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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om ändring av lagen om statsbudgeten 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att lagen om 
statsbudgeten ändras så att i lagen tas in 
stadganden som möjliggör en nettobudgetering 
av de inkomster som inflyter av ämbetsverkens 
och inrättningarnas verksamhet samt av de 
utgifter som förorsakas därav. Det föreslås att 
i lagen även skall tas in stadganden om 
förutsättningarna för överskridande av för
slagsanslag. stadgandena om bokföringen, re
dovisningsväsendet i övrigt och bokslutet revi-· 
deras till vissa delar. I lagen skall även tas in ett 

311779Q 

stadgande om användningen av statens egen
dom på ett lönsamt sätt. 

Vidare föreslås att lagens finskspråkiga rub
rik ändras och att det görs vissa andra änd
ringar närmast av teknisk natur. 

Propositionen ansluter sig i huvudsak till den 
reform av stadgandena om statshushållningen i 
VI kap. Regeringsformen för Finland som 
träder i kraft den l mars 1992, och lagen avses 
träda i kraft samtidigt som ändringen av 
regeringsformen. 
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ALLMÄN MOTIVERING 

l. Nuläget 

Lagen om statsbudgeten (423/88), trädde i 
kraft den l juni 1988. En reform av lagen är 
nödvändig eftersom den lag om ändring av VI 
kap. Regeringsformen för Finland (l 077/91) 
som träder i kraft den l mars 1992 innehåller 
många ändringar i de grundläggande stadgan
dena angående statshushållningen. Ändringen 
av regeringsformen innehåller också många 
stadganden som ger bemyndigande att genom 
lag stadga om avvikelser från huvudstadgandet 
i grundlagen. stadgandet om avvikelserna kan 
huvudsakligen anses höra till tillämpningsom
rådet för lagen om statsbudgeten eller det är 
ändamålsenligast att stadga om dem i denna 
lag. 

Det behövs en mer omfattande revidering av 
lagen om statsbudgeten. Saken kräver dock 
ännu en grundlig utredning. Eftersom regerings
formens totalreviderade VI kap. träder i kraft 
redan den l mars 1992 begränsar sig proposi
tionen endast till de nödvändiga revideringar 
som föranleds därav. 

2. Viktiga ändringsförslag 

2.1. Nettobudgetering 

Enligt 67 § l mom. regeringsformen i den 
reviderade ordalydelse tillämpas i regel fortfa
rande en bruttobudgetering i budgeten. Enligt 
momentet är det dock möjligt att genom lag 
stadga om en s.k. nettobudgetering så att i 
budgeten kan tas in de inkomststater eller 
anslag som motsvarar skillnaden mellan in
komster och utgifter som står i direkt samband 
med varandra. Avvikelser från bruttobudgete
ringen görs redan nu 3 § 2 mom. lagen om 
statsbudgeten, som stadgar att återbäringen av 
ett alltför högt belopp som uppburits till staten 
kan beaktas som ett inkomstavdrag i budgeten, 
samt 3 § 3 mom., som gäller beaktandet av 
inkomsterna av statslånen och amorteringarna 
på statsskulden till nettobelopp i budgeten. 

Den nettobudgetering som 67 § regeringsfor
men tillåter ökar ämbetsverkens och inrättning
arnas möjligheter att besluta om sin ekonomi. 
Det föreslås att i 3 a § i lagförslaget stadgas 
om de inkomster och utgifter för vilkas del det 
är möjligt att i budgeten ta in inkomststater 

eller anslag som endast motsvarar skillnaden 
mellan dem. Ett behov av nettobudgetering 
finns särskilt inom de områden där ämbetsver
ken och inirättningarna konkurrerar och där 
verksamhetens omfattning beror på efterfrå
gan. En nettobudgetering lämpar sig t.ex. för 
uppgifter inom statens avgiftsbelagda service. 
Som ett alternativ till nettobudgeteringen kan 
ämbetsverken och inrättningarna fortfarande 
använda förfarandet vid överskridning av ett 
förslagsanslag genom att binda rätten till över
skridning vid de influtna inkomsterna. 

2.2. Användningen av anslag 

Enligt 70 § l mom. regeringsformen får ett 
förslagsanslag överskridas och ett reservations
anslag överföras till ett senare tinansår om så 
stadgas genom lag. I fråga om förslagsanslag 
föreslås det att stadganden om saken tas in i 
lagen om statsbudgeten och i fråga om reser
vationsanslag att den maximala användningstid 
som för närvarande ingår i lagen förkortas med 
ett år. 

2.3. Andra förslag 

De stadganden som gäller bokföring, redo
visningsväsendet i övrigt och bokslut föreslås 
bli reviderade så att de krav som ämbetsver
kens och inrättningarnas resultatstyrning ställer 
på budgeteringen och redovisningsväsendet i 
övrigt samt på förvaltningen och avkastningen 
av statens förmögenhet kan bli beaktade bättre 
än nu. Det föreslås också att i lagen skall tas in 
ett stadgande som förpliktar ämbetsverken och 
inrättningarna att sköta statens egendom på ett 
lönsamt sätt. 

Avsikten är att gradvis utveckla hela stats
hushållningens bokföring och redovisningsvä
sendet i övrigt så att de i tillämpliga delar 
motsvarar den praxis som enligt bokföringsla
gen (655/73) i allmänhet förutsätts i ekono
mienheter i samhället. 

3. Ärendets beredning 

Lagförslaget har beretts som tjänsteuppdrag 
finansministeriet. I beredningen har även 
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deltagit representanter från statskontoret och 
statens revisionsverk. Utlåtanden om förslaget 
inbegärdes av statsrådets kansli, ministerierna, 
statskontoret och av statens revisionsverk. 

Vid beredningen av regeringens proposition 
har de utlåtanden som avgivits beaktats i mån 
av möjlighet. 

4. Propositionens ekonomiska och 
administrativa verkningar 

Propositionen gör det möjligt att ta i bruk 
nya budgeteringsförfaranden. Dessa ökar äm
betsverkens och inrättningarnas möjlighet att 
självständigare och flexiblare besluta om frågor 
som gäller deras verksamhet och ekonomi. En 
nettobudgetering gör det möjligt att finansiera 
ämbetsverkets eller inrättningens verksamhet 
genom en egen inkomstfinansiering. 

