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SAMMANFATTNING

för bank- ochhar ñr planeringen beredskapenRiksbanken ansvaret av
Finansinspektionen har till-betalningsväsendet. emellertidDet är som

beredskapsansvaret endastför detta område. Inspektionen harsynsansvaret
försäkringsväsendet.del sin verksamhet, nämligen det enskildaför en av

tillmyndigheternas kompetens och inteDetta innebär tasatt vararesurser
förhållandet ledaeffektivt krigssituation kan det beskrivnapå sätt. Iett en

motsättningar mellan Riksbanken och Finansinspektionen. Med hänsyntill

nuvarandetill det finansiella områdets vikt under krigsförhållanden denär

därför mindre lämplig.ordningen

fördelbetänkande föreslås för beredskapsplaneringenI detta att ansvaret
Riksbanken till Finansinspektio-bank- och betalningsväsendet flyttas från

förRiksbanken kommer därefter ha kvar beredskapsansvaret denattnen.
för detverksamhet banken i fredstid, medan beredskapsansvarethar

falla Finansinspektionen. Vidarefinansiella området i övrigt kommer påatt
området slåsföreslås de båda funktionerna inom det finansiellaatt samman

till funktionen finansiella området.Det

överflyttningen för beredskapsplaneringen föreslåsTill följd ansvaretavav
förändringar redaktionell karaktär.dessutom vissa av





FÖRFATTNINGSFÖRSLAG

Förslag till

Lag ändring i lagen 1988:1385 Sverigesom om

riksbank

Härigenom föreskrivs i fråga lagen 1988: 1385 Sverigesom om
riksbank

deLs rubriken till 5-8att §§ ändras från Betalningsväsendet till Sedlar och
mynt

dels 30 § skall ha följandeatt lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

30§

Vid laneringen och genomförandet Riksbankens verksamhet i fredavskall krav beaktas totalförsvaret ställer.e som
Det åligger riksbanken Vid beredskapsplaneringenatt an-

för beredskapsplanlägg- skall Riksbankensvara samråda med
ningen på bank- och betalnings- Finansins ektionen fråi or somväsendets område. Härvid skall det nansiellarör oche:omrriksbanken iáedrzorderligutsträck- med Kommerskollegium eâfrâgørning med berörda har sambandsamr utri-som mmyndigheter, heditinstitut och keshandeln

Överstyrelsenandra företag.
civil beredskap skall hd las
underrättad beredskapsplan-om
läggningen.



10

till2. Förslag

BeredskapsforordningeniändringFörordning om

1993:242

1993:242BeredskapsförordningenfrågaiföreskrivsHärigenom om
lydelse,följandehaskall15dels §att

försäkringEnskildfunktionenförordningentill m.mi bilagandels att
ansvarigochområdetfinansiella attDetfunktionenmed somersätts

medmyndigheterövrigaFinansinspektionen samt attmyndighet somanges
krigsförsäkringsnâmnd, StatensStatensfunktioneninomuppgifter anges

Postverket,ochRiksbankenkrigsskadenämnd,
Utrikeshandelfunktionenvidförordningentill somi bilagandels att

Riksbanken.funktioneninomuppgiftmedmyndighet anges

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

15 §

ärmyndighetervilkaframgårförordningdennatill sombilaganAv
ulppgifterinomharmyndigheterövrigaoch defunktionsansvariga som

ärmyndigvilkaockså eterframgårbilagan somAvfunktionerna.
ndigheter.beredskapsm

bestämmelsersärskildaAvbestämmelsersarski daAv
ochcivilbefälhavamasföljeroch attcivilbefälhavamasföljer att verksamhetlänsstyrelsernasverksamhetlänsstyrelsernas

funktioner utövervissaingårutöverfunktionervissaingår 11 bilagan.framgårvadbilagan.framgår avvad somavsom 851988.°1lagen§Enli 30851988:1lagen§ tEnli 30t skall Riks-riksbanverigesdetåliggerriksbanveriges omom splaneringc-beredskawdbankenförRiksbanken att ansvara inansinspemedsamrådaåberedskapsplanlüiggningen en -det fi-frågori rörtionenbetaoch sombank- sväse ersmn medoch Kom-omrádetnansiella64:631område. I lagen om harfrágormerskollegium icivil-ochberedska somkommunal
utrikeshandeln. Imedsambandfinns be-1960: 4försvarslagen

kommunal1964:63lagenkommunala omstämmelser upp-om
civilförsvarslaFenochberedskatotalförsvaret.i frågagifter om bestämmefinns1960:7 ser

i frågauppgifterkommunalaom
totalförsvaret.om be-kyrkligadensamordnarochledercentralstyrelsekyrkansSvenska

kyrklimedavtalatcentralstyrelsenvadmedenlighet aredskapen 1 yrk1981:1216lagentrossamfund. Iandra ngoch omkommuner
kyrkligaför dendomkapitletsbestämmelserfinnsberedskap ansvarom

stiftet.inomberedskapen



11

3. Förslag till

Förordning ändring i förordningen 1992: 102 medom

instruktion för Finansinspektionen

Härigenom föreskrivs 2 § 4 och förordningen3 §att 1992:102 medp
instruktion för Finansinspektionen skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2§

Inspektionen har till uppgift Inspektionenatt har till uppgift att

4. för funktionen En- 4. för funktionenansvara Detansvaraskild örsäkrin enligt finansiella området enli bered-m.m. tbere skaps orordningen skapstörordningen 199 :242,
1993:242,

3§2

leråspektionenskall samråda Inspektionenskall samråda
m mKonkurrensverket i frå Konkurrensverket i fråor om- or om-tillämpningen tillämpningenav a en av a en1956:245 uppgiftsskyl ig- 1956:245 uppgiftsskylom ig-omhet rörande ris- och konkur- het rörande ris- och konkur-
rensförhållan rensförhållanen, en,Riksbanken, Riksgäldskonto- Riksbanken, Riksgåldskonto-- -och Bankstödsnåmndenret i och Bankstödsnämndenret i
viktigare frågor berör Bank- viktigare frågor berörsom Bank-somstödsnämndens verksamhetsom- stödsnämndens verksamhetsom-
råde eller i övrigt har råde eller i övrigtsom harsam- som sam-band med betalningssystemets band med betalningssystemets
stabilitet, och stabilitet,

Överstyrelsen för civil bered- Riksbanken frâgori- rörsom-skapi ñrsvarsberedskapsfrågor, beredsktgsplaneringenför funk-
YjlfVld inspektionen skall hålla tionen finansiella områdetetOverst relsen underrättad enli beredskapsförordningenom tbereds psplanläggningen. 19 3:242, och

Overstyrelsen ñr civil bered--skap i försvarsberedskapsfrågor,
varvid inspektionen skall hålla

Senastelydelse1993:323.

z Senastelydelse1993:88.
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underrättadrelsenOverst om
planeringenbereds

berördalämnainspecket skallenligt första tionensamrådVid st
hövs.uppgiftermyndigheter de som



13

till4. Förslag

1988:570 medförordningenändring iFörordning om

Kommerskollegiuminstruktion för

med instruktion1988:570föreskrivs § förordningenHärigenom latt
lydelse.skall ha följandeKommerskollegiumför

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

§1

litik, utrikeshandelhandlägga frågorKommerskolle ium skall om
andrafrågorna inte ötshandel, i denhandel och mån s aves

enli särskildaärenden i övrigtnäringsrâttsligamyndigheter, tsamt
frågornåringspolitiskollegiet andrabestämmelser. Vidare får ta avaupp

innkeshandelssynpunkt hänslfutsfrån utrikes- ellersärskild betydelse som
ldkollegiet finner särsellerkollegiet för bedömandetill annarssom

behandla.anledning att
handelspolitiska verksamhet ärkollegietsÖvergri ande målet för attDet

i handelnSveriges intressengrundprincip bidra tillmed frihande attsom
näringsrättsli området detärtill På detmed omvärlden tas avara.

till utbytetansvarsområde medveruppgift inom sittkollegiets attatt ava
intressen.enlighet med allmännasker ioch ganstervaror

beredskapsförordningenberedskapsförordningen AvAv
kollegietframkollegiet §1993:242 årframgår1993:242 attatt nåifhetför funk-ansvarighet ñr funk- maransvarig myn 1ar

el.tionen Utnkes AvUtrikeshandetion Av sammaansamma. fram nämn-förordnnågframgår vilkañrordning närma-
följer detta.uppgifter etta.aver som följero erre upgåredska1som avre

Vid avUtprts
skallhandelfunktionen

med Riksban-samrådaêeollegiet
n.

1993:289.lydelseSenaste
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1 INLEDNING

1.1 Förändringarna på finansielladet området

Under år har förhållandena på det finansiella området radikaltsenare
förändrats. Inte minst gäller detta lagstiftningenspå område. Mer eller

mindre all lagstiftning den finansiella verksamheten har settssom avser
och reformeratsöver under det årtiondet. En helt finansiellsenaste ny

miljö har uppstått.

entydigtAtt på definierasätt vad med det finansiellaett som menas
området låter sig inte lätt göras. I utvecklad ekonomi finns behoven av en
mångfald finansiella transaktioner. Dessa transaktioner äger pårum
kapitalmarlcnaden, transformerar sparande till investeringar, fördelarsom
riskerna, skapar likviditet och tillhandahåller väl fungerande betalningsme-
del. Kapitalmarknaden består två delar, dels marknaden för kapitalegetav
eller aktiemarknaden, dels marknaden för lånat kapital eller kredit-
marknaden. Med aktiemarknaden den marknad där aktier och medavses
dem närbesläktade instrument emitteras och Till kreditmarknadenomsåtts.
räknas de tillgångsmarknader där räntebärande värdepapper emitteras och
omsätts därutöver också de finansiella institutens utbud finansi-men av
eringstjânster. Kreditmarknaden i sin brukar delas i delar,tvåtur upp
obligationsmarknaden och penningmarknaden. Obligationsmarknaden år en

förmarknad det långfristiga kapitalutbudet medan det på penningmarkna-
den. handlas med kortfristiga instrument, dvs. i huvudsak instrument med
löptider på till två år. Kreditmarknadens uppgifter kan inte i sin helhetupp
lösas obligations-på och penningmarknaderna, flera skäl inte ärsom av
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därförkreditmarknaden måsteBildentillgängliga för aktörer.små av
tiddel har påytterligare beståndsdel. Dennakompletteras med senareen

eller med andra ordintermedieringmarknaden för finansiellbenämnts -
upplåning till utlåning.inlåning ochför transformeringmarknaden av

omvärlden variti Sverige ifinansiella området har tidigare såvälDet som
Under 1980-talet harförordningar.kraftigt omgärdat lagar ochav

uppdelningentidigare striktadel tagits bort. Denregleringama till stor
löstsförsäkring har i viss månmellan verksamheterna bank och upp.

Marknadskon-regleringar.präglas färrefinansiella utvecklingenDen av
vunnit insteg.informationsteknologi harstyrmedel och modemforma

hela världenfinansiella transaktioner översprids informationNumera om
datakommunikation.med hjälptidsefterslåpningutan av

omfattartidlagstiftningen skett underreformeringDen senaresomav
förBeredskapslagstiftningeni fredstid.dock endast det finansiella området

reforrnering.motsvarandeföremål förfinansiella området har inte varitdet

Beredskapslagstiftningen1.2

kris- och krigssituationer.landet förTotalförsvaret syftar till förberedaatt
beredskapcivil del. Civilin militär ochTotalförsvaret brukar delas i enen

snabbtcivila delar uppnåmöjligheten hos samhälletsdefinieras attsom
krigsñrhållanden.förmåga påfrestningar undermötaatt

krigsförhållandenhuvuduppgifter undercivila försvarets årDet tryggaatt
samhällsfunktionema. Förförsörjningen och upprätthålla de viktigaste att

infrastrukturen iuppgifter det nödvändigt ävenlösa dessa årkunna att en
undvikas.kaos kan Be-sådant sättkrigssituation fungerar på attett

kraftfullt ochmöjligtskall flexibel och detredskapen göra att ageravara
situation. dettai varje Ieffektivt utnyttja befintligasättpå ett resurser

roll.beredskapslagstiftningen viktigspelarsammanhang en
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nuvarande beredskaps-bl.a. kartlägga denUtredningsuppdraget attavser
behovetområdet och bedömaplaneringen det finansiellapå att av

området. Fråganlagstiftning för förbättra beredskapen påytterligare att om
och betalnings-beredskapsplaneringen för bank-föra föröveratt ansvaret

emellertid utredasFinansinspektionen skallväsendet från Riksbanken till

betalningsvâsende ochochmed ñrtur. Innebörden funktionen Bank-av
förRiksbankenFinansinspektionen ochfördelningen mellan ansvaretav

beredskapsplaneringen skall därvid fastställas.

totalförsvaretFunktioner inom1.3

beredskapsförordningen 1993:242Med begreppet funktion enligtavses
totalförsvaret ochsärskild betydelse församhällssektor i krig är aven som

har förmyndighetmed funktionsansvari myndighet ansvaretsomavses eng
funktionsindelningenmed ärsamordningen inom funktion. Syftetbl.a. en

beredskaps-fördela förför såväl fred kriser och krig, ansvaretatt, som
tillräckligt antalverksamhet medför påplaneringen och den ettansvaret

myndigheter.

skall upprätthållassamhållsverksamhetVarje funktion utgörs somav en
i be-den meningverksamhet ivid kriser och i krig. För att som avsesen

verksamhetenfunktion krävsredskapsñrordningen skall attanses vara en
ledsnödvändigt verksamhetentotalförsvaret och detviktig för ärär attatt

central myndighet.av en

övergripandefred detför funktion har imyndighetDen ansvarar ensom
planeringen förkrigsorganisationen,ñr samordningenansvaret av

inom funktionen.beredskapsförberedelserkrigsförhållanden och övriga

myndigheten självfunktionsansvarigakriser och i krig skall denVid

verksamheten inom funktionen.samordna

funktions-myndigheten skyldig upprättafunktionsansvariga ärDen att en
avgränsningfunktionens innehåll ochbeskrivning gentemotsom anger

övriga myndigheterskallfunktioner. beskrivningen ävenandra I anges
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inom funktionen behovet vad gäller organisation ochoch åtgärderav
funktionen.regelsystem inom

myndigheterflertalet funktioner finns uppgifter sköts andraInom som av
för funktionsansvariga myndig-den har funktionen. Denän ansvaretsom

heten skall aktivt samarbeta med dessa myndigheter. Samarbetet består

ofta informellt ofta fordras myndigheternasamrådett attav men sam-
också företagverkar konkret. Inom flera funktionermera agerar som

avtal åtagit sig uppgifter inom totalförsvaret.genom

Överstyrelsen ÖCB för ledning ochför civil beredskap âr ansvarig

beredskapsförbe-samordning samtliga funktionsansvariga myndighetersav
ÖCBredelser. har det övergripande ñr beredskapsplaneringenansvaret
civila delen totalförsvaret. för ledning ochinom den Förutom ansvaretav

ÖCB funktionerna ochsamordning har för Transporteräven ansvaret
Försörjning med industrivaror.

beredskapsmyndighetVissa myndigheter beredskapsmyndigheter. Medär

betydelse för totalförsvaret.myndighet verksamhet har storavses en vars
fortsätta under krigsförhållanden.En sådan myndighet skall sin verksamhet

skall fortsätta sinmyndighet inte beredskapsmyndighetEn ärsom
det möjligt till tillgången personalverksamhet så långt är med hänsyn på

och förhållandena i övrigt.

utredningLedningssystemet för närvarande föremål förär översyn av en
FÖ har till uppgift behovet nuvarande1991:04, överatt se avsom

och föreslå i ledningssystemetfunktioner eventuellt ändringar samt att se
ÖCB:s Bank- och betalningsväsendekompetensområde. Funktionemaöver

Enskild försäkring Försvarsdepartementetsoch berörs intem.m. av
utredning.
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1.4 Riksbankens förslag

skrivelse tillI regeringen den maj bilaga föreslog fullmäkti-7 1992 len
i Riksbanken för beredskapsplaneringen för bankväsendetatt ansvaretge

överförasskall från Riksbanken till Finansinspektionen och riks-att
bankslagen skall ändras i enlighet Fullmäktigedärmed. påtalade denatt
egendomliga situation har inträffat Finansinspektionen har föratt ansvaret
beredskapsplaneringen för endast del sin verksamhet, nämligen för-en av
säkringsväsendet inte ñr den andra delen, bank- och kreditväsendet.men

Till och med den 30 juni Försâkringsinspektionen för1991 ansvarigvar
funktionen Försäkringar Socialförsäkring sambandI medutom m.m.
sammanslagningen Försäkringsinspektionen Bankinspektionenoch blevav
den myndigheten, Finansinspektionen, funktionsansvarig för för-nya
såkringsväsendet och funktionen tillbytte Enskild försäkringnamn m.m.

