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Till Statsrådet och chefen för SOU 1991 61

bostadsdepartementet

Genom den 18 aprilbeslut 1991 regeringenbemyndigade chefen för
bostadsdepartementet tillkalla särskild utredare för utarbetaatt atten
förslag organisationtill och dimensionering statlig myndig-av en ny

uppgift beviljahet med statliga kreditgarantier i fråga lån föratt om
bostadsbyggande.

detta bemyndigandeMed stöd chefen för bostadsdeparte-utsågav
24 april 1991den mig utredare. Till sakkunnigatill särskildmentet

förordnades departementsrådet bostadsdepartemen-Björn Karlberg,
departementssekreterarenoch Ann-Sofie Löth, försvarsdeparte-tet,

civildepartementet april 1991, tillden 30mentet t.o.m. samt expert
Rolfämnessakkunnige Westerlund, bostadsdepartementet.

i utredningenSekreterare har varit förhandlingsdirektören
Bo Wernhammar, arbetsgivarverk.statens

under utredningsarbetetJag har synpunkter fråninhämtat boverket
länsbostadsnämnder,och fastighetsdata,Centralnämnden riksgälds-för

riksrevisionsverket,kontoret, bostadsdepartemen-Statskontoret samt
för administrativaarbetsgrupp inom bostadsfinan-styrmedeltets

sieringen.
bostadskreditinstitutenMed har i särskild referens-jag samrått en

STUPP-
haftockså kontakterhar bankinspektionenJag och byggnads-med

styrelsen.
enligtI vissa frågor, direktiven ingår i mitt uppdrag, kan jagsom

inte lämnaför närvarande detaljerade förslag tillslutliga lösning.
bl.a. myndighetensDetta gäller och de olikadatorstöd arbets-

därför irutinema. Jag dessa frågor lägesrapport,avger somen anger
arbetedetinriktningen förinitierats utredningen.inomsom ramen

jag tillträdandeAvsikten den myndighetenchef förär att som nya
påbörjadedetfullfölja efter augustiskall den 1utredningsarbetet

1991.



1991 61SOUJag överlämnar härmed betänkandet Statens bostadskreditnämnd -
organisation dimensionering.och

Stockholm juli 1991den 1

Mats Rönnberg

WernhammarBo
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förslagmedSammanfattning 1991 61SOU1

utgångspunkterBakgrund och

19909134,beslut prop.riksdagensutredningentill ärBakgrunden
bostadsfinansieringssystem.införa92rskr.B0U4, ett nyttatt

statligtmedordningennuvarandeslopar deninnebärBeslutet att man
bostadslån.reglerade

förlånebeloppethelabygger på ettstödsystemet ny-Det attnya
enda lånprincipiombyggnadsprojekt skall tillgodoses etteller genom

all-på denkreditinstitutinvesteringslån lämnasett s.k. ettsom av
skallsådant lånförlånemarknaden. En del räntorna ettmänna av

kredit-räntelån. Förtiden hjälpmedomfördelas attöverkunna av
princip helaitillinvesteringslånlämnaskall kunnainstituten pro-

möjlig-skall deträntelån,därutöver öppnasduktionskostnaden, samt
kreditgarantier. Dessafå statligasärskildainstitutenförheter att

nämndmyndighet,statligadministrerasskallgarantier enav en ny
för bostäder.kreditgarantierför

för-finnsverksamhetför denna myndighetsUtgångspunktema -
beslut prop.riksdagensinyssnämnda riksdagsbesluti ävenutom -

kommitté-iföljdfrågor,BoU20, rskr. 380 vissa199091l44, om
för-kommandeiför199126 min utredningdir. samtdirektiven en

kreditgaranti-bostäderstatliga kreditgarantier förordning om
förordningen.

januari 1992den 1husträder i kraft förKreditgarantisystemet nya
enligtombyggnadräntebidrag ellerhar förför hus, nu-och som ny-

januari1 1993.denregler,varande
ochutredningsarbetemittfrämst påverkarutgångspunkter,De som

nedan.redovisas under rubrikförslag,mina resp.
påverkaskommaverksamhet kan på sikt dessutom attNämndens av

verksamhet.länsbostadsnämndemaspågående översyn av
myndigheten ärdenarbetet förberedaför medbetydelse nyaAv att

cheföverdirektör ochhar förordnat migregeringenockså somnuatt
iöverdirektörochden 19921 januarifr.o.m.nämndenför som

decemberden 31fr.o.m. augustiden 1 t.o.m.bostadsdepanementet
1991.



Verksamhetens huvudsakliga inriktning SOU 1991 61
Nämnden skall administrera kreditgarantisystemet för bostäder. En-
ligt riksdagens och regeringens beslut innebär detta bl atta

utfärda kreditgarantier förvalta ochsamt redovisa- dessa,
uppbära garantiavgifter,-
godkänna underhandsförsäljning,-
bevaka fordringarstatens när garantier infrias- och

fråganpröva eftergift regressfordringar.om- av
Nämnden skall enligtäven proposition 19909134 kontinuerligt

bevaka kreditförsörjningenatt sker på ochsätt de initiativavsett ta
krävs i detta syfte.som Denna uppgift enligtär min mening förut-en

sättning för effektivt kreditgarantisystemett och kan betraktas ettsom
övergripande mål.

Jag föreslår med hänvisning dels till nämndensatt uppgifter inte-
enbart kreditgarantier,avser dels till regeringens beslut förord-om
nande chef för nämndenav nämndensatt skallnamn- statensvara
bostadskreditnämnd och förkortas BKN.

Arbetsuppgifter

Bevakning kreditförsörjningenav

Som nämnts skallovan nämnden ha till uppgift kontinuerligtatt
bevaka kreditförsörjningenatt sker sätt.avsett

Kreditförsörjningsfrågoma sig framöverter komplicerademer än
de varit under de åren. Det finnssenaste flera skäl talar försom att
nämnden ägnar uppmärksamhetstor följa utvecklingen.att

Det minär avsikt tillträdandeatt, chef försom nämnden, skapa så
goda förutsättningar möjligt för samrådsom med kreditinstituten i
dessa frågor. Jag föreslår därför nedan under Styrelse och råd-
givande organ det hosatt nämnden skall finnas rådgivandeett organför kreditmarknadsfrågor.

Jag förutsätter också näraett samarbete med boverket i dessa
frågor.



Utfärdande SOU 1991 61kreditgarantierav

Kreditgarantier kreditinsti-nämnden på begäranskall utfärdas av av
Rutinema så rationella instituten såför och fördetta börtut. vara

enkla instituten förutsättningarefter givnamöjligt. princip börIsom
kunna kreditgaranti.avropa

förordarJag avsnitt datorstödslösning innebäri ett en somsenare
instituten skall kunna begära garanti samtidigtvia datasystematt ett

låneutbetalningen.med
Innan avstämning länsbostads-måstegaranti utfärdas medgörasen

Ävennämnden. ske koppling mellan data-detta bör kunna .genom
system.

Uppbörd garantiavgifterav

Enligt riksdagens avgifterbetalda fonderas. Medlen skallbeslut skall
placeras i riksgäldskontoret.

