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SOU 199328

Till statsrådet LundgrenBo

Regeringen bemyndigade den december dir. det12 1992 1993 10 stats-
råd föredrar frågor gäller kreditväsendet tillkalla särskildattsom som en
utredare för utarbeta dels förslag till organisation myndighetdenatt av

skall hantera finansiellt stöd till banker kreditinstitutoch vissa andrasom
Bankstödsnämnden dels förslag till instruktion för myndigheten. I upp-
draget ingår vidtaockså de förberedelser krävs ñr inrättandetatt som

myndigheten.av
Med stöd detta bemyndigande tillkallades den 9 februari 1993av

generaldirektören Stefan Ingves särskild utredare.som
Till i utredningen förordnades den februari departe-9 1993experter

mentsrådet Abjömer,Lena departementsrådet Lundeberg,Magnus nu-
Bengt-Åkeverkställande direktören Ulla Lundquist, råttschefenmera

Nilsson och departementsrádet Hans Schedin. förordna-Den 9 1993mars
direktörendes Axel Rydberg biträda utredningen.att expertsom

Till utredningens sekreterare förordnades februariden 9 1993 departe-
mentssekreteraren Berggren och BjörnArne departementssekreteraren
Jämhäll.
Utredningen har antagit Utredningen Fi organisa-199304namnet om

tion Bankstödsnâmnden.av
Utredningen får härmed överlämna sitt betänkande Bankstödsnämnden.

Stockholm den 22 1993.mars

Stefan Ingves

Magnus Lundeberg
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SOU 199328

Sammanfattning

och förstabiliteten i betalningssystemetFör tryggagarantera attatt
tillstatligt kan lämnaskreditförsöijningen beslutat stödhar riksdagen att
iinte regleratsbanker och vissa andra kreditinstitut. Stödåtgârderna har

emellertidläst i riksdagens beslut. Det ärlag. Statens åtaganden läggs
förordninglämpligt huvuddragen åtgärderna skrivs in i denatt somav

därförUtredningen föreslårreglerar Bankstödsnåmndens verksamhet. att
kreditinstitutdet i förordning statligt stöd till banker och andra tasen om

i sin hand-in bestämmelser dels Bankstödsnåmnden skall iakttavadom
förläggning frågor stöd dels instruktion nämnden.av om

förslag till organisationI utredningens uppdrag ingår också utarbetaatt
för in-Bankstödsnåmnden och vidta de förberedelser krävsatt somav

redovisa sinarättandet myndigheten. Utredningen kommer attav senare
överväganden i dessa frågor.
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Författningsförslag

1 Förslag till

Förordning statligt tillstöd banker och andraom
kreditinstitut

Härigenom föreskrivs ñljande.

Förordningens innehåll

1 § Frågor statligt stöd till banker och andra kreditinstitut handläggsom
Bankstödsnämnden. I finns bestämmelser2-13 §§ vad nämndenav om

skall iaktta i sin handläggning frågor stöd. -25 finnsI 14 §§av om
bestämmelser med instruktion för nämnden.

Stödets syfte

2 § För stabiliteten i betalningssystemet och kredit-att garantera trygga
försörjningen institutstöd till i 3ges som anges

Institut kan få stödsom

3 § Stöd lämnas till
banker med svensk oktroj,
kreditinstitut2. med statlig anknytning, nämligen Konungariket

Sveriges Stadshypotekskassa, Stadshypotek Aktiebolag, Sveriges All-
männa Hypoteksbank, skeppshypotekskassan,Svenska Bostads-Statens
ñnansieringsaktiebolag, AktiebolagetSBAB, Svensk Exportkredit, Aktie-
bolaget Industrikredit och Lantbrukskredit Aktiebolag,
3. kreditinstitut ägs bank med svensk oktroj,som av en

företag4. inrättats stödberättigat institut iledett ettsom av som en
rekonstruktion.
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Åtagandets inriktningomfattning och

skallinstitutenförbehövsomfattning atti den§ lämnas4 Stöd som
Stöd lämnastid.i rättförpliktelsersinafullgörakunna
livskraftiga,äri institutverksamhettill fortsatt som

institutformerordnadeiavvecklingellerrekonstruktionñr som2. av
sikt.långlönsamhet påförväntas uppnåinte kan

inteomfattaråtagandet§ statliga5 Det
aktiekapital,

supplemen-kapitalbasinstitutsifår ingåkapitaltillskott ett2. somsom
kapitalet.det primäraetthundratillkapital procenttätt avupp

äruppenbarligenÅtagandet förpliktelserhelleromfattar inte som
bankverksamhet.sundoförenliga med en

exempelvis6 § Stöd kan somges
avkast-uteblivenochkreditförlusterframtidatäckergarantier som

tillgångar,vissaning på -
för lån,garantierellerlån2.

nyemission,vidgarantier3.
kapitaltillskott.4.

konkurrensneutralt sätt.affärsmässigt ochutformas påskall§ Stödet7 ett
möjligt.lågasåskall hållasstödetkostnader förlångsiktigaStatens som

möjligt kan åter-så långtinsaterutformas såskallStödet statensatt som
vmnas.

tillför-börlönsamhetsinåterfår statenerhållit stödinstitutOm som
uppkommer.dåvärdestegringdel i densäkras som

stödärendeniFörfarandet

Bankstödsnänmden.hosstöd görs§ Ansökan8 om

andraföljerintestöd,beslutar annatBankstödsnämnden§9 avomom
villkor.medfår förenasstödBeslutstycket. om

skallgarantierÄrenden ellerbetydelseprincipiellär somavseravsom
skallviktstörreövrigt äriellerRiksgäldskontoretutfärdas avav

regeringen.tillöverlämnayttrandemednämnden eget
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Uppföljning beviljat stödav

10 § Bankstödsnämnden skall löpande följa utvecklingen i de institut som
fått Nämndenstöd. skall bevaka villkor återbetalning och andraatt om
villkor för stödet uppfylls.

Förvaltning aktier tillgångaroch andraav

ll § Bankstödsnämnden skall, i den utsträckning regeringen bestämmer,
förvalta aktier och andra tillgångar eller fåräger säkerhetstatensom som
i samband med stöd lämnas.att
Statens ägande skall avvecklas detså kan ske affärsmässigtpåsnart ett

lämpligt sätt.

Avgifter

12 § Bankstödsnämndens verksamhet skall bekostas institutdeav
ansökan stöd bereds nämnden,vars om av
beviljats2. stöd.som

Avgiften skall baseras nämndenspå kostnader för beredning av an-
sökan stöd och hantering beviljat stöd i varje enskilt an.om av

Samverkan mellan myndigheter

13 § Bankstödsnämnden skall viktigarei frågor berör Riks-ävensom
banken, Finansinspektionen Riksgäldskontoretoch samråda med dessa
myndigheter. Vid sådant samråd skall nämnden lämna berörda myndig-
heter de uppgifter behövs.som
Nämnden skall samråda med Konkurrensverket frågori rörsom

verkets ansvarsområde.

Bankstödsnämnden

lérkrfömrdningens tillämpning

14 § Verksförordningen 1987 100 skall tillämpasl på Bankstödsnämn-
den med undantag 30av

Myndighetens ledning

15 § Bankstödsnämndens generaldirektör chef förär myndigheten.
Generaldirektören skall ha ställñreträdare.en
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Styrelsen

generaldi-sjuhögststyrelse består16 § Bankstödsnämndens personer,av
ordförande.ärbestämmerRegeringenmedräknad.rektören vem som

vice ordförande.inom sigStyrelsen får utse en
minstochordförandenviceordföranden ellerbeslutför närStyrelsen år

närvarande.ärandra ledamöternahälften deav

Organisation

organisation.nämndensbeslutar§ Bankstödsnämnden17 om

Personalföneträdare

Bank-tillämpas påskall1987 100Personalföreträdarförordningen 1§18
stödsnämnden.

Personalansvarsnâmnderz

förutombestårpersonalansvarsnämndBankstödsnänmdens19 § av-
ledamöterytterligare tvåpersonalföreträdamageneraldirektören och av-

styrelsen.utses avsom
minstordförandenbeslutför närPersonalansvarsnämnden samtär en

närvarande.ledamot årochpersonalñreträdare en annan

uppgifterochStyrelsens ansvar

skall19871100verksförordningeni 13 §§20 vadUtöver angessom
besluta istyrelsen

enligt 9nämndenpåfrågor ankommersom
enligtnämnden llankommer påfrågorviktigare2. som

revisionIntern

skall be-Revisionenrevision.internskall ha§ Bankstödsnämnden21
direktskallInternrevisionenområdet.sedenligt god pådrivas vara

förredovisasskallrevisionsådanResultatetunderställd styrelsen. av
styrelsen.
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Tjänstetillsättning m.m.

22 § Generaldirektören förordnas regeringen för bestämd tid.av en
Tjänsten ställföreträdare för generaldirektören tillsätts regeringensom av
efter anmälan generaldirektören.av
Andra tjänster tillsätts Bankstödsnämnden.av

23 § Andra styrelseledamöter än generaldirektören regeringenutses av
för bestämd tid.en

Bisysslor m.m.

24 § Den ledamotär Bankstödsnämndens styrelse eller tjänstgörsom av
hos nämnden får inte anställd hos eller ha uppdrag ñr bank ellervara en
något kreditinstitut i 3 inte följerannat andraannatsom avses om av
stycket.
Efter tillstånd regeringen får den ledamotär nämndensav som av

styrelse eller tjänstgör hos nämnden ha uppdrag hos institut i vilket staten
äger aktier och andra tillgångar.
Ledamöter i nämndens styrelse de arbetstagare och uppdrags-samt

hos nämnden styrelsen bestämmertagare skall skriftligen anmäla sittsom
innehav och ändring i innehavet fondpapper i insider-2 §av som anges
lagen 19911342.
Styrelsen bestämmer hur anmälan enligt tredje stycket skall ske.
Generaldirektören får inte tillstånd regeringen ha lån hosutan ettav

sådant institut i 3som avses

Överklagande

25 § Bankstödsnämndens beslut i personalärenden får överklagas hos
regeringen något inte följerannatom av

lagen 1971309 behörighet för ñrvaltningsdomstol prövaattom-
vissa mål,

lagen 1987439 inskränkning i rätten överklaga,attom-
andra ñreskrifter.-

Nämndens beslut i andra ärenden får överklagas bara det är särskiltom
föreskrivet.