Den aktuella frågan har berörts tidigare dels i riksbanksfullmäktiges

yttrande det betänkandeöver låg till grund för sammanslagningensom av
de båda inspektionsmyndighetema, Finansiell tillsyn SOU 1991:2, dels

i utredningsrapport den oktober Finansinspektionens18 1991en om
organisation FI 1991:04.

Riksbanken och Finansinspektionen inspektionen bör fåär överens attom
för beredskapsplaneringen för samtliga institut föremål föråransvaret som

tillsyn och inspektionen bör samverka med Riksbanken och Postverketatt
fullgörandetvid uppgiften i den bank-del den rör och betalnings-av

våsendet.

Enligt Riksbanken ligger överflyttningen för beredskapsplane-ansvaretav
ringen väl i linje med den i beredskapsförordningen uttryckta s.k. an-
svarsprincipen dvs. den myndighet för viss verksamhetsom ansvarar en-
i fred skall behålla detta också vid kriser och i krig verksam-ansvar om
heten då upprätthålls i fall föroch sådant då också den nödvändigasvara
beredskapsplaneringen.
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Riksbanken och Finansinspektionen ocksåär Riksbanken efterattense om
föreslagna överföringenden skall ha kvar för beredskapspla-ansvaret

neringen ñr den del det finansiella området tillhör Riksbankensav som
verksamhet i fred och båda myndigheterna lämpligt skallpå sättatt sam-
verka när det gäller hela det finansiella området.

utredningens direktiv bilagaI 4 frågan överföringenattanges om av
för beredskapsplaneringen ñr bank- betalningsvâsendetoch frånansvaret

Riksbanken till Finansinspektionen skall utredas med förtur. Vidare anges
funktionsansvarets innebörd fördelningennärmare ochatt ansvaretav

mellan Finansinspektionen och Riksbanken fastställas.måste
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BETALNINGSVÄ-OCHBANK-2

NÄRMARE INNE-SENDETS

BÖRD

verksamhetsområdeFinansinspektionens2.1

förinstruktionmed1992: 102förordningenenligtFinansinspektionen är,
detillsynen överförförvaltningsmyndighetcentralFinansinspektionen,

medförsäkringsväsendetkreditinstitutenmarknaderna,finansiella samt
socialförsåkringsomrádet.förundantag

för-instruktion,dessförutombestämsverksamhetInspektionens avav
denoch1100verksförordningen 1987:och1986:223valtningslagen av

tillsyn.understårinstitutdereglerarlagstiftning somsom

finansbolag,banker,främstomfattartillsynsområdeFinansinspektionens
försäkringsföretag. Iinstitutfinansiellaoch andra samtkreditaktiebolag

kommerjanuari 1994kraft denträder i lEES-avtaletmedsamband att
kredit-benämnasfortsättningenikreditaktiebolagenochfinansbolagen att

marknadsbolag.

tillsynsverksamhet kanFinansinspektionensförmålenövergripandeDe
Finansin-sundhet.ocheffektivitetstabilitet,sammanfattas i begreppen

dehosverksamhetenkontrollerafortlöpandeuppgifttillharspektionen att
be-utgångspunkt i demedmarknadernaoch påfinansiella aktörerna

huvudsakiinnebärverksamhet. Dettaaktörernasreglerarstämmelser som
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Finansinspektionen skall till säkerhetatt och sundhet råder inom till-attse
synsområdet och förtroendet för de finansiella marknademasatt stabilitet

funktionsfömiågaoch upprätthålls.

Finansinspektionens tillsyn är givetvis i första hand inriktad på de
finansiella aktörernas verksamhet och marknaderna i fredstid. Det
finansiella området är dock fungera iäven olika kris- ochavsett att
krigssituationer. Kravet på säkerhet och sundhet måste därför anses
innefatta även skyldighet för aktörerna hålla viss beredskap föratten en
sådana situationer.

Enligt sin instruktion Finansinspektionen inom den civila delenansvarar
totalförsvaret för funktionen Enskild ñrsäkring enligt beredskaps-av m.m.

förordningen. Denna funktion således vad i fredstid tidigaremotsvarar som
utgjorde Försäkringsinspektionens tillsynsområde. Det enskilda för-
säkringsväsendet består förutom försåkringsföretagen ñrsäkringsmä-av av
klare och understödsföreningar. funktionenI ingår också den statliga
krigsförsåkringen och den statliga krigsskadeersättningen.

Aktörerna försäkringsomrâdetpå företräds Sveriges Försäkringsför-av
bund. Inom förbundet finns Försäkringsbranschens Beredskapskommitté
med uppgift i samverkan med Finansinspektionen handläggaatt bransch-

beredskapsfrågor.gemensamma

Företagsledningen har för försåkringsföretags beredskapsplane-ansvaret ett
ring. Varje försäkringsföretag skall upprätta beredskapsplanen som
inrymmer flertal delplaner. Beredskapsplanenett granskas Finansin-av
spektionen.

2.2 Riksbankens verksamhetsområde

Riksbanken är myndighet underställd riksdagen. Verksamhetsområdeten
fastställs dels i regeringsformen och i lagen 1988:1385 Sverigesom
riksbank, dels i valuta- och kreditregleringslagen 1992:1602.



23

kredit-ochvaluta-för landetsregeringsformenenligtRiksbanken ansvarar
Riks-ochsedlar mynt.har rättRiksbankenoch endast utpolitik att ge

effektivtochsäkertfrämjaregeringsformenenligtvidare ettskallbanken
bl.a.Riksbankenskall ta emotriksbankslagenEnligtbetalningsvâsende.

kreditregle-ochValuta-förutbetalningarochtill görabetalningar staten.
i krig.ochvid kriseruppgiftervissaRiksbankenringslagen ger

till mindrekommitårunderkreditpolitik harochvaluta-Uttrycket senare
hörvalutapolitik. Dettaochpenning-stället talaranvändning. I omman

Riksbanken övergåttochavregleratskreditmarknaden har attmedihop att
kredit-Egentligpenningpolitiken.marknadsoperationerviatill styraatt

före-avseddärregleringar,kreditpolitiska attanvändandetpolitik, dvs. av
krigsförhållanden.underendastkomma

effektivtochsäkertfrämjaregeringsformenenligtskall ettRiksbanken
för be-uppgiftenled i attbetalningsväsende. Som ytterstaett ansvara
dvs.of lastlender attRiksbanken resort,uppträdertalningssystemet som

likviditetssvårigheter. Dennaråkat ibankertill bl.a.krediter somge
betalnings-fungerandevältillsyftarkreditmöjlighet etttryggaytterst att

system.

ochtotalförsvaretförbetydelsestörstaverksamhet ärRiksbankens av
Verksam-verksamheten.förberedskapenplaneraskall ocksåRiksbanken

beredskapsför-imeningfunktion i deninte någonutgörheten avsessom
ordningen.

beredskapsplaneringRiksbankens2.3

organisationBeredskapsplaneringens2.3. 1

bankensdels förberedskapsplaneringenförharRiksbanken egenansvar
planeringeffektivdet finnsföri krig, delsochvid kriserverksamhet att en

samrådabehövsdeti den månskallRiksbankeni övrigt.bankväsendetför
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ÖCB ÖCBmed och hålla underrättad planeringen bank-på ochom
betalningsväsendets område.

Planeringen för bankvåsendet i övrigt bedrivs i praktiken inte Riks-av
banken de berörda bankerna.utan Riksbankens består i dennaav ansvar
del övervakning Över-planeringen sker och denatt hålls aktuell.av av att
vakningen sker i utsträckningstor överläggningar mellan Riks-genom
banken och Svenska Bankföreningen till vilken samtliga banker ärnumera
anslutna, direkt eller indirekt.

Inom Bankföreningen fanns tidigare Bankernas Beredskapskommitté som
ansvarade för beredskapsplaneringen på bankområdet. Kommitténs
uppgifter har i viss utsträckning övertagits Bankernas Säker-numera av
hetskommitté BSK. De cirka fristående90 sparbankemas beredskapspla-
nering handhas Sparbanken Sverige, år representerad i BSK.av som
Riksbanken har utfärdat föreskrifter för bankernas beredskapsplanering
bilaga 2. Dessa fastställdes år 1988 Riksbanken efter samråd medav
ÖCB. Föreskrifterna år dock föråldrade och i behov översyn.av

Beredskapsförordningen är konstitutionella skål inte tillämplig på Riks-av
banken. Eftersom motsvarande bestämmelser saknas för Riksbanken utgår
banken ändå från förordningen i sitt planeringsarbete.

2.3.2 Målen För beredskapsplaneringen

Planeringen beredskapen ñr funktionen Bank- och betalningsvâsendeav
syftar till förbereda denna delatt samhället för kris- eller krigssitua-av en
tion. Med denna utgångspunkt måste planeringen frånutgå bedömningen

hur samhället i kommer förändrasstort och vilka konsekvenserav att detta
får för verksamheten inom funktionen.

Inom det civila försvaret utgår i beredskapsplaneringen för närvaran-man
de från fyra olika s.k. hotbilder; nämligen

strategiskt överfallett-
väpnat överett kust alternativt landgrânsangrepp-
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neutralitetssituation ochen-
krissituation.en-

Indelningen följer den programplan för det civila försvaret harsom
ÖCBupprättats inom och beredskapsplanering skall innefatta förberedelser

ñr dessa hotbilder.

militärtEtt Sverige detutgör allvarligaste hotetmot vårangrepp mot
nationella säkerhet och skall den viktigaste utgångspunkten förvara
planeringen. Det skall finnas betryggande beredskap omedelbart mötaatt

s.k. strategiskt överfall. Under förutsättningett politisk förvarning skallav
förmåga också finnas möta väpnat vid kusten elleratt ett land-angrepp
gränsen.

2.4 Regleringen Riksbankens funktionsan-av

svar

2.4.1 Riksbankslagen

Riksbanken skall vid planeringen och genomförandet sin verksamhet iav
fredstid beakta de krav totalförsvaret ställer. Riksbanken är,som som
tidigare anñrts, ansvarig för beredskapsplaneringen funktionen Bank-av
och betalningsväsende. Anledningen till detta ligger på Riks-att ansvar
banken hänger med bankens främja säkert ochatt ettsamman ansvar
effektivt betalningsväsende.

Riksbanken skall i samband med beredskapsplaneringen samråda med
ÖCBberörda myndigheter, kreditinstitut och andra företag och hålla

underrättad planeringen.om
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Beredskapsförordningen2.4.2

tillämplig påformellt inteberedskapsförordningenanförts ärtidigareSom
dockmyndigheter utgårfunktionsansvarigaövrigaRiksbanken. Liksom

beredskapsarbete.sittförordningen vidfrånbanken

myndig-olikabestämmelserberedskapsförordningen finns närmareI om
bl.a.juli 1993den lFörordningenberedskapsansvar.heters ersatte

funktionsför-regleradetidigareledningsförordningen 1986:294 som
övergripandesaknadesledningsförordningens tillkomstdelningen. Före en

civilatotalförsvaretsföroch i krigledningsstruktureni fredreglering av
del.

ledningsförordningenitidigarefinns liksomberedskapsförordningenI -
civilatotalförsvaretsinomfunktionernade olikauppställning överen-

flertaletförochmyndighetansvarigfunktionvarjedel. För anges
uppgifter inomharmyndigheterövrigadeävenfunktioner somanges

med iintebetalningsväsende finnsochBank-Funktionenfunktionen.
tillmed hänsynregeringenberor påuppställning. Dettadenna att -

underställd riksdagendirektmyndighetRiksbankens ställning avsom --
skallRiksbankenuppgiftervilkakan bestämmakonstitutionella skäl inte

Riksbanken iinkluderakunnasigdärför inteRegeringen harha. ansett
Riks-dock erinraninnehållerFörordningen attuppstållningen. omen

betalningsväsendet.ochför Bank-myndighetfunktionsansvarigbanken är

betalningsväsendetför Bank- ochFullmaktslagar2.4.3

kap. 6 §stöd 13medriksdagenvilkenlagfullmaktslag ärEn avgenomen
fullmaktregeringen rätt attregeringsformenkap. 7 §eller 8 ger --

i lag. Enskall reglerasområdenföreskriftermeddela på armarssom
sig i krigbefinnerSverigeenbart närgällerenligt kap. 6 §fullmakt 13

förhållanden ärextraordinäraandrarådereller detkrigsfaraeller som
gäller§enligt kap. 7fullmakt 8krigsfara. Enkrig ellerföranledda av

i fredstid.vid kriserocksådäremot
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frånBortsett den fullmaktslagstiftning det enskildarör ñrsäkringsvä-som
sendet i krig eller vid krigsförhållanden och för närvarande föremålärsom
för översyn krigsförsäkringsutredningen FI finns1991:01, följandeav
fullmaktslagar för det finansiella området.

Lagen 1957:684 betalningsväsendet under krigsförhållanden ochom
kungörelsen 1964: 18 med vissa föreskrifter angående tillämpningen av
lagen 1957:684 betalningsväsendet under krigsförhållanden reglerarom
frågan statliga betalningar i krigstid vissa frågor rörande betal-samtom
ningsmedelsförsörjningen, dvs. landets försörjning med sedlar och mynt.

Lagen 1940:300 angående förordnande anstånd med betalning gäldom av
moratorielag regeringen bl.a. möjlighet under krig ellerm.m. attger av

krig föranledd kris förordna anstånd med betalning skuld, antingenom av
generellt eller för viss skuld eller viss gäldenär.

Enligt lagen 1940:79 utsträckning tiden för upptagandeom av av
vâxelprotest vid krig eller krigsfara får regeringen efter hörandem.m. -

riksbanksfullmäktige bl.a. meddela anstånd med tiden för uppvisandeav -
växel eller check.av

Enligt lagen 1992: 1602 valuta- och kreditreglering får regeringenom -
efter samråd med Riksbanken förordna valutareglering Sverigeom om-

iär krig eller krigsfara. På framställning Riksbanken kan regeringenav
även under vissa andra extraordinära förhållanden förordna härom.
Valutareglering innebär vissa s.k. valutatransaktioner inte fåratt ge-
nomföras Riksbankens tillstånd. Har regeringenutan beslutat valuta-om
reglering får den efter framställning Riksbanken även förordnaav- -

kreditreglering. Detta innebär Riksbanken får besluta utlånings-attom om
reglering, emissionskontroll, räntereglering och placeringskrav.