En nettobudgetering minskar det samman
lagda beloppet av inkomsterna och utgifterna i 
statsbudgeten, eftersom endast skillnaden mel
lan inkomsterna och utgifterna skulle tas in i 
budgeten. Nettobudgeteringen kunde gälla de 
inkomster av blandad natur som ingår i avdel
ning 12 på budgetens inkomstsida, närmast 
inkomsterna av ämbetsverkens och inrättning
arnas avgiftsbelagda verksamhet, inklusive t.ex. 
hyresinkomster. I statens budgetproposition för 
1992 uppgår beloppet av dessa inkomster till ca 
5 mrd. mk. Om alla statliga ämbetsverks ovan 
avsedda inkomster och dem motsvarande ut
gifter hade intagits i statsbudgeten som netto
belopp, skulle statens inkomster och utgifter 
enligt budgeten sålunda ha minskat med nämn
da belopp medan ämbetsverkens och inrätt
ningarnas verksamhetsvolym hade förblivit 
oförändrad. De verkliga ekonomiska 
verkningarna kommer att bero på hur netto
budgeteringen tillämpas i budgeten samt på hur 
avgiftssystemet och konkurrenspolitiken ut
vecklas i statsförvaltningen. 

De utvidgade möjligheterna att använda 
anslagen skulle medge en effektivare skötsel av 
ämbetsverkens och inrättningarnas ekonomi. Å 
andra sidan skulle ändringarna angående an
vändningen av anslagen samt de reviderade 
stadgandena om bokföringen, redovisningsvä
sendet i övrigt och bokslutet förutsätta att 
bokföringen och redovisningen utvecklas och 
utvidgas och förorsaka obetydliga tilläggskost
nader närmast i det skede när reformerna 
genomförs. 

5. Sam band med andra reformer 

I lagen om ändring av VI kap. regeringsfor
men ingår även andra stadganden som ger 
fullmakt att genom vanlig lag stadga om 
avvikelser från det huvudstadgande om budge
tering och användning av anslag som ingår i 
regeringsformen. Till denna del kräver ärendet 
ännu en grundligare utredning. Å andra sidan 
möjliggör övergången till en resultatbudgete
ring redan nu en flexiblare användning av 
anslagen. 

Sådana möjligheter till avvikelser som stad
gas genom vanlig lag ingår bl.a. i stadgandet i 
67 § 2 mom. regeringsformen om beaktandet 
av överskottet eller underskottet vid anslags
täckningen, i stadgandet i 67 § 4 mom. om 
flerårig budgetering samt i stadgandena i 70 § l 
mom. om en utvidgning av användningen av 
anslagen beträffande överskridande av fasta 
anslag och reservationsanslag samt överföring 
av fasta anslag. 

Enligt 70 § 2 mom. regeringsformen får ett 
anslag inte flyttas från en punkt i budgeten till 
en annan, om inte detta tillåts i budgeten 
(virement-förbud). Genom lag kan likväl tillå
tas att ett anslag överförs till en punkt som har 
nära samband med dess ändamål. Möjligheten 
att avvika från virement-förbudet har ansetts 
vara nödvändigt för att öka flexibiliteten under 
budgetens finansår. Det har särskilt ansetts att 
det finns behov att överföra tjänster från ett 
ämbetsverk till ett annat. Genom lagen om 
ändring av statstjänstemannalagen (673/90) har 
det blivit möjligt att göra anslagsöverföringar 
som är nödvändiga för verkställande av tjäns
teregleringar mellan ämbetsverk som hör till 
samma förvaltningsområde. Regeringens avsikt 
är att avlåta en särskild proposition om änd
ring av statstjänstemannalagen och lagen om 
statsbudgeten, genom vilken det blir möjligt att 
överföra nödvändiga anslag för omfördelning 
av personalresurser mellan ämbetsverk inom 
olika förvaltningsområden. 

Med anledning av ändringen av VI kap. 
regeringsformen är det nödvändigt att ändra 
grundstadgandena om de avgifter som skall 
uppbäras för statens ämbetsverks och inrätt
ningars prestationer. Regeringen har avlåtit en 
proposition med förslag till ny lag om grun
derna för avgifter till staten (RP 176/1991 rd), 
där det stadgas om vilka prestationer som är 
avgiftsbelagda och om de allmänna grunderna 
för avgifternas storlek. Det föreslås att ämbets-
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verkens och inrättningarnas avgiftsbelagda 
verksamhet skall omfatta både deras affärs
verksamhet och verksamheten i anslutning till 

de avgifter som uppbärs för offentligrättsliga 
prestationer. Den nya lagen om grunderna för 
avgifter till staten avses träda i kraft samtidigt 
som den lag som föreslås i denna proposition. 

DETALJMOTIVERING 

l. Motivering till lagförslaget 

Lagens finskspråkiga rubrik. I samband med 
ändringen av VI kap. regeringsformen har 
begreppen "valtion tulo- ja menoarvio" och 
"lisäykset tulo- ja menoarvioon" i den finska 
lagtexten ersatts med begreppen "valtion ta
lousarvio" och "lisätalousarvio". På grund av 
det ovan anförda föreslås att rubriken för den 
finskspråkiga lagen, "laki valtion tulo- ja me
noarviosta", ändras till "laki valtion talousar
viosta". Den svenska rubriken ändras däremot 
inte. 

l kap. statsbudgeten. A v ovan nämnda skäl 
ändras den finskspråkiga kapitelrubriken till 
"Valtion talousarvio". 

2 §. Avlåtande av budgetpropositionen. Enligt 
69 § l mom. regeringsformen skall regeringens 
proposition med förslag till statsbudget tillsam
mans med övriga propositioner som har sam
band med den avlåtas till riksdagen i god tid 
före finansårets början. Enligt 2 § l mom. i den 
gällande lagen skall budgetpropositionen avlå
tas till riksdagen i tillräckligt god tid före 
finansårets början. Enligt 2 § 2 mom. i lagen 
skall de regeringspropositioner som ansluter sig 
till budgetpropositionen om möjligt avlåtas till 
riksdagen i så god tid att de inte fördröjer 
behandlingen av budgetpropositionen. 

stadgandet i 69 § l mom. regeringsformen 
täcker stadgandet i 2 § l mom., varför det 
sistnämnda stadgandet kan upphävas som onö
digt. Beträffande tidpunkten för avlåtarrdet av 
regeringspropositionerna i anslutning till bud
geten ingår i 2 § 2 mom. dock en förpliktelse 
som något avviker från det som stadgas i 69 § 
l mom. regeringsformen och därför föreslås att 
även 2 § 2 mom. och därmed hela 2 § upphävs. 

3 §. Bruttobudgetering. Enligt paragrafen 
skulle i huvudsak bruttobudgetering fortfaran
de komma att tillämpas i budgeten, men genom 
en ny 3 a § skulle möjligheten att tillämpa 
nettobudgetering utvidgas med stöd av 67 § l 
mom. regeringsformen. 