Efter diskussioner kreditinstituten och riksgäldskontoretmed om
förutsättningarna hantering, samtidigtåstadkomma äratt en som
smidig för inblandade god på betaldaoch avkastningstatenparter ger
avgifter, har jag till uppbördkommit fram i princip bör skeatt ge-

initieras garanti-automatiska överföringar nämndensnom som av
beslut. Avgifterna förskottsvis.skall i princip erläggas

Bevakning fordringarav

För i tid och intressennämnden skall kunna bevakaatt statensagera
det blir aktuellt försäljning garanteradmed ochnär pantsattav egen-

dom förutsätts fortlöpandekreditinstituten underrättar nämndenatt
uppkommande risker.om

Nämnden bör i första hand undersöka möjligheterna utnyttjaatt
länsbostadsnämndemas kompetens vid fastighetsförsäljning och in-

Ävendrivning fordringar. andra alternativ dock bli aktuella.kanav

Godkännande underhandsförsäljningav

Alternativet till försäljning vid exekutiv auktion försäljning underär
Sådanhand. försäljning, frivillig försäljningliksom till prisett som

innebär kreditgarantin måste infrias, skall godkännas nänmden.att av
Rutinema vid sådan försäljning följer i allt väsentligt de gällersom

9



611991SOUanlitaalltsåNämnden behöverfordringar.för bevakning externaav
marknaden.lokaladenmed kännedom omresurser

Eftergift regresskravav

underockså efterskänkasräntelån fårgrundfordranStatens av
dessaprövningenvidNämnden behöverförutsättningar.vissa av

lokala marknaden.denunderlag kräver kännedomärenden omsom

Datorstöd

kraftfullt dator-direktivenverksamhet skall enligtNämndens ettges
stöd.

två kommuni-huvudsakligendatorstödslösning finns detVid val av
kreditinstitutennämligen medhänsyn till,kationsbehov att ta resp.

Fenix.boverket verkets ADB-systemmed genom
tillgodoseskreditinstituten kanKommunikationen med genom

fastighetsdata,förCentralnämndenFDSfastighetsdatasystemet hos
instituten redan anslutna.till vilket är

därförtordedatorstödalternativet för nämndensbästaDet attvara
förbindelseetableraFDS ochi miljöbygga ett system samma somupp

garanti-skulleDärigenomFDS.med kreditinstitutenon-line genom
utväxlingheltskegarantiavgifter kunnauppbördgivning och utanav

pappersdokument.av
infonna-hämtakaninte nämndenlösning hindrarDenna ävenatt

boverkets Fenix-system.tion från
nämndensinriktning förlösning med dennaväljaJag attavser en

datorstöd.

Ekonomifrågor

isåväl förlusternaförkostnadernabeslut skallEnligt riksdagens
garantiav-täckasadministrationnämndensgarantisystemet avsom

gifterna.
uppdragsmyn-s.k.skalldärför nämndenförutsätterJag att envara

läggaregeringen kommerochmed IOOO-kronorsanslagdighet attatt
garanti-influtnadisponeramöjligheterfast för nämndens atten ram

administrationskostnader.täcka sinaavgifter för att

10



För täcka kostnader iatt garantiavgifterväntan flyter har SOU 1991 61att
nämnden fått medelsanvisning 5 milj.kr. Detta kommeren sanno-
likt visa sig otillräckligt,att varför jag räknar medvara att senare
återkomma i denna fråga.

Utformningen det ekonomiadministrativa får lösasav systemet
under hösten 1991 i samarbete med bl.a. riksrevisionsverket.

Styrelse och rådgivande organ

Jag utgår från de ärenden, skallatt nämnden handlägga, inte ärsom
den karaktären de kräveratt styrelsebeslut i det enskildaav fallet.

Nämnden skiljer sig enligt min mening i detta hänseende från många
andra mindre myndigheter.

föreslårJag därför nämnden får den styrelseformatt tillämpassom
för myndigheter i allmänhet. Styrelsen bör ha det och deansvar upp-
gifter följer verksförordningen 19871100.som av

föreslårJag vidare styrelsen skall fyraatt ha ledamöter, förutom
myndighetens chef. Några för ledamöternaersättare behövs inte.

Jag föreslår även nämnden får rådgivandeatt för kredit-ett organ
marknadsfrågor.

Organisation och personal

Det finns allmän frånsträvan regeringens sida, bl.a. kommiten som
till iuttryck den s.k. verksledningspropositionen 19868799, att
alltmer överlåta till myndigheterna själva bestämma sinöveratt
organisation beslutaoch tillsättning undertjänster myndighets-om av
chefen.

föreslårJag därför nämnden får bestämmasjälvatt sin interna
organisation inrätta och tillsättasamt tjänsteralla under överdirek-
tören.

föreslår vidareJag nämndenatt får disponera för be-resurser en
motsvarandemanning 16 årsarbetskrafter, överdirektören inräk-ca

nad.
frågadetEftersom är helt verksamhet finns detom en storny en

iosäkerhetsfaktor denna bedömning.

11



SOU 1991 61ytterligare köpa tjänster läns-En osäkerhet möjligheternaär att av
följa pågåendebostadsnämndema, bl.a. med tanke på vad kan avsom

deras verksamhet.översyn av
Jag föreslår åtslutligen regeringen uppdraratt snarast statens

arbetsgivarverk förhandla anställningsvillkordeatt m.m. somom
påbörjas omedelbartskall gällahos nämnden så rekrytering kanatt

efter sommaren. i

Lokaler

Enligt riksdagens beslut skall nämnden lokaliserad i Karlskrona.vara
inlett byggnadsstyrelsen för undersökaJag har kontakter med att

tillgången lokaler i Karlskrona. Enligt byggnadsstyrelsens bedöm-
ning tillgången god.är

dessutom mindre lokal iJag nämnden behöverattanser en
kreditinstituten.Stockholm för i första hand kontakterna

Förslag till instruktion

förslag till instruktion bifogas bil. 2.Mitt
föreslagit får styrelseforrnJag har tidigare myndigheten denatt

valettillämpas för myndigheter i allmänhet. Av detta följer avsom
den instruktionsmodell, ligger till grund för mitt förslag.som

fortsattaDet arbetet

Det återstår datorstöd ochmycket arbete med utvecklingännu av
arbetsrutiner, upphandling, rekrytering personal, förhymingav av
lokaler, innan nämnden kan påbörja sin verksamhet den 1m.m.,
januari 1992.

Jag föreslår regeringen ibeslutar jag överdirektöratt att som
bostadsdepartementet och tillträdande chef för får de be-nämnden
fogenheter behövs för jag skall kunna företräda nämndensattsom
intressen under tiden fram till den januari 1992, vid tillsättning1 bl.a.

tjänster och förhyming lokaler.av av



utgångspunkter2 Bakgrund och SOU 1991 6

bostadsfinansieringssystemRiksdagsbeslut nyttom

Riksdagen bostadsfinansieringssystemhar införabeslutat ett nyttatt
92. Beslutetprop. 199091234, rskr. innebär b1.a.B0U4, att man

slopar med statligt bostadslån,den regleradenuvarande ordningen
fördvs. sådana beviljas länsbostadsnämndenlån idag kan av ny-som

ieller ombyggnad bostäder.av
Det på hela lånebehovet förstödsystemet bygger att ettnya ny-

eller ombyggnadsprojekt tillgodoses princip enda lånskall i ettgenom
lämnas bostadskreditinstituten, s.k. investeringslån.ettsom av

Riksdagsbeslutet också för inves-delinnebär räntornaatt en av
teringslånet tidenkan med hjälp särskildaomfördelas ränte-över av
lån, i investeringslånet den allmärmalikhet med tassom upp- -
lånemarknaden.

iFör kreditinstituten skall kunna lämna investeringslån tillatt
princip hela skall detproduktionskostnaden därutöver räntelån,samt

möjligheter få särskilda statliga kreditgaran-för institutenöppnas att
tier.

Kreditgarantisystemet kraft för januari 1992i hus den lträder nya
föroch hus, räntebidrag för eller ombyggnad enligtharsom ny- nu-

varande regler, 1993.den 1 januari
Garantiema myndighet,skall administreras statlig sär-av en ny en

skild nämnd för kreditgarantier.
Enligt riksdagens regeringenbeslut får eller myndighetden som

regeringen bestämmer eftergift regressfordringar imedge statensav
garantisystemet.

