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Høring - utredning fra Statsbudsjettutvalget : "Hva koster det? -
Bedre budsjettering og regnskapsforing i staten"

Etter NHOs syn behandler Statsbudsjettutvalget (NOU 2003 :6) meget viktige spørsmål . I
hovedsak støtter NHO utvalgets forslag. Spørsmålene dreier som hvordan man kan legge et
bedre grunnlag for en helhetlig vurdering av den økonomiske politikken og en mer konsistent
gjennomføring av det man prioriterer . NHO gir nedenfor først en vurdering av
Statsbudsjettutvalgets forslag og tillater seg deretter å fremme ytterligere forslag til vurdering,
som kan styrke det overordnede ønsket om forutsigbarhet og langsiktighet i den økonomiske
politikken .
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Periodiseringsprinsippet
Den ene delen av utvalgets forslag dreier seg om føringsprinsipper for statsbudsjettet og
statsregnskapet . Siktemålet er å oppnå et riktigere bilde av kostnadene ved ulike tiltak. Tiden
burde være moden for å innføre endringer på dette punkt . Det er vanskelig å se at forslagene
skulle være kontroversielle. Det må være ønskelig med føringsprinsipper som gir mer
informasjon om reelle kostnader.

Utvalget foreslår at man innfører periodiseringsprinsippet i tillegg til dagens kontantprinsipp .
Med periodiseringsprinsippet vil det bli mulig å vurdere produksjonsresulatet i forhold til de
reelle kostnadene ved statlig aktivitet, og det blir mulig å sammenligne kostnader ved ulike
virksomheter. Myndighetene får et bedre grunnlag til å vurdere effekten av delegering,
desentralisering og konkurranseutsetting. NHO er enig i utvalgets vurdering at dette legger til
rette for at staten kan få mer velferd ut av de tilgjengelige ressurser.

Det er etter hvert mange land som har innført periodiseringsprinsippet i mer eller mindre
modifisert form . Utviklingen går klart i retning av økt bruk av periodiseringsprinsippet for
offentlig sektor . Det er derfor internasjonale erfaringer å trekke på når et nytt system eventuelt
skal utformes .
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Særlig på to områder blir det stor forskjell fra dagens kontantprinsipp . Det ene er kostnader
ved bruk av realkapital i statlig aktivitet, der avskrivninger vil være uttrykk for disse. Det
andre er pensjonskostnader, der utgiftene vil bokføres etter hvert som rettighetene
opparbeides . Å inkludere pensjonskostnadene på denne måten gir et bedre uttrykk for de
reelle, samlede lønnskostnadene ved ulike aktiviteter. Slik regnskapsføring kan ses uavhengig
av spørsmålet om eventuell fondering av Statens Pensjonskasse, og hvordan pensjonene
finansieres .

Flerårige budsjettfremskrivninger
Et annet hovedpunktet i Statsbudsjettutvalgets innstilling dreier seg om flerårige
budsjettfremskrivninger . Dette vil være av meget stor betydning for å se helhetlige
konsekvenser av den økonomiske politikken . Flerårige budsjettfremskrivninger kan vurderes
uavhengig av valg av føringsprinsipper.
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Statsbudsjettutvalget fremholder at det bør gis flerårige budsjettfremskrivninger som
inkluderer virkningen av tidligere politiske vedtak, nye forslag og planer . Disse må være på
detaljert nivå for at konsekvensene skal komme tydelig nok frem . Fire år kan være et naturlig
tidsrom å foreta slike fremskrivninger for . Utover fire år vil usikkerheten være så stor at
detaljerte anslag virker mindre meningsfylt . Slike flerårige fremskrivninger vil gi et tydeligere
bilde av det politiske handlingsrommet .

Vedtak som har relativt små budsjettvirkninger det første året, kan gi større virkninger for den
økonomiske handlefriheten i senere år. Det er viktig for en fornuftig økonomisk politikk at de
mer langsiktige virkningene blir tatt i betraktning slik at det blir en mer helhetlig vurdering av
hva som bør prioriteres .

I utgangspunktet er slike fremskrivninger ikke bindende for budsjettvedtakene for annet enn
det første året . Å foreta bindende vedtak av hele statsbudsjettet for flere år fremover, vil binde
opp mulighetene for endring av politisk kurs og redusere evnen til fleksibel tilpasning til
endrede forutsetninger . Utvalget foreslår derfor at budsjettene fortsatt skal være ettårige . NHO
støtter dette synspunktet .

Flerårige bindende budsjettvedtak på avgrensede områder
Statsbudsjettutvalget foreslår imidlertid at man kan foreta bindende budsjettvedtak for flere år
fremover på enkelte avgrensede områder . Utvalget nevner som eksempel blant annet
investeringsprosjekter i bygg og anlegg som strekker seg over flere år. NHO deler utvalgets
vurdering om at det i en del tilfeller kan være hensiktsmessig å foreta budsjettvedtak for flere
år, slik at fremdriften i prosjektene er sikret etter planen . Utsatt ferdigstillelse av prosjekter
representerer i seg selv en samfunnsøkonomisk kostnad. Flerårig budsjettvedtak kan dessuten
gi større forutsigbarhet for de offentlige myndigheter som vil være involvert i prosjektet,
kanskje både på investeringssiden og som bruker av sluttproduktet, samt for andre
entreprenører, leverandører og brukere . Det kan gi mer rasjonell utnyttelse av samfumrets
ressurser.