Paragrafens l mom. motsvarar det gällande 
stadgandet, enligt vilket bruttobudgetering till
lämpas i statsbudgeten. Avvikelse från detta 
kan endast göras i de fall som nämns i 2 mom. 
och 3 a §. 

Ordalydelsen i fråga om de begrepp som 
gäller inkomster och utgifter i paragrafens l 
mom. har ändrats så att den motsvarar 67 § l 
mom. regeringsformen. 

Enligt paragrafens 2 mom. är det möjligt att 
i budgeten, med avvikelse från bruttoprincipen, 
beakta den inkomst som uppburits till staten 
till ett alltför högt belopp som ett avdrag från 
inkomsterna under det år återbäringen betalats. 
I sak är innehållet i förslaget detsamma som i 
den nuvarande lagen. I momentet har det 
omnämnande som gäller beaktandet av arran
gemangen i bokföringen strukits som onödigt. 
Närmare stadganden om förfarandet vid beak
tande av återbäringen bör fortfarande utfärdas 
genom förordning. 

Paragrafens 3 mom. ingår som punkt l i 
mom. i den nya 3 a §. 

3 a §. Nettobudgetering. I paragrafens 
mom. föreslås stadgat att det med avvikelse 
från bruttobudgeteringsskyldigheten är möjligt 
att för vissa inkomster och utgifter som står i 
direkt samband med varandra i budgeten inta 
endast de inkomststater och anslag som mot
svarar skillnaden mellan dem. Nettobudgete
ring kunde huvudsakligen tillämpas i två fall, 
nämligen på samma sätt som nu vid budgete
ringen av statsskulden och, som ett nytt till
lämpningsområde, vid budgeteringen av utgif
terna för och inkomsterna av ett ämbetsverks 
eller en inrättnings verksamhet. 

I paragrafens l mom. l punkt föreslås 
stadgat att i budgeten kan intas skillnaden 
mellan inkomsterna av nya statslån och amor
teringarna på statsskulden. Förslaget möjliggör 
alltså en nettobudgetering av statsskulden men 
förutsätter den inte såsom nu. 
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Enligt l mom. 2 punkten kan av de utgifter 
som föranleds av verksamheten i statens äm
betsverk och inrättningar samt av de inkomster 
som inflyter från deras verksamhet endC'.st 
skillnaden mellan dessa intas i budgeten. Det 
föreslås att stadgandet intas i lagen i en allmän 
form utan specificering av de fall på vilka 
stadgandet i praktiken skulle tillämpas. Att 
begränsa nettobudgeteringen till att gälla en
dast utgifter för och inkomster av ämbetsver
kens och inrättningarnas verksamhet binder det 
utgiftsobjekt och den inkomstgrund som net
tobudgeteras tillräckligt klart vid den förvalt
ningsverksamhet och den produktion av tjäns
ter eller varor som ämbetsverket sköter. 

I l mom. 2 punkten ges endast möjlighet till 
nettobudgetering, men beslut om dess tillämp
ning och omfattning fattas i statsbudgeten. 
Avsikten är att i det första skedet utsträcka 
nettobudgeteringen till de inkomster som er
hålls av den avgiftsbelagda verksamheten och 
de utgifter verksamheten föranleder samt de 
statliga affärsdrivande ämbetsverk och inrätt
ningar som omfattas av budgetekonomin, dvs. 
affärsverk som är bundna vid statsbudgeten. 
Likaså skulle den tillämpas på de inkomster 
som erhålls från försäljning av lös egendom 
och på utgifterna för anskaffning av lös egen
dom. Dessutom skulle den tillämpas på de 
ersättningar som betalas till staten i dess 
egenskap arbetsgivare eller innehavare av egen
dom och på motsvarande utgifter som toran
leds ett ämbetsverk eller en inrättning. Den 
allmännaste tillämpningen som kommer i fråga 
i detta fall är den sjukdagpenning och den 
moderskapspenning enligt sjukförsäkringen 
som betalas till staten när ett ämbetsverk 
betalar den anställdas lön under sjuk- eller 
moderskapsledigheten. 

De fall där nettobudgetering inte kan tilläm
pas uppräknas i paragrafens 2 mom. Enligt 
stadgandet skulle nettobudgeteringen inte kun
na tillämpas på inkomster av stämpelskatt eller 
andra skatteinkomster, avgifter av skattenatur 
eller på andra sådana inkomster, t.ex. inkoms
ter av böter, som skall räknas som statens 
allmänna inkomster. Nettobudgetering kan inte 
tillämpas på överföringsutgifter och återbetal
ningen av dem. Med överföringsutgifter avses 
de statsunderstöd till kommunerna, övriga of
fentliga samfund, näringslivet, hushållen och 
allmännyttiga samfund samt överföring av me
del utan ersättning till fonder utanför budge
ten, till folkpensionsanstalten och till utlandet 

samt återbäringar av dessa till staten. Netto
budgeteras kan inte heller utgifter för investe
ringar och återbäringen av dessa, med undan
tag av de utgifter som föranleds av ämbetsver
kets eller inrättningens maskiner, anläggningar 
och inventarier. Sådana investeringsutgifter 
som inte kan nettobudgeteras är utgifter för 
hus-, jord- och vattenbyggen, utgifter för an
skaffning av värdepapper, jordområden och 
byggnader samt långivning. 

J motiveringen till regeringens proposition 
om ändring av regeringsformen konstateras att 
avsikten inte är att med nettobudgeteringen 
begränsa riksdagens budgetbefogenheter mer 
än vad avsikten med nettobudgeteringen nöd
vändigtvis förutsätter. Vid nettobudgeteringen 
blir utgifterna antingen inte alls bokförda som 
anslag eller också blir endast en del av dem 
budgeterade som anslag. Då kan det bli oklart 
vilka ärenden i samband med sådana utgifter 
riksdagen kan besluta om i budgeten. Beslu
tanderätten får inte vara olika beroende på om 
nettoposten budgeterats på inkomst- eller ut
giftssidan i budgeten. Ä ven i övrigt bör riks
dagens budgetbefogenheter bevaras i så stor 
utsträckning som möjligt. 

A v dessa orsaker föreslås det att i 3 mo m. 
införs ett stadgande som klargör att det vid 
nettobudgetering är möjligt att besluta om alla 
sådana ärenden i samband med de inkomster 
och utgifter som den nettobudgeterade skillna
den härrör av och som man också kan besluta 
om vid bruttobudgetering. I praktiken skulle 
riksdagen fatta sådana beslut i motiveringen till 
de nettobudgeterade inkomststaterna och an
slagen. 