Denna förordning träder i kraft den majl 1993.
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till2 Förslag

1980657;sekretessförordningeniändringförordning om

19806571sekretessförordningentillbilaganföreskrivsHärigenom att
lydelse.följandehaskall

lydelseNuvarande
Bilaga

ibegränsningarSärskildaibestårVerksamheten
sekretessen

ärendeniintegällersekretessentillsynochtillståndsgivning111.
sekretess-16 §i kap.8järnvägsákerhetavseende avsessomsom

lagenbanverkethandhas av

bilaganSakregister till

bilaganpunkter iSifrorna avser

69Balansräkning
11lBanverket

lydelseFöreslagen

ibegränsningarSärskildaiVerksamheten består
sekretessen

ärendeniintegällersekretessentillsynochtillståndsgivning111.
sekretess-16 §i kap.8jämvågssäkerhetavseende avsessomsom

lagenbanverkethandhas av

förordningenenligtstöd112.
tillstödstatligt1993000 om

kreditinstitutoch andrabanker

lFörordningen 19911756.omtryckt
Senaste 19921023.lydelse
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1 Uppdraget

Direktiven återfinns i bilaga
Enligt direktiven består uppdraget delar. Utredningen skall så-treav

ledes utarbeta dels ñrslag till organisation Bankstödsnâmnden delsav
förslag till instruktion för nämnden. Slutligen skall utredningen också
vidta de förberedelser krävs för inrättandet myndigheten.som av

dettaI betänkande lämnas förslag till förordning statligt stöd tillom
banker och andra kreditinstitut. Förordningen innehåller dels bestämmel-

vad Bankstödsnämnden skall iaktta i sin handläggning frågorser om av
stöd dels bestämmelser med instruktion för nämnden.om

Övriga delar uppdraget, dvs. förslag till organisation Bankstöds-av av
nämnden och redogörelse för förberedelserde vidtagits ñr in-en som
rättandet nämnden, kommer lämnasattav senare.
Under arbetet med betänkandet har synpunkter inhämtats från Sveriges

riksbank, Finansinspektionen, Riksgäldskontoret Riksrevisionsverket.och
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2 Allmänna utgångspunkter

Den 18 december fattade1992 riksdagen beslut föråtgärder stärkaattom
det finansiella prop. 199293l35, bet. 199293NUsystemet 16, rskr.
199293 155, SFS 19936 och 7. Riksdagen konstaterade delar detatt av
finansiella i nuvarande lågkonjunktur försystemet utsätts ekonomis-svåra
ka påfrestningar kreditñrluster och växande andel osäkrastoragenom en
lånefordringar. Det slogs också last har det föratt staten yttersta ansvaret

betalningssystemet fungeraratt och kreditförsörjningen tryggas.
Riksdagens beslut innebär skall banker ochatt vissastaten garantera att

andra kreditinstitut kan fullgöra sina förpliktelser i tid.rått Staten fullgör
sitt åtagande lämna stöd till fortsatt verksamhet i livskraftigaattgenom
institut, varvid stödet förenas med krav frånpå åtgärder institutets sida,
eller lämna stöd till rekonstruktion elleratt avveckling i ordnadegenom
former institut inte förväntaskan uppnå lönsamhet lång sikt.påav som
Stödåtgärderna skall utformas affärsmässigtpå sätt och såett att statens

långsiktiga kostnader för stödet minimeras. Kostnaderna för stödet skall
långtså det år möjligt återvinnas till Staten skall eftersträvastaten. att

inte bli ägare till banker eller andra kreditinstitut.
Stödet kan i form lån, garantier, kapitaltillskott eller påges av annat

sätt.
Stödsystemet skall kvarstå längeså det behövs. Det skall inte avvecklas

förrän kanså ske fordringsägamas intressen riskeras.utan att En avveck-
ling kan genomföras först efter beslut riksdagen.ett nytt av
Stödet riktas i första hand till banker och till kreditinstitut med statlig

anknytning och utformas så instituts samtliga förpliktelser kanatt ett
infrias. Riskkapital i form aktiekapital och förlagslåneviga omfattasav
däremot inte det statliga åtagandet. Detsamma gäller förpliktelserav som
uppenbarligen inte är förenliga med sund bankverksamhet.en
En särskild myndighet Bankstödsnämnden skall inrättas för att- -

hantera stödfrågor.
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3 Utredningens förslag till förordning
statligt tillstöd banker och andraom

kreditinstitut

199293135 framgårAv bl.a. stödåtgärderna inte behöverattprop.
regleras i lag, lämplighetsskäl kan tala för huvuddragenatt attmen av
åtgärderna skrivs in i instruktionen ñr Bankstödsnämnden. Riksdagens
beslut innebär inte någon ändring i detta avseende.
Utredningen delar uppfattningen det lämpligtär huvuddragenatt att av

de statliga stödåtgärderna i ñriättning. Därigenom de insti-anges en ges
söker stöd, andra intressenter och allmänheten möjlighettut attsom en

i ñrfattningsform få samlad bild vad Bankstödsnämnden enligten av
riksdagens beslut skall iaktta i sin handläggning frågor stöd.av om
Det kan diskuteras bestämmelserna stödet skall ingå iom om samma

författning de bestämmelser instruktion förutgör Bankstöds-som som
nämnden eller skilda författningartvå, föredra.är Utredningen harattom
emellertid inte funnit fördelarnågra med uppdelning författ-på tvåen
ningar med de övergripande bestämmelserna stöd och meden om en-
instruktion för Bankstödsnämnden. Tvärtom talar, enligt utredningens
uppfattning, övervägande skäl ñr hålla de delarna itvåatt samman en
författning. Härigenom tydligare bild vad Bankstödsnämndenges en av
har iaktta i sin verksamhet samtidigt det klargörs hur nämndenatt som
fungerar.
Utredningen föreslår därför såväl bestämmelser vad Bankstöds-att om

nämnden skall iaktta i sin handläggning frågor stöd be-av om som
stämmelser med instruktion för nämnden in i författning. Dentas en
föreslås få rubriken Förordning statligt tillstöd banker och andraom
kreditinstitut.
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4 till författningsförslagenKommentar

4.1 Förordningen statligt stöd till banker ochom
andra kreditinstitut

4.1.1 Inledning

Innebörden åtagande banker och vissa andra kredit-statens gentemotav
institut framgår riksdagens beslut. Det är således detta beslut ärav som
grunden för vad Bankstödsnåmnden har iaktta när det gälleratt t.ex.
vilka institut kan få stöd, stödets omfattning och inriktning för-samtsom
farandet i ärenden stöd. Som konstaterats i föregående avsnitt detårom
emellertid lämpligt huvuddragen de åtaganden statligt stödatt av om som
beslutats riksdagen skrivs in i den författning reglerar nämndensav som
verksamhet.
Eftersom det riksdagensär beslut år förnormerande vad Bank-som

stödsnämnden har iaktta i sin handläggning frågor stöd haratt av om
motiveringarna till 2-13 i förslaget§§ hämtats från l99293135.prop.
De har dock redigerats med hänsyn författningsförslagetstill disposition.
Dessutom har vissa kompletteringar i huvudsak teknisk gjorts.naturav

4.1.2 Förordningstexten

Förordningens innehåll

§1 Frågor statligt stöd till banker och andra kreditinstitut hand-om
läggs Bankstödsnämnden. 2-13 §§I finns bestämmelser vadav om
nämnden skall iaktta i sin handläggning frågor 14-stöd. Iav om
25 §§ finns bestämmelser med instruktion för nämnden.

l paragrafen inledningsvisslås fast frågor stöd handläggsatt om av
Bankstödsnämnden. Vidare framgår förordningen innehållersåväl be-att
stämmelser vad nämnden har iaktta i sin handläggning stöd-attom av
ärenden bestämmelser med instruktion för nämnden. En närmaresom
redogörelse för innebörden härav har lämnats i avsnitt 4.1.1.
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syfteStödets

ochbetalningssystemeti tryggastabiliteten§ För2 garanteraatt
i 3instituttillstödkreditförsörjningen angessomges

ibeskrivetfinnsdetbakgrunden tillochSyftet med stödet prop.
15 ff.1992932135 s.

få stödkanInstitut som

till§ Stöd3 lämnas
oktroj,svenskbanker med

Konungariketnämligenanknytning,statligkreditinstitut med
Sveriges All-Aktiebolag,StadshypotekStadshypotekskassa,Sveriges

Statensskeppshypotekskassan,SvenskaHypoteksbank,männa
Svensk Export-AktiebolagetSBAB,Bostadsfinansieringsaktiebolag,

Aktiebolag,IantbrukskreditIndustrikredit ochkredit, Aktiebolaget
oktroj,svenskbank medkreditinstitut ägs av ensom

iledinstitutstödberättigat ettinrättatsföretag ett somavsom
rekonstruktion.en

Samtligabanker.riktasförsta handistödetnaturligt motDet är att
bankerna.utlandsägdaalltså deomfattas, ävenoktrojsvenskmedbanker

sakensiligger det ettattpunkt Däremot naturframgårDetta av
etable-ärutländska bankersådanaomfattarintestödsystemsvenskt som

filial.i landetrade här genom
stödet,omfattas ocksåanknytningstatligmedkreditinstitutVissa av

AllmännaSverigesstadshypotekskassa,SverigesKonungariketnämligen
Bostadsfinansie-skeppshypotekskassan, StatensSvenskaHypoteksbank,

ochIndustrikreditExportkredit, ABSvenskSBAB, ABringsaktiebolag,
riksdagenharStadshypotekskassangällerdetLantbrukskredit AB. När

kreditaktiebolag prop.tillombildasskallkassan ettbeslutat att
7011992700,SFS199192323,rskr.199192NU32,bet.199192 19,l