Utöver nämnda fullmaktslagar finns fullmakt.nu typen annan av
Regeringen kan i särskild bestämmelse i lag, i övrigt är avsedden en som

tillämpas i fredstid,att möjlighet föreskriva undantag från lagenattges
under förutsättning riket är i krig, krigsfara eller liknandeatt förhållanden.
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börs-1992:543kap 5 § lagenfullmakt 10exempel sådan ärpåEtt omen
clearingverksarnhet.och

betalningsväsendeochFunktionen Bank-2.5

betalningsväsendetoch2.5.1 Bank-

ÖCB 199495för årenupprättad inomprogramplantotalförsvaretsI -
betalningsväsende påochBank-ñr funktionenmålet199899 anges
krigssituation kunnaskall iNödvändiga betalningarföljande sätt. en

skulleoch såbetalningssystemtekniskafredstidabasisutföras på omav -
samhällsfunktio-vitalatjänster fråndatorstöd ochcentraltkrävas utan-

penningmedel och primärakontantaofrånkomliga behovetDet avner.
tillgodoses.banktjänster skall kunna

till-grad kunnatillfredsställandekrissituation iiRiksbanken skall en
medsätt änBetalningar påi hela landet.ochhandahålla sedlar annatmynt

skall kunnaAllmänheteninom landet.utförasskall kunnakontanter
Detochinsättningarför sinasig bankkontoanvända uttag pengar.avav

i samråd medRiksbankenformuleratsfunktionsmålet harövergripande av
jfr bilaga 3.övriga aktörer,funktionens

Sedlar och2.5.2 mynt

utsträckningdenfinns iochtill sedlarRiksbanken skall myntatt somse
ñrtraditionelltkallasvadBanken harmarknaden efterfrågar. ansvaretsom

i krig.vid kriser ochi fred,gäller bådepenningrnedelsförsörjningen. Detta
ochsedlarberedskapslageruppgift har Riksbanken mynt runtdennaFör av

Riksbankensuppgiften skerAdministrationeni landet. genomavom
kontor.sammanlagt 19regioner medfinns femorganisation.regionala Det

ned.skall läggaskontordessadock beslutat åttaRiksbanken har att av
tjänsterpostvåsendetsochbankernasmöjlighetocksåRiksbanken har att ta

i anspråk.
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Postens och bankernas kontor skall i krig långtså möjligtsom- -
fungera på sätt i fredstid. Om kontor någon anledningettsamma som av
inte längre kan bedriva sin verksamhet får kontoret stängas och verksam-
heten skötas närliggande kontor.av

Tillverkningen sedlar och sker vid Tumbamynt Bruk Aktiebo-av numera
lag, vilket är Riksbanken helägt dotterbolag.ett För användsav transporter
i allmänhet Riksbankens vârdetransportbilar även posttransporteregna men
och vârdetransportföretag utnyttjas.

2.5.3 Betalningsfonnedlingen

Med betalningsförmedling närmast den överflyttningavses av pengar
mellan olika bank- eller postgirokonton sker med hjälp de tvåsom av
gireringssystemen postgirot och bankgirot. En viktig beståndsdel i
betalningsförmedlingen denär clearing bankernas till godohavandenav som
sker i Riksbanken den s.k. riksbanksclearingen.-

Enligt gällande bestämmelser har Postgirot i kris- eller krigssituationer en
huvudfunktion inom betalningsförmedlingen. För sådana situationer finns
planer ñr begränsa den centrala driftenatt i Stockholm och utlokalisera
postgiroverksamheten. Regeringen har föreslagit förordningenatt
1974:591 skyldighet för statlig myndighet anlita Riksbanken ellerom att
Postgirot, skall upphävas i samband med Postverket ombildas tillatt
aktiebolag. Om skerså kommer möjligheten till ökad konkurrens troligen

minska Postgirots rollatt vad gäller statliga myndigheters betalningar.

Postgirot utför betalningar till, från och mellan konton. Det finns cirka 1,9
miljoner postgirokonton och cirka 1,8 miljoner personkonton admini-som

postgirot. Personkontonastreras administreras på entreprenad Nord-av av
banken. Postgirots huvudsakliga verksamhet förlagdär till Stockholm. In-
och utbetalningar sker dock till övervägande del vid postkontoren,
inklusive postservicestållen i butik, och hos lantbrevbårama irunt om
landet. Det finns tillsammans cirka 4 700 kontaktstållen för allmänheten.
För kris- och krigssituationer finns det, tidigare anñrts, planer för attsom
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följd. finns förDetdriften med utlokaliseringden centralabegränsa som
idag ingenbankgirot finnsFörcirka bankkontor.närvarande 3 000

Stockholm inteverksamheten iden datoriseradealternativ lokalisering. Om

läggas ned.bedrivas får denlängre kan

eller olikakonton iöverföringar ske mellankanVia bankgirot samma
Överförings- ochdessa konton.till och frånliksom betalningarbanker

ADB-media.blankett eller viaantingenkan lämnas påbetalningsuppdrag
denutjämnaskvittas sedanolika bankerTransaktionema mellan genom

riksbanksclearingen.s.k.

riksbanksclearingentill följddatakommunikationema fåriavbrottEtt att
räkningför bankernasdärför påBankgirot hållerfungera.upphör attatt

riksbankskon-clearing vidregionalför PC-baseradutveckla systernett en
krig.i kris ochClearingi landet, benämnd CLIKKtor ute

krigstidföretag skall ikrigsviktigaellerfrån kommunerBetalningar staten,
gäller ocksågenomföras. Dettaoch alltid kunnaha prioritet måstehögsta

finns i lagenbetalningarstatligaBestämmelserutbetalning löner. omav
tillhörande till-ochkrigsförhållanden. Lagenunderbetalningsväsendetom

utredningsuppdragetiförâldrade. ingårlämpningsförordning Detär att se
lagstiftning.dennaöver

till s.k.ha tillgång P-krigsförhållandenskall underVarje fysisk ettperson
skallkontosina Dettai bank förprioriterat kontokonto pengar.---

Andra kontonhelst.postkontorvid vilket bank- ellerkunna disponeras som
kontoförande kontoret.endast vid detkunna disponerasP-kontot skallän

disponera övermöjligttill det inte ärKrigshandlingar kan leda attatt
P-konton.medel andra konton änpå

utlandettillbetalningsströmmamakan krävaExtraordinära förhållanden att
administreraRiksbankenfalli sådant påregleras. ankommerDet att

admi-dagligamedverkar i denbankernakrävs dockregleringen. Det att

nistrationen.
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2.6 Bank- och betalningsväsendet andra-
funktioner

För kunna upprätthålla beredskapatt för tillfredsställande betalningsför-en
medling är den funktionsansvariga myndigheten beroende andraav
funktioner. Riksbanken förär Bank- och betalningsväsendet främst
beroende Postbefordran även Transporter, Energiförsörjningav men av
och Telekommunikationer.

Postverket är funktionsansvarig myndighet för postbefordran och tele-
kommunikationer. Regeringen har föreslagit Postverket skall bolagise-att

Post- och Telestyrelsen kommer bli funktionsansvarig myndighetras. att
för postbefordran. Styrelsen kommer även för telekommuni-att svara

ÖCBkationema. funktionsansvarigär myndighet för Närings-transporter.
och teknikutvecklingsverket NUTEK för energiförsörjningen.svarar

Även distributionen sedlar och till de lokala riksbankskontorenom myntav
förutsätts kunna upprätthållas med Riksbankens transportorganisation är
postdistributionen viktig för vidaretransporter från riksbankskontoren till

och bankkontor liksom förpost- försändelser avseende postgiro och
bankgiro.

Pâ sätt funktionen Bank- och betalningsväsende är beroendesamma som
vissa andra funktioner denär betydelse för funktionen Utrikeshan-av av

del. Kommerskollegium funktionsansvarigär myndighet för Utrikeshandel.
Kollegiet därigenom för regleringen varuutbytet med andrasvarar av
länder. Riksbanken håller utländska valutor och guld ien reserv av
valutapolitiskt syfte. Reserven är alltså inte avsedd för importfmansiering.

funktionenI Bank- och betalningsväsende kan betalningstrañken med
utlandet räknas in. Denna betalningstrafik är väsentlig för funktionen
Utrikeshandel. Härmed sammanhänger frågor valutareglering.om
Ansvaret för denna verksamhet bör inte överflyttas till Finansinspektionen.
Verksamheten bör i fortsättningen inte ingå i funktionen Bank- och
betalningsväsende. Verksamheten bör kvarstå i Riksbanken.
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ÖVERVÄGANDEN FÖR-3 OCH

SLAG

3. 1 Beredskapen på finansielladet området

Överflyttningen3.1.1 för funktionen Bank- och be-ansvaretav
talningsväsende

FÖRSLAG: förAnsvaret beredskapsplaneringen för funktionen Bank-
och betalningsväsende ligger på Riksbanken. Detta innebär bl.a. att
Finansinspektionen har beredskapsansvaret endast för del sinen av
fredstida verksamhet. förAnsvaret beredskapsplaneringen på bank- och
betalningsväsendets område bör därför flyttas från Riksbanken till
Finansinspektionen.

Riksbanken planerar för närvarande för kris- och krigssituationer bank-på
och betalningsväsendets område. Finansinspektionen utövar tillsyn över

område. två olika myndigheterAtt arbetar med delvissamma samma
uppgifter innebär myndigheternas och kompetens utnyttjasatt påresurser

ineffektivt sätt.ett

En myndighet med för viss samhällsviktig verksamhet i fred skallansvar
behålla detta också vid kriser och i krig verksamheten då skallansvar om
uppråtthållas. Denna princip kallas inom totalförsvaret ansvarsprincipen.
Principen följs inte detpå finansiella området.

2-134385
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ansvarsprincipen skall gälla fullt också det finansiellaFör på områdetatt ut l
bör tillsynsansvaret beredskapsansvaret liggaoch på ochen samma
myndighet. innebär för beredskapsplaneringen för bank-Detta att ansvaret

betalningsväsendet bör överföras till Finansinspektionen.och Riksbanken,
ÖCBFinansinspektionen och bör ske. Inspektionenår så börattense om

ÖCB.funktionen Riksbanken,inom samverka med Postverket och

mellandet gäller samverkan Riksbanken och Finansinspektionen detNär år
Äveninte tillräckligt med samråd. aktivatroligen enbart åtgärdermera

bli nödvändiga för effektiv samordning beredskapsplaneringentorde en av
finansielladet området.på

3.1.2 Fördelningen Riksbanken Finans-mellan ochansvaretav
inspektionen

FÖRSLAG: Riksbanken bör ha kvar beredskapsansvaret ñr sin egen
Finansinspektionen ñrverksamhet, medan har beredskapsansvaret bank-

betalningsväsendet i övrigt. Finansinspektionen kommer efteroch
överflyttningen beredskapsansvaret ñr bank- och betalningsväsendetav

sitt tillsynsområde.ha beredskapsansvaret för hela Funktionemaatt
och Enskild försäkring bör därförBank- och betalningsvåsende m.m.

slås till funktionen Det finansiella området.samman

Riksbankens verksamhet för sedlar och valutareservenI år ansvaret mynt,
eventuell krigsförhållanden liksomoch valuta- och kreditreglering underen

uppgiften of direkt betydelselender last ñr beredskapsplane-resortsom av
det finansiellaring på området.

Finansinspektionen föreslagnakommer efter den överflyttningen haatt
beredskapsansvaret för förde funktioner närvarande benämns Bank-som

betalningsvåsende och Enskild försäkring Funktionema,och m.m. som
inspektionens tillsynsomráde, bör slås till funktionmotsvarar samman en

benämnd finansiellaDet området.
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beredskapsplaneringenUppläggningen3.1.3 av

FÖRSLAG: Beredskapsplaneringen Finansinspektionen bör läggasinom
vid beredskapsplane-särskild befattningshavare. Inspektionen börpå en

översiktlighet.för det finansiella området efter Detalj-ringen sträva
planeringen bör ske hos de enskilda instituten.

det enskildaFinansinspektionens beredskapsplanering det gällernär

särskild befattningshavare.försäkringsområdet utförs för närvarande av en
Även omfatta helasedan beredskapsansvaret har utvidgats till detatt

utföras befattnings-finansiella området bör planeringsarbetet kunna av en
befattningshavaren dockinlednings- och övergângsskede kanhavare. I ett

förstärkning. Finansinspektionen själv kunna bestämma hurbehöva bör

arbetet med beredskapsplaneringen skall läggas upp.

ÖCB föreskrifter för planeringsarbetethar formellt möjligheter meddelaatt
finns behov sådana föreskrifter. Generellthar inte detansett att avmen

viktigt den funktionsansvariga myndigheten intedet dockärsett att
i detaljplanering efterfördjupar sig alltför mycket strävarutan en

Detaljplaneringen i stället ske hos de olikaöversiktlig planering. bör

instituten uppfyller sin delinstituten inom funktionen. Kontrollen att avav
överläggningar mellan Finansin-verksamheten kan ske t.ex. genom

företrädare föroch Bankföreningen eller andra centralaspektionen

instituten.

3.1.4 Finansieringen beredskapsarbetetav

FÖRSLAG: beredskapsplaneringFinansiering Finansinspektionensav
tidigare, dvs. de s.k. tillsynsbidragen.bör ske sättsamma som genom

kris-finansiella instituten skyldiga upprätthålla beredskap för ochDe är att
beredskapsplaneringenkrigssituationer. Finansinspektionens kostnader för

tillsynsverksam-bör därför finansieras den ordinariepå sättsamma som
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de tillseddatillsynsbidrag erläggsde s.k.dvs.heten, avsomgenom
Finansin-finansieringjfr förordningen 1992:1042instituten avom-

verksamhet.spektionens

ochsedlarRiksbankslagens bestämmelser mynt3.1.5 om

FÖRSLAG: riksbankslagenbestämmelser iRubriken till de som avser
ochBetalningsväsendet till Sedlarfrånoch bör ändrassedlar mynt.mynt

ñrsörjning medför landetsRiksbankensbestämmelser rörDe ansvarsom
Rubriken till dessariksbankslagen.i 5-8återfinns §§sedlar och mynt

till följd tidigareRubrikenBetalningsväsendet. ärbestämmelser är av
ändras tillbör därförmissvisande. Rubrikeninadekvat ochlämnade ñrslag
exakt vadinnehållet beskrivermedrubrik detSedlar och Enmynt. mer

reglerna avser.

funktioneruppgifter inom andraRiksbankens3.1.6

FÖRSLAG: samverka medskyldigbörFinansinspektionen attvara
finansiellafunktionen Detberedskapsplaneringen förvidRiksbanken

beredskapsförord-framgåSamverkansskyldigheten börområdet. av
inspektionens instruktion.ochningen, riksbankslagen

Riksbanken vidsamverka medskyldigtKommerskollegium bör attvara
SamverkansskyldiUtrikeshandel.funktionenberedskapsplaneringen för g-
riksbankslagen ochberedskapsförordningen,framgåheten bör av

kollegiets instruktion.