Inkomststaterna är i allmänhet inte förknip
pade med sådana begränsningar som anslagen. 
I vissa situationer kan det uppstå problem till 
följd av att även en nettobudgeterad inkomst
stat i praktiken fritt kan underskridas t.ex. 
genom att man ökar utgifterna. Det är dock 
svårt att begränsa underskridandel av inkomst
staterna genom stadganden och något sådant 
föreslås inte heller. Genom att man i inkomst
staten inför villkor och förutsättningar rörande 
utgifterna kan samma slutresultat uppnås. 

4 §. Affärsverkens budgetering. Vid stats
budgeten bundna affärsverk har under de 
senaste åren ombildats till affärsverk enligt 
lagen om statens affärsverk ( 627 /87) eller bo
lagiserats. Affärsverk som för närvarande är 
bundna vid statsbudgeten är statens bekläd
nadsfabrik, statens upphandlingscentral, Sta-
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tens margarinfabrik och forststyrelsen samt 
lantbrukets forskningscentrals affärsverksam
het. Avsikten är att den möjlighet till netto
budgetering som föreslås bli införd även skall 
tillämpas på affärsverk som är bundna vid 
statsbudgeten om de inte ombildas till affärs
verk enligt lagen om statens affärsverk eller 
bolagiseras. Sålunda kan 4 § l mom. som gäller 
budgetering för statens affärsdrivande ämbets
verk och inrättningar utgå. 

7 §. Överskridning och överföring av anslag. 
Enligt 7 § l mom. är anslagen fasta anslag, 
förslagsanslag eller reservationsanslag. Ett an
slags natur av förslagsanslag eller reservations
anslag skall anges under respektive moment i 
utgiftsstaten. Anslagstyperna definieras i 70 § l 
mom. regeringsformen, enligt vilket anslagen 
upptas i statsbudgeten som fasta anslag, för
slagsanslag eller reservationsanslag. Således 
kan 7 § l mom. angående anslagstyperna i sin 
nuvarande form utgå som obehövligt. 

Det föreslås som ett nytt l mom. skall tas in 
ett uttryckligt stadgande, som motsvarar hu
vudprincipen, enligt vilken ett fast anslag inte 
får överskridas och inte heller överföras till att 
användas efter finansåret. 

Enligt 7 § 2 mom. i gällande lag får ett 
förslagsanslag överskridas på det sätt som 
stadgas genom förordning. Om förfarandet vid 
överskridning av förslagsanslag stadgas i 20 § 
förordningen om statsbudgeten (424/88). 

I gällande lag ingår inga stadganden om de 
innehållsmässiga förutsättningarna för över
skridning av förslagsanslag. Regeringsformens 
70 § l mom. skall anses förutsätta att om de 
sakliga förutsättningarna för överskridning 
stadgas i lag. Därför föreslås att i 2 mom. intas 
ett stadgande enligt vilket tillstånd till över
skridning av förslagsanslag endast kan medges 
om överskridningen grundar sig på ett lagstad
gat, ett därmed jämförbart eller ett oförutsäg
bart annat nödvändigt behov eller ett behov 
som är svårt att uppskatta eller på en stegring 
av den allmänna kostnadsnivån som är större 
än väntat. Ä ven härvid tillåts en överskridning 
endast om behovet av anslag inte kan tillfreds
ställas på annat sätt, t.ex. genom inskränkning 
av annan verksamhet. En överskridning kan 
även göras om det är fråga om avgiftsbelagd 
verksamhet eller om utgifterna i fråga i lagen 
eller budgeten är bundna till de inkomster som 
influtit. Det föreslagna stadgandet motsvarar 
till stor del den praxis som för närvarande följs 
vid överskridning a v förslagsanslag. Avsikten 

är att om förfarandet vid överskridning av 
förslagsanslag skall stadgas på nuvarande sätt 
genom förordning. Det föreslås att till momen
tet fogas ett uttryckligt omnämnande om att ett 
förslagsanslag inte får överföras till att använ
das efter finansåret. 

Det föreslås att den maximala användnings
tiden för reservationsanslag i paragrafens 3 
mom. förkortas från nuvarande tre till högst 
två finansår efter finansåret i fråga. Använd
ningen av medel under reservationsanslagets 
sista användningsår är för närvarande av ringa 
betydelse. Förkortandet av användningstiden 
för reservationsanslag är också ändamålsenligt 
för att bokföringen skall bli klarare. Det 
föreslås även att till momentet fogas ett ut
tryckligt omnämnande om att ett reservations
anslag inte får överskridas. 

15 §. Bokföringens noggrannhet. Det föreslås 
att till paragrafens l mom. fogas ett stadgande 
om att bokföringen skall omfatta alla inkoms
ter, utgifter och finansiella transaktioner till 
bruttobelopp samt rättelser och överföringar av 
dessa. 

Den föreslagna ändringen, som motsvarar 
4 § bokföringslagen, innebär att bokföringen 
trots eventuell nettobudgetering följer brutto
principen, dvs. att i bokföringen skall registre
ras alla kontotransaktioner till bruttobelopp 
utan att inkomsterna avdras från utgifterna 
eller tvärtom. I statsbudgeten och statens bok
föring är dock begreppen inkomst och utgift 
traditionellt mera omfattande och begreppet 
finansiella transaktioner mera begränsat än vad 
som avses i bokföringslagen. Därmed betraktas 
skatteintäkter, erhållna inkomstöverföringar 
och återbetalningar av lån som inkomster och 
betalda inkomstöverföringar och beviljade lån 
som utgifter i stället för som finansiella trans
aktioner. Vid bokföring liksom vid budgetering 
hålls poster av nämnda slag åtskilda från de 
egentliga inkomster och utgifter som avses i 
bokföringslagen. 

I gällande 2 mom. stadgas att affärsdrivande 
ämbetsverk och inrättningar skall ha affärsbok
föring över sin verksamhet, varav skall framgå 
lönsamheten av affärsverksamheten samt för
ändringar i tillgångarna och skulderna. Det 
föreslås att momentet ändras så att alla äm
betsverk och inrättningar skall föra bok över 
sin avgiftsbelagda verksamhet så, att den av
giftsbelagda verksamhetens lönsamhet kan 
kontrolleras och verksamhetens årsresultat kan 
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redovisas i samband med ämbetsverkets eller 
inrättningens bokslut. 