Även AB,Stadshypotekkreditaktiebolagetnybildadedetoch 1123. -
november 1992den 26regeringengodkäntsbolagsordningen av -vars

instituten harnämndaâtagandet. Destatligaomfattas detskall nuav
förslaghar någotdelHypoteksbankenspunkt Förunderräknats upp

anledning haNågon attinteombildning ännu presenterats. annanenom
Hypoteksbankensikommainstitut kanbeträffande detuppfattning som
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ställe finns emellertid inte. fårFrågan behandlas i samband med
kommande beslut ombildning landshypoteksinstitutionen.om av
De institut har särskild roll fylla det gällernärangetts attsom nu en
tillgodose samhällets behov långsiktiga krediter. Detsamma gälleratt av

de bankägda bostadsfmansieringsinstituten. Dessa omfattas därför också
det statliga åtagandet. Detta framgår punkt 3.av av
Redan generella åtagande bankerna kommer under-statens gentemot att

lätta ñr bank till bankens dotterföretag kan fullgöra sinaatt atten se
förpliktelser. När det blir fråga utforma stödet till bank börattom en
också hänsyn till behovet stöd för i första hand sådana dotterföre-tas av

i Sverige och utlandet omfattas kapitaltäckningsregler,tag såsomsom av
bostadsinstitut och fmansbolag. I undantagsfall kan det också visa sig
lämpligt stödet riktas direkt till dotterföretag.att ett
I rekonstruktionsfas kan det vidare bli fråga rikta stödet tillatten om
företag inrättats stödberättigat institut för handett ett att tasom av om
nödlidande krediter. Det gäller i de fallt.ex. även företaget får andra

ägare än det stödberättigade institutet. Detta framgår punkt 4.av
Också övriga kreditinstitut, exempelvis fristående ñnansbolag ochsom

Näringslivskredit AB ñrsäkringsbolagen, spelar viktig roll i detsamt en
finansiella Deras verksamhet dock inteår det slagetsystemet. attav
exempelvis betalningsinstållelse omedelbart leder till allvarliga stör-en
ningar i betalningssystemet eller får vittgående konsekvenser för den
långsiktiga kreditförsörjningen. I kan förasstort sett samma resonemang
beträffande sådan sparkasseverksamhet bedrivs exempelvis HSBsom av
och KF. institutDessa omfattas därför inte det aktuella åtagandet.av nu
Med den utformning stödet fått omfattas inte sådana utländskasom

ñretag moderföretagär till svensk bank. Stödsystemet omfattarsom en
inte heller företag enligt dispensregeln i kap.l 4 § andra stycketsom
bankaktiebolagslagen 1987618 har rätt moderföretag tillatt vara en
bank. Försäkringsbolag äger bank omfattas heller inte.som
Stödsystemet skall så konkurrensneutralt möjligt mellan devara som

institut omfattas det statliga åtagandet. En sådan avvägning börsom av
också göras mellan institut omfattas stödet och sådana intesom av som
omfattas. institutDe inte omfattas åtagandet, verk-ärsom av men som

inom sektor de institut omfattas, kansamma natur-samma som som av
liga skäl få ställningsämre på marknaden. I den avvägning så-en som
ledes måste göras har dock frågan begränsa det statliga åtagandetattom

större tyngd än frågan skapa konkurrensneutralså situationatten om en
möjligt. De institut inte omfattas åtagandet kommer dess-som som av
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verksamhet änsinförförutsättningarfå bättreallmänt omsettattutom
hade gjorts.åtagandet inte

Åtagandets inriktningomfattning och

skallinstitutenforbehövsomfattning atti denStöd4 § lämnas som
tid. Stöd lämnasiförpliktelsersina rättfullgörakunna

livskraftiga,instituti ärverksamhettill fortsatt som
institutformeri ordnadeavvecklingrekonstruktion eller2. for av

sikt.på långlönsamhetuppnåförväntasinte kansom

betal-förslagits fastharbeslutriksdagens staten tarattGenom ansvar
regeringenharRiksdagen ettkreditförsörjningen.och gettningssystemet

bankerstödåtgärder attvidtabemyndigande garanterargenerellt att som
grundPâförpliktelser.sinafullgörainstitut kanvissa andraoch av
lenderegenskapsinimöjlighetRiksbankenfåråtagande att avstatens

utländsksvensk ellermedel ilikvidamedförse institutenof last resort
förpliktelsersinainfriakaninstituteninnebärsinvilket ivaluta, atttur

förpliktelser påsigmöjlighet åtainstitutenfårtid. Vidarei atträtt nya
sedvanliga villkor.

omfattasinstitutsamtligaåtagande kommerstatligtsådantEtt avsom
stödåtgärderinstitutengodo, i så oavsetttillåtagandet motto att om-
behövs. Förstödfå detsigförlita påinte kanin eller att somsatts -

riktlinjer.följandestödet gäller
över-undermöjlighetfårlivskraftiga attbedömsInstitut envarasom

utsträckningi denskallStödfrånerhålla stödgångsperiod staten. ges
Institutverksamheten.fortsättaskall kunnainstitutetförkrävs attsom

förutsettsförluster änstörredrabbasstöd och sedanhar fått somavsom
utformningfåkommakan dåstöd. Stödeterhålla utökatkan att annanen

sida.institutetsåtgärder frånkrav pålångtgåendemedoch förenas mer
skalllönsamhetlångsiktiguppnåkan förväntasinteInstitut som

i sådanaavvecklasellerlivskraftigablirdesåantingen rekonstrueras att
tid.infrias ikan rättförpliktelserinstitutetsformer att

använderinstitutensigförsäkrarnödvändigtär attDet att staten om
krav påställadärför kunnaeffektivt Staten måstesätt.stödet på ett
dehurkontroll överoch stat-och få insynsidaåtgärder från institutens

används.liga stödmedlen
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5 § Det statliga åtagandet omfattar inte
aktiekapital,
kapitaltillskott får ingå i instituts kapitalbas supple-ettsom som

kaptial till kapitalet.etthundra primäradetmentärt procent av
Åtagandet omfattar inte förpliktelser uppenbarligenheller ärsom

oförenliga med sund bankverksamhet.en

De statliga åtgärderna skall utformas livskraftiga institut fort-så kanatt
sätta med normal verksamhet. För andra institut kan omfattandeen re-
konstruktioner komma i fråga. instituts verksamhet kan också kommaEtt

awecklas. awecklingssituationI ställs frågan vilka ñrpliktel-att en om
omfattas det statliga åtagandet sin spets.ser som av

Aktiekapitalet riskkapital. aktieägareär En riskerar alltidett rent att
förlora sitt satsade kapital. Aktieägarna kan inte ställa återfåkrav på att
sina satsade medel i samband med likvidationän bolaget. Detannat en av
statliga åtagandet omfattar därñr inte aktiekapitalet. framgårDetta av
första stycket punkt Det kan tilläggas bestämmelsen sikte detpåatt tar
befintliga aktiekapitalet. idet samband med nyemission möjligtAtt är att

stöd också omfattar aktiekapital framgår 6 § 3ge som av p.
Utöver aktiekapitalet finns olika slags lån karaktärenhar risk-som av

kapital. Dessa behandlas i första stycket punkt form sådana2. En är
kapitaltillskott enligt Finansinspektionens föreskrifter till 2 kap.som
9 § bankrörelselagen 1987617 får ingå i banks kapitalbasa en som
supplementärt kapital till % primära100 det kapitalet, i förstaupp av
hand s.k. eviga förlagslån. För klassas sådant kapitaltillskottatt som
krävs enligt Finansinspektionens föreskrifter beloppet kontantäratt
betalt, det tagits säkerhet, löptiden obegränsad,äratt utan att attupp
lånet är ouppsägbart från långivarens sida och inte får återbetalas utan
medgivande Finansinspektionen, rântebetalningar kan skjutasattav upp

bolagets interesultat medger räntebetalning, lånet har efterstâlldattom
betalningsrâtt lånet kan i anspråk för förlusttâckning undersamt att tas
löpande verksamhet, dvs. bolaget måste träda i likvidation.utan att
Det förhållandet lånen har obegränsad löptid och kan användasatt en

ñr förlusttäckning gör de har karaktär riskkapital. Visserligenatt av
kvarstår låntagarens fordran med det ursprungliga beloppet vid en even-
tuell likvidation, det faktum lånen kan skrivas ned för täckaatt attmen
förluster gör det möjligt undvika eller skjuta likvidation.att upp en
Lånen fyller därigenom i ñrlustsituation i princip funktionen samma

fritt kapital och omfattas därför inte det statliga åtagandet.egetsom av
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balansräkningeniövrigaliksomdäremot,omfattasförlagslånVanliga
för-liknandelån ochbarainbegrips inteHäriförpliktelser.upptagna

allmän-i störstaborgenårerförpliktelserocksåpliktelser gentemotutan
och tjänster.producenterochleverantörerhet, såsom av varor

åtagandenvittgående latentamindreellervidare hainstitut kanEtt mer
olikaförekommabl.a.kanbalansräkningen. Häriavspeglasintesom

formiåtagandenborgensåtaganden och ter-t.ex.garanti-ochslags av
åtaganden ärSådanaswapavtal.s.k.optionskontrakt ochmins- och en
statliga åtagan-i detdärförinnefattasochverksamhetennaturlig del av

det.
innebärochlångtgående attsynnerligenåtagandetstatliga ärDet

otill-förhindraomfattande stöd. För etterbjuds attberörda institut ett
uppenbar-förpliktelserinteåtagandetomfattarutnyttjandebörligt som

Dettabankverksamhet.sundförenligt medvad årstriderligen mot som
andra stycket.framgår av

givetvis inteskalllagstridigt sätttillkommit påharFörpliktelser ettsom
vill-därförpliktelsergällainte hellerskallåtagandet. Detomfattas av

institutetsgynnande motpartinnebärotillbörligt sättkoren på ettett av
förfarande ärotillbörligt attsådantexempelEtteller någon ettarman.

affärsmässigaickeförpliktelseinstitut övertarstatligt garanteratett en
övertagandet årförskäletuppenbartframståroch det attgrunder att som