Den enligt propositionen till uppgiftnämnden bör haäven attnya
kontinuerligt bevaka kreditförsörjningen ochsker sättatt avsett ta
de initiativ i syfte.krävs dettasom

Nämnden skall enligt riksdagens beslut lokaliserad ivara
Karlskrona.
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följdfrågorRiksdagsbeslut vissa 1991 61SOUom

199091144, B0U20, rskr. 380också beslutatRiksdagen har prop.
vissa följdfrågor.om

garanti-riksdagsbeslut följer bl.a.Av detta statensattsenare
vidare innebördför skall haåtagande i fråga räntelån egnahem enom

fråga räntelån förKreditgaranti inormalt borgensåtagande.än ett om
långivareni helt ellerhem skall kunna anspråk i fall näräventasegna

lån för frivilligdelvis måste avstå från pantsäkerhet för sådana att en
stånd.försäljning fastigheten skall kunna komma tillav

räntelån förskall regressfordringar, egnahem,Vidare avsersom
fastighetspris-alltid efterskänkas de uppstått på grund attavom

iinom varitutvecklingen region eller på viss änorten svagareen
påverkas husetsriket helhet och förlusten inte har kunnat avsom

säljare.
tillräckligt vittEnligt propositionen bör nämnden i övrigt ha ut-ett

eftergiftutveckla rimlig frågapraxis iatt av regress-rymme en om
inriktningfordringar, räntelån, förinom somsom avser enramen

regeringen.anges av

Kommittédirektiv

vissai 199126Regeringen har kommittédirektiven dir. angett ut-
Kommittédirektiven bifogasgångspunkter för mitt utredningsarbete.

bil. l.
centralt sammanhållen ochutgångspunkt bör skapaEn att envara

beviljandeeffektiv organisation med kre-där det löpande arbetet av
rutinmässiga metoder.ditgarantier så långt möjligt enklasker med

datorstöd.Verksamheten bör därför kraftfulltettges
kreditgarantier bör särskilt beaktasVad gäller uppgiften beviljaatt

normalt intekreditriskprövning myndighetens sidanågon frånatt
skall ske i det enskilda fallet.

organisa-så denUtredningsarbetet bör bedrivas skyndsamt att nya
januari 1992.tionen kan påbörja sin verksamhet den 1



Kreditgarantiförordning 1991 6SOU

kredit-statligaförordningutfärdaRegeringen kommer att omen
kreditgarantiförordningen.för bostädergarantier

får beslutaförordningenutgår från nämnden rättJag attatt genom
garantin.fördjupningpantvärden, delsfrågor s.k.dels i avomom

föreskrifter förfrån meddelaockså nämnden fårutgårJag att
förordningen.verkställigheten av

Översyn verksamhetlänsbostadsnämndemasav

särskild utredareuppdrog i december 1990 åtRegeringen att seen
dimen-länsbostadsnämndemas arbetsformer ochorganisation,över

bostads-anledning detmed riksdagens beslutsionering nyaomav
ñnansieringssystemet.

199143 bl.a. bedömt deti sitt betänkandehar SOUUtredaren
utföralänsbostadsnämndema arbets-kommersannolikt attattsom

för kreditgarantier. Deuppdrag denpå nämndenuppgifter av nya
dels för beslut pantvärdeunderlaguppgifter är attavses omgesom

nämnden vidinvesteringslån med kreditgaranti, företrädadelsför att
kreditbevakningsarbete ifastighetsförsäljningar och i nämndensvissa

övrigt.
närvarandebostadsdepartementet också förbedrivs över-Inom en

administrativa bostadsfinansieringen.inomstyrrnedlendesyn av
behandlar bl.a. fråganför detta utredningsarbeteArbetsgruppen om

in-gäller pantvärde förlänsbostadsnämndemas uppgifter detnär
vesteringslån.

chef förFörordnande myndighetenav

överdirektör20 juni ochden 1991 migförordnatharRegeringen som
fr.0.m. dennämnden 1992.1 januarichef för

iöverdirektörockså mighar dag förordnatRegeringen somsamma
den 31 decemberfr.0.m. augustiden 1bostadsdepartementet t.o.m.

myndig-förbereda deni denjag egenskapen skallför1991 nyaatt
heten.
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3 Verksamhetens huvudsakliga SOU 1991 61

inriktning

Enligt proposition skall19909134 nämnden kredit-administrera
garantisystemet till uppgiftha kontinuerligt bevakaävensamt att att
kreditförsörjningen sker på och de initiativ isätt krävsavsett ta som
detta syfte.

Jag kreditmarknadsbevakningen nyckelfråga förärattmenar en
verksamheten. För kreditgarantiema skall kunna bli effektivadetatt
medel i kreditförsörjningen, riksdagen förutsatt vid beslutensom om
det bostadsfinansieringssystemet, krävs nämnden fortlöpandenya att
och aktivt del bostadskreditmarknadenhur fungerar. Att med-tar av
verka till kreditförsörjningen påsker kan därför enligtatt sättavsett
min mening övergripande mål. Jag återkommer iettanses vara senare
avsnitt till de praktiska följderna detta.av

Enligt besluten bostadsñnansiering innebär administrationenom ny
kreditgarantisystemet nämnden skallav att
utfärda kreditgarantier förvalta och redovisa dessa,samt-
uppbära garantiavgifter,-
bevaka fordringar garantier infrias,närstatens-
godkänna underhandsförsäljningar samt-

fråganpröva eftergift regressfordringar.om av-
Enligt riksdagens beslut beträffande proposition 19909129 om

riksgäldskontoret och den ñnansförvaltningenstatliga skall riksgälds-
kontoret ha samordnande och norrnerande uppgift för statligen
garantigivning. Kreditgarantisystemet för bostäder enligtdock minär
mening så riksdags- och regeringsbeslut riksgäldskontoretsstyrt av att
uppgift i det fallet får mycket begränsad innebörd. Givetvis skallen
nämnden den redovisninggöra sin garantigivning, riksgälds-av som
kontoret behöver för sin samordningsuppgift och riksrevisionsverket
behöver underlag för riksbokslutsom m.m.

I anslutning till analysen verksamhetens inriktning har jag över-av
myndighetensvägt Som arbetsnamn användes tidigt kredit-namn.
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1991 61SOUmyndighetensvisserligenKreditgarantifrågoma ärgarantinämnden.
myndig-avsnitt hardettaitidigareframgårhuvuduppgift, sommen

bostadskreditmarknaden. Dettauppgifterviktigaockså andraheten
detsamtidigtmyndighetensuttryck itill som avkommabör namn

bostadskrediter,frågadelsdetframgå ärockså bör omattnamnet
myndighet.statligdels är en

chef för denmigförordnabesluti sitthar nyaRegeringen att som
vilketbostadskreditnämnd, ävenmyndigheten använt namnet statens

myndig-ocksåJagmyndighetens attskalljag ansernamn.varaanser
skalldenochförkortningofficiell attskall ha namnet varaheten aven

BKN.
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4 Arbetsuppgifter SOU 1991 61

Bevakning kreditförsörjningenav

Som tidigare skallnämnts nämnden ha till uppgift kontinuerligtatt
bevaka kreditförsörjningen skeratt på ochsätt de initiativavsett ta

krävs i detta syfte. Nämnden bör dessutom hasom möjlighet med-att
verka till lösa kreditproblem iatt enskilda fall.

Kreditförsörjningen för bostadsbyggande kan ha fungeratsägas till-
fredsställande under år, då kreditmarknadenäven har avregle-senare

Värdeutvecklingen på fastighetsmarknadenrats. har varit sådan att
kreditgivama problem har kunnatutan tillgodose behoven.

Mot bakgrund den tidens värdeutvecklingav senaste sig emel-ter
lertid kreditförsörjningsfrågoma framöver inte lika okomplicerade.
Jämförelser internationellt talar för utvecklingen bör följasatt nog-

Också omläggningen i siggrant. bostadsñnansieringssystemet börav
analyseras från kreditförsörjningssynpunkt.