Avsikten med stadgandet är inte att binda 
det praktiska genomförandet av bokföringen 
av ämbetsverkens avgiftsbelagda verksamhet 
på ett oflexibelt sätt, i stället räcker det med att 
de förutsättningar för kontroll av lönsamheten 
och redovisning av årsresultatet i bokslutet som 
ingår i lagförslaget föreligger. Om den avgifts
belagda verksamheten är ringa kan ämbetsver
ket kontrollera dess lönsamhet genom intern 
redovisning och först i bokslutsskedet göra 
nödvändiga sammandrag som bilagor till äm
betsverkets bokföring. 

16 §. Redovisningsväsendet i övrigt. Enligt 
paragrafen skall ämbetsverken och inrättning
arna förutom i 15 § avsedd bokföring ha ett 
sådant redovisningsväsen som behövs för kon
troll av kostnaderna för verksamheten, av 
avkastningen av egendom och av de mål som 
uppställts för verksamheten samt för den övri
ga ledningen, kontrollen och övervakningen, på 
det sätt som närmare stadgas genom förord
ning. Paragrafens ordalydelse har ändrats så 
att den motsvarar den praxis som följs och de 
informationskrav som ställs vid resultatbudge
tering, vari betonas kontrollen av kostnaderna 
för verksamheten och förverkligandet av de 
resultatmål som uppställts för verksamheten. 

18 §. Bokslutsaktens innehåll. I l mom. 2 
punkten i paragrafen har det hittills förutsatts 
att statens administrativa balanskonto publice
ras. Det administrativa balanskonto som publi
ceras avviker i tämligen hög grad från den 
balansräkning som förutsätts i bokföringsla
gen. I det saknas bl.a. helt uppgifterna om 
statens anläggningstillgångar. Det föreslås att i 
l mom. 2 punkt stadgas att statens balanskon
to skall publiceras i statsbokslutsakten på det 
sätt som närmare stadgas genom förordning. 
Avsikten är att i fråga om innehåll gradvis föra 
det balanskonto som skall publiceras närmare 
den balansräkning som förutsätts i bokförings
lagen. I det första skedet kommer den praxis 
där ett administrativt balanskonto av nuvaran
de slag publiceras som en del av bokslutet att 
fortgå. 

Det föreslås att l mom. 4 punkten, enligt 
vilken en redovisning för inkomst- och utgifts
rester skall tas in i bokslutsakten, slopas. 
Inkomst- och utgiftsresterna enligt den praxis 
som följts fram till nu utgörs av vanliga 
inkomster och utgifter under finansåret, för 
vilkas del uppbörden och utanordningen 

framskjutits till efter finansåret. Då det totala 
beloppet av dessa poster som framskjuts redan 
uppges som en del av balanskontot är det i en 
normal situation inte längre ändamålsenligt att 
närmare specificera dem. Finansministeriet kan 
med stöd av 9 punkten i momentet vid behov 
meddela föreskrifter om att även poster som 
överförs skall tas in i bokslutet. 

21 §. Xmbetsverkens och inrättningarnas bok
slut. Om utformningen och behandlingen av 
ämbetsverkens och inrättningarnas bokslut har 
hittills inte stadgats särskilt, eftersom detta 
ansetts utgöra endast en del av statsbokslutet 
och ett mellanskede då statens konton avslutas. 
situationen håller dock tydligt på att föränd
ras. 

Å ena sidan bär ämbetsverken ett större 
ansvar för lönsamheten i sin verksamhet än 
tidigare, å andra sidan ökar nettobudgeteringen 
och ämbetsverkens större interna möjligheter 
till omplacering av anslag och överföring av 
anslag i tidshänseende verksamhetsförutsätt
ningarna för ämbetsverkets eller inrättningens 
ledning. Det krävs att ämbetsverkets bokslut 
och bilagorna till bokslutet samt verksamhets
berättelsen ger mera information om verksam
heten och dess verkningar, om lönsamhet och 
produktivitet samt om uppnåendet av de mål 
som uppställts i detta avseende. Dessutom 
krävs ofta att de skall vara jämförbara med 
motsvarande kommunala och privata verksam
hetsenheters uppgifter. 

Förutom de strukturella krav som ställs på 
bokslutsakterna skall behandlingen av dem 
inom förvaltningen betonas mer än hittills. 
Respektive ministerium eller vid behov även 
statsrådet skall i samband med behandlingen 
av dem dra slutledningar om hur målen nåtts 
samt besluta om eventuella åtgärder. 

Avsikten är att ämbetsverkens och inrätt
ningarnas bokslutspraxis gradvis skall ut
vecklas och samtidigt förs närmare praxis 
enligt bokföringslagen. 

Med hänvisning till det ovan anförda före
slås att i paragrafen stadgas att om strukturen 
för ämbetsverkens eller inrättningarnas bokslut 
och bilagorna till bokslutet samt om behand
lingen av dessa i statsrådet eller ministerierna 
kan stadgas genom förordning. Genom förord
ning kan även stadgas om ett ämbetsverks eller 
en inrättnings skyldighet att göra upp en 
verksamhetsberättelse liksom även om verk
samhetsberättelsens innehåll och om behand
lingen av den i statsrådet eller ministerierna. 
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22 §. Statens egendom. I nuvarande budget
lag finns inget stadgande som förpliktar till en 
lönsam användning av statens egendom. A v
sikten med det nya stadgande som föreslås är 
att förplikta ämbetsverken och inrättningarna 
samt de ministerier som leder deras verksamhet 
att se till att egendomen används på ett 
lönsamt sätt antingen som produktionsfaktor 
vid ämbetsverkets produktionsverksamhet eller 
annars t.ex. genom uthyrning till en utomstå
ende verksamhetsenhet eller då det gäller pen
ningmedel att de investeras så att de ger 
avkastning. Om den enhet som ansvarar för 
förvaltningen av egendomen inte kan använda 
den på ett lönsamt sätt skall den vidta åtgärder 
för överföring av egendomen till att användas 
på annat sätt. Detta kan t.ex. då det gäller 
lösöre ske genom försäljning och då det gäller 
fast egendom genom överföring till respektive 
ministerium eller ett annat ämbetsverk. 

Paragrafens 2 mom. motsvarar i sak gällande 
22 §. Begreppet "tulo- ja menoarvio" som 
ingår i det finskspråkiga momentet har ändrats 
till "talousarvio". 

2. Ikraftträdande 

Lagen föreslås träda i kraft samtidigt med 
revideringen av regeringsformens stadganden 
om statshushållningen den l mars 1992. 

På reservationsanslag som beviljats 1992 eller 
tidigare tillämpas de stadganden som gäller då 
lagen träder i kraft. 