Så-åtagandet.statligadetåtnjutandeiskall kommaförpliktelsenatt av
otill-innebärförpliktelseroch ettåtagandenaffärsmässigaickedana som

uppenbar-striderinstitutetförskadagynnandebörligt samtpartav en
ochbankverksamhetsundmedförenligtärvadligen om-mot ensom

skäldockfinns attDetstatligt åtagande. att trodärför intefattas ettav
undan-iänförekommainte kommer annatförpliktelsersådana att rena

tagsfall.

exempelvisStöd6 § kan somges
uteblivenochkreditförlusterframtidagarantier täckersom

tillgångar,vissaavkastning på
garantier för lån,lån eller

nyemission,garantier vid
kapitaltillskott.

vilkaformerstöd kanexempel iinnehållerParagrafen ges.
skall detbeslutriksdagens stat-iförutsättningarEnligt de angettssom

Bankstödsnåmndenellerregeringenfullgörasliga åtagandet attgenom
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sätt, äveni princip på tvåStödet kanolika stödåtgärder.beslutar gesom
variationer.åtskilligafinnasdessa kandet inom ramarom
värdet tillgångarköpa ellerdet första kanFör garanterastaten somav

detavkastning. praktiken rördålig Iosäkerhet ochbehäftade medär ger
betalakanlåntagarna inteform fordringar för vilkaisig tillgångar avom
insti-tillgångarnödlidande lån, ochamorteringar, s.k.ellerränta som

fordran.tagit till skyddandeövertutet av
kapitaltill-ellerkan stöddet andraFör garanteraattstaten gege genom

bäraderas förmågakapitalbas och därmedökar institutensskott attsom
förluster.

exempli-iräknatsde fyra punkterdet följande kommenterasI uppsom
ñeringen.

tillgångar punkt lGarantier av

riskabla tillgångar årvissavärdet påTanken bakom att staten garanterar
till-dessauppkommer påinstitutens kapitalbas. Förlusterskyddaatt som

institutensbelastai stället förtill delbårs dågångar attstatenen av
kapitalbas.resultat och

kreditför-viss andelutformas den täckergaranti kan såEn att aven
tillgångsmassa. Deinstitutsavskild delluster uppstår på ettavsom en

nödlidande lånhandomfattas garantin bör i förstatillgångar varasom av
för skydda fordran.tillgångar tagitsoch över attsom

institutetkreditförluster, ärbefaradeGarantin kan omfatta både som
sina ñr-inte fullgjortlåntagamaskyldigt kostnad näratt ta upp som en
tidigarekonstaterade förluster inteviss tid, ochpliktelser inom somen

utbetalning förränföranledakostnadsförts. Garantin skall dock inte någon
be-undvika dedå möjligtkreditförlustema konstaterats. Det är attatt

täckstill den del defarade kreditförlustema belastar institutens resultat,
utbetalningaromedelbaragarantin, det ställer krav på någraattutanav
konstaterats.först kreditförlustemafrån statsbudgeten belastas närstaten.

förluster till följdutformas den täckerGarantin kan så även ute-att av
tör-rånteeftergifter nödlidande lån. Dessaråntebetalningar och påblivna

möjligtocksåkunna fortlöpande Det årluster bör ersättas attstaten.av
hänför sig tillförlustergarantier för motsvarandeutforma liknande som
fordran.instituten ñr skyddatillgångar tagit översådana attsom

ñr dembuffert det möjligtfår detta görInstituten på sätt attsomen
förknippadeförlusterövergångsperiod bära de risker och ärunder somen

tillgångar.med vissa
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fårinstitutmedi sambanddetta kanGarantier slag även att ettgesav
institut. Garan-iförsäljning vissa tillgångareller vidägare, ettavnya en

kan ocksåförsäkringar,finansiellamed försäkringsinslag, s.k.tier ett
till användning.komma

utformad såfår dengaranti börOberoende vilken form attvaraav en
tillgångardeuppkommer påförlusterinstitutet får bära del deav somen

omedelbart intressefår institutetomfattas garantin. sättPå så ettavsom
tillgångarna.förlusterna påbegränsaattav

för lån punkteller 2Lån garantier

dekapitalbasinstitutens riskbärandetillgångar skyddarGarantier för men
kapitaltåck-bristfälligharbidra till öka den. Institutkan inte att som en

för-i formkapitaltillskotterhålla direktamöjlighetning måste att av
lösninginte någonlånaktiekapitaltillskott. Vanliga utgörlagslån eller
ingårDäremotkapitalbas.räknas in i institutenseftersom de inte kan

i kapital-förfallodag,slutligformer förlagslån, med ellerolika utanav
För-till vissa gränser.kapital, dock barasupplementärtbasen uppsom

kapital.primärtkonvertibla till aktier, utgörkanlagslån somvara
för för-användasförfallodag kanslutligförlagslånSådana utan som

eller Basel-direktivsig enligt EGsinte,lusttäckning kvalificerar vare
kandekapital.primärt Genomrekommendationer,kommitténs attsom

utnyttjasemellertid kunnaförlusttäckning har deanvändas för ansetts
framhållasdockkapitalet. Det börexisterande primäraför skydda detatt

ñrhållande.det råder oklarhet kring dettaatt
förutsättningunderförlagslåneller attbör kunnaStaten garantera ge

kapitalbas.institutetsvidmakthållaellerkan utnyttjas till stärkalånen att
lånformeroch andravanliga obligationslånStatliga garantier för somav

inormalt inte kommafunktioner bör däremotfyller dessainte någon av
statligaomfattar det åtagan-stödprogram. Däremotfråga delar ettavsom
skyldighetersådanafullgöra ocksåmöjlighetdet naturligtvis institutens att

i tid.rätt

och 4punkterna 3kapitaltilLskottvid ochGarantier nyemission

supple-ochmellan primärtrelationengäller förPå grund de kravav som
institutsstärkamöjligti vissa fall intekapital detmentårt är ettatt

institutet fårnödvändigtdåkapitalbas förlagslån. Det är ettattgenom
institutetmöjligt förinteaktiekapital. det är utantillskott Om attav
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lösningkan tänkbarerforderligt aktiekapitalstatlig medverkan erhålla en
nyemission.garantier i samband medlämnaratt staten envara

kapi-värdet nyemitteratgaranti utformas den skyddarEn kan så att av
aktierna tillsälja nyemitteradetal placerama får rått deattattgenom

institutet kommertill pris vid viss tidpunkt ellervisststaten ett omen
obestånd.

innebär emellertidstatlig garanti för vissa aktiers framtida värdeEn att
försvåras. Marknadentillgång till riskkapitalmarknadenandra emittenters

synnerligen vilket innebärför riskkapital för närvarandeär attsvag,
garantier.belopp kan erhållas medendast begränsade generösaens

därför undan-nyenrissioner storlek bör endastGarantier begränsadav av
vill-ifråga särskilda talar för det,tagsvis kunna komma skäl menom

koren i dessa fall utformas medmåste omsorg.
får mark-affärsmässighet ställas högt,Kravet såpå måste att staten

sig kursfallsrisken. institutnadsmässig ersättning för Depåatt ta som
garantiav-detta skall betalakan komma erhålla garantier slagatt av en

marknadsmässig form vilket reducerargift. Därigenom får garantiema en
Även tradi-risken för det störningar kapitalmarknaden.uppstår påatt en

och itionell emissionsgaranti kan- komma i fråga, varvid tecknarstaten
marknaden.fall innehar de aktier inte kan placerastemporärt påvart som

för-kapitaltillskott från bedöms haOm lösning med direktett statenen
fall insats idelar kan den lösningen väljas. de statlignämnts Isom en

första möjlighethand syftar till förse institutet med kapital kanatt eget en
möjlighet aktiertecknar stamaktier. En deäratt staten attvara annan

tecknar förses med begränsad rösträtt.statensom en
förvärvar aktier bör tillförsäkra sig rättOm röstsvagastaten staten en

till utdelning före existerande aktieägare, innebär aktierna börvilket att
ha formen preferensaktier. kan också bli aktuellt begränsaDet attav
möjligheterna utdelning till aktieägare liksom tillämpa olikatill andra att
former vinstdelningsarrangemang.av

kan tillförsäkra sig ñreskrift i bolagsordningenStaten rätt genom en
kon-konvertera preferensaktier till stamaktier. Rättenröstsvagaatt att

fullgör deaktierna bör i första hand utnyttjas institutet intevertera om
förpliktelser i sambandår förbundna med preferensaktiema ellersom

skulle imed sitt innehav. Syftet med konverteringenatt staten avyttrar
det fallet underlätta försäljning aktierna på mark-attsenare vara en av
naden, vilket också till fördel för instituten.kan vara
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konkurrensneutralt§ Stödet utformas affärsmässigt och7 skall på ett
sätt.

så lågaStatens långsiktiga för stödet skall hållaskostnader som
möjligt. Stödet insatser så långtskall utformas så att statens som

återvinnas.möjligt kan
återfår sin lönsamhet börOm institut erhållit stöd statenett som

tillförsäkras i värdestegring då uppkommer.del den som

konkurrensneutralEnligt första stycket skall stödåtgärdema såges en
effektivitetenlångsiktiga påutformning möjligt. befrämjar denDettasom
inte istöd störremarknaden. Konkurrensneutralitet uppnås att gesgenom

säkerställs.återvinning stödutsträckning nödvändigt ochän att avgenom
innebärainteutformning stödet behöverEn konkurrensneutral attav

Rekonstruktionbibehålls.den nuvarande strukturen kreditmarknadenpå
bli aktuella. Det äravveckling enskilda institut kansåväl sam-som av

effektivfrämjas,tidigt viktigt mångfald marknaden såpå attatt enen
kan upprätthållas.konkurrens

tillämpningenframhållasdetta sammanhang bör det ocksåI att av
inte skallenskilt institut självfalletgällande kapitaltäckningsregler i ett

tillämpningenskallpåverkas det statliga åtagandet. hellerInte avav
påverkas.statsmakterna Det ärplaceringsreglementen lagts fast avsom

