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Överskottsmålskommittén presenterar sitt
betänkande En översyn av överskottsmålet
(SOU 2016:67)
Den parlamentariskt tillsatta Överskottsmålskommittén har haft i uppdrag
att se över målet för den offentliga sektorns finansiella sparande. En
övergripande politisk överenskommelse om ett nytt överskottsmål, ett
skuldankare och en förstärkt uppföljning träffades den 30 juni 2016. Nu
överlämnar kommittén sitt betänkande, där förslagen presenteras i sin helhet.
Sju av riksdagens åtta partier står bakom förslagen i betänkandet (S, M, MP,
C, V, L och KD).
Överskottsmålets nivå ändras till en tredjedels procent av BNP

Kommittén föreslår att nuvarande överskottsmål om en procent av BNP
ändras till en tredjedels procent av BNP. Principen att den offentliga
sektorn i genomsnitt bör ha ett överskott i sparandet över konjunkturcykeln ligger därmed fast. Den nya målnivån gäller från och med 2019
och tills vidare. Det nya överskottsmålet väntas leda till en fortsatt
förstärkning av den offentliga sektorns finansiella ställning och ge
tillräckliga säkerhetsmarginaler för att hantera även utdragna och djupa
konjunkturnedgångar med en aktiv finanspolitik.
Ramverket kompletteras med ett skuldankare

Kommittén föreslår att ramverket kompletteras med ett skuldankare för
den offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld, Maastrichtskulden.
Skuldankaret gör det tydligt att skuldnivån ska fortsätta att falla som
andel av BNP på medellång sikt. Överskottsmålet är det operativa målet
medan skuldankaret är ett riktmärke för en önskvärd skuldnivå. Nivån på
skuldankaret sätts till 35 procent av BNP, vilket är förenligt med den nya
nivån på överskottsmålet. Regeringen ska förklara avvikelser från
skuldankaret som är större än 5 procent av BNP i en särskild skrivelse till
riksdagen. Skuldankaret gäller i likhet med överskottsmålet från och med
2019.
Uppföljningen av överskottsmålet skärps

Uppföljningen av överskottsmålet skärps genom att en målavvikelse
definieras utifrån det aktuella strukturella sparandet och genom att
innebörden av att återgå till målet tydliggörs. Därutöver föreslår
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kommittén att Finanspolitiska rådet ges en mer uttalad roll i
uppföljningen. För att stärka rådets oberoende ska förslag till nya
rådsmedlemmar lämnas av en valberedning där ledamöter från riksdagens
finansutskott ingår.
Överskottsmålet ses över varannan mandatperiod

Överskottsmålet gäller tills vidare men ses över varannan mandatperiod.
Att översynen förankras brett bland riksdagspartierna är centralt för att
värna ramverkets stabilitet och trovärdighet. Enligt kommitténs förslag
träder en eventuell förändring av överskottsmålet i kraft första året efter
ett ordinarie val. Vid översynen beaktas hur skulden har utvecklats i
relation till skuldankaret. Också skuldankarets nivå utvärderas vid
översynen varannan mandatperiod.
Hantering av vissa förslag med budgetpåverkan i riksdagens budgetprocess

Kommittén ställer sig bakom de principer som presenterades av
Budgetprocesskommittén och som handlar om hur vissa förslag med
budgetpåverkan ska hanteras i riksdagens budgetprocess. Det handlar om
(1) lagstiftning med budgetpåverkan, (2) budgetrelaterade
tillkännagivanden till regeringen, och (3) förslag som väckts inom
riksdagen utanför den ordinarie budgetprocessen som tydligt påverkar
statens budget. Kommittén föreslår att regeringen inleder ett arbete för
att genom lagstiftning reglera (1), och för att se över i vilken utsträckning
även (2) och (3) kan regleras i lag. Detta arbete ska avslutas senast 2018.

Kommitténs ledamöter

Kommitténs ordförande har varit Jens Henriksson, koncernchef och vd
för Folksam. Riksdagspartierna har representerats av Susanne Eberstein1
(S), Fredrik Olovsson (S), Jörgen Hellman (S), Ulf Kristersson (M),
Maria Malmer Stenergard (M), Oscar Sjöstedt (SD), Janine Alm Ericson
(MP), Emil Källström (C), Ingrid Burman (V), Mats Persson2 (L) och
Jakob Forssmed (KD).

Läs mer:

http://www.sou.gov.se/overskottsmalskommitten/
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Susanne Eberstein tillträdde i oktober 2015 och ersatte då Ingela Nylund Watz.
Mats Persson tillträdde i september 2016 och ersatte då Erik Ullenhag.