Det är inte ändamålsenligt att stadgandena i 
förslagets 15 § om bokföringens noggrannhet, 
stadgandena i 16 § om redovisningsväsendet i 
övrigt och stadgandena i 18 § om bokslutsak
tens innehåll börjar tillämpas mitt under räken
skapsperioden. Därför föreslås det att de nu
varande stadgandena tillämpas ännu på bok
föringen för finansåret 1992 och på bokslutet 
för nämnda år. På affärsdrivande statliga äm
betsverk och inrättningar skall år 1992 fortfa
rande tillämpas 4 § l mom. i sin nuvarande 
lydelse. 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs 
Riksdagen följande lagförslag: 

Lag 
om ändring av lagen om statsbudgeten 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 13 maj 1988 om statsbudgeten (423/88) 2 §, 
ändras lagens finskspråkiga rubrik, den finskspråkiga rubriken för l kap. samt 3, 4, 7, 15 och 

16 §§, 18 § l mom. samt 21 och 22 §§ samt 
fogas till lagen en ny 3 a § som följer: 

3 § 

Bruttobudgetering 

Uppskattningarna av de årliga inkomsterna 
samt anslagen för de årliga utgifterna skall tas 
in i statsbudgeten till bruttobelopp så att 
varken utgifterna dras av från inkomsterna 
eller inkomsterna från utgifterna (bruttobudge
tering). 

I budgeten kan på det sätt som närmare 
stadgas genom förordning återbäring av in
komst som uppburits till staten till ett för högt 
belopp beaktas som avdrag från inkomsterna 
under det år då återbäringen betalas. 

2 311779Q 

3 a § 

Nettobudgetering 
A v följande inkomster och utgifter kan i 

statsbudgeten tas in endast de inkomststater 
eller anslag som motsvarar skillnaden mellan 
dem (nettobudgetering): 

l) inkomster av nya statslån och amortering
ar på statsskulden samt 

2) inkomster av och utgifter för verksam
heten vid ett ämbetsverk och en inrättning. 

Vid nettobudgetering som avses i l mom. 
beaktas inte skatter, avgifter av skattenatur 
eller böter som inkomster. Överföringsutgifter 
eller återbäring av sådana samt investeringsut-
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gifter eller inkomster av försäljning av egen
dom, med undantag av anskaffning av lös 
egendom avsedd för ett ämbetsverks eller en 
inrättnings verksamhet eller försäljning av lös 
egendom, kan inte heller omfattas av nettobud
getering. 

Nettobudgeteringen begränsar inte rätten att 
i statsbudgeten besluta om utgifternas maximi
belopp, allokering av utgifterna eller om annat 
sådant om vilket kan beslutas vid bruttobud
getering. 

4 § 

Affärsverkens budgetering 

Ett sådant affärsverks inkomster och utgifter 
som avses i lagen om statens affärsverk 
(627/87) skall i enlighet med vad nämnda lag 
stadgar inte tas in i statsbudgeten. 

7 § 

Överskridning och överföring av anslag 

Ett fast anslag får inte överskridas eller 
överföras till senare finansår. 

Ett förslagsanslag får inte överföras till 
senare finansår. Tillstånd till överskridning av 
förslagsanslag kan medges om överskridningen 
grundar sig på ett lagstadgat, ett därmed 
jämförbart eller ett oförutsägbart annat nöd
vändigt behov eller ett behov som är svårt att 
uppskatta eller på en stegring av den allmänna 
kostnadsnivån som är större än väntat och om 
behovet av anslag inte kan tillgodoses på något 
annat sätt. Tillstånd till överskridning av för
slagsanslag kan även, upp till ett belopp som 
motsvarar de inkomster som inflyter, medges 
om det är fråga om avgiftsbelagd verksamhet 
eller om utgifterna är bundna till de inkomster 
som inflyter. 

Ett reservationsanslag får inte överskridas. 
Ett reservationsanslag får enligt vad som be
sluts i samband med budgeten överföras till 
högst de två finansår som följer efter finans
året. 

15 § 

Bokföringens noggrannhet 

Bokföringskontona skall ordnas så att iakt
tagandet av budgeten kan kontrolleras med 
minst ett moments noggrannhet. Bokföringen 
skall omfatta alla inkomster, utgifter och finan
siella transaktioner till bruttobelopp samt där-

till hörande rättelse- och överföringsposter. 
Ämbetsverken och inrättningarna skall ord

na kontrollen av den avgiftsbelagda verksam
hetens lönsamhet så att årsresultatet kan redo
visas i samband med ämbetsverkets eller inrätt
ningens bokslut, om inte den avgiftsbelagda 
verksamheten är obetydlig. 

Om affärsverkens bokföring stadgas särskilt. 

16 § 

Redovisningsväsendet i övrigt 

Förutom bokföring som avses i 15 § skall 
ämbetsverken och inrättningarna, så som stad
gas närmare genom förordning, i övrigt ha ett 
sådant redovisningsväsen som behövs för kon
troll av kostnaderna för verksamheten, av 
avkastningen av egendom och av de mål som 
uppställts för verksamheten samt för den övri
ga ledningen, kontrollen och övervakningen. 

18 § 

Bokslutsaktens innehåll 

I statsbokslutsakten, som skall publiceras 
tryckt form, skall tas in 

l) budgetkontona jämte jämförelser med 
budgeten, specificerade enligt avdelningar, hu
vudtitlar, kapitel och moment, 

2) statens balanskonto så som stadgas när
mare genom förordning, 

3) uppgifter om anslag som överförts till det 
följande året, 

4) resultat- och balansräkningar för statliga 
fonder utanför budgeten, 

5) affärsverkens resultat- och balansräkning-
ar, 

6) redovisning för lån som staten givit, 
7) uppgifter om statsskulden, 
8) redogörelse för statens borgensförbindel

ser och övriga ansvarsförbindelser som var i 
kraft vid finansårets utgång, samt 

9) övriga uppgifter enligt vad finansministe
riet bestämmer. 

21 § 

Xmbetsverkens och inrättningarnas bokslut 

Om utformningen av ämbetsverkens eller 
inrättningarnas bokslut och bilagorna till bok
slutet samt om behandlingen av dessa i stats
rådet eller i ett ministerium kan stadgas genom 
förordning. Genom förordning kan även stad-
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gas om ett ämbetsverks eller en inrättnings 
skyldighet att göra upp en verksamhetsberät
telse samt om verksamhetsberättelsens innehåll 
och om behandlingen av den i statsrådet eller i 
ett ministerium. 