åtagandet skall temporärt.naturligt till statligamed hänsyn detatt vara
konkurrensneutraliteten detillockså nödvändigt med hänsynDet är att

otillbörligen.stödberättigade instituten inte gynnas
börkreditväsendet bör privatågt. StatenDet svenska bank- och vara

statliga stödetinstitut.alltså inte eftersträva bli till sådana Detägareatt
affärsmässighet.också präglasemellertid långt det möjligtmåste så är av

framför andra stöd-ha fördelarde fall aktiekapitaltillskott bedömsl ett
då möjlighetlösning väljas. haråtgärder, bör sådan kunna Staten atten

skallñrsâljning. strävanåtervinna sina kostnader vid framtida Enen
lämpligt. Vadaffärsmässigtdärvid aktierna detnär äravyttraattvara
sådanaanförts ägande i institutengäller inte bara utansomsom nyss

dåligaexempelvis s.k.institutens tillgångar i formockså ägande avav
lån fastigheter för skydda fordran.eller har tagits över attsom

utfor-och tredje framgår följande. Stödåtgärdernaandra styckenaAv
minimeras.långsiktiga för stödet Statenskostnaderså att statensmas

stödet. Förinstitut erhållerkostnader skall i princip bäras detav som
detstöd innebärendast ilivskraftiga institut är behov temporärtavsom

till institutetsmöjligt med hänsynskall återvinnas detstödet när åratt
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Även utformas såau skall stödetsituation. i övrigaekonomiska att
Eventuella statliga kapitaltillskottminimeras.långsiktiga kostnaderstatens

ersättning för denkräveråtervinnas. också rimligtskall Det är att staten
de institutförknippad med olika stödåtgärderrisk kan somomsom vara

intjäningsförmåga och lönsamhet.stödåtgärder återfår sinmed hjälp av
betydande värde. Detinstitut kommaSådana kan åter representera ettatt

dåi den värdestegringfall också rimligt får deli dessaär att staten som
medverkan.varit möjliguppkommer och inte hade utan statenssom
innebär också,135 28 och 30Riksdagens beslut jfr. 199293 s.prop.

betalafrån normalt skallinstitut erhåller garantier statenatt ensom
garantiavgift.

mini-långsiktiga kostnader för stödskallSom nämnts statensnyss
inne-behöver temporärt stödlivskraftiga institut endastFör sommeras.

utformas för sina kostnader närbär det stödet skall så ersättsatt statenatt
ekonomiskatill institutetsmöjligt med hänsynoch i den takt det ärsom

situation.
ersättningskall återvinnaNär det fråga kunnaär ettatt staten somom

återbetalningsvillkor ierhållit med garanti, börinstitut stöd ettav en -
anförts redovisnings-i 199293135 denenlighet med vad omsom prop.

behandlingen statligt inte riktas bolagetmässiga stöd mot somav -
beroende framtida beslutsådant aktieägarna och görasutan mot omav

därför ställasvinstutdelning villkor för stöd börbolagsstämman. Somav
återbetalningkrav bolagsordningen in förbehålldet ipå ettatt tas om
regeringensbolagsordningen i den delen inte får ändras utansamt att

medgivande.
tillbaka sina insatserNär har skjutit till aktiekapital, kanstaten staten

ininstitutet lösersälja aktierna. möjlighet ärEn attattgenom annan
Föreskrifteraktier i samband nedsättning aktiekapitalet.medstatens av

nedsättning aktiekapitalet i bolagsordningen.kanom av ges
kostnadermöjlighet för få kompensation förEn ytterligare staten att
aktier ioch risk tillförsäkra rättigheter i framtiden tecknaär sigatt att
värdeinstitutet teckningsoptioner, de har fåttkan när ettavyttrassom

imarknaden. Med sådan konstruktion får del värdetillväxtenpå statenen
i institutet bli ägare.utan att

livskmftigt.vissa fall institut för bliI kan behöva rekonstruerasett att
aktiekapital från privataEn rekonstruktion kan innebära tillskott nyttav

aktiekapitalintressenter. det skall möjligt attraheraOm att nyttvara
för stödetalltid dess kostnaderkommer inte kunna krävastaten att att

institutet. börskall betalas tillbaka det rekonstruerade Däremot statenav
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befintligakrav institutetsregelmässigti sådan situation riktaäven moten
kapital.egna

situationenblirfrågor återvinning stödNär det gäller statensom av
därochsådana institut helâgdasârprâglad i fråga år statenavom som

sidor i avtali bemärkelse uppträder bådaalltså någon på ettstaten om
och konkur-genomlysningstöd. med hänsyn till behovet godFrämst av

Nord-i första handinstituten,rensneutralitet bör dock de statsägdaäven
övriga institut.banken och omfattasSBAB, system somav samma

Förfarandet i stödärenden

§8 Ansökan stöd hos Bankstödsnämnden.görsom

hos Bankstöds-ansökan stöd alltidparagrafen framgår görsAv att om
enligt andraärende 9 §nämnden. gäller således även närDetta ett

regeringen ñr avgörande.stycket skall överlämnas till

följerinte9 § stöd,Bankstödsnämnden beslutar annat avom om
får villkor.förenas medandra stycket. Beslut stödom

Ärenden garantierprincipiell betydelse ellerär somavsersom av
vikt skallövrigtutfärdas Riksgäldskontoret eller iskall störreavav

regeringen.tillnämnden med yttrande överlämnaeget

beslutardet Bankstödsnämndenförsta stycket framgår ärAv att omsom
ligger det ärstycket. dettastöd inte följer andra I attannatom av

statliga åtgärder. Nämn-frågor beslutnämnden skall bereda om omsom
situationenfinansielladen skall därvid ñr analys den m.m.avansvara

Även stycketenligt andrai institut i de tall där beslutetsöker stöd.som
utformanämndenregeringen för godkännande skallskall underställas

olika slagingå förvara de avtalförslag till villkor för stödet ochsamt av
behövs.som

få tillfälleBankstödsnämndeninstitut begär stöd,När måste attett
förhållanden ärsituation och andragranska institutets ekonomiska som

granskning ärför framtida lönsamhet. En sådanbetydelse institutetsav
behövsstödnödvändig ñr nämnden skall kunna bedöma någotatt om

i fall utformas.och hur det skallså
sökerde institutVillkoren för statligt stöd skall utformas så att som

nödvändigt.stöd vad ärstöd inte har anledning begära änatt sommer
återvinningvillkoren förutformningenkan säkerställasDetta genom av
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för institutstödet. skall således inte lönsamtDet emotett att taav vara
stöd vad nödvändigt.större än ärett som

stödet beslu-olika villkor i samband medStaten kan använda slags att
Exempelvisnödvändigt.bli omfattandeñr stödet inte skall äntas att mer

statligaskall det normalt garantiavgift för olika slagtas ut garan-aven
tier.

vissa tall kommakan vidare i samband med beslut stöd iStaten attom
utdelnings-ställa krav nedsättning det befintliga aktiekapitalet ellerpå av

begränsningar. bli särskilt för institutSådana krav kan aktuella som
måste rekonstrueras eller awecklas.

institut detEtt erhåller garantier, eller lån, där storleken på stat-som
tillgångarliga stödet vissa institutetsberor på hur värdet ut-avav

fleratillgångar till ellervecklas, bör åläggas föra dessaöveratt en
särskilda till eller flera särskildaresultatenheter inom institutet eller ett

Överföringenbolag. tillfälle institutet börbör ske vid bestämtett men
efter tillstånd slag, lik-kunna föra ytterligare tillgångaröver av samma

föra Huruvida det skalltillbaka tillgångar till den ordinarie rörelsen.som
bör be-bolag eller särskild enhet inom institutetett separatvara en
enskildastämmas från fall till fall, beroende förutsättningarna i detpå

institutet.
Institutet för verksamhet ochskall utarbeta plan bolagetsenhetensen

löpande lämna till nämnden.rapporter
skallI vissa fall kan också komma institutkräva ett ut-staten att att

arbeta planer för hur institutets skall rationaliseras ellerhela verksamhet
rekonstrueras. skall underställas BankstödsnämndenDessa planer som
administrerar stödet för Institutet då också skyldigtgodkännande. är att
genomföra planerna löpande framskrider.och hur arbetetrapportera
För få god genomlysning möjligt vidtagna stödåt-såatt en som av

gärder bör delårsbokslutinstitut erhåller stöd åläggas i hel- ochattsom
informera institutets exklusive stödåtgärdema.resultat och ställningom
Finansinspektionen bör sitt bemyndigande meddela före-med stöd attav
skrifter i redovisningsfrågor föreläggakunna instituten sådanen upp-
giftsskyldighet.

andra stycket framgår, tidigare Bankstöds-Av beslutantytts attsom av
övrigtnämnden i dess verksamhet principiell betydelse eller iärsom av

Ärendenär vikt skall slutligt regeringen. avseendestörre prövasav av
garantier skall utfärdas Riksgäldskontoret skall också överlämnassom av
till regeringen för avgörande.
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Uppföljning beviljat stödav

institutifölja utvecklingen de10 § löpandeBankstödsnämnden skall
återbetalning ochfått villkorstöd. Nämnden skall bevaka att omsom

uppfylls.andra villkor för stödet

löpandeBankstödsnämndenparagrafen åliggerframgår detAv attatt
försäkra sigerhållit stöd ochkontrollera utvecklingen i de institut som

skallstöd. Nämndenuppfyller förenade meddessa de krav ärattom som
stöd be-följer beslut ärockså för utbetalningaratt av omansvara som

enligtstöd skeråterbetalningarräknade korrekta underlag ochpå att av
de villkor beviljats.bestämts då stödetsom

Förvaltning aktier tillgångaroch andraav

utsträckning regeringen bestäm-§ ill Bankstödsnämnden skall, den
fårellerförvalta aktier tillgångaroch andra ägerstatenmer, som

isäkerhet samband med stöd lämnas.attsom
affärs-ske påStatens avvecklas så det kanägande skall ettsnart

mässigt lämpligt sätt.