Enligt propositionen 19909134 kreditgarantierbör i förstaett
skede lämnas endast för lån från mellanhandsinstitut. För öka kon-att
kurrensen på kreditmarknaden bör idock skedeett prövassenare att
låta andra kreditinstitutäven köpa statlig kreditgaranti på vill-samma
kor mellanhandsinstituten.som

vidgningEn sådan kreditgarantissystemet kan få avsevärdaav kon-
sekvenser för nämndens verksamhet.

finns såledesDet flera skäl talar för nämnden ägnarattsom stor
uppmärksamhet följaatt utvecklingen. Nämnden har också goda
förutsättningar klara dennaatt uppgift. Med kreditgarantigivningen
följer kontakter med kreditinstituten.nära Nämnden skall även ta
ställning till kreditproblem i det enskilda fallet. Om nämnden be-
dömer nödvändigt fördet klara finansieringenatt särskiltettav pro-
jekt, får kreditgaranti utfärdas på belopp vadstörre änett ärsom
normalt.

Resurser behöver således finnas nämnden förhos bevakning av
kreditförsörjningen. Jag återkommer i avsnitt 8nedan med förslag
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611991SOUråd skallsärskiltföreslår jag nedan i avsnitt 7Vidaredet. att ettom
minkreditinstituten. Detför samråd medfinnas hos nämnden är av-
så godaåstadkommaför nämnden,tillträdande chefsikt att, som

ochmellan nämndensamrådmöjligt för dettaförutsättningar som
kreditinstituten.

boverket.samarbete medocksåförutsätts haNämnden näraett
stödetadministrationencentralauppgifter för denVerkets att avsvara

styrmedlensfölja och utvärderabostadsförsörjningen ochtill att
kreditgaranti-med nämndensberöringspunktereffekter har flera

givning.
informera andra be-kunnaockså tilläggas nämnden börkanDet att
kreditförsörjnings-vadexempelvis riksbanken,rörda instanser, avser

frågorna.

kreditgarantierUtfardande av

i beslutkreditgarantier ligger fastutfärdaFörutsättningarna för att av
kreditgarantiförordningen kommerriksdag och regering. I att ges

omfattning och giltighet.kreditgarantinsföreskrifter om
kreditinstitut. Enutfärdas nämnden på begäranKreditgaranti avav

rationellasåskallrutinerna för dettautgångspunkt bör att varavara
hanteringfrågaenkla möjligt. Detför instituten såoch är avomsom

förutsätt-efter givnaprincip bör institutenärendevolymer. Istora
datorstödslösning detkreditgaranti. Medningar kunna avenavropa

instituten kunnaavsnitt kommerförordar nedan islag, jag attsom
regi-Garantibehovetlåneutbetalningen.garanti samtidigt medbegära

blir gällandeoch garantininstitutets kontoi datasystemetstreras
kreditgaranti harbekräftelse nämnden. Närefter prövning och enav

skall ändring bara kunnabekräftats kontotregistrerats och göras
nämnden.av

länsbostads-avstämning medgaranti utfärdas måsteInnan görasen
antingen via direktske nämndennämnden. Detta förutsätts hos upp-

underlag.skriftligtellerkoppling boverkets ADB-system mot ettmot
vid säker-rutiner måste vikt fästasVid utarbetande dessa storav

och åtkomstbehörighet för registreringhetsfrågoma, såväl vad avser
liknandeandraback-up. Förebilder finns idata drift ochav som

datasystem.



garantiavgifterUppbörd fonderingoch 1991 61SOUav

fonderas.garantiavgifterbetaldaskallEnligt riksdagens beslut
riksgäldskontoret.Medlen skall placeras i

förut-diskuteratriksgäldskontoretochharJag med kreditinstituten
smidighantering, samtidigt ärsättningarna åstadkommaatt somen

betaldapågod avkastninginblandadeför och staten av-parter ger
med rutinernafortsattadet arbetettillgifter. Jag har framkommit att

inrikming.ske med följandebör
Så böri allmänhet i förskott.erläggsAvgift kreditgarantierför
kredit-Eftersomgarantier.nämndensske förmed avgifternaäven

handlägg-garantier längreinstituten förutsätts kunna utanavropa
investeringslångarantin fördetefterningstid, bör avgift erläggas att

schabloni-avgiften enligträntelånegaranti fårställts För tas utut. en
efterhand. Fortsattaavräkning årsvis imedserad beräkningsgrund

i dessa frågor.institutendiskussioner medbehövs
autogiroöverföring,automatiskt,Betalning skebör kunna genom

Även bankgiroinnehas nämnden.särskilt postgirokontotill ett avsom
inbetal-avstämningarfortlöpandebli aktuellt. Nämndenkan gör av

tillmedlensedanoch överförgarantiemabeviljadeningama demot
riksgäldskontoret.

nämndensiutgångspunktmedlen, medbörHos riksgäldskontoret
högsåbindning desådanmedpå likviditet, placeraskrav att av-ger

kastning möjligt.som

fordringarBevakning av

dentill ersättningkreditinstitutetberättigarKreditgarantin egen-om
lån-till följdlånet, säljsgaranterademed det attdom, avsom avses

ellerlåneförbindelsenenligtbetalningarsinainte fullgör omtagaren
köpeskillingen. Förnämnden godkänthand ochfastigheten säljs under

tid måsteiutvecklingen ochföljaskall kunnanämnden ageraatt
nämndenunderrättarfortlöpandekreditinstitutenförutsättas omatt

egendom.garanteradindrivningsåtgärderoch rörrestantier som
datasystemet.bör kunna skeDetta genom

egendomintressentillvarata närNämnden måste pantsattstatens
kreditmedkorresponderarrutinerutvecklagällersäljs. Det att som
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institutens. Det bedömning SOU 1991 61omöjligt vilkaär göraatt nu en av re-
kan behövas. i förstaJag nämnden hand börattsurser som anser

undersöka möjligheterna länsbostadsnämndemasutnyttja kompe-att
vid fastighetsförsäljningar indrivning fordringar.ochtens av

Nämnden kan också, altemativ, möjligheternaprövaett attsom sam-
ordna exekutionshanteringen kreditinstitut.med I så fall måsteresp.
dock intressekonflikter,de finns mellan borgenär och garanti-som
givare, klaras ut.

Även rutinerna för bevakning fordringar inte behöverom av vara
klara förrän det första skadefallet inträffar, jag det nödvändigtanser

nämnden principiell ställning i frågordessa innanatt verksam-tar
heten startar.

Godkännande underhandsförsäljningarav

Alternativet till försäljning vid exekutiv auktion försäljning underär
hand. Sådan försäljning, liksom frivillig försäljning till prisett som
innebär kreditgarantin mäste infrias, skall godkännasatt nämnden.av
Rutinema vid sådan försäljning följer i allt väsentligt de redo-som

Ävenvisats för bevakning fordringar. här behöver alltså nämndenav
anlita för bedöma det enskilda fallet. Kännedomexterna attresurser

den lokala marknaden oftast nödvändig. förstaIär hand börom
förutsättningarna för medverkan länsbostadsnämndema under-av
sökas. Också regional expertis kan komma ifråga.annan

Eftergift regresskravav

Statens fordran på grund räntelån får efter prövning nämndenav av
efterskänkas under vissa förutsättningar framgår avsnitt 2som av
under Riksdagsbeslut vissa följdfrågor.om

Nämnden behöver härvid underlag kräver kännedom densom om
lokala marknaden ortsprisstatistik, värdering, etc.. Rutinfrågoma
för detta bör lösas samtidigt med rutinerna för bevakning ford-av
ringar.



Datorstöd5 1991 6SOU

kraft-kommittédirektiven,skall, enligtverksamhetNämndens ettges
datorstöd.fullt

huvudsakligen två kommuni-datorstödslösning finns detvalVid av
kreditinstitutentill, medhänsyn nämligenkationsbehov att ta resp.