22 § 

Statens egendom 

statens egendom skall med beaktande av för 
vad den är avsedd användas på ett lönsamt 
sätt. 

Med anslag som i statsbudgeten anvisats för 
ämbetsverkens och inrättningarnas verksamhet 

Helsingfors den 13 december 1991 

får inte anskaffas mer förnödenheter i lager än 
vad som krävs för att verksamheten skall 
kunna bedrivas utan störningar. 

Denna lag träder i kraft den l mars 1992. 
På reservationsanslag som har beviljats 1992 

eller tidigare tillämpas fortfarande de stadgan
den som gäller vid ikraftträdandet. Likaså 
tillämpas på statens budgetering och bokföring 
för finansåret 1992 samt på bokslutet för 
nämnda år 4 § l mom. samt 15, 16 och 18 §§ 
lagen om statsbudgeten sådana de lydde när 
denna lag trädde i kraft. 

Republikens President 

MAUNO KOIVISTO 

Finansminister Iiro Viinanen 
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Bilaga 

Lag 
om ändring av lagen om statsbudgeten 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 13 maj 1988 om statsbudgeten (423/88) 2 §, 
ändras lagens finskspråkiga rubrik, den finskspråkiga rubriken för l kap. samt 3, 4, 7, 15 och 

16 §§, 18 § l mom. samt 21 och 22 §§ samt 
fogas till lagen en ny 3 a § som följer: 

Gällande lydelse 

2§ 

A v låtande av budgetpropositionen 

Regeringens proposition med förslag till stats
budget skall avlåtas till riksdagen i tillräckligt 
god tid före finansårets början. 

De regeringspropositioner som ansluter sig till 
budgetpropositionen skall om möjligt avlåtas till 
riksdagen i så god tid att de inte fördröjer 
behandlingen av budgetpropositionen. 

3§ 

Bruttobudgetering 

statens inkomster och utgifter skall tas in i 
statsbudgeten till bruttobelopp så att varken 
utgifterna dras av från inkomsterna eller in
komsterna från utgifterna. 

I budgeten och bokföringen kan på det sätt 
som närmare stadgas genom förordning åter
bäring av inkomst som uppburits till staten till 
ett alltför högt belopp dock beaktas såsom 
avdrag från inkomsterna under det år då 
återbäringen betalas. 

Inkomsterna av nya statslån och amortering
arna på statsskulden skall beaktas i budgeten till 
nettobelopp så att skillnaden mellan dem anteck
nas. 

Föreslagen lydelse 

2§ 

(2 § upphävs) 

3 § 

Bruttobudgetering 

Uppskattningarna av de årliga inkomsterna 
samt anslagen för de årliga utgifterna skall tas 
in i statsbudgeten till bruttobelopp så att 
varken utgifterna dras av från inkomsterna 
eller inkomsterna från utgifterna (bruttobudge
tering). 

I budgeten kan på det sätt som närmare 
stadgas genom förordning återbäring av in
komst som uppburits till staten till ett för högt 
belopp beaktas som avdrag från inkomsterna 
under det år då återbäringen betalas. 

3 a§ 

Nettobudgetering 

Av följande inkomster och utgifter kan i 
statsbudgeten tas in endast de inkomststater eller 
anslag som motsvarar skillnaden mellan dem 
( nettobudgetering): 
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Gällande lydelse 

4§ 

Budgetering för statens affärsdrivande 
ämbetsverk och inrättningar 

Driftsinkomsterna och driftsutgifterna i fråga 
om de affärsdrivande statliga ämbetsverks och 
inrättningars affärsverksamhet, som finansmini
steriet bestämmer, kan tas in i budgeten till 
bruttobelopp utom kolumn. Om driftsinkomster
na är större än driftsutgifterna, skall i inkomst
staten inom kolumn antecknas det mot skillna
den svarande finansieringsbidraget i driftshus
hållningen. Å·r driftsutgifterna större än driftsin
komsterna, skall den skillnad som svarar mot 
driftshushållningens behov av tilläggsfinansiering 
antecknas i utgiftsstaten inom kolumn. 

Ett sådant affärsverks inkomster och utgifter 
som avses i lagen om statens affärsverk 
(627/87), nedan affärsverk, skall i enlighet med 
vad nämnda lag stadgar inte tas in i statsbud
geten. 

7§ 

Anslagstyperna 

Anslagen är fasta anslag, förslagsanslag eller 
reservationsanslag. Ett anslags natur av för
slagsanslag eller reservationsanslag skall anges 
under respektive moment i utgiftsstaten. 

Ett förslagsanslag får överskridas på det sätt 
som närmare stadgas genom förordning. 

Föreslagen lydelse 

l) inkomster av nya statslån och amorteringar 
på statsskulden samt 

2) inkomster av och utgifter för verksamheten 
vid ett ämbetsverk och en inrättning. 

Vid nettobudgetering som avses i l mom. 
beaktas inte skatter, avgifter av skattenatur eller 
böter som inkomster. Overfäringsutgifter eller 
återbäring av sådana samt investeringsutgffter 
eller inkomster av försäljning av egendom, med 
undantag av anskaffning av lös egendom avsedd 
för ett ämbetsverks eller en inrättnings verksam
het eller försäljning av lös egendom, kan inte 
heller omfattas av nettobudgetering. 

Nettobudgeteringen begränsar inte rätten att i 
statsbudgeten besluta om utgifternas maximibe
lopp, allokering av utgifterna eller om annat 
sådant om vilket kan beslutas vid bruttobudge
tering. 

4 § 

Affärsverkens budgetering 

Ett sådant affärsverks inkomster och utgifter 
som avses i lagen om statens affärsverk 
( 627 /87) skall i enlighet med vad nämnda lag 
stadgar inte tas in i statsbudgeten. 

7 § 

Överskridning och överföring av anslag 

Ett fast anslag får inte överskridas eller 
överföras till senare finansår. 

Ett förslagsanslag får inte överföras till senare 
finansår. Tillstånd till överskridning av förslags
anslag kan medges om överskridningen grundar 
sig på ett lagstadgat, ett därmed jämförbart eller 
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Gällande lydelse 

Ett reservationsanslag kan helt eller delvis 
överföras till de tre finansår som följer efter det 
år då det togs in i budgeten, om det inte i 
budgeten har bestämts att anslaget kan över
föras endast till det följande finansåret. 

15 § 

Bokföringens noggrannhet 

Bokföringskontona skall ordnas så att iakt
tagandet av budgeten kan kontrolleras med 
minst ett moments noggrannhet. 