Bank- ochñrfunktionsansvaretefter överflyttningenRiksbanken har av
området ochfinansiellafunktionerna Detuppgifter inombetalningsväsendet

funktionsansvarigasamverka med deRiksbanken skallUtrikeshandel.
beredskapsför-samverkansskyldighet bör framgåmyndigheterna. Denna av

funktionsansvarig myndighetsrespektiveriksbankslagen ochordningen, av
instruktion.
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uppställning funktioner inteberedskapsförordningens överRegeringen har i

Orsaken härtillnuvarande funktionsansvar.Riksbanken och desstagit med
verksamhetkonstitutionella skäl Riksbankensregeringenâr att av -

uppgifter Riksbankeninte kan bestämma vilkariksdagenbestäms av -
i för-finns meddock inte hindra Riksbankenskäl börskall ha. Dessa att

uppgifterRiksbanken haruppställning och det därordningens attatt anges
eftersomoch Utrikeshandel,finansiella områdetfunktionerna Detinom

riksbankslagen.Riksbanken enligtuppgifterna ålagts

EES-avtalet och EU3.2

aprili och iSverige medlemskap EG 1992ansökte1991Sommaren om
skapaoch EFTA-ländematräffades avtal mellan EG ettattett gemen-om

nyligen ombildats tillsamarbetsområde, harekonomiskt EES. EGsamt
1995 medanikraft tidigast årsvenskt medlemskap i EU kan trädaEttEU.

januariEES-avtalet gäller fr.0.m. den 1994.1

eventuellt EU-medlernskap ellerfrågasammanhanget viktig äriEn ettom
och krigssitua-i kris-EES-avtalet påverkar Sveriges möjligheter attom

betalningsförmedlingenextraordinära åtgärder förvidtationer att trygga
åtgärderför sådanasedlar och eller planeratillgångenoch på attmynt att

vidtas.skall kunna

finns förslagvissa områden påi utvecklingsfas.befinner sig InomEU en
fortfarande hurförhandlarandra områdenEU-regler och på man omnya

utvecklas och fördjupas. Detpolitiska samarbetet skallekonomiska ochdet
EU-med-konsekvensernaför inte bedömadärför närvarandegår ettatt av

lemskap.

EU-medlemskap, eftersombindandeEES-avtalet inte likaär ettettsom
tillspetsadUtrikespolitisktfrånträda avtalet viddeltagande land kan t.ex. en

nationellbehållaockså Sverigesituation. Avtalet tillåter separatatt en
i kris-har möjlighetövriga världen. Sverigehandelspolitik attgentemot

dockpraktiken ärvalutarörelserna. Ioch krigssituationer reglera t.ex.
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handlingsutrymmet för ensidiga svenska åtgärder alltmer kringskuret redan
den långtgående ekonomiska integration EES-avtalet medför.genom som

Så långt det kan bedömas lägger varken EES-avtalet eller eventuelltettnu
EU-medlemskap hinder i ñrvägen den föreslagna överflyttningen av

för beredskapsplaneringen för det finansiellaansvaret området.

3.3 Nya i beredskapsplaneringengrepp

Den ökade internationaliseringen och integrationen med framför allt övriga
Europa medför förutsättningarna på det finansiella området ständigtatt
förändras. Intemationaliseringen och övriga Förändringar i samhället ställer

krav flexibilitetpå och lyhördhet hos alla inblandade.stora För be-
redskapen på det finansiella området innebär detta planeringen inte fåratt

statisk. Den helamåste tiden sig till rådande förhållanden. Envara anpassa
del den befintliga beredskapsplaneringen föråldradstor år och i stortav

behov över. förAnsvaret detta ligger främst den funktionsan-att påav ses
svariga myndigheten även de olikapå aktörerna på det finansiellamen
området.

Ett tecken viljapå modernisera och rationalisera planeringenatt av
beredskapen år bankernas projekt Nya i beredskapsplaneringen.grepp
Projektet beskrivs i från maj 1993. Projektet startadesrapporten av
arbetsgruppen med uppgift bankernasöver beredskapsplanering.att se

I föreslås helt inriktning för planeringenrapporten beredskapenen ny av
hos bankerna. Bland vill över bankernas ledningsfunktion,annat man se

till samtliga banker planerar sin krigsorganisation förbättraatt ochsamtse
modernisera informationen på området. Framförallt vill bankernasattman
beredskap till de strukturella förändringar i banksystemetstoraanpassas

skett under år.son1 senare
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1992-05-07 Dnr 92-7-DIR

SVERIGES
RI KSBAN K

Finansdepartementet

1 SAMMANFATTNING

Fullmäktige i riksbanken föreslår i skrivelsedenna
regeringenatt i proposition till riksdagen måtte

dels framlägga förslag beredskapsplanlägg-attom
ningen för bankväsendet frånskall riksban-överföras

tillken finansinspektionen föreslådels härav föran-
ledd ändring i riksbankslagen. föreslagnaDen
ändringen innebär tillika i riks-lagenatt attanges
banken vid beredskapsplanläggning sin verksamhetav

finansinspektionensamverkar med gällervad bank- och
betalningsväsendet och kommerskollegiummed vad gäl-

utrikeshandeln.ler

GÄLLANDE BESTÄMMELSER2

första riksbankslagenI 30 § stycket stadgas vidatt
planeringen och genomförandet riksbankens verksam-av

ihet fred skall de krav beaktas totalförsvaretsom
ställer. andra stycketI åläggesparagrafav samma
riksbanken att för beredskapsplanlâggningenansvara
på bank- betalningsvâsendetsoch område. Riksbanken

därvid,skall enligt ivad lagrum ytterligaresamma
samrådastadgas, med berörda myndigheter, kredit-

institut och andra företag och underrätta överstyrel-
för civil ÖCBberedskap beredskapsplanlâgg-sen om

ningen.

förordningen ledning1986:294I samordningochom
inom totalförsvarets civila ledningsförord-del
ningen indelas myndigheternas verksamhet i totalför-

i olika funktioner. isvaret förordningen5 § upptar
över funktioner.schema dessaett För varje funktion

vilken myndighetdär för dennasanges som ansvarar
beredskapsplanläggning beträffandesamt flertalet
funktioner vilka myndigheteräven andra kan hasom
uppgifter inom funktionen. Funktionen Bank- och
betalningsvåsende ej medtagits idockhar detta

på regeringen ejschema beroende sigatt ansett kunna
i riksbankensförordning reglera hänsynmeden ansvar
till såsom riksdagens myndighet.ställningbankens en
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funk-ledningsförordningen täckaiFör dennaatt även
erinrani intagitstion andra stycketdock 5 §har en

citerade i riksbanksla-stadgandet 30det §ovanom
gen.

ledningsförordningenbeträffande härövrigt skallI
i sin enligt förordningenlydelsedennaattanges

ändring ledningsförordningen såsomi1991:1283 om
Enskildfunktion msärskild försäkringupptar men

finansinspektionen såsom ansvarig samtmyndighetmed
krigsförsäkringsnämnd krigsskade-och statensstatens

uppgiftermyndigheter medsåsom inomnämnd samma
funktion.

BAKGRUND3

utredningTidigare3.1

ledningsförordningenenligt attTidigare gällde 5 §
ansvarigförsäkringsinspektionen planeringsmyn-var

Enskild försäkring dåfunktionendighet för mm
SocialförsäkringFörsäkringar m.utombetecknad m

bankinspektionensammanslagningen för-ochEfter av
vilkensäkringsinspektionen 19909l:l77prop 44,NU

anledninglagen 1991:936 medfastlagts avgenom
inrättande ochfinansinspektionens förordningen

instruktion finansinspektionenför harmed1991:937
Enskild försäkring följtförplaneringsansvaret mm

myndighetens övertagande för-i denmed nya av
uppgifter.säkringsinspektionens egendomligaDen

inträtt finansinspektionendärmed attsituationen har
förberedskapsplaneringsansvar sindelenhar ena av

försâkringsväsendet, ej för denverksamhet, men
kreditvâsendet.ochbank-andra,

uppmärksammaderiksbankeni berördaFullmäktige den
betänkandeöver detsitt yttrande legatifrågan som

sammanslagning de inspektiensbådaförtill grund av
tillsynFinansiell ochmyndigheterna, 1991:2sou

fördelning bered-förframhöll att ansvaretaven
betalningsväsendetinomskapsplanläggningen borde

göras.

dendärefter utredning beträf-behandladesFrågan av
organisationfinansinspektionens gjordesfande avsom

generaldirektör och Chef såsominspektionens ensam-
utredning uttalade: skålfleradenna nattutredare. I

inomberedskapsfrågor bankemrádet, utomför atttalar
överförsbetalningsmedelsförsörjningen, från riksban-

Fifinansinspektionen 1991:04 sid I24.tillken
promemoria har fullmäktige idennaöveryttrande

tidigaresitt ochhänvisat till yttranderiksbanken
finansinspektionenåligga attbördetuttalat att

beredskapsplanläggningen i samt-följa och styraupp
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liga institut tillsyn.står inspektionensundersom
samrådförändring ii riktning övervägasEn denna bör

såväl civilriksbankenmed förÖverstyrelsensom
beredskap.

Enighet finansinspektionensalltså råda mellansynes
ledning riksbanken finansinspektionen böroch att
övertaga inspektionenberedskapsplaneringen för

övrigtunderställda institut. ligger försåAtt sker
också i linje i lednings-med den stycketförsta4 5
förordningen principenuttryckta allmänna att myn-en
dighet iviss skallmed för fredverksamhetansvar en
behålla också krigdetta verksamhetenunderansvar om
då upprätthålles i sådantoch för defall svara
beredskapsförberedelser behövs.som

Riksbankspromemoria3.2

påTanken överföring planeringsansvaret haren av
därefter diskuterats ansvarigamellan för beredskaps-
planering inom riksbanken finansinspektionensoch
kreditinstitutsavdelning närmareoch sedan utvecklats
i i riksbanken tjänstemannapromemoria.utarbetad Ien

föreslogsdenna funktion Bank-att betecknaden ny
betalningsvåsendeoch infördes i över funk-schemat

tioner i ledningsförordningen finansinspek-5 § med
tionen såsom funktionsansvarig myndighet. för-Detta
utsatte beredskapsplanlâggningatt för dennaansvaret
samtidigt riksbankenavlyftes ändring i 30 §genom
andra riksbankslagen, måstestycket vilket tillika
medföra ändring ledningsförord-andra stycket5 §av
ningen.

riksbankspromemorian erinrades emellertidI attom
riksbanken sådanäven överföringefter plane-en av
ringsansvaret vissa planläggningsupp-skulle ha kvar
gifter betalningsväsendet,för i första hand vad

betalningsmedelsförsörjningen. Riksbankensavser upp-
gift att sedlar måste nämligenut och omfattamyntge
planläggning för att denna skall kunna fullgöras även

kriser krig.under därtill riks-och kommerMen att
enligtbanken ålagdkap första ärRF stycket9 12 5

främja säkert effektivt betalningsvä-att ett och
också riksbanksclearingensende och har detgenom

kontoöverföringarföryttersta mellanansvaret att
kan utföras. härtillbankerna Hed hänsyn borde, fram-

ihölls promemorian, ändringen andra stycket30 5av
riksbankslagen på så sätt riksbankenutformas att
visserligen befriades från ledningsansvaret för funk-
tionen samtidigt ålades samverka medattmen
finansinspektionen inom denna.

Vidare i riksbankspromemorianuppmärksammades att
riksbanken krig krig föranleddaunder eller av
utomordentliga förhållanden torde komma att ansvara
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samverkabehövadärmed attvalutareglering ochför
i sambandbetalningarfrågaikommerskollegiummed om
åläggasdärförbordeRiksbankenutrikeshandeln.med

utrikeshandelnberedskapsplanlâggning förvidatt
ansvarig led-såsomkommerskollegiummedsamverka

också dettafunktion. sam-ningsmyndighet dennaför
andrai §till uttryck 30kommabordeverkansansvar

riksbankslagen.stycket

ändring §30tillförslagpromemorian avI upptogs
med detenlighetiriksbankslagenstycketandra

hadepostverketävenframhölls attsagda. Dessutom
betalnings-funktionen Bank ochinomuppgifter

atttill uttryckvilket kommaborde genomväsende,
samverkanåladesledningsförordningenipostverket

funktion.inomfinansinspektionen dennamed

ställningstagandeÖCB:s3.3 mm

översty-förslagspromemoria delgettsharRiksbankens
ÖCBsamråd. harÖCB förcivil beredskaprelsen för

för-bitråttriksbanken 1992-03-23skrivelse tilli
överföra ansvaretfinansinspektionentillslaget att

betalnings-på ochberedskapsplaneringen bank-för
kommentarföljandeÖCB framförtområde. harvâsendets

till förslag.detta

på bank-beredskapsplanläggningenförAnsvaret
i dagåliggerområdebetalningsväsendetsoch

riksbank.Sverigesenligtriksbanken lagen om
grundlagsgivetvidareRiksbanken etthar an-

förävenochbetalningsvâsendetför svararsvar
penning- ochbetalningsmedelsförsörjning och

valutapolitik.

instruktionenligt sinFinansinspektionen år
tillsynförförvaltningsmyndighet blcentral a

finansiellafinansinstitut ochbankvåsende,av
mot-Finansinspektionen dessutomharmarknader.

enskilda för-detuppgifter gällervadsvarande
funk-egenskapeniâr denochsåkringsvåsendet

lednings-enligt kdenmyndighettionsansvarig s
Enskildfunktionenförförordningen 1986:294

försäkring m m.

Övertagandefinansinspektionens avFörslaget om
in-deochbankvåsendetförberedskapsansvaret

underställdårverksamhetstitut denoch som
mening,öCBsenligtstämmer,tillsyninspektionens

Enligtansvarsprincipen.kdenmedvål överens s
riksbankenfunktioneninombehållerprincipsamma ochbetalningsvåsendetinomberedskapsansvarsitt

betalningsmedelsförsörjningen m.mför

betalnings-ochfunktionen Bank-föransvaretInnan
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riks-medfinansinspektionentillöverförsväsende
enligtmyndighet,samverkande nubanken som närmarefunktionsansvaretsmåsteförslag,aktuellt

ansvaretfördelningochklargöras avinnebörd en
görasriksbankenfinansinspektionen ochmellan

ansvarsprincipen. Ifrån sam-utgångspunktmed
funktio-förkonsekvensernaävenbörhärmedband

regionalochpå centralkrigsorganisationnens
nivå klarläggas.

attförutsättasigÖCB sagtskrivelsen harI erforderligadisponeraattfinansinspektionen kommer
beredskapsplanläggnings-fredstidaför detresurser

funktionsansvaret.följerarbete avsom

övervägas attförtjäna sam-kanÖCB tillägger detatt
betalningsvásendeochfunktionerna Bank-manföra

funktion, ttill exförsäkring mEnskild ggoch m
försäkringsväsende.ochBank-

ledningsförordningen somändringartillförslagDe av sigförklaratÖCBaktualiseras harsålunda kommer att
försvarsdepartementet.tillframföraberedd att

tillöverlämnatsvidareFörslagspromemorian har
tillochkreditinstitutsavdelningfinansinspektionens

kommerskollegiumvidberedskapsplaneringsansvariga
attmeddelathand manunderharpostverket.och Dessa

föresförslagframfördapromemorianitillstyrker att
vidare.