aktiekapitaltillskott ellerI de fall det statliga stödet får formen omav
rekonstruktion elleriförvärvar aktier ledpå sättstaten ettannat ensom

förvärvade aktierna. Det-Bankstödsnämnden förvalta deavveckling skall
i §aktier tillgångar i institut 3gäller och andra somavsessomsamma

aktierna viduppgiften ingår ocksåredan äger. Istaten att representera
fråntillgångarfordringar eller andrabolagsstämma. Om överstaten tar

nämnden. Dessutominstitut skall tillgångar också förvaltasdessaett av
samband medsäkerhet iskall förvalta fåttnämnden egendom staten som

inte eftersträvatidigare skallbeslut stöd. Som nämnts attstatenett om
Bankstödsnämndensbli eller andra kreditinstitut. Iägare banker upp-av

harägandegifter ingår därför också avveckla det statligaatt sam-som
det äravveckling bör ske närband med åtaganden. En sådanstatens
påkallaBankstödsnämndenaffärsmässigt lämpligt. Vidare åligger det att

iförsäljning. Regeringen bestämmerkonverteringar aktier införav en
handhasskalluppgiftervilken utsträckning det slag nämntssom nyssav

nämnden.av
präglasmöjligtlångt det ärskall det statliga stödet såSom nämnts av

ibeakta dettaBankstödsnämndenaffärsmässighet. ankommer påDet att
för de åt-emellertid ocksåNämnden harsin verksamhet. attett ansvar
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framtida strukturi med önskvärdgärder vidtas står samklang ensom
därförsektorn. Bankstödsnåmnden även vägainom den finansiella måste

mångfaldin övergripande faktorer effektivitet, konkurrens och närsåsom
de statliga stödåtgärderna utformas.

Avgifter

institut12 § bekostas deBankstödsnämndens verksamhet skall av
ansökan stöd bereds nämnden,vars om av
beviljats2. stöd.som

beredningAvgiften forskall baseras på nämndens kostnader av
enskilt fall.hantering beviljat i varjeansökan stöd och stödom av

paragrafens första framgår avgifter skalloch andra styckeAv utatt tas
ñrvalt-instituten i proportion till den andel Bankstödsnämndensav av

ningskostnader ansökanuppkommer nämndens beredningsom genom av
principstöd hantering beviljat Avgifterna skall således ioch stöd.om av

nämndens kostnader i varje enskilt stödårende.motsvara

Samverkan myndighetermellan

Riks-13 § i frågorBankstödsnåmnden skall viktigare berör ävensom
banken, Finansinspektionen Riksgäldskontoret samråda medoch
dessa myndigheter. Vid berördasådant samråd skall nämnden lämna
myndigheter uppgifterde behövs.som
Nämnden i frågorskall samråda med Konkurrensverket rörsom

verkets ansvarsområde

Bankstödsnämnden skyldig innan ñrslag till regering-är den lämnaratt,
Finansinspektionen, tillfällebereda Riksbanken och Riksgäldskontoreten,

lämna synpunkter stödåtgärdema. bör gälla när nämn-på Detsammaatt
den ringafattar beslut stödåtgârder, såvida inte beslutet äregna om av
betydelse.
Finansinspektionens för tillsynen institut erhåller stödöveransvar som

skall oförändrat. tillsynsuppgiften ligger ñr ändamåls-I verkaattvara en
enlig struktur inom tillsynsområdet institutens finansiellaoch bevakaatt
ställning, organisation ligger förutomPå Finansinspektionen attm.m. -

placeringsreglerbevaka kapitaltåckningen i instituten och övervakaatt att
följs primärtgodkänna vilka instrument får ingåatt typer av som som-

Inspektionenrespektive supplementärt kapital i institutens kapitalbaser.
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skall tallvidare tolka och tillämpa lagstiftningen inom området i desamt,
bemyndigande utfärda föreskrifterfinns, de behövs.ett som
Bankstödsnämnden bevakakommer vidare i sin verksamhet behövaatt
berörda institut blir därvidutvecklas det varit Detpå sättatt avsett.som
vikt ñr nämnden tillse den inte in Finansinspektionensgår påatt attav

Finansinspektionenansvarsområde. Det kan därför inte uteslutas ochatt
Bankstödsnämnden enskilt fallkan behöva klargöra sina roller i såett att
tillsynen effektivt byråkratikan bedrivas möjligt och onödigså så attsom
undviks. sådant klargörande förutsätts i samråd mellanEtt kunna ske
myndigheterna.
Riksgäldskontoret garanti-har övergripande uppgifter vad gäller statlig

givning och statliga näringslivet. betydandelån till Kontoret har er-en
farenhet garantiå-utformningen garantivillkor förvaltningochav av av
taganden. kreditinsti-Kontoret har sedan länge påstora engagemang

Konungariketstutområdet, för närvarande i form gnmdfonder iav
Sveriges stadshypotekskassa, Sveriges allmänna hypoteksbank, Svenska
skeppshypotekskassan, Bostadsfrnansieringsaktiebolag,Statens SBAB, AB
Svensk Exportkredit för före majingångna den 30 1990,engagemang

Industrikredit och Lantbrukskredit Bankstödsnämnden skall där-AB AB.
för innan beslut fattas i frågorsamråda med Riksgäldskontoret om
utformningen lånevillkor stödåtgärderoch garantivillkor samtav om
riktade blirtill nämnda institut. säkerställs utformningenDärmed att
konsistent med vad tillämpas i Riksgäldskon-andra sammanhangsom av

för statliga kapitalmarknaden.påtoret engagemang
För stöd i form lån eller kapitaltillskott garanteras statenav som av

lämnas gälla de statliga garantiernanågon bör ut-attmen som av annan
färdas Riksgäldskontoret.av
För det statliga effektivt sättåtagandet skall kunna utvecklas påatt ett

och för kostnaderna för stödåtgärder skall kunna minimeras krävsatt
alltså de berörda myndigheterna varandra. Mellansamråder medatt
Riksbanken, Finansinspektionen finns redanoch Riksgäldskontoret ett
utvecklat samråd, till del sker förtattningsreglering. Medstor utansom
tanke vikten fungerarpå Bankstödsnämnden redan från början påattav

effektivt verk-bör emellertid samråd i frågor nämndenssätt rörett som
samhetsområde eller har betydelse ñr betalningssystemets stabilitet reg-
leras särskilt i författning. Riksbankens del tilläggFör har prop.ett
199293l35, bet. 199293NU rskr. 199293155, SFS 1993716,
gjorts i riksbankslagen medan övriga myndigheters19881385 sam-
rådsskyldighet instruktion SFSskrivits in i respektive myndighets
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medsamråda Kon-åligger också Bankstödsnämnden199388-89. Det att
ansvarsområde.i frågor det verketskurrensverket rörsom

Bankstödsnämnden

Verksförordningens tillämpning

14 Verksförordningen 19871100 tillämpas Bankstöds-§ skall på
30nämnden med undantag av

skall tillämpasparagrafen framgår verksförordningen 19871100Av att
dock verksförordningenpå Bankstödsnämnden. Detta gäller 30 § som

innehåller överklagande myndighets beslut. Sombestämmelser avom
framgår för Bankstödsnämnden särskilda bestämmelser25 § gäller omav
överklagande.

Myndighetens ledning

chef för myndigheten.15 § Bankstödsnämndens generaldirektör är
Generaldirektören ställföreträdare.skall ha en

generaldirektör chef förparagrafen framgår Bankstödsnårrmdens ärAv att
myndigheten ställföreträdare fördet skall finnas honom.samt att en

ställ-Bestämmelser förordnande generaldirektör och tillsättande avom av
företrädare frnns i första stycket.22 §

Styrelsen

16 sju§ Bankstödsnämndens styrelse består högst personer,av
generaldirektören Regeringenmedräknad. bestämmer ärvem som
ordförande Styrelsen får inom sig vice ordförandeutse en
Styrelsen beslutför ordföranden vice ordföranden ochellerär när

minst hälften de andra ledamöterna närvarandeärav

Bankstödsnämnden beslutar i frågorskall ledas styrelse omav somen
utformning omfattningstödets och inom de stats-angetts avramar som

sju leda-makterna. Styrelsen regeringen och består högstutses av av
Övrigaallmânintresse.möter, vilka bör bredaretvå ettrepresenteraav
frågorerfarenhet sådanaledamöter bör ha särskild sakkunskap och av

för myndigheten. Som exempel på sådankan bli aktuella hanteraattsom
juristerfrån finansiella sektorn ochsakkunskap kan dennämnas experter

x



199328SOUförfattningqförslagentill36 Kommentar

börFinansdepartementetspecialitet i afñrsrätt. representerat.med vara
i styrelsen.skall ingåchef generaldirektörenMyndighetens --

regeringen.Styrelsens ordförande utses av
möjligteffektivtbedrivas såskall kunnastyrelsearbetetFör att som

vicesiginommöjlighetvidare styrelsen utseföreslås attatt enges
ordförande.

föreligga.intestyrelseledamot harförbehov ersättare ansettsNågot av

Organisation

organisation.nämndens§ Bankstödsnämnden beslutar17 om

nämndensBankstödsnâmnden beslutarparagrafen framgårAv att om
verksamhetnämndensdelstill förslaget ärorganisation. Bakgrunden att

be-endastförutses hanämndendelsinte bli ettpermanent, attavses
anställda.antalgränsat

Personalföreträdare

tillämpas påskall19871100Personalföreträdarförordrtingen18 §
Bankstödsnämnden.

myndighetsinstruktion.förnormalfbrebildenFörslaget följer en

Personalansvarsnämnden

förutombestårpersonalansvarsnämnd19 § Banlstödsnämndens av-
leda-ytterligare tvåpersonalföreträdarnageneraldirektören och av-

styrelsen.möter utses avsom
minstordförandenbeslutför samtPersonalansvarsnämnden närär

närvarandeledamotpersonalföreträdare och ären annanen

normalförebilden.Förslaget följer

uppgifterStyrelsens ochansvar

19871100verksförordningeni §20 § 13Utöver vad som anges
iskall styrelsen besluta

enligt 9nämndenfrågor ankommer påsom
enligt 11nämndenpå2. viktigare frågor ankommersom
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skall fattaverksförordningen följer styrelsen13 19871100Av § att
årsredovisning, åt-beslut myndighets anslagsframställning ochom en

revisionsrapporter ochanledning Riksrevisionsverketsgärder med av
till regeringen enligt 10 §den redovisning myndighetens chef skall lämna

sigverksförordningen föreskrifter riktarandra stycket sådanasamt som
Bankstöds-gällatill enskilda, kommuner eller landsting. Detta bör också
ankommerfatta beslut i frågornämnden. Därutöver skall nämnden som
nämndennämnden enligt och i viktigare frågor ankommer påpå 9 § som

islutliga ställningstagandeenligt Med beslut här nämndensll avses
fattas styrel-ärende. Beslut förberedande karaktär behöver inteett av av

sen.