Fenix.verketsgenom ADB-systemmed boverket
kommunikationenså del möjligtMeningen är att stor avsom

kreditgarantiärendenkreditinstituten enskildaoch inämndenmellan
före-redovisats ion-line. hardator Exempel dettaskall viaske

avsnitt.gående
FDS hosanslutna fastighetsdatasystemetKreditinstituten tillär

fastighetsdataför CFD.Centralnämnden
hur nämndensCFD under förslagfrån hand fåttJag har ett om

rekommenderar nämndenskulle kunna lösas. CFDdatorstöd att
FDS och har förbin-isitt miljöbygger eget system somsammaupp

FDS. Genom FDS kankreditinstitutenmedon-linedelse genom
in-inskrivningsregistret. Deninformationockså hämta frånnämnden

kreditgarantiärendena, kan liggaFDS, specifiki förformation ärsom
FDS-applikationer. Genomkan nåsinte från andrai filer somegna

garantiavgifteruppbördskulle garantigivninglösning ochdenna av
utväxling pappersdokument.heltkunna ske utan av

förordathar lösning.Kreditinstituten denna
alternativet både vad gällersannolikt minst komplexadetDetta är

fackmässig tekniskSåväloch systemuppbyggnad.kommunikation som
Säkerhetsrutiner finnsinom utveckladeredan CFD.finnskompetens

hjälp från CFD för sinNämnden kan få systemtekniskFDS.inom
systemuppbyggnad.

systemuppbygg-därutöver antingenalternativ, finns,De är ensom
Fenix-systemeteller systemlösning.Fenix-miljön helt ärnad i en egen

avståför börutvecklat. Inte talarminst tidsskälheltinte attännu man
alternativ.från dessa

och Fenix-system-FDShar kunskaper bådeStatskontoret, som om
FDS-lösningenCFD-förslaget migdel meddelatochtagithar attet, av

kommunicera med bo-kombineras med möjligheterbör kunna att
Fenix-system.verkets
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Jag under kommande höst med hjälp CFD SOUatt utveckla och 1991avser av
bygga datorstödslösning för bostadskreditnämnden i FDS-upp en
miljön och därvid hålla fortsatt kontakt med Statskontoret inför
kommande upphandling. Kontakt måste också hållas med datainspek-
tronen.



6 Ekonomifrågor SOU 1991 61

riksdagensEnligt kostnaderna för verksamhetbeslut skall nämndens
täckas gäller såväl för för-garantiavgiftema. Detta kostnadernaav
luster kostnaderna för admini-garantier infrias nämndensnär som
stration.

Jag tolkar riksdagens beslut så nämnden skall s.k.att vara en upp-
dragsmyndighet, finansieras påi sin helhet intäkter somsom genom
statsbudgeten med formellt anslag på 1000 kr.etttas upp

förutsätter regeringen kommer förJag fastläggaatt att ramen
nämndens möjligheter disponera influtna garantiavgifter för sinatt
administration.

Inledningsvis finansi-måste dock verksamhet i sin helhetnärrmdens
statsbudgeten. 199091 har anvisatsFör budgetåretöver etteras

ireservationsanslag milj.kr. inte behövt5 Detta anslag har ännu tas
anspråk kan disponeras dels för förberedelsearbete ochutan upp-

administrationhandling före den l januari 1992, dels för nämndens
fr.o.m. 1992. medels-den l januari Jag dennabedömer redan attnu

tillräcklig föranvisning inte både etablera myndigheten t.ex.är att
ADB-upphandling och bedriva till dess garantiavgifterverksamheten

tillräcklig omfattningflyter in i för de löpande kostnaderna.täckaatt
nödvändigtDet därför någon form kredit ifårnämndenär att av

flyterpå medel in. återkomma i dennaJag räknar medväntan att att
fråga senare.

det ekonomiadministrativa frågaUtformningen ärsystemetav en
kommande riksrevi-får under med bl.a.lösas höst samarbeteisom

sionsverket.
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Styrelse rådgivande7 och SOU 1991 61organ

Vid mina styrelsefonn frånhar jag utgått deöverväganden attom
ärenden, handlägga,skall inte den karaktärennämnden är attsom av
de kräver enskilda Bostadskreditnämndenstyrelsebeslut i det fallet.
skiljer sig enligt min mening i detta hänseende från många andra
mindre myndigheter. vilken lek-Den ärendetyp hos nämnden för ett
mannainflytande främst eftergiftervärde ansökningarärav omvore

principi-regresskrav. sådant inflytande kan och börMen ettav avse
ella frågor, myndighetens chef få dessi styrelsen för atttarsom upp
råd.

vanligMot den bakgrunden jag börnämndenattanser vara en
förvaltningsmyndighct in-myndighetens chef bör hasamt att ansvaret
för regeringen för myndighetens ordförande iverksamhet och vara
dess styrelse. Styrelsen bör ha befogenheterdet och deansvar som
följer verksförordningen 19871100.av

Styrelsen bör få ledamöter, inom vad möjligtha for ärsomramen
för tillgångensäkerställa på inom verksamhets-sakkunskapatt
området. Mitt förslag fyra ledamöter myndighetens chef.är utöver
Eftersom styrelsen inte skall frågorbesluta övergripandei änannat
bör med så ofta.kunna räkna den inte sammanträdabehöverattman
Därför torde några för inte be-de ordinarie ledamöternaersättare
hövas.

Bevakningl avsnitt 4 under kreditförsörjningen har jag redanav
samrådjag nämnden förocksånämnt behöverattatt ettanser organ

frågormed i övriga frågorkreditinstituten kreditförsörjning ochom
har samband med bostadsfinansieringssystemet. Av de dis-som

kussioner har haftjag med framgårbostadskreditinstituten attsom
behov sådant.de har rådgivande Det böräven ett utsesav avorgan.

kicditmarknadsrådet.nämnden och benämnas
för närvarande il rådet kan princip de institut,samtliga som om-

kreditgarantisystcmet,fattas finnas får förutsättasföreträdda. Detav
sådant ofta. Rådet börbehovet sker förhållandevismötenär attatt

frågor instituten.kunna föräven intresseta upp av gemensamt
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Organisation8 och personal 1991 61SOU

Det finns allmän från bl.a.regeringens sida, kommitsträvanen som
till i denuttryck s.k. verksledningspropositionen 19868799, att
alltmer överlåta till myndigheterna själva bestämma sinöveratt
organisation och besluta tillsättning tjänster under myndighets-om av

kunnachefen. Detta torde gälla ifråga myndigheteri hög grad om av
det härden storlek, frågaärsom om.

därförJag nämnden skall få bestämma sin internasjälvattanser
inrättaorganisation och under överdirek-tillsätta alla tjänstersamt

tören.
bör inledningsvisNämnden få för bemanningdisponera resurser en

16 årsarbetare,motsvarande inräknad.överdirektörenca
heltVerksamheten Det tidigare erfarenhetär finns ingen attny.

bygga det gällerpå så datoriseradhöggradigt hanteringnär en av
liggerkreditgarantier. Det därför osäkerhet i minmycket be-storen

dömning resursbehovet.av
Ännu osäkerhetsfaktor köpa tjänstermöjligheternaär atten av

länsbostadsnämndema, bl.a. för fordringarbevakning närstatensav
infrias. Behovetgarantier sådana tjänster kommer sannolikt påattav

storleksordningensikt till iuppgå årsarbetaretio eller flera beroende
skadefall.på Osäkerheten bl.a.frekvensen gäller bedömningenav av

framtida ärendevolymer. Också pågåendeden läns-översynen av
bostadsnämndemas framtida organisation skaparuppgifter vissoch en
osäkerhet.

kan alternativtKreditinstituten förifråga dennakomma uppgift,
förutsättningar under Bevakningunder de 4avsnittiangettssom av

fordringar.
inomsåledes de uppstå flera olikakan anled-Det årennärmaste

ningar nämndens dimensionering.till omprövaatt
jag bestämma sin internaTrots nämnden skallsjälvattatt anser

vill jag ändåorganisation överväganden liggerredovisa de som
dimensioneringsförslaget. ibakom därför det följandebeskriverJag

verksamheten ihur organiserad drag.jag böratt storaanser vara
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SOUMed 1991 61tanke på fånämnden kommer ha medarbetare detäratt att
viktigt organisationen flexibel för minska sårbarheten vidgörsatt att
ojämn arbetsbelastning, ledigheter och vakanser. De enheter och
funktioner beskrivs skall alltså uppfattas huvudfunktionersom som
med krav på medarbetarna medverka i andraävenatt en-
heterfunktioner.