FÖRSLAG4

enig-råderredogörelsenlämnadeframgår denSåsom av förvaltningsmyndighetcentralsåsomÖCBmellanhet
totalförsvaretsinomsamordningledning ochför

attriksbankenfinansinspektionen ochcivila del samt
börbetalningsväsendetochbank-förledningsansvaret

finansinspektionen.tillfrån riksbankenöverföras
gällandeföreslå denattdärförvillFullmäktige

riksbankslagen,stycket somi andrabestämmelsen 30 5
upphäves.ledningsansvar,dettariksbankenálâgger

beredskaps-riksbankenemellertidskallÄven därefter
följer 30 §Dettaverksamheten. avdenplanera egna

riksbankenåläggerriksbankslagen,stycket somförsta
kravdebeaktaverksamhetenplaneringenvidatt av
därmedkommerRiksbankenställer.totalförsvaretsom betalningsmedelsför-förberedskapsplaneringvid sin
betal-ochbank-fördenmedsamverkasörjningen att

myndigheten,funktionsansvariganingsväsendet
samverkarsättmotsvarandePåfinansinspektionen.

utrikesbe-beredskapsplanering försinvidriksbanken
såsomkommerskollegiumtalningarvalutareglering med

utrikeshandeln. Enmyndighet förfunktionsansvarig



50

ierinran föreslås intagen ettdenna samverkanom
tillstyckenytt andra 30 §.

ändringenFullmäktige vill föreslå föreslagnadenatt
förriksbankslagen framläggesandra stycket30 5av

riksdagen i proposition.

HEMSTÃLLAN5

Fullmäktige hemställer

riksdagen medproposition måtte föratt framläggas
frågaansvarsfördelning iförslag till sådan ändrad

sådanberedskapsplanläggningen tilloch samver-om
utvecklats.kansskyldighet därvidlag ovansom

bilägges.Förslag författningsåndringartill

På fullmäktiges vägnar:

Ö
;Z1,

an LinderSt Burenstam 3,3 . 237,61
KindgrenIn er

Linderdeltagit Staffanbeslutet har BurenstamI
Lindencrona v ordf, AllanGustaf Larsson,ordf,

Bergqvist, xindbom, IngeGernandt, Jan BengtJohan
Franzén.och ThomasCarlsson

.varit Ake Gustafsson.harFöredragande
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BILAGA

tillFörslag

riksbanksverigesiändring lagen 1988:1385Lag omom

sveriges1988:1385Härigenom föreskrives lagenatt 30 § om
följande lydelse.riksbank skall ha

305

iverksamhetriksbankensVid planeringen genomförandetoch av
ställer.totalförsvaretfred skall de krav beaktas som

-

bank-gällggsgektioneg vadgmgége. H§;yig§3g11våsendetg
denn väsebet

umed s omm
gtgikeshandelg.gällerkgggiginstiggg gggmyndigheter,

edskacv kaör besen
hållas underrättad pgzed-om
skag§glan1§ggginggn.

tillFörslag

ledning och1986:294förordningeniändringFörordning omom
civila delinom totalförsvaretssamordning

led-förordningen 1986:294föreskrivesHärigenom att 5 5 om
skall hacivila deltotalförsvaretsinomsamordningning och

följande lydelse.

ss

till funk-hänförsi totalförsvaretverksamhetMyndigheternas
framgåruppställningenuppställning.följande Avenligttioner

funktionen deochförskallmyndighetvilken ansvarasom
i denna.uppgifterharmyndigheterövriga som

bestämmelsersärskildaföljer AvbestämmelsersärskildaAv
civilbefälha-följer attläns-ochcivilbefälhavarnasatt
lånsstyrelsernasochiingårverksamhet varnasstyrelsernas
ingår i vissaverksamhetutöver vadfunktionervissa som

vadutöverfunktioneruppställningen. somEn-framgår av uppstållningen.framgår1988:1385 avligt lagen30 § om
lagen 1988:Enligt s30åligger detriksbanksveriges
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riksbanken att för be- riksbank1385 Sverigesansvara om
redskapsplanläggningen på åligger riksbankendet att
bank- och betalningsväsendets figggsigspek-gamvegka med
område. lagenI ti9nen2snk9mmersk2lle:1964:63 om
kommunal civil-beredskap 9iumxi§bergd§ka2§nlAn:och
försvarslagen finns läggninsen196o:74 på bank- och
bestämmelser kommunala betalningsväsendetsom upp- ggg;
gifter i fråga .Vtotalförsva- .22k:l2ns:lk2§han§sln§om

För sveriges Radioret. aktie- områden. lagen 1964:63I
bolag gäller bestämmelser i ett kommunal ochberedskapom
särskilt avtal mellan civilförsvarslagenstaten
och bolaget verksamheten finns bestämmel-1960:74om
vid krig krigsfara.och uppgif-kommunalaser om

i fråga totalför-ter om
RadiosverigesFörsvaret.

aktiebolag gäller bestäm-
i särskiltmelser ett av-

tal mellan staten och bo-
vidlaget verksamhetenom

krig krigsfara.och
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UTGÅNGSPUNKTERALLMÄNNA

uppgifterför deredogöresanvisningardessaI
inombankväsendetåvilarkrigkris ochisom

iförberedelserde somförochtotalförsvaret
skalluppgifterdessaför attvidtasskallfred

lösas.kunna

sammanfattan-användestotalförsvar somBegreppet
nödvändi-äråtgärderpå dealla sombenämningde

yttremotförsvarlandetsförberedaför attga
ellerkris-tillomstallningsamhälletsochhot

delsdärmedomfattarBegreppetkrigsförhållanden.
totalförsvaretsdelsförsvaretmilitäradet

dennamedkommercivila delencivila del. Den
helaomfattaatttagetsträngtdefinitionvida

omställdakrigsforhållandenkris- ellerfördet
civiladenharberedskapssammanhangsamhället. I

Ifunktioner.iindelatstotalförsvaretdelen av
planläggningensammanhållesfunktionsådanvarje

sådanharsamhällsfunktion encivil somför en
bedömsdetattbetydelsesådanspecificitet och

myndighet attsärskilderforderligt utseatt en
samhälletsförberedaområdesådantinom ett

krigsförhállanden. Enkris- ochtillomställning
Betalningsväsende.ärfunktionerdessaav

enligtärBetalningsväsendefunktionenFör
funktionsansvarigriksbankenbeslutriksdagens

RFSlagenframgår §20avDettamyndighet.
riksbankenförreglementemed1975:6
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Bankoreglementet och andra stycket förord-5 §
ningen inomledning samordning1986:294 ochom

civilatotalförsvarets del.

funktionenFör gäller i första hand lagen
betalninqsväsendet krigs-1957:684 underom

vissaförhållanden medkungörelsensamt 1964:18
angáende tillämpningenföreskrifter lag.sammaav

visserligenförfattningar i första handDessa tar
sikte på statliga betalningarna skallde som
företrädesvis postgirorö-anlitandeske avgenom

före-relsen kungörelsenkungörelsen.4 § Men
ejskriver också postgirorörelsen fungeraratt om

tillfredsställande, myndighet kassarörel-medkan
penninginrätt-icheckräkningkomma öppnaattse

ning övrigt finns attbestämmelse§.9 I om
förriksbankens i attlänenlokala chefer svarar

riksbankens,erforderlig samordning denker av
penninginrättningars verk-postverkets och andra

penningmedelsför-samhet, att tryggaavsersom
vidaresörjningen inom kungorelsen.länet 15 §

penninginrattningarföreskrives skyldighet for
ockupation undanförafientligvid risk föratt

värden 16 §.

anstándangående förordnande1940:300Lagen om
moratorielagbetalning gäldmed germ mav

krig ellerregeringen undermöjlighet för att av
anstånd medkris förordnakrig föranledd om

förellergenerelltantingenbetalning gäld,av
också andraviss galdenär.viss eller förgäld

möjlighe-gällerdetnärinskränkningar göraskan
fordringsrättergöraolika avseendeniattterna

skall, förbigáende denmedövrigt avgällande. I
förfogandelagentjänstepliktslagen ochallmänna

ekonomiskainom detlagarövriga allmännaoch
förordningenenligtattnämnasblottförsvaret,

inom detverksamhetlänsstyrelsens1978:706 om

.21
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tillekonomiska försvaret länsstyrelsenhar
uppgift sigallmänt kännedomskaffa ochatt om
följa utvecklingen förhållanden betyd-alla avav

ekonomiskainomelse detstyrelsens verksamhetav
särskilt länsstyrel-försvaret. Därvid attnämnes

blöversikter skall främstoch planer avse asens
penningför-betalningsförmedling och

sörjning 3 5.

funktionenBeredskapsplanläggningen för Betal-
ningsväsende till förbereda omställ-syftar att
ningen till kris-denna samhällssektor ochav

måstekrigsförhållanden. Planläggningen därmed ha
samhälletsin utgångspunkt bedömningi huraven

vilka konsekven-i ochförändrasstort kommer att
funktionen.inomfårdetta för verksamhetenser

därvid anled-krigsförhållandenFörutom har man
krislägen.ning olikauppmärksammaatt typer av

internationellaallvarligasådant läge är närEtt
Sverigekrig i ellermotsättningar råder attutan

brutit forkrigsskede.omvärlden Enut annan
råder i omvärldenkrissituation krig utannärär

krigshandlingarSverige beröresatt av
kris artredjeneutralitetsläge. slagEtt av

importenkrig i omvärldenläge när utanett av
viktigaförsörjningenför den svenska varor

olika lägenfredskris.väsentligtminskat Dessa
olikapåfrestningar olika slag ochmedför av

fredskrisifunktionen. Redanlångtgående inom en
viktiga komponentermedförahandelshinder attkan

uppståtillgängliga. kaninte finns Detoch varor
gång.i etthålla Idatorernasvårigheter att

kanskemobiliseringar ochneutralitetsläge kan
medbefolkningsomflyttningar förväntasvissaäven

samtidigtmedförpersonalsvårigheter detta somde
vissaminska viddrastisktrörelsen kan

vid andra. Iåterigen ökardenmedanbankkontor
osäkerytterligaretillkommerkrigssituationen
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teletrafik, skadorsvårigheter meddistribution,
personal.avgångpå ochlokaler av

HÅLALLMÄNNA

Betalningsväsen-funktionenmålenprimära förDe
krig kunnakris ochunderde kan sägas attvara

helaöveroch myntsedlartillgodose behovet av-
landet: samt

användandebetalningarmöjliggöra avutan-
kontanta medel.

medinnebärkrigkris ochPlanläggning för
göras.måsteprioriteringarnödvändighet att

därvid dengöresdelbetalningsvásendetsFör
betalningarhandiavvägningen förstaatt
nödvändigt förärDettautföras.skall kunna
huvudtagetöverLivetekonomiskadetatt

fortgå.skall kunna

ochsedlarbehovetdärvid sägs att avvad om iärlandethelaovertillgodosesskallmynt
Riksbankensriksbankenshandförsta ansvar.

upprätthållafor attplanläggeskontor
därochkrigkrig ochunderverksamheten

lagringdecentraliserad avupprätthålles en bedömesomfattningi somoch myntsedlar en
också demötakunnatillräcklig för att

kankassahállningpåanspråk ökad somstora
krigssitua-kris- ochiuppkommaväntas en

riksbankskontorenfrånDistributiontion.
krigsdistribu-med postensantingen skekan

sätt.på annatorganiserastionslinjer eller

skallmyntbehovochpå sedel-attkravetI
emeller-liggerlandethelaövertillgodoses

förplanläggamåstebankernatid attäven
medvid kontorverksamhetenupprätthållaatt tillfreds-fördelning attgeografisksådan

åstadkommes.täckningställande

betalningarockså attärprimärt kravEtt liksombankkontonmellanskekunnaskall medelkontantaattsådana utanfråntill och sini turerfordrasHärföranvändas.behöver
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den nödvändigaatt kontostocken inom bankvá-
underhålles såsendet betalningaratt mellan

kontona kan utföras.

Planläggningen tillvidare åstadkommasyftar att
sådan inomberedskap betalningsväsendetbank- och

inte kris krigatt detta bara skall under och
nå primärakunna målen ide ävenutan den-

utsträckning förhållandena så påkallar kunna-
inlåning;ta emot-

bevilja krediter;angelägna-
beviljadeförvalta krediter:-

utlandsbetalningar;utföra-
upprätthålla värdepappershandel.-

betalningarUtförandet kontanterav genom
angivitskontoöverföringaroch hargenom som

primära mål betalningsväsen-för bank- och
ocksåvid sidandet. emellertidhärav skall

sedvanliga inomde uppgifterna bankväsendet
kunna utföras: lämnande krediter, ut-av
landsbetalningar värdepappershandel.och
Inlåning iupprätthållasskall denkunna
omfattningen skallalla kunder kunnaatt

förändringaranvända konto. Betydandeett
inom områden emellertiddessa förutses.kan

påUtvecklingen härvidlag blir beroende
påkrigs- krisläge deeller ochtypen av

prioriteringar Kredit-föranledes härav.som
efterfrågan kreditallokering kan dras-och

påverkartiskt handelskrisförändras. En
utlandsbetalningar. Bankernasfrekvensen av

också påverkas regle-deverksamhet kan av
sådanai olika i lagenringar avseenden som

framtvingas. därför blottAllmänt kankan
måstesamtidigt ställaskravsägas att som

upprätt-på skall kunnabankverksmhetenatt
ärhållas också i de avseenden nuvarom

sågåintefråga, planeringen härförkan
inriktasmåstedetalji snarastmycket utan

flexibi-upprätthålla möjligapå störstaatt
olika lägen.litet för
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PÅSÄRSKILDA VERRSAHETS-KRAV ORGANISATIONS- OCH
BEREDSKAP

mål följande kravangivna ställerUppfyllandet av
på bankernas beredskap:

sinkrig upprätthållaskallBankerna under1.
vid så många att behovetverksamhet kontor av

banktjänster tillgodosett landet.blir över hela

krigsviktiga företag.Bankerna bedöms som
blirinnebär varje bankföretagDet att

civilregistrerat överstyrelsen förav
Registreringensådant.såsomberedskap

priori-kommermedför attbankföretagenatt
telekommunikationer ochnär det gällerteras

i sinmedför turarbetskraft. Detta en
upprätthållaskyldighet för bankerna att

härförPlanläggningenkrig.verksamhet under
kontorsådantpå sätt attbedrivasskall ett

landetområdenfinnas i allakommer att av
rimlig hänsynsig medtäthetmed :eren som

ekonomiskbefolkningsunderlag ochtill
härvidriktpunkt kanallmänverksamhet. En

befolkningsunderlag 6 000att ett omvara
tillgång till bankkontor:skall hapersoner

någor-sålundaSträvan attflera.ellerett
önske-liksomjämnt hela landettäckalunda

lämpliga ochimålet förlägga kontorenatt
möjligtkontorslokalersåväl skyddade som

fredstida affärs-tillåtas skjutamåste
mån börgörligasteåt sidan.intressen I man

mellanbehålla balansennågorlundasökadock
tillförhållandebankinstituten iolikade

fredstida rörelse.deras

sin verksamhetfortsättakanbankkontorDe2. som
fredstidaikvarliggakrig förutsättesunder

vidför attPlanläggning görasskalllokaler.
för attledningsfunktioner ochförstärkabehov

ochcentral-från huvud-,överföra dessakunna
kontor.skyddadetillregionkontor

skallkrigsplanläggningenförUtgångspunkten
sina freds-ikvarstannarkontorenattvara på attställsanspråktida lokaler. Inga
för atttillståndskaffaskallbankerna

lokalersärskildaanspråkifåkrig taunder
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för verksamheten. Det kan emellertid varalämpligt vidatt planläggningen repli-ta ut
såkontor vidatt krigsskador verksamheten

kan överflyttas från tillett kontor ett
Vidannat. planläggningen skall personalens

behov skydd beaktas.av

Särskilda åtgärder erfordras för underatt
krigsförhållanden ledningsfunktioner-säkra

Varje bankinstitut bör förbereda signa.
härför. Huruvida innebärdetta uttagning avsärskiltett krigshuvudkontor eller att man
decentraliserar ledningsfunktioner på olika
nivåer, till olika krigskontor i landet
ankommer på bankledningen att bestämma.

krigsorganiserade3. Det banksystemet skall kunna
tillgodose allmänhetens angelägnamest behov av
banktjänster. För bliatt detta skall möjligt med
starkt begränsade ickepersonalresurser,
fungerande maskinella hjälpmedel svårasamt
kommunikationsförhållanden krigsstörningar ioch
övrigt måste verksamheten mycket begränsasstarkt
och förenklas. hårdaDetta kräver prioriteringar.
Viktigt är också övergången tillatt krigsorgani-
sation kan ske med största möjliga flexibilitet.
Samtidigt i vissa avseenden arbetarsom man
fredstida utnyttja tekniskaatt degenom
hjälpmedel ännu fungerar alltsåbör kunnasom man
i andra avseenden övergå till förenklad
verksamhet, påbaserad förberedda krigsrutiner.

verksamhetenHur egentligen sig ikan te en
krigssituation är omöjligt förutse.att
Planläggningen måste därför eftersträva
största möjliga flexibilitet så att
versamheten kan såväl tillanpassas en
krigssituation förhållandevis ringamed
störningar tillverksamhetenav som mera
svåra övergripande måletlägen. förDet att

tillgodosehela landet de allra mest
angelägna måstebehoven banktjänsterav

hållasemellertid i sikte. Skall detta
tillgodoses måste hårda prioritering-mycket

Fredstidakunna göras. verksamhetsgrenarar
Haskinstödda fredstida rutinerlägges ned.