Flerårige budsjettvedtak på enkelte områder låser imidlertid deler av statens utgifter. I praksis
er det vanskelig for myndighetene å bruke den fleksibiliteten i finanspolitikken de i teorien
har, med tanke på konjunkturstyring. Rettighetsbaserte overføringer kan kreve mye av
veksten i statens utgifter . Innstramninger i slike overføringer er ofte politisk tungt å
gjennomføre . Hvis også mer av utgiftene til statlige investeringer er bundet, blir det
finanspolitiske spillerom trangere. Det taler for at omfanget av bindende flerårige



budsjettvedtak bør holdes innenfor begrensede rammer . Men at utsettelse av påbegynte
investeringer politisk sett kan være det mest bekvemme å stramme inn på når det er vanskelig
å overholde budsjettrammen, betyr ikke nødvendigvis at det er den mest fornuftige politikken.
Flerårige budsjettvedtak for investeringsprosjekter som strekker seg over flere år, gir føringer
for hvor stort spillerom det er for andre tiltak i årene fremover. Hvis man mener at
investeringsprosjektet er så viktig at man ønsker det innpasset i økonomien ut fra en
helhetsvurdering, kan bindende vedtak for mer enn ett år bidra til at prosjektet gis en
økonomisk forsvarlig gjennomføring . NHO støtter derfor forslaget om flerårige bindende
budsjettvedtak for investeringsprosjekter der det foreligger særlige og spesielle begrunnelser
for slik behandling.

Økt fleksibilitet i budsjettsystemet
Uavhengig av forslaget om flerårig budsjettering foreslår utvalget at man innenfor dagens
budsjettsystem vurderer mindre endringer som kan gi økt fleksibilitet . Utvalget nevner som
eksempel økt adgang til å overføre ubrukte bevilgninger mellom budsjettår, mulighet til
forskuttering av bevilgning og utvidet adgang til å overskride bevilgning for å foreta
lønnsomme investeringer . NHO støtter dette .

Tiltak utover utvalgets forslag
Når budsjettsystemet først skal vurderes, vil det være nærliggende og ønskelig å vurdere
ytterligere tiltak som kan sørge for en mer forutsigbar økonomisk politikk innenfor en
helhetlig vurdering. NHO vil anbefale at Stortinget vurderer å innføre noen selvpålagte
restriksjoner for å nå overordnede mål om forutsigbarhet og langsiktighet .

Krav om at nyeforslag må ha inndekning
En mulighet er et krav om at forslag som fremmes i et budsjettår som medfører økte statlige
utgifter eller reduserte inntekter, bare kan vedtas av Stortinget hvis det samtidig vedtas
hvordan inndekningen skal finne sted, eller at det eventuelt eksplisitt vedtas at
budsjettrammen skal økes . Hvis Stortinget vedtar kostnadsøkende forslag uten at det samtidig
vedtas om det skal foretas inndekning, eller i tilfelle på hvilken måte inndekning skal foretas,
blir forslaget ikke undergitt en prioritering i forhold til andre deler av den økonomiske
politikken .

Krav om atforslag med økonomiske konsekvenser må, oversendes Regjeringen
Et annet tiltak kan være at forslag ikke skal behandles og vedtas av Stortinget direkte, men
oversendes Regjeringen til utredning og uttalelse- hvilket vil innebære en innskrenkning av
'instruksjonsretten" .

Årlig stortingsmelding om skattepolitikken
Skatteutvalget har foreslått at Regjeringen årlig legger frem en stortingsmelding om
retningslinjer for skattepolitikken de nærmeste 3-4 årene . Dette kan for eksempel være en del
av Revidert nasjonalbudsjett . Dette sikrer mer prinsipielle overveielser på et tidspunkt hvor
akutte hensyn til budsjettmessig inndekning ikke er helt dominerende . En slik
behandlingsform gir også rom for høring og vurdering av konsekvenser på en annen og bedre
måte enn når forslagene kommer opp og vedtas "over natten" i forbindelse med
budsjettbehandlingen om høsten. NHO mener dette kan være et konstruktivt forslag. I senere
år har næringslivet høstet meget negative erfaringer med skatte- og avgiftsvedtak som
gjennomføres uten tilstrekkelig konsekvensanalyse på forhånd . Generelt bør alle
systemendringer, nye skatte- og avgiftsarter og lignende konsekvensanalyseres før de vedtas.



Det bør vurderes om skatte-, avgifts- og regelendringer som berører næringslivet, skal
innføres fra et fast tidspunkt hvert år . Endringer av lover og regler må ikke gjøres med
tilbakevirkende kraft .

Med vennlig hilsen
NÆRINGSLAVETS HOVEDORGANISASJON

Finte $ergesen jr.
Ackdirektør