Myndighetschefen bör i sitt kansli ha stabsfunktionen som svarar
för vissa övergripande frågor, såsom kreditmarknadsbevakning bl.a.
kontakter kreditinstitutenmed verksamhetsplanering ochsamt upp-
följning.

En enhet bör för den löpande garantigivningen ochsvara upp-
börden garantiavgifter.av

En enhet bör för ersättningen till kreditinstituten ocharman svara
bevakningen intressen i de fall garantier infrias.statensav

Det bör därutöver finnas särskild enhet för övergripande frågoren
administrativ såsom ADB-systemansvar, ekonomi- ochnatur,av

personalfrågor, registratur, intern kontorsservice, etc.
Jag det viktigt regeringen åtuppdraratt snarast statensanser

arbetsgivarverk förhandla vilka anställningsvillkoratt om m.m. som
skall gälla hos nämnden så rekrytering kan påbörjas omedelbartatt
efter övrigtFör får jag beträffande rekryteringsfrågomasommaren.

hänvisa till avsnitt fortsattall, Det arbetet.även



9 Lokaler SOU 1991 61

Enligt riksdagens bostadskreditnämnden lokaliserad iskallbeslut vara
Karlskrona.

Jag har inlett med byggnadsstyrelsens regionkontor ikontakter
Lund för på lokaler Enligttillgången i Karlskrona.undersökaatt
byggnadsstyrelsens tillgången harbedömning på lokaler god. Jagär
redan haft tillfälle alternativstudera närmare, ännuettatt par men
återstår det går någotundersöka fler innan ställning tillatt att ta av
dem.

Helt klart egentligredan samlokalisering iemellertidär attnu en
mening Sparre inte imed boverket möjlig. Lokalernai kvarteret är
detta kvarter fullt utnyttjade.i detär närmaste

Det givetvis inte säkert, flytta innämnden kanär önskvärt, attmen
i sina från Om lösning pålokaler redan brastarten.permanenta en
lokalfrågan åstadkomma före 1992inte möjlig den januarilär äratt
det enligt min på tidenmening bättre sådan och underväntaatt en
flytta in i tillfälliga väljalokaler mindre bra lösning.än att en

Jag behöver lokal inämnden dessutom mindreattanser en
Stockholm för i första kontakterna kreditinstituten,hand med som
alla lokaliserade där.är
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medinstruktiontillFörslag 61199110 SOU

kommentarer

tillsammansnedanredovisasinstruktion för nämndentillförslagMitt
redovisatdär jagavsnittdehänvisningar tillkommentarermed samt

Instruktions-förslaget.förligger till grundöverväganden,de som
också bilagafinnsförslaget som

modelltill föreslagenkommentarAllmän m.m.

skäl förjag anförtharoch rådgivandeStyrelse attavsnittl organ,
i all-myndigheterförgällerden styrelsefonn,habörnämnden som

verksför-grundas påbl.a. börinnebär instruktionenDetmänhet. att
bl.a. myndighets-19871100. reglerarFörordningenordningen

hand-ärendenasuppgifterstyrelsens ochchefens samtansvarresp.
läggning.

framgår jagOrganisation personal,ochavsnitt att attI anser
organisation inrättafå bestämmabör sin internasjälvnämnden samt

följer bl.a.dettaAvtjänster underalla överdirektören. atttillsättaoch
fårorganisation. Detinte har avsnittinstruktionsförslaget något om

beträffande personal-§§10för förslagenföljder i 9 ochvissaockså
tjänstetillsättning.ansvarsnänmd resp.

bostadskredit-med instruktion förFörordning statens
nämnd

minaI avsnitt 3 redovisat övervägan-har jagKommentar
beträffande myndighetensden namn.

Övergripande mål

vid ochkreditförsörjningenskall bevakaNämnden1 § om-ny-att
iinitiativ krävsdebostäder sker på ochbyggnad sätt ta somavsettav

detta syfte.
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Särskilda befogenheter SOU 19915 51

2§ Nämnden skall på begäran utfärda kreditgarantier till kredit-
instituten i enlighet med förordningen 1991000 statliga kredit-om
garantier för bostadsändamål och i övrigt fullgöra de uppgifter som
ankommer nämnden enligt förordningen.

Nämnden skall förvalta och redovisa dessa garantier.

Kommentar till §§I 2 I förslaget till mål och befogen--
heter har jag beaktat de principer gäller för resultat-som en
orienterad styrning i den budgetprocessen.nya

Jag har i avsnitt 3 redovisat hur jag verksamhetensser
övergripande mål.

Nämndens uppgifter och befogenheter i garantiärenden
förutsätts bli reglerade i kreditgarantiförordningen. Jag anser

instruktionen inte böratt detta i huvudsakutanupprepa
endast hänvisa till förordningen.

Verksförordningens tillämpning

3 § Verksförordningen 19871100 skall tillämpas på nämnden.

Kommentar Som i dennämnts allmänna kommentaren
bygger den valda instruktionsmodellen Verksförord-att
ningen i princip tillämpas. Jag finner inget skäl någotgöraatt
undantag från förordningens bestämmelser.



19913 61SOUMyndighetens ledning

nämnden.chef föröverdirektör ärNämndens§4

kommentaren.allmännadenSeKommentar

Styrelsen

överdirektören5högstbestårstyrelse§ Nämndens personer,5 av
ordförande.styrelsensÖverdirektören ärmedräknad.

andradehälftenoch minstordföranden avbeslutförStyrelsen närär
närvarande.ledamöterna är

beträffandekommentarenallmärmaSe denKommentar
varförmotiveratavsnitt 7 sty-ijagharstyrelseform. Vidare

varföroch ersättaremöjligtledamöterså fåbör harelsen som
behövs.inte

Råd

kreditrnarknadsrådet,rådgivandefinnsHos nämnden6 § ett organ,
i frågorrådnämndenförochkreditinstituten attmedsamrådför ge

kreditförsörjning.om

ledamöterandraochöverdirektören sombestårRådet7§ av
ordförande.Överdirektören rådetsärnämnden bestämmer.

rådgivande§§ Behovet6till 7 ett organKommentar av-
skallvilkafå bestämmanämnden börtillskälen somoch att

avsnittframgåri rådetledamöter avvara

Personalföreträdare

påtillämpasskall19871101Personalföreträdarförordningen8 §
nämnden.

kommentaren.allmännaSe denKommentar
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Personalansvarsnämnd SOU 19913 61

9§ Nämndens personalansvarsnämnd består förutom över-av-
direktören och personalföreträdama ytterligare två ledamöterav-

bostadskreditnämnden.utsessom av

Personalansvarsnämnden beslutförär ordförandennär minstsamt en
personalföreträdare och ledamot närvarande.ären annan

Kommentar Då regeringen inte fastställer nämndens
interna organisation undernärmast överdirektören, detär
inte heller möjligt för regeringen här fastställa vilkaatt -

överdirektörenutöver och personalföreträdama skallsom-
ingå i personalansvarsnämnden. Mitt förslag därförär att
bostadskreditnämnden får två ledamöter.utse

I denna paragraf kan det nödvändigt skrivaattvara ut
bostadskreditnämnden för undvika förväxling medatt
personalansvarsnänmden.