överges rutiner. måsteför manuella Konkret
få innebära reduktiondetta antaleten av

konton förberedandet rutineroch forav nya
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Särskild uppmärksamhetbetalningsförmedling.
frågor,sistnämndajust åtmåste ägnas

ej kandatorstödsedvanligteftersom
tillgängligt.beräknas vara

krigsförhållandenockså underskallBank4.
isäkerhetsstandardförsvarligupprätthålla en

brottsförebygg-ochvärdenförvaringfråga avom
åtgärder.ande

ochpersonellabristandeföljdtillom av
ikrigsstörningarellermaskinella resurser
påupprätthållasej kanredovisningenövrigt

affärs-förekommandeskallföreskrivet sätt
efterhandiså att enlöpande noterashändelser

sammanställas.redovisning kanfullständig

förgjordafinnsförberedelserInga
Dettabankrörelselagen.fråndispenser

krigsför-underbankinnebär att aven
efterfölja lagensmåstehállanden

bankinspektionensliksombestämmelser
långtsåavseendeni olikaföreskrifter

vid demöjligt.äröverhuvudtagetdetta
bliravseendenolikaiförenklingar som attuppmärksammassärskiltmåstenödvändiga

istandardförsvarligbehållerbanken en fårinnebärdettavadsäkerhet.fråga om bankenstill egenöverlämnasväsentligen
undermålig kanBlir säkerhetenbedömning.

ävenkontornedlägganödvändigt attblidet
bank-behovettill att avlederdettaom tillgodo-tillfredsställandeblirejservice

område.någotisett

denuppställesredovisningfrågaI om sågörasmåsteanteckningarprincipen att
bokföring kankomplettefterhandiatt en

sammanställas.

BANKTJÃNSTERPÅKRAV

skallplanläggningenattinnebärkravovannämnda
krigellerkrisvidattsättsådantpåbedrivas

frågaifinnas omattmöjlighet kommer

i
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;nlåning

ifysiska fallför begagna vartattpersoner-
bankkontoett P-konto:

samtligavidför P-kontohavare bank- ochatt-
insättningar tillbankservicepostkontor med göra

från dettaoch uttag konto:

juridiska hålla checkräkning:för attpersoner-

Utlåning

lån beredskapsgarantilämna och attatt mot-
jämväl i övrigt prioriteraberedd attvara

försörjnings-lángivning främjandeför landetsav
krigsberedskap:och

Betalningsförmedling

blankettinbetal-vid varje göraatt bankkontor-
ningar via bankgiroanslutnabankgirot till
bankkonton:

bankgirot:viablankettgireringargöraatt-

tillgängligaförutsättningunderatt av- -
listoravlämnandepersonella mot avresurser -

tillmassbetalningardisketter göraeller
personliga bankkonton;

ksamtliga bankkontor lyftavidatt s-
förmánsbevisföreteendeförmánsbetalningar mot av

förmånskvitton;avlämnandeoch av
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nea

mellanregionaltPC-rutiner clearaviaatt-
banker och posten.

PLANERING UTBILDNINGOCH

bankväsendetBeredskapsplaneringen för
riksbankensamråd medibankernaverkställes av

myndighet.funktionsansvarigsom

för attlikaledes attPå ankommerbankerna svara
bered-medfredstid arbetaripersonalden som

månerforderligiochutbildasskapsförberedelser
dentillse attlikaledesskallBankernaövas.

krigkris ochundertjänstgöraskallpersonal som
dåfullgörakunnaför attövasinformeras och

arbetsuppgifter.förändradeförutsedda

sin beredskaps-försjälvaBankerna svarar myndighetfunktionsansvarigplanering. som
såväl attriksbankenemellertidåligger det

planering skererforderlig somtillse att
plan-allmännamed dendennasamordnaatt

Riksbankentotalförsvaret.inomläggningen
verksamhetsiniålagd attskullför denär

Överstyrelsensamråd mederforderligthålla
civil beredskap.för

beredskapsförberedelsernaiviktigt ledEtt
handi förstapersonalutbildningenär av

medfredstid sysslaripersonalden som skallDärutöverberedskapsförberedelser.
attkommakanpersonalemellertid all som

förberedaskrigkris ochundertjänstgöra
arbetsuppgifterdeutföradå kunnaför att

Iåläggas densamma.attkommakansom särskildingenerfordrasfallflertalet
utförpersonalen sammahärför:utbildning

måni denfredstid. somi Menuppgifter som måsteförutsesarbetsrutiner kanförändrade
härför.övasochutbildaspersonalen

riksbankensupphävesföreskrifterdessaGenom
beredskapsplanläggningför1976-12-Olanvisningar

kreditinstitut.vidverksamhetenav



BETALNINGSVÄSENDET

funktionobukrlvmgon-

lwlfhd efter Müllonuhødo UOIIII ICl 03-
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BetalningsväsendefunktionenAvgränsning av

Betal-funktioneninomuppgifterPostverkets
ningsväsende

riks-kommerskollegium ochAvgränsningen mellan
Utrikeshandelfunktioneninombanken

ekonomiskaallmännaförPlaneringsansvaret den
krigkrispolitiken ochunder

ledningsfrágorVissa

nivåLedningsfrågor på central

nivåregionalpåLedningsfrágor högre

nivåregionalpåLedningsfrågor lägre
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v svenne museum
Å. Gustafsson, 1989-03-23UW

BETALNINGSVÃSENDEFUNKTIONSBESKRIVNING

nålinnehållFunktionens och1

mål sägasfunktionensmeningi kansammanfattat en
kris ochiutförasbetalningar skall kunnaattvara

fungerandei sininnebär ettkrig. tur attDetta
finnas,måste attkredit- postväsendeochbank-,

vad dettautföras medutlandsbetalningar skall kunna
samtförvaltningfråga valutareservinnebär i avom

utlandsbetalningarnaregleringövervakning och av
tillpolitik, anpassadekonomiskattogn ytterst en

situation, föras.föreliggande kan

så attfunktionen böra avgränsasI stort synes
möjlighe-tekniskahålla deplanering försker att

lämnabetalningar ochutföraföröppna attterna
kreditpolitikFinans- ochkredittjänster.bank- och

funktionen.ej falla underbedömes

organi-nyndigheter,funktioneninomAktörer2
iverksamhetderasföretag ochsationer och

fredstid

Riksbanken2.1

rikets central-regeringsfornenenligtRiksbanken är
kreditpolitik ochochvaluta-förmedbank ansvar

effek-ochfrämja säkertockså ettuppgift attmed
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icke under-Riksbanken ärbetalningsvásende.tivt
regeringsformenenligtregeringen ärställd utan

riksdagen.myndighet under

betal-inomverksamhetriksbankensSåsom mål för
skallriksbankenuppstâllts attningsväsendet har

ochsedlarförsörjningutgivningför och avsvara
betalningssystem.effektivtverka för ettmynt samt

ochtillmötesgå postensriksbankenDärvid skall
kvali-rimligbetalningsmedelbankernas behov avav

extraordinäraförberedskapha godtet samt en
främjalikaledesskallförhållanden. Riksbanken

ochtotalkostnaderlåga sombetalningssystem gersom
rimliga säkerhetskrav.fyller

valutapolitikpenning- ochdärjämteRiksbanken för
vilket blpolitiken,ekonomiska aför deninom ramen

ochvalutareservenriksbanken placerarinnebär att
överva-Riksbankenvalutaregleringen.administrerar

ifullgörochvalutamarknadernapenning- ochkar
ellercentralbankåliggeruppgifterövrigt de ensom

beslutarstatsmakterna om.som

administ-avdelningar förfinns, utöverriksbankenI
sekretariat, trekrevisonration ettoch spar

ochutformandeviduppgifterolikaavdelningar med
policy,ekonomiskariksbankens engenomförande av

valutareserven,utrikesavdelning förvaltar ensom
valutaregleringen samtgenomförvalutaavdelning som

betalningsmedelsavdelning.en

Penningmedelsförsörjningen2.1.1

uppgiften attförBetalningsmedelsavdelningen svarar
härmed.försörja landetochoch myntsadlarutge
särskildförfogandetillståruppgift enFör denna
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region-åttavid huvudkontor samtriksbankensenhet
finns kassakontorelvaregionkontorenkontor. Under

kassa-dockkommersedeldepáer. Under 1989och tre
sedeldepä ochmedersättasi Kalmar attkontoret en

ned.sedeldepán Norrköping läggasi att

försörjer medlandetBetalningsmedelsavdelningen
sinariksbanken medsäpå sätt attsedlar och mynt

frän sedeltryc-värdetransportbilar för sedlaregna
i Eskilstunafrån myntverketkeriet i myntTumba och

sedeldepäer förochkassakontortill regionkontor,
transporttjänster.allmännaävenanvändesmynt

står öppen försedeldepåorganisationenochKentors-
ochoch mynthämtar sedlardäroch bankerpost som

För dessanedslitna sedlar.in ochöverskottlämnar
bankernasposttransporter,användstransporter egna

värdetrans-transporttjänster utfördafordon samt av
portföretag.

betalningsmedels-iKontorsorganisationens uppgift
hälla lagerblir sålundaförsörjningens tjänst att

liksomemotlämna och tautsedlar och mynt, samtav
så brukbarasedelmaterial attinkommandeatt sortera

förstöras.utslitna sedlaräter utlämnas ochsedlar

valutaregleringen2.1.2

upprätthällits förfredstidivalutareglering har
denförmål fastställtsnä centraladeatt som

i dragRegleringenpolitiken. harekonomiska grova
Sverige ochbetalningar mellaninneburit allaatt

kbankvâsendet. sgär det svenskautlandet genom
ochbetalningar för exportbetalningarlöpande

betalningartjänstebetalningar ochimport avsamt
kapital-fria medanavkastning ärochräntor annan

medgivetärnär dettafärbetalningar utföras endast
fräntillståndsärskildadispenser ellerallmännai
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riksbanken. fullmäktigeårets vilkenfinansplan iI
valutareglering-instämt har emellertid attuttalats

möjlig-iskall väsentligtallt avvecklas attmenen
behållas i bereds-till valutaregleringheten skall

kapssyfte.

valutaav-Regleringen administreras riksbankensav
vilka utgöresdelning jämte valutabankernade k avs

några sparbanker samtsamtliga affärsbanker utom en,
allmännameddelarValutaavdelningenpostverket.

förbud ochdispenser från valutaförfattningarnas
tillstånd samtprövar enskilda framställningar om

statistikforingupprätthåller ochkontrollallmän
registrerarinom regleringsomrádet. Valutabankerna

ochfrån utlandetsamtliga betalningar till och
betalningar utföressådanaför att endast somsvarar

betalnings-enligt uppgift från betalande ellerden
medgivna kate-inom riksbankenfallermottagaren av

gorier.

2.2 Posten

åtserviceanställda ochharPosten 66 000 gerca
fördeladesamtliga Sverigemiljoner invånare i8,4

företag.på miljoner tillhushåll 0005003,7 samt

regioner,bedrivs inompostala 29verksamhetenDen
resultatansvar.och har egetsom var en

Postdistribution2.2.1

landetöverpaket transporterasPost, etcpengar,
är attMålsättningenfrånenligt önskemål kunderna.

dagenframså de kommerbefordra normalbrev att
ikundenkanpaketBeträffandedet deefter postats.

ellertillbefordringstakten ettprincip bestämma

dygn.flera
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Transporter sker med fordon, entreprenörer,egna
järnväg eller flyg.

2.2.2 Postens kassaverksamhet

Postens kassaverksamhet har servicenátett som
består 2 200 postkontor ochav lantbrevbárare.2 700

Vid postkontoren och hos lantbrevbärarna ikan
huvudsak följande kassa- och banktjánster utforas:

in- och utlämning försändelser- av
inbetalningar över postgiro och personkonto-
inbetalningar via postanvisningar-
utbetalningar olika slag postgiro, personkon-av-

postanvisningar,to, statliga och kommunala for-
máner, bidrag och ersättningar mm
insättningar, påuttag konton i Pxbanken-
láneverksamhet for Pxbanken.-

Postgirot2.2.3

Postgirots verksamhet består i huvudsak treav
delar:

den postgirorörelsen miljonermedegna 1,5 kon-- ca
ton
personkontoverksamhet på åtentreprenad Pxbanken-
med miljoner2 kontonca

påsparkonton åtentreprenad Pxbanken med 4,6- ca
miljoner konton.