Intern revision

21 § intern revision. Revisionen skallBankstödsnämnden skall ha
Intemrevisionenbedrivas enligt skallgod sed på området. vara

direkt revision redo-underställd styrelsen. Resultatet sådan skallav
visas för styrelsen.

Bankstödsnämnden ekonomiska värden.kommer hantera mycketatt stora
Det föreslås därför förutom den revision sker hosnämnden,att som

försorg, ocksåsamtliga statliga myndigheter Riksrevisionsverketsgenom
skall ha intern revision. bedrivas i enlighet god sedRevisionen skall med

riktlinjerpå området. Vad god sed i deär utges avsom anges som
Intemrevisoremas förening. riktlinjerna styrks under intern-I att
revisionen skall till uttryckha oberoende ställning. Detta kommeren

det föreslås skall direkt underställdintemrevisionenatt attgenom vara
förBankstödsnämndens redovisa resultatet revisionenstyelse och av

styrelsen.

jänstetillsättningT m.m.

22 § Generaldirektören tid.förordnas regeringen for bestämdenav
Tjänsten ställföreträdare för generaldirektören tillsättssom av rege-
ringen efter generaldirektören.anmälan av
Andra tjänster tillsätts Bankstödsnämnden.av

paragrafen framgår regeringen förAv generaldirektören förordnasatt av
tid. efter anmälanbestämd Hans ställföreträdare tillsätts regeringenen av

Bankstödsnämnden.generaldirektören. Andra tjänster tillsättsav av
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regering-generaldirektören23 § Andra styrelseledamöter än utses av
för tid.bestämdenen

myndighetsinstmktion.nomialförebilden förFörslaget följer en
finnsi styrelsenvice ordförandeordförande ochOm utseende av

bestämmelser i första stycket.16 §

Bisysslor m.m.

tjänst-ellerstyrelse24 § BankstödsnämndensDen ledamotärsom av
föruppdrageller hafår inte anställd hoshos nämndengör envara

intei 3kreditinstitut annatbank eller något annat avses omsom
följer stycket.andraav

nämndensregeringen får ledamotEfter tillstånd den är avsomav
i vilketinstituthostjänstgör nämnden ha uppdragstyrelse eller hos

tillgångar.aktier och andrastaten äger
uppdrags-ochi de arbetstagareLedamöter nämndens styrelse samt

skriftligenskallstyrelsen bestämmernämndenhostagare an-som
fondpapperinnehavetsitt innehav ändring iochmäla angessomav

19911342.i 2 § insiderlagen
skall ske.enligt tredje stycketStyrelsen hur anmälanbestämmer

lån hosregeringen hainte tillståndGeneraldirektören får utan av
i 3institutsådantett avsessom

Bank-iledamöternaställashöga krav oberoende måsteMycket pâ
nämnden.itjänstgördestyrelse ochstödsnämndens på sompersoner

ellerinte förFinansinspektionen gäller denneFör tjänsteman hos att egen
fallerverksamhetdel i företagfår driva eller haräkning ett varsannans
hosanställdfår inte hellertillsynsområde. Haninom inspektionens vara

företag.eller, sig uppdrag för sådantåta ett
föreslås häroberoendenärrmdensñrtroendet förFör upprätthållaatt

skillnad vadTillbeträffande bisysslor.motsvarande bestämmelse moten
nämndensomfattaförbudet ävenFinansinspektionen börfallet hosärsom

styrelseledamöter.
Bankstöds-förfogarförvaltar ochframgår första stycketSom §llav
och andraaktieri utsträckning regeringen bestämmer övernämnden den

sittfullgöranämnden skall kunnatillgångar ägs Förstaten. attavsom
företrädaretillgångar böraktier och andraåliggande förvaltare avsom

aktierägerinstitut i vilkai styrelsen förför nämnden kunna ingå staten
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tillståndemellertid få ske eftereller tillgångar. bör endastandra Så av
in i andrainnebörd har därför tagitsregeringen. Ett förslag dennaav

stycket.
påpekats, dess-tjänsteman hos Finansinspektionen gäller,För nysssom

verksamhet faller inomförbud ha del i företagattutom ett mot vars
deninspektionens verksamhetsområde. innebär bl.a. ärDetta att som
företag.tjänsteman hos inspektionen inte kan aktier i sådana Ettäga
alltför in-utredningens meningmotsvarande förbud skulle enligt vara

viktgripande det gäller Bankstödsnämnden. emellertidnär Det är storav
verkarförhindra det misstankar deuppståratt att att somom personer

inom missbrukar information erhållit grund sin ställ-nämnden de på av
ning.
Enligt insiderlagen får regeringen,§ första stycket 1990134211 om

information inomdet med hänsyn till tillgången kurspâverkandepå en
myndighet påkallat för kontroll lagens förbud insiderhandel,är motav

m.fl.besluta det skall föras förteckning vissa anställdasöveratt en
innehav för-fondpapper. deltar i nämndens verksamhet kanDenav som

del kurspåverkande information inte bara det gällerutsättas närav
banker andra stödberättigade institut. föreslår därföroch Utredningen att
styrelseledamöter de arbetstagare och uppdragstagare styrelsensamt som
bestämmer skriftligen anmäla sitt innehav ändring i innehavetskall och

fondpapper i insiderlagen. bestämmelse denna2 § Enav som anges av
innebörd har tagits in i tredje stycket.

Finansinspektionens generaldirektörFör och dess avdelningschefer
gäller vidare de inte tillstånd får företagha lån hos ståratt utan som
under inspektionens tillsyn. Tillstånd meddelas regeringen i frågaav om
generaldirektören och inspektionen i fall.annatav

femteI stycket föreslås motsvarande bestämmelse beträffandeen
generaldirektören i Bankstödsnåmnden. Det har inte bedömnts nödvändigt

utsträcka detta krav tillstånd till ledamöterna i nämndenspå ävenatt
tjänstemänstyrelse och hos nämnden.

Överklagande

25 § i fårBankstödsnämndens beslut personalärenden överklagas hos
regeringen inte följernågot annatom av

1971309-lagen behörighet för förvaltningsdomstol prövaattom
vissa mål,

1987439 inskränkning ilagen överklaga,rätten attom-
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föreskrifterandra-
i far överklagas bara detNämndens beslut andra ärenden ärom

särskilt föreskrivet.

myndighetsEnligt verksförordningen 19871100 gäller generellt att en
följer härinte debeslut får överklagas hos regeringen, något annat avom

i första stycket angivna inskränkningarna.
beslutinriktningen verksamhet och dåPå grund nämndens somav av
underställaseller övrigt vikt skallprincipiell betydelse i är störreär avav

överklagande-ytterligareregeringen ñr godkännande behövs inte någon
Andra stycket harföljer särskilda ñrfattningar.rätt än sådan ut-som av

formats i enlighet härmed.

4.2 ändring iFörslag till förordning om
1980657sekretessförordningen

lydelseNuvarande

begränsningar iVerksamheten i Särskildai Idabestår
sekretessen

i ärendentillståndsgivning och tillsyn sekretessen gäller inte111.
i kap. 16 sekretess-avseende järnvägssäkerhet 8 §avsessom som

handhas banverket lagenav

Sakregister till bilagan

bilaganStlñvrna punkter iavser

Balansräkning 69
Banverket 1l 1

Föreslagen lydeLse

begränsningar ii SärskildaVerksamheten består
sekretessen
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i ärendentillståndsgivning tillsyn sekretessen gäller inteochlll.
sekretess-jämvägssåkerhet i 8 kap. 16 §avseende avsessom som

banverket lagenhandhas av

Stöd enligt förordningen112.
statligt stöd till1993000 om

banker och andra kreditinstitut

Sakregister till bilagan

Siffrorna punkter i bilagan.avser

Balansräkning 69
Bankstöd 211
Banverket 111

I Bankstödsnämndens enligt sekre-verksamhet skall sekretess 8 kap. 6 §
verk-tesslagen gälla för uppgifter stödmottagarnas1980100 rörsom

föreskrifter medsamhet. sekretessförordningen 1980657 innehåller2 §
stöd kap. sekretesslagen. framgår sekretess gäller,8 6 § dessaAv attav
i den bilagan förordningen i bl.a. statligautsträckning i tillsom anges
myndigheters för uppgifterstödverksamhet med avseende näringslivet,på

enskilds affárs- eller driftstörhållanden, det kan denantas attt.ex.om om
enskilde lider skada uppgiften röjs och andra ekonomiska ellerom om
personliga förhållanden för den har i affärsförbindelse med denträttsom

föremål förär myndighetens verksamhet. kap. 6 andra8 §Avsom
stycket sekretesslagen framgår särskilt fall förordnaregeringen för kanatt

undantag från sekretess har föreskrivits i enlighet med vadom somsom
finnerden det vikt uppgifterna lämnas. Försagts, attnyss om vara av

Bankstödsnämndens del föreslås tillägg till sekretessförord-i bilaganett
ningen 1980657. Något undantag behövs dock inte.
Det kan i detta sammanhang påpekas kan räkna med deatt attman

avtal kommer träffas institut intemed stödberåttigade regelattsom som
skall innehålla uppgifter förnågra sådan sekretess skall gällanatur attav

föravtalen. Det är viktigt trovärdigheten beträffande det statliga
åtagandet vidtagna stödåtgärder kan genomlysas. Däremot måsteatt t.ex.
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affärshemlig-åtgårdsrapporter rekonstruktionsplaner innehålleroch som
omfattasheter kunna sekretess.av