Tjänstetillsättning m.m.

Överdirektören10 § förordnas regeringen för bestämd tid.av en

Andra tjänster tillsätts nämnden.av

11 § Förordnande överdirektörens ställföreträdareatt meddelasvara
regeringen för bestämd tid. Det sker efterav anmälanen över-av

direktören.

12 § Andra styrelseledamöter överdirektörenän regeringenutses av
för bestämd tid.en

Kommentar till §§10 12 Se den allmänna kommen--
taren.



fortsatta11 Det arbetet SOU 1991 61

Ännu återstår mycket utredningsarbete innan bostadskreditnämnden
kan påbörja sin verksamhet Somden januari 1992. framgår min1 av

tidigareredovisning i avsnitt har egentliga utvecklingendent.ex. av
datorstödet och vissa arbetsrutiner hunnit påbörjas.inteännu

för avsiktJag har tillträdande chef för nänmden fullföljaatt som
utrednings- och utvecklingsarbetet, personal, förhyrarekrytera lo-
kaler, under hösten 1991. jag regeringenFör detta behöverm.m. av
få befogenheter under tiden fram januari 1992 företrädatill den 1att

intressen i flertalnämndens vid tillsättningavseenden, bl.aett av
tjänster förhymingoch lokaler.av
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Bilaga 1

Kommittédirektiv

1991 26Dir.

förkreditgarantierförnämndInrättande av en
bostäder

1991 26Dir.

1991-04-18.regeringssammanträdeBeslut vid

anför.Lönnqvist,statsrådetChefen för bostadsdepartementet,

Mitt förslag

uppgifttillkallas medutredaresärskild att ut-föreslårJag att en
statligdimensioneringochorganisationförslagarbeta till nyenav

frågakreditgarantier istatligabeviljauppgiftmyndighet med omatt
bostadsbyggande.lån för

Bakgrund

bo-införabeslutatriksdagen nyttförslag har ettPå regeringens att
Beslutetrskr. 92.19909134, BoU4,prop.stadsfinansieringssystem

statligtmedordningennuvarandeslopar den ettbl.a.innebär att man
läns-beviljasidag kanlånsådanabostadslån, dvs.reglerat avsom

Bostadslånbostäder.ombyggnadför eller ut-bostadsnämnden avny-
förkostnadentill räntaräntebidragstatligaförutsättning förgör en

krediten.underliggandebostadslånet och denpå
förlånebehovethelapåbygger ettstödsystemetDet att ny-nya

enda lånprincipiskall tillgodosesombyggnadsprojekt etteller genom
lånemaiknaden i kon-deâigallmännalåneinstitut pålämnas ettavsom



kurrens med andra, investeringslån. Beslutet innebär SOU 1991 61s.k. ocksåett att
del för sådant lån omfördelaskan tiden med Bilaga 1räntorna överetten av

hjälp särskilda lån, s.k. räntelån, låntagaren, i likhet in-medav som
vesteringslånet, på den allmänna lånemarknaden.tar upp

För låneinstituten skall kunna lämna investeringslån till i principatt
hela produktionskosmaden, därutöver räntelån, skall det öppnassamt
möjligheter för instituten erhålla statliga kreditgarantier.särskildaatt
Dessa garantier skall administreras statlig myndighet,av en ny en
nämnd för kreditgarantier för bostäder. Myndigheten skall vara
lokaliserad i Karlskrona bedriva garantigivningoch fr.0.m. den 1
januari 1992.

En särskild utredare bör tillkallas för organisera och förberedaatt
den garantiverksarnheten.nya

Uppdraget

Uppdraget innebär utifrån vad i propositionenatt, som anges om
bostadsfmansiering, utarbeta förslag den huvudsakliga inrikt-ny om

ningen och organisationen verksamheten i den myndighetenav nya
dess dimensionering. Utgångspunkten församt om

utredningsmannens överväganden i dessa frågor bör skapaattvara en
centralt sammanhållen och effektiv organisation där det löpande
arbetet med beviljande kreditgarantier så långt möjligt utförs medav
enkla rutinmässiga metoder. För dessa krav skall kunna uppfyllasatt
bör ytterligare utgångspunkt för utredningsmannenssom en
överväganden gälla verksamheten kraftfullt datorstöd.att ettges

Vad i övrigt gäller uppgiften bevilja kreditgarantier bör särskiltatt
beaktas någon kreditriskprövning från myndighetens sida normaltatt
inte skall ske i det enskilda fallet. Denna prövning långivama haavses
hela för.ansvaret

I myndighetens arbetsuppgifter skall det, utfärda kredit-utöver att
garantier, ingå årliga garantiavgifter förvalta ochatt ta samt attupp
redovisa kreditgarantier. Uppdraget bör därför bestå iäven att ut-

Ävenveckla rutiner för debitering avgifter rutiner för be-av m.m.
vakning kreditförsörjningen sker bör utarbetas.att sättavsettav
Eventuellt behov samordning med övriga aktörer inom verksam-av
hetsområdet kreditinstituten, boverket, länsbostadsnämndemat.ex.
och kommunerna bör här belysas.
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61SOU 1991efter-ansökningarhandläggaskallKreditgarantinämnden även om
Utredaren bör övervägaregresskrav låntagama.statligagifter motav Bilaga I

ansök-dessahanteringrutin förhuvuddragen förredovisaoch aven
behoveventuellabelysassammanhang bör särskiltdettaningar. I av

kreditinstitutensellermed länsbostadsnämndemasamverkan
bevakninggällerorganisation det statensregionala när av

härbörUtgångspunkten ävenregressfordringar attvaram.m.
utredningsmannenbörVidareoch smidiga rutiner.enklatillskapa

skallkreditgarantinhurförslag till riksdagenregeringensbeakta om
ellerfastighetfrivillig försäljning tomträttanspråk vidfå itas av

på grundregressfordringareftergift avsamt avom
144.fastighetsprisutvecklingen prop. 199091

förstyrelseformlämpligingår slutligen föreslåuppdragetI att en
instruktion förtillförslagmyndigheten utarbetaden samt att ettnya

verksamheten.

samrådTidsplan, m.m.

organisationen kanbedrivas skyndsamt densåbörArbetet att nya
bör denUtredarenden 1992.verksamhet 1 januarisin senastpåbörja

till förordningförslagsina ochredovisa överväganden19911 juli en
myndigheten.förinstruktionmed

från boverket,inhämtasunderbör utredningsarbetetSynpunkter
riksgäldskontoret Statskontoret.ochriksrevisionsverket,

19845 tilldir.gäller direktivregeringensutredningen samt-För
utredningsförslagenssärskilda angåendeochkommittéer utredareliga

inriktning.

Hemställan

regeringenjaghemställertill vad jaghänvisning anfört attMed
för bostadsdepartementetchefenbemyndigar

kommittéförord-omfattadsärskild utredaretillkalla avatt en -
förslag till organisa-med fram1976119 uppgift lägganingen att-

kreditgaran-statligamyndighet administreraskalltion somnyenav
organisa-dennagenomförandetförberedabostädertier för samt av

tion,
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besluta sakkunniga,att sekreterare ochom experter, biträde SOU 1991 61annat
utredaren. Bilaga I
Vidare hemställer jag regeringen beslutaratt

kostnaderna skall belastaatt elfte huvudtitelns anslag Utredningar
m.m.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bi-
faller hans hemställan.