Postgirorörelsens uppgift är förmedlaatt betal-
ningar. Verksamheten sker huvudsakligen i Stockholm
med 5 500 anställda. Basservicen innefattarca
inbetalningar, utbetalningar gireringar till,och
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Postgirotpostgiropersonkonton.mellanfrån och
utlandsbetalningar.ombesörjer även

ochin-såsomtjänsterandraävenerbjuderPostgirot
fakturabetalningsservice,utbetalningsservice,

koncernredovisning.hyresredovisning ochskattegiro,

transaktionermiljoner1,8skervanlig dagUnder en
miljarder kr.päomsättning 24med en

Bankväsendet2.3

kreditväsendetochBank-2.3.1

sparbankeraffärsbanker,dbanker,alla svSedan
allbedrivaatträttharföreningsbanker, numeraoch

bankvärldeninomkonkurrensenharbankrörelse,slags
långtgåendemedförtsini turharvuxit. Detta

kraftigtbankerantaletvarvidstrukturförändringar,
fu-markerad harHestfusioner.minskathar genom

därsparbankernablandvaritsionsverksamheten
fjärdedel avärblotti dag ensparbankerantalet

sparbanker.1950-talets

svenskågda.är14är 24,affärsbanker varavAntalet
Sparban-aktiebolag.privatägdaär 11deAv senare
affärs-ärBankPöreningsbankernasochBankkernas

töreningsbanker-respektivesparbankernaförbanker

na.

ochstiftelserhänseenderättsligtiärsparbankerna
väljsantalethalvavilkahuvudnän,sina avstyrs av

väljsövriga avochverkar,dedärkomunerdeav
inläningskun-sparbankernasblandsjälvahuvudmännen

vinstmedel. Avkapitalet byggs avuppDetder. egna
75%förstörstade 10sparbankerna svarar120de ca
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den omslutningen. synnerligentotala ârDet storaav
skillnader i sparbankernastorlek emellan.

Föreningsbankerna vill profilrörelsensmed nya
kooperativmarkera öppenatt år bank, förman en

alla. föreningsbank möj-Hedlemsskap i ärlokalen
ligt föreningsbankregionalför alla. antasI en

organisationerendast föreningsbankerlokala medoch
regionalaanknytning till finnsjordbruket. Det 12

föreningsbanker lokala.och 390ca

inlåningBankerna sinaskaffar medel främst genom
från hushåll,allmänheten företag,d kommunerv s

så får miljoner sin lönlöntagaret 2.5m m. ex
utbetald affårsbankerna. Bankernaenbart genom
erbjuder villkor inlåning isärskilt förgynnsamma

specialinlåning, uppgår tillstora poster k som cas
inlåningen.15% den totalaav

Inlåning bankcertifikatfrån utgörallmänheten och
50% affårsbankernas totala skulder. Avca spar-av

balansräkningenskuldsida i allmän-bankernas utgör
inlåning töreningsbankerna80% 90%.hetens och hos

föratfârsbankernas ungefär hälftenmedel användsAv
utlåning till påallmänheten. postEn storannan
tillgångssidan utgörs20% svenska stats-ca av- -

placeringskravetobligationer ävenoch sedanpapper
sina placera-upphört. 608 medelsparbankerna har av

tilli utlåning tillde allnånheten. motsatsI
begränsadaffârsbankerna myckethar sparbankerna en

utlåning i Pöreningsbankernautländsk valuta. har
utlånade till 25%50% allmänheten ochmedlenav

obligationer. 50%iplacerade ochstatspapper av
i jord-utlåningen reverslånutgörs pantbrevmotav

bostadsfastigheter.bruks- och
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finansiellaradocksåingårrörelse enbankernasI
handläggningsåsom avtjänster,rådgivandeoch

betalningsförmedlingvärdepappershandel,emissioner,
betalningarombesörjaattGenomolikai former m.m

sambandikreditbehovlösafrån utlandet,till och
med ut-handelbedrivasamtimportochmed export

rollbetydandebankernaspelar envalutor,ländska
utrikeshandel.sverigesför

Bankgirot2.3.2

tillbetalningsserviceuppgift år attBankgirots ge
betal-kanbankgirotIkunder.derasochbankerna

betalningarliksombankkontonmellanförasningar
innebärbankernaFörfrån bankkonton.till och

ibibehållesellerinlåning skapasbankgirot att

banksystemet.

stortiârdatabetalningarBlankettbetalningar och
årdatabetalningarHuvuddelenmånga.lika avsett

fåfrånmassbetalningardkontoinsâttningar, v sks
barnbidrag,löner,privatpersonertillavsändare

etc.aktieutdelningarpensioner,sjukersåttningar,

förfalloda-påbeloppautomatisktautogirot drasI
mottagarenstillbankkontonbetalarnasfrångarna

privatpersoners somsåvälfrångällerDettakonto.
bankkonton.företags

kraftigidatarutinårLeverantörsbetalningar, en
medel-ochstorafrämstinnebär attutveckling. Den

tilldirektbetalningarnalämnarbetalarestora
betal-bevakarBankgirotdatamedia.påbankgirot

motta-tillbetalningarnaöverförochningsdagarna

garna.
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huvudsakligenbestårBlankettbetalningarna van-av
inbetalningsblanketter.liga girerings- ochks

Därifrånpå sinain bankkontor.lämnar demBetalarna
blan-delbankgirot.tillvidarebefordras Ende av

informationen ärOCR-avierbestår därskketterna av
påredovisning data-fåroptiskt läsbar. Hottagarna

media.

utbetalningsrutin betal-förocksåBankgirot har en
bankgiro.ningar till kunder utan

kdetblBankgirot förmedlar skatter, sgenoma
törfallodagarnarutin därskattegirot årsom en

bevakas.

dvsbankerna,clearingen mellanbankgirot skerGenom
för andrautfördatransaktioneravräkningen av

teletransmissionviaräkning. skerDettabankers
på magnetband.eller

databehandlingvissbankgirotPå utförentreprenad
ellerenskilda bankerregistreringsservice föroch

entreprenaduppgitt över-ärviktigandra kunder. En
Bankomat-systemet.avstämningvakning och av

VPCABVärdepapperscentralen VPC2.4

centraltetthandi förstanärvarandeförärVPC
aktie-närmare 500förserviceorganregistertörande

aktie-förenkladförför systemetinombolag ramen
värdepappereregistreringarPå grundvalhantering. av

törändringsstatistikochaktieböckerframställer VPC
emissions-utdelningar ochredovisarochbolagenför

aktieägarna{tillrättigheter

ägandeförhållan-omregistreringendagligavid den av
flera tusenavregistrerar VPCochmakulerarden
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i ställetöverlåtna utfärdaraktiebrev och nya
ägarna.pä deaktiebrev utfärdadeär nyasom

troligt-principbeslut skall VPCriksdagensEnligt -
kontobaseratövergå till ettvis hösten 1990under -

aktiebrevshanteringen medDä ersättsaktiesystem.
nämndai stycketförstabokföringstransaktioner. De

frånsettprincip attoförändradeiblirfunktionerna
emissionsrättigheter kommer attfondaktier ochäven

aktieägarnaspåinsättningariredovisas form av
värdepapperskonton.

aktier förservice föri dagVPC somsammager
räntebäran-flestadebortåt värdepapperandra500

i kontobasera-infogas detÄven skalldessade. nya
värdepapperssystemet.de

fondhandels-ochbankernakommerdet systemetI nya
institut. Dettakontoförandebolagen att vara

mellanlänkförmedlandeutgörainnebär skalldeatt
omregistre-vid blvärdepappersinnehavarnaoch aVPC

utgör dedessavärdepappersinnehav. Avringar av
fondhandelsaffârer.resultatetflesta av

användningpä ADBbaseradär helt avVerksamheten
påomregistreringarna och dedagligabådeför de

redovisningarna. Iverkställdaregistrenbasis av
omregistre-kommersystemetkontobaseradedet nya

förvaltarre-uppgifterringstransaktioner och om
kontoföran-från deöverförasinnehav attgistrerade
datanät.specielltvia etttillinstituten VPCde

kryptering ochskyddasskallTransaktionerna genom
sâkerhetssigill.
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Penningmarknadscentralen Pmc AB2.5

harobligationsmarknadenpenning- ochDen svenska
är1980-talet. Denundersnabbtutvecklats mycket

beskrivaskanhandelstekniskt välutvecklad och som
informations-viamakersdär k marketmarknaden s

allmänhetentillsäljpriserköp-ställer ochsystem
handelnilikviditeterbjuder dehögoch sompapper

tidvisomsättningen,dagligabedrivs i. Den som
omkringliggermiljarderuppgå tillkunnat 50 nuca

telefongörsAffärsavslutenmiljarder.10 perupp
efterstandardiseradepå dagarinnebär attoch

störrelikvid.utväxlas motvärdepapperaffârsdagen
skuldebrevutgörsde omsattadelen avpapperenav

bostadsinstituten.ochsvenska statenutfärdade av
medförfysiski form. DettautfärdadeärDessa

särskilt närsvårigheterpraktiskarisker och om-
säljessättningshastigheten hög ochär pappersamma

dämåste fleraoundvikligengånger dag.flera samma
betydandeöverlåtelsekedjani accepteraparter

innanmästebetalning skekreditrisker attgenom
sägas attAllmänt kanöverlämnas.skuldebrevet

inte längrefysiskaomsättning värdepapper svararav
omsättningshastighetoch dende volymermot som

penningmarknad.karaktäriserar dagens

harolägenheternämndatillrätta medkommaFör att
tondkomis-tillsammans med bankerna,riksbanken

stadshypotekskas-riksgäldskontorat,sionsbolagen,
bildat ettförsäkringsbolag AP-fondernaochsan,

AktiebolagPenningmarknadscentralen Pmcaktiebolag
penningmarknadssystemdatorbaseratettför att genom

riksbankenkreditmarknadsinstrument med somhantera
skallsystemetresort.lender of lastk avses

riksbanken,kreditmarknadsinstrument ut avsom ges
kreditaktie-bostadsfinansieranderiksgäldskontoret,
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värdepap-sådanasamtstadshypotekskassanochbolag
utkreditrisk och avgesutanbedömes varasomper

omsätt-allmänföravseddaärdeemittent omannan
kreditmarknaden.päning

endaettutskallemittent geär attTanken en
belopphelalänetspålånvarjeförskuldebrev

bliruppgiftPmC:sglobalobligationenhetsbrev.
tillhanda-attochdettafördepåförvaltareatt vara

försystemettdvsbook-entrysystem,khålla ett s
attinnebärDettarättighetshavare.kontoföring av

ihärförnoterad enblirlånetiplacerarden som
ochäganderättomsättningar avsedandärdatabas,

systemetregistreras.fortlöpandepantsättningar
forward-ävenavistaaffärer menomfattafrämstskall

kreditmarknadsinstru-i anslutnaterminsaffäreroch

ment .

atttillsyftarpenningmarknadssystemetDet nya
Pmchosrättigheterregistrering avattsäkerställa

betalningsutjämninglikviderutväxling genomoch av
Därigenomsamtidigt.skeskall kunnariksbankeni

påhanteringsriskerundanröja dagenskunnabör man
enklarationella,ståndtillfåochpenningmarknaden

avstäm-ochinlösenemission,förrutinersäkraoch
ning.

xrigsorganisation3.

Riksbanken3.1

underverksamhetsinupprätthållaskallRiksbanken
handi förstaattavseddärVerksamhetenkrig.

huvudkontoretFörlokaler.fredstidaibedrivas
krigs-för ettpå ortlokaler annandockförberedas

förriksbankensocksåfinnsMöjlighethuvudkontor.
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krigs-riksdagensochregeringenledning att om
tillåtföljs dessaStockholmdelegation lämnar

ledningsplats.central

Betalningsväsendet3.1.1

baseradärkrigsorganisationregionalaRiksbankens
kassa-ochRegion-organisationen.fredstidapå den

inombetalningsmedelsförsörjningenförkontor svarar
dock anpass-skerSantidigt enregioner.fredstida

indelningorganisatoriskatotalförsvaretstillning
områdeningårcivomiloi ettnärså attpå sätt

berördautsesriksbanksregioner, avenfrån flera
icivilbefälhavarenmedsamverkaattregionchefer

samverkan-Nårregionchef.samverkandecivosådant
överdirektivrättdenneharutsettsregionchefde

ocksådvscivot,helainomriksbanksverksamheten
riksbanksregionerandradelardeeller avdenöver

civot.inomfallersom

attförhållandetnivå ärregional numeraPå lägre
gällerDettariksbankskontor.saknarlänflera

Blekinge,Kalmar,Södermanlands.län:följande
isorterarlänlän. DessaHallandsochKristianstads

kassa-ellerregion-detunderkrigsorganisationen
betalningsmedelsförsörjningenförkontor svararson

fredstid.ii länet

påverksamhetennedläggariksbankskontorTvingas
förförsörjningsansvaretövertasordinarie ort

bestännande avregionchefensenligtområdeaktuellt
attkommadärvid kankontorangränsande sonett

kontoret.nedlagdafrån detpersonalmedförstärkas
ägakanundanförseltransporteringafårVärden on

kontoret.nedlagdavid detkvarliggarum
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krigstid såiskallBetalningsmedelsförsörjningen
fredstida ruti-enligtupprätthállaslångt möjligt

förutsåttestransportorganisationRiksbankensner.
iuttransporterförkrigsorganiserad och svarar

harvid Tumba,Produktion fortsätterlandet. som
Makulering sedlarhärför.vissa beredskapslager av

härigenomminimum för atttill absolutneddrages ett
gjordafinnsFörberedelsersedellagren.bygga upp

ellerproduktionsstoppvid totaltför ett omatt
enklareproduktionigångsättaavsnöreslandet av

i och ettsödrapå ställeberedskapssedlar ett
landet.i mellersta delenställe av

riksban-kontorsorganisationen förfogarsidanvid av
dit kansedlarsärskildaöver lagerutrymmenken

områden.utrymning hotadevidundanföras av

Utlandsbetalningar3.1.2

vid huvudkon-verksamhetennämnts är attavsettsom
särskiltvidelleri Stockholmfortsättaskalltoret

Förvaltningenkrigshuvudkontor.organiserat av
ombesör-fredstid attisåsomkommervalutareserven

inom huvudkonto-utrikesavdelningriksbankensjas av
ret.

ochvid krigsfarasåkonstruerad attärValutalagen
iutlandsbetalningar kankrig regleringeni av

prövning förinnebäraprincip total, dvsgöras
organisatio-betalning.enskildvarjegodkännande av

inom riksbankensstabsenhetblir delshärför ennen
valutabankernasvalutaavdelningen delshuvudkontor

riksban-uppbyggnadpersonal försärskild avkontor.
intefinnsuppgiftervalutaavdelning för dessakens

tordeuppbyggnadsådanfredstid. Föriavdelad
banktjänstemänäveninom bankenomplaceringarutöver

förfogande.tillståbehövafrån bankväsendet
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3.2 Posten

inomi krig 29bedrivs ävenverksamhetenpostalaDen
regioner.

förvarjeregionchef inom län år utsedd attEn svara
försvarsområdesstab.länsstyrelse ochsamverkan med

regional nivå finns post-påFör högrekontakter en
civilomráde. Postbe-varjeinombefälhavare utsedd

riks-gentemotsamverkanspartnerärfälhavaren som
funktionennivå inomregional börpå högrebanken

informa-utnyttjas förbetalningsvåsende även kunna
påsamrådledningen.operativa Förfråntion den

försvars-nivå länsstyrelsemed ochregionallägre
finns samverkansgrupp.omrádesstab en

Postdistribution3.2.1

funktionsansvarig myndighet planeraregenskapI av
erforderliga transportergenomföraför attposten

övergång skekrig. Vidkris behov kanochäven under
landsvägstransporter.utnyttjatill enbartatt

tillgodose kunderssåledes beredd attärPosten
långt medger.såtransporterbehov resursernaav

intekrigshändelser kanFördröjningar etcg ap
avdelatsärskiltkrävertransporteruteslutas. om

härommäste överenskommelsedriftvärnskydd av
fredstid.iträffas redan

kassaverksamhetPostens3.2.2

fortsätta fungeraskall attpostkontoren200De 2
Aven lantbrev-ordinarie lokaler.i i sinafredsom

upprätthålls.linjerpåbäringen 7002

upprätthållaskalllantbrevbärarnaPostkontoren och
i fred.sin i huvudsakverksamhet som
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Postgirot3.2.3

