-16

481

396

Summa Avräkning med statsverket

Not 6 Myndighetskapital
Myndighetskapital saknas och därför redovisas inte någon specifikationstabell.

Not 7 Övriga avsättningar
Kompetensväxlings- och
kompetensutvecklingsåtgärder
Ingående balans
Årets förändring
Utgående balans

40
11
51

31
9
40

120
3
123

138
0
138

171
24
90
21
306

132
37
50
0
219

Not 8 Övriga kortfristiga skulder
Personalens källskatt
Övrigt
Summa

Not 9 Upplupna kostnader
Upplupna semesterlöner och löner inklusive sociala avgifter
Övriga upplupna kostnader Riksrevisionen
Övriga upplupna kostnader Statens servicecenter
Övriga upplupna kostnader, utomstatliga
Summa

Anslagsredovisning
Not 10 Uo 2 1:6 ap.1
Finanspolitiska rådet (ram)
Enligt regleringsbrevet disponerar Finanspolitiska rådet en
anslagskredit på 284 tkr.
Finanspolitiska rådet får disponera 277 tkr av det ingående
överföringsbeloppet, d.v.s 3% av föregående års tilldelning
9 235 tkr enligt regleringsbrevet.
Anslaget är icke räntebärande.
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3.5 Sammanställning över väsentliga uppgifter

SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA
UPPGIFTER
(tkr)
Låneram Riksgäldskontoret
Beviljad
Utnyttjad

2014

2013

2012

2011

2010

150
0

150
0

150
0

150
0

150
0

Kontokrediter Riksgäldskontoret

(Ej tillämpligt)

Räntekonto Riksgäldskontoret

(Ej tillämpligt)

Avgiftsintäkter

(Ej tillämpligt)

Anslagskredit
Beviljad
Utnyttjad

284
0

277
0

268
0

221
0

219
0

Anslag
Ramanslag
Anslagssparande

154

398

404

148

298

Bemyndiganden
Personal
Antalet årsarbetskrafter (st)
Medelantalet anställda (st)
Driftkostnad per årsarbetskraft
Kapitalförändring
Årets
Balanserad
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(Ej tillämpligt)
5
5

4
5

5
5

4
4

4
4

1 918

2 276

1 733

1 853

1 888

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
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Ledamöter i det särskilda rådet
John Hassler, ordförande
Eva Lindström, vice ordförande (t.o.m. 2014-06-30)
Irma Rosenberg, vice ordförande (fr.o.m. 2014-07-01)
Ledamöter:
Anders Björklund
Hilde C Bjørnland (fr.o.m. 2014-07-01)
Yvonne Gustafsson (fr.o.m. 2014-07-01)
Steinar Holden (t.o.m. 2014-06-30)
Oskar Nordström Skans
Irma Rosenberg (t.o.m. 2014-06-30)
Publikationer 2014
Årsrapport
Svensk Finanspolitik, Finanspolitiska rådets rapport 2014
Swedish Fiscal Policy, report of the Swedish Fiscal Policy Council 2014
Underlagsrapporter
2014/1 Niklas Bengtsson, Per-Anders Edin och Bertil Holmlund: Löner, sysselsättning och
inkomster – ökar klyftorna i Sverige?
2014/2 Dirk Niepelt: Financial policy
2014/3 Konjunkturinstitutet: Analys av rörelser i inkomstfördelningen vid införandet av
jobbskatteavdraget
2014/4 Konjunkturinstitutet: Den offentliga sektorns skulder och finansiella tillgångar
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