Bostadsdepartementet



61SOU 1991

Förslag till Bilaga 2

Förordning
förmed instruktion

bostadskreditnämnd;statens

utfärdad den

följande.Regeringen föreskriver

Övergripande mål

ochvidkreditförsöijningenbevakaskall1 § Nämnden att ny-
initiativdeochpå sättbostäder skerombyggnad avsett ta somav

i detta syfte.krävs

Särskilda befogenheter

tillkreditgarantierutfärdaskall på begäran2 § Nämnden
statliga1991000förordningenmedenlighetkreditinstituten i om
uppgifterdeövrigt fullgöraoch ibostadsändamålkreditgarantier för

förordningen.enligtnänmdenankommer påsom

garantier.dessaredovisaochNämnden skall förvalta

tillämpningVerksförordningens

nämnden.påtillämpasskall19871100Verksförordningen3 §

ledningMyndighetens

nämnden.förcheföverdirektörNämndens§ är4



SOU 1991 61Styrelsen
Bilaga 2

§5 Nämndens styrelse består högst 5 Överdirektörenav personer,
Överdirektörenmedräknad. styrelsens ordförande.är

Styrelsen beslutför ordföranden minst hälftenär och denär andraav
ledamöterna närvarande.är

Råd

6 § Hos nämnden finns rådgivande kreditmarknadsrådet,ett organ,
för samråd kreditinstitutenmed och för nämnden råd i frågoratt ge

kreditförsörjning.om

7 § Rådet består Överdirektören och andra ledamöterav som
Överdirektörennämnden bestämmer. rådets ordförande.är

Personalföreträdare

8 § Personalföreträdarförordningen 19871101 skall tillämpas på
nänmden.

Personalansvarsnämnd

9 § Nämndens personalansvarsnämnd består förutom av-
Överdirektören och personalföreträdama ytterligare tvåav-
ledamöter bostadskreditnärnnden.utsessom av

Personalansvarsnämnden beslutför ordförandenär minstnär samt en
personalföreträdare och ledamot närvarande.ären annan



Tjänstetillsättning SOU 19913 61m.m.

Överdirektören Bilaga 210 § förordnas regeringen för bestämd tid.av en

Andra tjänster tillsätts nämnden.av

ll § Förordnande överdirektörens ställföreträdareatt meddelasvara
regeringen för bestämd tid. Det sker efter anmälanav en av

överdirektören.

12 § Andra styrelseledamöter överdirektörenän regeringenutses av
för bestämd tid.en

Denna förordning träder i kraft den

På regeringens vägnar

Bostadsdepartementet

45





Statens utredningar 1991offentliga

förteckningKronologisk
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C.körkortsadministrationen.K. ringskansli.Bilagedel.14.Denregionalabil-och
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biståndetsorganisationer.och multilateralatrafik Göteborgs- Annex Detochmiljöi Stockholms-

UD.Malmöregionerna.K.
internationellaformerför 50.Bistånd20.Kapitalkosmader försvaretNyainom genom

återblick.Sverigeochu-ländemai FNAnnexfinansiellstyrning.Fö. en-
forsknings-ocharbetslivs-, UD.21.Personregistreringinom

internationellaSl.Biståndmassmedieomrädena,Ju. genomm.m.
Översyn träñbenävara. Annex Särstndier.UD.22. lagstiftningenav om

Alkoholbeskattningen.Fi.52.23. Byggforskningenpä90-talet.Bo.Ett BFRnytt - teknikförflyget.F0.53.Forskningoch2och C.2A.Visstgårdetan Del
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C.mångkulturellaSverige.C.
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offentligaStatens utredningar 1991

Systematisk förteckning

Justitiedepartementet Finansdepartementet
Personregistreringinomarbetslivs-,forsknings- Finansielltillsyn.[2]och
massmedia-områdena,[21] sportsligochekonomiskutvecklinginom ochm.m. trav-

ersättningförideellHIV-smittade skada.[34] galoppsporten.[7]-FrigivningfrånPåfoljdsfrågor. anstalt, Beskattning krafttöretag.[45] [8]m.m. av
Kapitalavkastningerti bytesbalansert.
risingUtrikesdepartememet till ochmiljo-nalur-vid främjandeStatensroll [3]expon.av räkenskaper[37]

internationellaorganisationer.Bistånd [48]genom medmnjön]Räkna Pargasm] och maja.nam.internationellaorganisationer.Bistånd Annexgenom Bilagedel.fäkenskapef [38]
biståndetsmultilaterala organisationer.Det [49] Amohomwkamingen[52]

internationellaorganisationer.Bistånd Annexgenom
d°°.i Wimh FSverige [50]e Utbildningsdepartementet

internationellaBistånd Annexorganisatigenom Särskolan . [30]pnmärkommunalskola.-enSkandia. [51] arkivdepåer.Statens Enutvecklingsplantill år2000.
[31]

Försvarsdepartementet Examination i högskolan.kvalitetskontroll [44]som
Sk°la slmlbmwmmm [54]helhetförsvaret. einomKapitalkostrtader Nyaformerför

[20]styrning.finansiell
ArbetsmarknadsdepartementetAlbatross.DenSally 9-12januariBrandenpa 1990.[33]

teknikförflyget. Flykting-och [53] ochimmigrationspolitiken.[l]Forskning
Spelreglemapåarbetsmarknaden.[13]
Kompetensutveckling [56]utmaning.en-Soclaldepartementet Arbetslöshetsförsälcringenfinansierings--[57]StatensSBU. BeredningUtvärdering för SystemetUt-värde-av

metodik.medicinsk [6]ringav
sjukförsäkringsregister[9]Lokala

Bostadsdepartemntetroll handlingsunderlagInformationens styrningsom -°k°° U5]-°°h BFR r [23]Ett náäsitmââefB kn 90-talet.Denngmmüda.lagstiftning,regler klassifikationerGemensamma och- [43]51-f°&quot;°&quot;5°&quot;°°8&#39;- bostatiskrotiitnitmnti ochStatens organisation-utvecklingepidemiologi,ochForskning kvalitetssä-- dimensionering.[61]utvecklingsprojekt.Spris [l7].ochkring
förhälso-ochInfomtationsstniktur sjukvårdenen- Industridepartementet[18].utvecklingsprocess.

anslutningtilli arbetsgivarperiodfrågorNågra inom översynen lagstiftningen [22]uäñben-âyamav omsjukpenninsförsälcringen.[35] turisttåd.[58]Ettnytt
[42]foster,Aborterade m.m.

Rättvisa.Välfärd. [46]Handikapp, entett
förändringsarbetenexempel inomPåväg- Amâümpsykisktstördaför [47]verksamheter Bilagedel

hmål]12ägâfgâitmKommunikationsdepartementet.. . 2och3 m]
körkortsadminisuationen.bil-ochregionalaDen [14] prikommunfarsøket.Erfaxenhetgxfot-sakenmedavÖverenskommelsetrafiksystem.Storstadens nämndorgartisation.friare [25]om enGöteborgs-Stockholms-miljö itrafikoch ochMalmö-

[19]regionerna.
[39]förareSäkrare
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Systematisk förteckning

Kommunalaentreprenader.Vad möjligtär Enanalys
rättslägetochdetstatligaregelverketsroll. [26]av IKonkurrenseni Sverige kartläggning konkur-en av-rensförhallandenai 61branscher.Del l och [28]

Periodiskahälsoundersökrtingari vissastatliga,kom-
munalaochlandstingskommunalaanställningar.[29]
Nykunskapochförnyelse.[36]
Marknadsanpassadeservice-ochstabsfunktionerny-organisation stödettill myndigheterochav rege-
ringskansli.[40]
Marknadsanpassadeservice-ochstabsfunktionerny-organisation tillstödet myndigheterochav rege-
ringskansli.Bilagedel.[41]
Konkurrensförökadvälfärd.Del
Konkurrensförökadvälfärd.Del
Konkurrensförökadvälfärd.Bilagor.[59]
Olika ändålika.Ominvandrarungdomari detmen
mångkulturellaSverige.[60]

Miljödepartementet
Miljölagstiftningeni framtiden.[4]
Miljölagstiftningeni framtiden.Bilagedel.
Sekretariatetskartläggningochanalys.[5]
Naturvårdsverketsuppgifterochorganisation.[32]
Sverigesnationalrapporttill FNskonferens miljöom
ochutvecklingUNCED1992.[55]-
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