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Utredningen har i sitt slutbetänkande gjort en bred och detaljerad genom-
gång av den ekonomiska statistikens olika delar. Riksgäldskontoret är i den 
egna verksamheten inte en stor användare av ekonomisk statistik och har 
därmed begränsade erfarenheter av många av de områden utredningen har 
granskat. Riksgäldskontoret har dock, bl.a. i sitt prognosarbete, uppmärk-
sammat de problem som finns när det gäller nationalräkenskaperna och 
välkomnar de förslag till förbättringar på detta område som utredningen 
lägger fram.  

Riksgäldskontoret begränsar sina övriga synpunkter till frågor som rör 
statistik om offentlig sektor, i första hand statlig ekonomi, där Riksgälds-
kontorets är direkt berörd som statistikansvarig myndighet när det gäller 
statlig upplåning och statsskuld. (Riksgäldskontoret avstår från att yttra sig 
om delbetänkandet SOU 2002:73.) 

Utredningen konstaterar att ansvaret för statistik om offentlig sektor är 
fördelat på flera myndigheter. Detta gäller även inom ett så begränsat 
delområde som statlig ekonomi. Riksgäldskontoret välkomnar utred-
ningens förslag att skapa en mer enhetlig och samlad rapportering inom 
detta område.  

I en regeringsrapport som lämnades i augusti 2002 föreslog Riksgälds-
kontoret vissa ändringar i definitionen och mätningen av statsskulden.1 
Riksgäldskontoret föreslog också att det skuldmått som Riksgäldskontoret 
ansvarar för – den okonsoliderade skulden – skulle ges en mindre 
framträdande roll. Det skuldmåttet borde därför inte heller, som hittills, 

                                              
1 ”Statsskulden – hur och av vem ska den mätas och redovisas?”, avlämnad 2002-08-14 (RGK:s 
dnr 2002/104).  
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användas i den officiella statistiken. Följaktligen borde Riksgäldskontoret 
inte längre vara ansvarigt för officiell statistik  myndighet om statsskulden. 

Riksgäldskontoret konstaterade samtidigt att statens lånebehov i praktiken 
redovisas på två ställen i den officiella statistiken. ESV är statistikansvarig 
myndighet för statsbudgetens utfall och budgetsaldot är definitionsmässigt 
detsamma som lånebehovet med omvänt tecken. Att ha två statistik-
ansvariga myndigheter för en uppgift är, enligt Riksgäldskontorets bedöm-
ning, inte motiverat.  

Mot denna bakgrund föreslogs i regeringsrapporten att Riksgäldskontoret 
inte heller ska vara statistikansvarig myndighet när det gäller statens 
lånebehov. I sin uppgift som ansvarig för förvaltningen av statsskulden 
producerar Riksgäldskontoret information om den okonsoliderade skulden 
och om lånebehovet. Den informationsgivningen har emellertid ingen 
naturlig koppling till statistikproduktion i vanlig bemärkelse. 

Riksgäldskontoret har inte överblick över alla de områden som behöver 
täckas in i en samlad statistik om den offentliga sektorns ekonomi och har 
därför inte underlag för att kommentera helheten. Däremot förordar 
Riksgäldskontoret, liksom i fjolårets regeringsrapport, ett mer samordnat 
ansvar för statistik om statlig ekonomi.  

Huruvida detta ansvar bör läggas på ESV eller SCB är en öppen fråga. 
ESV har fördelen att myndigheten har tillgång till primärinformationen 
genom sin centrala roll i det statliga ekonomisystemet. Å andra sidan kan 
det tänkas att statistik om statlig ekonomi bör innefatta annat material än 
det som kan hämtas ur myndigheternas ekonomirapportering till ESV, i 
vilket fall SCB kan ligga närmare till hands.  

Riksgäldskontoret avstår mot denna bakgrund från att framföra något 
förslag om hur statistikansvaret när det gäller statlig ekonomi ska organi-
seras, men välkomnar förändringar som leder till en mer samordnad 
hantering och rapportering i enlighet med utredningens förslag.  

─────────────────────────────────── 

I detta ärende har biträdande riksgäldsdirektören Erik Thedéen beslutat, 
efter föredragning av chefsekonomen Lars Hörngren.  

 

 

Erik Thedéen  
     Lars Hörngren   