4.3 Ikraftträdande

vikt Bankstödsnämnden börjar sin verksamhet påDet år snartstor attav
därför träda i kraft denmöjligt. De föreslagna ñrfnttningama börsom

maj1 1993.
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hanteramyndighet skallOrganisation den somav
vissa andratill ochfinansiellt stöd banker

kreditinstitut

Dir. 1993 10

regeringssammanträde 1992-12-03Beslut vid

anför.Statsrådet Lundgren

Mitt förslag

delsuppgift utarbetasärskild tillkallas medJag föreslår utredare attatt en
finansiellthanteramyndighet skallförslag till organisation den somav

delskreditinstitut Bankstödsnämndenvissa andrastöd till banker och
vidtaingår ocksåförslag för myndigheten. uppdragettill instruktion I att

myndigheten.för inrättandetde förberedelser krävs avsom

Bakgrund

finansiellaför stärka det prop.I propositionen åtgärder systemetattom
beslutafår bemyndigandel99293l35 föreslås regeringen attatt om

propositionenandra kreditinstitut. Ifinansiellt stöd till banker och vissa
lågkonjunkturi nuvarandekonstateras delar det finansiella systemetatt av
kreditförlusterför ekonomiska påfrestningarutsätts svåra storagenom
fastlånefordringar. slås ocksåoch växande andel osäkra Det statenatten

kreditför-ochbetalningssystemet fungerarhar det föryttersta ansvaret att
sörjningen tryggas.

ochbankerpropositionen föreslås därför skallI attatt staten garantera
tid.förpliktelser i Statenvissa kan fullgöra sina rättandra kreditinstitut

verksamhet ifullgör till fortsattlämna stödsitt åtagande attgenom
frånmed krav åtgärderlivskraftiga varvid förenas påinstitut, stödet

rekonstruktion ellerinstitutets stöd tillsida, eller lämnaattgenom
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av uppnåinte kan förväntasavveckling i ordnade former institut som
lönsamhet lång sikt.på

affärsmässigt och såutformade sättStödåtgärderna föreslås bli på ett
Kostnaderna förför minimeras.långsiktiga kostnader stödetatt statens

skall inteåtervinnas tillstödet skall långt det möjligt Statenså är staten.
kreditinstitut.eftersträva bli till banker eller andraägareatt

ellerStödet form garantier, kapitaltillskott påkan i lån, annatges av
sätt.

skall inte avvecklasStödsystemet skall länge det behövs. Detkvarstå så
riskeras.förrän intressen Endet kan ske fordringsägarnasutan att av-

riksdagen.veckling genomföras först eller beslutkan ett nytt av
statligtill kreditinstitut medStödet riktas i Ersta hand till banker och

förpliktelser kananknytning instituts samtligaoch utformas så att ett
eviga förlagslån omfattasinfrias. Riskkapital i form aktiekapital ochav

uppenbarligen intedäremot förpliktelser ärinte. Detsamma gäller som
förenliga med sund bankverksamhet.en

stödfrågor.särskild myndighet föreslås inrättad för hanteraEn att
decemberRiksdagen propositionen den 18skall behandla förslagen i

1992.

Uppdraget

godkännandeföreslår riksdagensJag under förutsättning avav-
utarbetauppdragpropositionen särskild utredare tillsätts med attatt en-

skallregeringenförslag till organisation den myndighet under somav
myndigheten. Ihantera till instruktion förstödsystemet förslagsamt

inrättakrävs ñruppdraget ingår vidta de förberedelserockså attatt som
l992l93zl35.myndigheten. därvid beaktaUtredaren skall prop.

Uppdraget bör utföras enligt följande riktlinjer.

Allmänna verksamhetförutsättningar för myndighetens

Enligt propositionen skall olika slagde allmänna riktlinjer isom anges
förenas med krav påstödåtgärder kunna vidtas. skall kunnaDeav

Åtgärderna kostnader kanrationaliseringar. skall utformas så att statens
effektiv struktur pååtervinnas i möjliga utsträckning ochstörsta så att en

kreditmarknaden främjas.



45Bilaga 1SOU 199328

Myndighetens arbetsuppgifter

statliga stöd kan utgå pådetMyndigheten skall bereda ärenden somom
proposition 135.anledning 199293riksdagens beslut medgrundval avav

finansiellastödsökande institutetsuppgift ingår analysera detdennaI att
stödåtgärder medutforma förslag tillekonomiska situationoch samt

strukturen och konkurrensenstödåtgärdernas inverkan påbeaktande av
självständigt fatta beslutMyndigheten i vissa frågormarknaden. skallpå

betydelse ellerstödfrågor principiellstödåtgärder. Beslut i är avom som
förmed yttrandevikt skall överlämnasi övrigt är större attegetsom av

regeringen.avgöras av
följaverksamhetsområde löpandevidare inom sittMyndigheten skall

till de krav ärutvecklingen i de institut erhållit stöd och att somsesom
förbundna med stödet uppfylls.

be-också, enligt närmaremyndighetens arbetsuppgifter kommerI
aktieravvecklingregeringen, ingå förvaltning ochstämmande att avav
medförvärva i sambandoch andra tillgångar kan komma attstatensom

stöd lämnas.att
verksamheternaskall förslag hur de nämndaUtredaren lämna på nu

skall organiseras.
institutinformation enskildaMyndigheten hantera sådankommer att om

sekretessfrågomaför vilken gälla sekretess. Utredaren bör belysabör
frågordessa såföreslå riktlinjer för hur myndigheten skall hanterasamt

skall lämnamöjliga råda. Utredarenöppenhet skall kunnastörstaatt
förförslag sekretessförordningen 1980657 krävstill den ändring i som

enligt kap. 6 §i myndighetens verksamhet 8sekretess skall gällaatt
sekretesslagen 1980100.

Samråd med myndigheterandra

viktig förutsättning för myndighetens verksamhet i relevantaEn är att
frågor Finansinspektionen, Riksbanken, Riksgâldskon-samråd sker med

förföreslå riktlinjer sådantoch Konkurrensverket. Utredaren skalltoret
krävssamråd och vid förordningsändringarbehov lämna förslag på som

för Utredaren skallformalisera samrådet enligt 199293l35.att prop.
också förslag myndighetens verksamhetsområdelämna till hur den nya
skall Finansinspektionens verksamhetsområde.avgränsas mot
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Information till regeringen

arbete.sittregeringentillMyndigheten skall löpande rapportera om
bör rutiner för detta.Utredaren föreslå

Kompetenskrav personalpå

deanalysuppgifter ställer betydande krav påMyndighetens skilda av
åstadkommamöjlighetensituation,stödsökande institutens på att

kontroll.uppföljning ochfinansiella juridiska lösningar påoch samt
tillförasdärförspecialistkompetens måsteFinansiell och juridisk

ledningsfunk-förpersonalbehovenmyndigheten. Utredaren skall enange
bör täckasvilka behovför organisation belysation och övrig samt som

tjänstertillsätta deinrätta ochingårkonsulttjänster. I uppdraget attav
påbörja sittmyndigheten skall kunnabedöms nödvändiga ñr attsom

arbete möjligt.så snart som

färvaltningskostnaderMyndighetens

institutdeskall finansierasMyndighetens förvaltningskostnader somav
personalbehovochtill organisationbakgrund förslagsöker stöd. Mot av
täckandeförresursbehovbedöma myndighetensbör utredaren av

fråndärvid utgåförvaltningskostnader. Utredaren börmyndighetens att
ramanslag.finansieras viamyndigheten skall ett

frågorEkonomiadministrativa

enligtstödverksamhetenredovisningenskall förMyndigheten avansvara
tillgångar ochEventuella199293riktlinjer framgår 135.de avsom prop.
myndighetenbeslutats innanñnansiering stödåtgärder,skulder för somav

redovis-i myndighetensingående balansinrättats, skall föras över som
tillRiksrevisionsverket,i samråd medning. Utredaren bör, attse

för verksam-förutsättningar skapasbokförings- redovisningsmässigaoch
övrigavidtabör ocksåinnan myndigheten inrättas. Utredarenheten
kunnaskallför myndighetenadministrativa förberedelser behövs attsom

påbörjas.från verksamhetenfungera effektivt redan det att

bedrivandeUtredningsarbetets

påbörjalcumtabörMyndighetenbör bedrivas skyndsamt.Arbetet
sinaredovisabörUtredarenjuli 1993.verksamheten den 1senast
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förmed instruktionförslag till förordningöverväganden lämnasamt en
förordningsförslag behövsytterligareden myndigheten desamt somnya

den 31 1993.senast mars
Finansinspek-inhämtas frånunder utredningsarbetetSynpunkter bör

Riksrevisionsverket.Riksgäldskontoret ochtionen, Riksbanken,
samtliga kommittéer ochdirektiv tillUtredaren skall beakta regeringens

dir. 19845utredningsñrslagens inriktningsärskilda utredare angående
EG-aspekter i utred-regeringens direktiv angående beaktandeoch av

ningsverksamheten dir. 198843.

Hemställan

regeringen bemyn-Med hänvisning till vad jag anfört hemställer jag att
kreditväsendetdigar det statsråd ñredrar frågor gällersom som

omfattad kommittéförordningentillkalla särskild utredareatt aven -
organisation1976119 med uppdrag lämna förslag tillatt en nyav-

vissa andramyndighet statligt till banker ochskall hantera stödsom
författ-kreditinstitut, förslag till instruktion för myndigheten och andra

förberedandeningsbestämmelser erfordras vidta desamt attsom
administrativa åtgärder behövs för myndigheten skall kunna startaattsom
sin verksamhet den juli 1993,lsenast

särskildebesluta sekreterare och biträde denätatt experter, annatom
utredaren.
Vidare regeringen kostnaderna skallhemställer jag beslutaratt att

belasta sjunde huvudtitelns anslag Utredningar m.m.

Beslut

Regeringen bifalleransluter sig till föredragandens överväganden och
hans hemstållan.

Finansdepartementet
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