Sådana ämbetsverk och inrättningar som 
avses i 4 § l mom. skall dessutom ha affärs
bokföring över sin verksamhet, varav skall 
framgå lönsamheten av affärsverksamheten 
samt förändringar i tillgångarna och skulderna. 

Om affärsverkens bokföring stadgas särskilt. 

16 § 

Redovisningsväsendet i övrigt 

Ämbetsverken och inrättningarna skall på 
det sätt som stadgas genom förordning ha ett 
sådant redovisningsväsen som behövs för led
ningen och kontrollen av verksamheten. 

18 § 

Bokslutsaktens innehåll 

I statsbokslutsakten, som även skall publice
ras i tryckt form, skall tas in 

Föreslagen lydelse 

ett oförutsägbart annat nödvändigt behov eller 
ett behov som är svårt att uppskatta eller på en 
stegring av den allmänna kostnadsnivån som är 
större än väntat och om behovet av anslag inte 
kan tillgodoses på något annat sätt. Tillstånd till 
överskridning av förslagsanslag kan även, upp 
till ett belopp som motsvarar de inkomster som 
inflyter, medges om det är fråga om avgiftsbe
lagd verksamhet eller om utgifterna är bundna 
till de inkomster som inflyter. 

Ett reservationsanslag får inte överskridas. Ett 
reservationsanslag får enligt vad som besluts i 
samband med budgeten överföras till högst de 
två finansår som följer efter finansåret. 

15 § 

Bokföringens noggrannhet 

Bokföringskontona skall ordnas så att iakt
tagandet av budgeten kan kontrolleras med 
minst ett moments noggrannhet. Bokföringen 
skall omfatta alla inkomster, utgifter och finan
siella transaktioner till bruttobelopp samt därtill 
hörande rättelse- och överföringsposter. 

Å·mbetsverken och inrättningarna skall ordna 
kontrollen av den avgiftsbelagda verksamhetens 
lönsamhet så att årsresultatet kan redovisas i 
samband med ämbetsverkets eller inrättningens 
bokslut, om inte den avgiftsbelagda verksam
heten är obetydlig. 

Om affärsverkens bokföring stadgas särskilt. 

16 § 

Redovisningsväsendet i övrigt 

Förutom bokföring som avses i 15 § skall 
ämbetsverken och inrättningarna, så som stadgas 
närmare genom förordning, i övrigt ha ett sådant 
redovisningsväsen som behövs för kontroll av 
kostnaderna för verksamheten, av avkastningen 
av egendom och av de mål som uppställts för 
verksamheten samt för den övriga ledningen, 
kontrollen och övervakningen. 

18 § 

Bokslutsaktens innehåll 

I statsbokslutsakten, som skall publiceras 
tryckt form, skall tas in 
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Gällande lydelse 

l) budgetens inkomst- och utgiftskonton 
jämte jämförelser med budgeten, specificerade 
enligt avdelningar, huvudtitlar, kapitel och 
moment, 

2) administrativa balanskontot, som för var
je räkenskapsverk innehåller saldona för andra 
konton i den administrativa bokföringen än för 
budgetkon tona, 

3) uppgifter om anslag som överförts till det 
följande året, 

4) redovisning för inkomst- och utgiftsrester, 

5) resultat- och baiansräkningar för statliga 
fonder utanför budgeten, 

6) resultat- och balansräkningar för sådana 
ämbetsverks och inrättningars affärsverksamhet 
som avses i 4 § l mom. samt affärsverkens 
resultat- och balansräkningar, 

7) redovisning för lån som staten givit, 
8) uppgifter om statsskulden, 
9) redogörelse för statens borgens- och övri

ga ansvarsförbindelser som var i kraft vid 
finansårets utgång, samt 

l O) övriga uppgifter enligt vad finansministe
riet bestämmer. 

21 § 

Årsresultatet av ämbetsverks och inrättningars 
(l[[ärsverksamhet samt fastställande av deras 

bokslut 

Årsresultatet av sådana ämbetsverks och 
inrättningars affärsverksamhet som avses i 4 § 
l mom. fastställs så att från finansårets 
inkomster dras av utgifterna för deras förvär
vande, på det sätt som närmare stadgas genom 
förordning. 

22 § 

Förrådens storlek 

Med anslag som anvisats i statsbudgeten får 
för ämbetsverkens och inrättningarnas verk
samhet inte anskaffas mer förnödenheter i lager 
än vad deras störningsfria verksamhet förutsät
ter. 

Föreslagen lydelse 

l) budgetkontona jämte jämförelser med bud
geten, specificerade enligt avdelningar, huvud
titlar, kapitel och moment, 

2 J statens balanskonto så som stadgas närma
re genom förordning, 

3) uppgifter om anslag som överförts till det 
följande året, 

4) resultat- och balansräkningar för statliga 
fonder utanför budgeten, 

5) affärsverkens resultat- och balansräkning
ar, 

6 J redovisning för lån som staten givit, 
7 J uppgifter om statsskulden, 
8 J redogörelse för statens borgensförbindel

ser och övriga ansvarsförbindelser som var i 
kraft vid finansårets utgång, samt 

9 J övriga uppgifter enligt vad finansministe
riet bestämmer. 

21 § 

Åmhetsverkens och inrättningarnas bokslut 

Om utformningen av ämbetsverkens eller in
rättningarnas bokslut och bilagorna till bokslutet 
samt om behandlingen av dessa i statsrådet eller 
i ett ministerium kan stadgas genom förordning. 
Genom förordning kan även stadgas om ett 
ämbetsverks eller en inrättnings skyldighet att 
göra upp en verksamhetsberättelse samt om 
verksamhetsberättelsens innehåll och om behand
lingen av den i statsrådet eller i ett ministerium. 

22 § 

Statens egendom 

Statens egendom skall med beaktande av för 
vad den är avsedd användas på ett lönsamt sätt. 

Med anslag som i statsbudgeten anvisats för 
ämbetsverkens och inrättningarnas verksamhet 
får inte anskaffas mer förnödenheter i lager än 
vad som krävs för att verksamheten skall 
kunna bedrivas utan störningar. 
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Föreslagen lydelse 

Denna lag träder i kraft den l mars 1992. 
På reservationsanslag som har beviljats 1992 

eller tidigare tillämpas fortfarande de stadgand
en som gäller vid ikraftträdandet. Likaså tilläm
pas på statens budgetering och bokföring för 
finansåret 1992 samt på bokslutet för nämnda år 
4 § l mom. samt 15, 16 och 18 §§ lagen om 
statsbudgeten sådana de lydde när denna lag 
trädde i kraft. 