Postgiroverksamheten ordinariefortsätta iplaneras
så praktiskt möjligtfredslokaler länge årdetta

Vid krigshandlingareller lämpligt. berör post-som
girodriften utlokaliseras fördelas postgiroverk-och

på åtta postgiroavdelningar isamheten landet.ute

Behandlingen betalningsuppdrag rörande kontonav
tillhörande landsting, K-företag,kommun,stat,
försvarsmakten prioritet.fl har högstam

finnsbetalningssättOavsett hur andra fungerar,
alltid möjligheten på ellerpostkontoratt genom

postanvisning.lantbrevbârare göra betalningar med

Bankvâsendet3.3

kreditvåsendetBank- och3.3.1

tillhanda-bankvåsendetGenom skall sedlar och mynt
hållas ocksåöver kunnahela landet. Bankerna skall

i kris krig.utföra betalningar och

krig,vid malsidan två primära underdessaav
betalningsförmdling,penningmodelsförsörjning och

totalförs-viktiga uppgifter förhar bankerna andra
ilikartatvilka iförbereds fred och utformasvaret

Hithela landet. hör

beredskapskrediterbeviljning av
berdskapskrediterförvaltning av

utlandsbetalningarlicensierade

värdepappershandel
inlåning pa prioriterade konton
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tjäns-krigsviktigaandragivetvisfinnsDärutöver
utform-likartadhabehöver enintedå deter, men

gott-egetefterdessautformabankvarjekanning,
finnande.

krigsorgani-tillövergångvidkvarstannarBankerna
Ilokaler.ordinarieimöjligtlångtsåsation

atttvingaskontorvissadockkanfallföljande
verksamhetenflytta

personalbrist-
skyddsrumsortpåpå skyddbrist-

malmilitärtnäralokalisering-

servicekon-tillverksamhetenöverförsfalldessaI
banker.fleraförgemensammakan varator, som

konto-utrymmandepå deti valvetkvarliggerVården

ret.

fastaövrigtiKrigsorganisationsplanlâggningen tar
imängdtillräckligifinnasskallkontorpå att

befolk-tilldelar tagenhänsynmedlandetalla av
verksamhet.ekonomiskochningsunderlag

kanochkrigiförstärkasledningsfunktionBankernas
därlokalerkontorskyddadetillöverförasbehovvid

Igoda.ledning ârochskyddsamband,tillmöjlighet
ibesluttillrättenochförmåsteövrigt ansvar

organisationeninedlångtsådecentraliseraskrig
förfinnskompetenslångtsåmöjligt, d v sson

frågor.olika
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Bankgirot3.3.2

Bankgirots krigsorganisation iär densammastort som
fred.i tjänster läggsPersonal arbetar medsom som

militä-fyller uppstårned de vakanserupp p g asom
rinkallelser.

Alternativ lokalisering finns inte. Uthälligheten
för bankgirot i färdess lokaler betraktasnya som
mycket bankgirot förstgod och torde utslagetvara
efter utrymningtotal Stockholm eller efter ettav
direktangrepp pä fastigheten.

tillVerksamheten är successivttänkt att anpassas
blanketter i stordato-och manuellt taktarbete den

minskar. Däeffekt fjärdedelartrerernas perso-av
kvinnor intenalen är är den manuella verksamheten

särskilt från militäraberoende inkallelser detav
försvaret.

så långt gängetI ett läge P-kontotdet katt s
i Privatgi-trätt disponerar ocksåbankgirotkraft

rots personal.

Utredning möjlighe-utrönagenomföras för attavses
ten att med överta stordatorernasdelarpc upp-av
gifter.

clearingen i förläng-görs databand ellermed enbart
ningen pä disketter.

Värdepapperscentralen3.4 VPC AB

utformningen kontobaseradeI samband detmed av
värdepapperssystemet beräknas harstarta 1990som

iberedskapsrutinertillutarbetatVPC förslag
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krig. Dessakris ochtillstånd understordatorlöst
följande.iinnebär huvudsak

databehand-normalpá attBeredskapsrutinen bygger
antaltill ettöverförasrimliga kani delarling

PC.

krigs-kris ochunderfunktionViktigast för VPC:s
för-sâttpå ettsig somförberettår attfara man

såuthållighetdatasystemetsordinarielänger det
nedtrapp-planeradhörTill dettamöjligt.långt som

livs-datorernasslutetserviceniván mot avning av
stängatvingastill slutallttrotstid. Når man

förbe-vålfinnas ettskall detstordatorsystemet,
in.sättaattberedskapssystemrett

beredskaps-andraförplaneratsättPå mansomsamma
presenterasjälv kunnakontohavarenskallsystem
brutitonline-systemet samman.information, närviss

aktu-kontobevis medetthahanskallfalldettaI
PC-register.med VPC:skorresponderarsaldoellt som

fondhandlarenskallsâljorderutförandeVid enav
detkompletterakontobeviset ochbehållatemporärt

affär.genomfördefter

skymningslägetiVPCKontobeviset produceras av
inled-laddasDettaPC-systemet.tillövergångenvid

från stordato-överföringautomatiskningsvis genom

rerna.

PC-datorer-skallsäkerhetsskälberedskapsmåssigaAv
Dettanätverk.lokaltnågotisammankopplasintena

eventuelltvidutbytaskanenkeltdemedför att
inne-samtidigtenhet.någonfunktion hossviktande

elektromagnetiskförkänslighetminskadbår detta
EMP.puls
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praktisktdrivas taget utanPC-systemet skall manu-
institut levereraringrepp påella kontoförandeVPC.

på dis-omregistreringsina transaktioner avseende
i sin journal-PCinketter. läserDessa VPC som

sortering producerardiverseefter ochkontroller en
uppdateringdiskett till innehavs-PCvarje för av

kontoregistret fördelatsdaglig journal och som
várdepappersvis på antalett PC.

rântebetalningarUppgift lämnasutdelningar ochom
postgiropå diskett ochtill bankgirocentralen BGC

eller bankerna.

Penningmarknadscentralen3.5 Pmc AB

Penningmarknadscentralen alltjämt uppbygg-âr under
funktioni först undernad och väntas 1990.komma

tvåpåtekniska utrustningen, stor-baserasDen som
håll i Sverige,olika ochdatorer påplacerade

driftsä-får maximalsåsystemen konstrueras att man
förhållanden.fredstidakerhet under

Blir omöjliggjordstordatordrift år tanken att ur
varje emit-låta förskriva skuldboksystemet ut en

olikauppgiftlån deined medtent systemet om
därigenomfårlån. Emittenteni sådantplacerarna

möjlighet på sätt teller annatatt ett ex genom
Pc-registreringar ordnapappershantering eller genes

lånen.imed handel skeatt kan

Utvecklingstendenser problsoch4.

Betalningsmedelsförsörjningen4.1

till-Finnsföljande.frågor århär stillesDe son
på råttFinns dessaräckligt myntsedlar ochmed

J;
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möjlighet attfinnsförhållandetså ej ärplats Om
ditdemflytta

alltidnaturligenärstorlekFrågan sedellagrensom
beredskapsp-riksbankensfråga inomgrundläggandeen

inneburithärvidlag enUtvecklingen harlanering.
ärRiktpunkten numeraneddragning lagren.viss av

årsbehovcirka 1,5 avvidhållasskalllagrenatt
varieraattkommerlagreninnebär attDettasedlar.

årsbe-till 2ochårsbehovungefärligen 1 uppmellan
dennalageruppfattning är att avRiksbankenshov.

särskildademötaför atttillräckligaärstorlek
kankrigslägeellerkris-påfrestningar ettsom

omfattningi ökandeallmänhetenattmedföra genom
interäkningar. Omsinafränmedelkontantauttar

detärkrigshandlingarstörssedelproduktionen genom
svenskaproduktionenöka avsnabbtmöjligtockså att
på kortföregående kaniframhållits detsedlar. som

praktisktattökas manockså sedellagrensikt genom
sedlar.inströmmandemakuleringfrånavstår avtaget

medomöjligt attnaturligtvisär detsagdadetTrots
vidalltid räcker.sedellagrensäga attbestämdhet

detbanks kantherunpanikstämning med onen
sär-vissapå platser.sedlarlitebli förtänkas

detta.förberedda förintefinnsåtgärderskilda
ibankernaemellertid attförefaller varaRimligt

kontoinneha-tillsedlarlämna utvägrarsådant fall
tdessaskulleställetstörre uttag. Igörsomvare

belopp.jämnapåpostväxlarmedtillgodoseskunnaex
i viss ut-deöverlåtas kankandessaattGenom

attsedelomloppet genomsträckning komplettera
belopp.tusentalsjämnapå tvärdepapperutgöra ex

harlandetinomplaceringsedellagrensbeträffarVad
jämnareuppnåtttid enunderriksbanken senare
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fördelning. påfrest-undvika alltförFör storaatt
ningar på distributionsorganisationen nämligenär

krisläge liggeriönskvärt redansedlarna ettatt
påfördelade vid riksbankskontoren sådant sättett

varje principi lageratt kontor har motsvararsom
årsförbrukningenkontorets andel totaladen avav

inte uppnåstidigaresedlar. kunnatharDetta genom
många småatt kontor haft extremt valv. Efter genom-

nybyggnadsprogramvförande omfattande ochett om-av
kontorsorganisationriksbankens bristerför är dessa

fördelningeni avhjälpta ochstort sett avnumer
till olikalagren kan därför bättre deanpassas

visstområdenas förbrukning. vidcentrallagerEtt
hållas imåste förhuvudkontoret beredskapdock att

i då ojämnhe-krisläge utjämna uppkommandeett kunna
Å sidan samtidigtharmellanter kontoren. andra

blivitsedellagerhållningen på sättannat mera
framhållitssåsomcentraliserad att ovangenom

riksbankskontor. sedel-flera lån är Deutannumera
riksbankskon-depåer tidigarei några lån ersattsom

håller så skulleinte kontorlager etttor stora som
ökade kravkunnat motsvarandeha göra. ställerDetta

på transportorganisation.fungerandeen

då harsedlar ochvad gäller mynttransporterna av
år karaktäriseratsutvecklingen attunder avsenare

övertagitomfattningivärdetransportföretag ökande
skälet härför har uppenbar-sedlar.transporterna av

rånöverfall.ligen risken för Detvarit den ökande
företagviktigtsedelförsörjningen dessaär attför

riks-uppgift förkrigstid ochfungera underkan en
beredskapsplanering efterattbankens varasynes

säkra attdiskussioner värdetransportföretagenmed
penningmedelstransporter.utnyttjas förkandessa

så över huvudlängebedömningen är attallmännaDen
samhällsfunktionerna nöd-övrigade allmännataget

möjligtförblir attdettorftigt upprätthållaskan
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på tillfredsställande sätt penningmedelsför-klara
sörjningen hjälpmed distributionslinjerpostensav
och fungerande vârdetransportföretag.

Distansbetalningar4.2

distansbetalningBegreppet användes här för att
beteckna betalning sker mellan ochbetalandeson en

betalningsmottagare inte vid betalningensen som
utförande befinner sig på bandplats. förstaIsamma

alltså frågaår kontoöverföringar även andraom men
betalningar påsker att kronbelopp ettettsom genom
eller sättannat överföres från tillden betalande
betalningsmottagaren ingår i begreppet.

Postgirot4.2.1

utredning inomEn postgirot pågår för öka anta-att
prioriteradelet Användningkonton. PC-systenav

särskilt.beaktas Jämför 3.2.3p

Bankgirot4.2.2

Beträffande bankgirot kan problem attett varasynas
alternativ lokalisering inte finns påbl beroendea

såatt verksamheten år totalt centraliserad denatt
svårligen låter sig omlokaliseras. framhållas skall
emellertid betalningsföraedlingen inte ståratt och
faller bankgirotned ej.år ellerutslaget Denom
regionaliserade clearing föreslås nedanse 4.3se

oberoendeâr bankgiro. betalningarett fungerandeav
sålundaskall tillkunna göras direkt mottagarnas

konton ioch förmedlas clearingen mellan före-och
tillåta behålla checkrâkningar,tag, fungerandesom

ocksåskall checkbetalningar göras.kunna
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Känsligast bankgirots tordeför verksamhet vara
slås kraftigttelekommunikationerna. ellerNär de ut

störs ökar där detransportbehovet, egna resurserna
är begränsade.

transfereringar betalningarKontoinsättningar med
från förberedda kunnaidag inte attfl ärRFV m

tillgöras utbetalningsavi, vilket skall tasmed upp
Utrustningdiskussion ochbetalare.med berörda

betalningar med utbe-mángfaldigtför flerresurser
talningsavier säkerställts.har

mångfal-hanteringi övergå tillAtt verksamheten av
digt iställetdisketter för banddatabärarefler som

transmission inteoch testats.har

Datorberoendet4.3

giro-upprätthållandeEtt problem förgemensamt av
liksom funktion överför bankväsendetssystemen

i krigsläge naturligt-kris-huvud ärtaget ett och
vis vissaViddet datorberoendet.extremt stora
uppskattningar kommit till slutsatsen atthar omman
ingen import ägakanhelst datorkomponentersom av

i drygtskulle stordatorerna landet efterstannarum
två förmodligen skräckscena-veckor. är ettDetta

möjligrio. alltidbör viss import delsDels vara
samtidigtnaturligtvis inte alla stordatorerstannar

någranaturligtvis möjligt närår detdels att
från gåttbörjar falla dem harut ta komponenter som

på så mindresigsätt med antalned och dra fram ett
ändåbedömningen ärfungerande datorer. Men en

utomordentligt känsligallvarlig erinran hurom
betalningsväsendet är ifunktioner inomcentrala en

krigssituation.kris- och
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i ökatfä sökas ettLösningen lär generellt sett
denharpersondatorer. Dessaanvändande genomav

blivitär alltpäutvecklingentekniska senare
ständigt ökandeikraftigare ettoch förekommer

områdenpä olikaAnsträngningar bör göras attantal.
stordatorerstödbedrives meddär verksamheten av

väsentligamestkrisläge över dei läggakunna ett
till PC-system.inomuppgifterna stordatorsystemen

funktioncentralgirobetalningarutförandeförEn av
just förriksbanksclearingen planerasnämligen nu

tillöverförasgärstordatorenaatt kunna nerom
princi-pä PC-datorer. Denclearing baseradregional
gärarbetedettastudien genomförd ochär nupiella

Härigenomskrivas.skallin i närden fas program
riksbanksclearingcentralmöjligtbliskall att om

regionalaupprätthällas byggaej längre kan upp
regioner.olika Ennioinom rikbankensclearingar

givetvis bankernasattförutsättning ärhärför
alltjämt fungerar.redovisningssysteminterna

emellertid räknamästesidan girosystemenvid manav
bristningsgrän-tilldessa systemmed att pressasom

tillövergå ävenkapacitetfär mindrealltochsen
sä post-längedistansbetalningar.andra former av

normalnågorlundaiupprätthållasdistribution kan
postanvis-härtillmöjlighetfinnsomfattning genom

inköpta post-i bankernaöversändandeningar och av
växlar.

Utlandsbetalningar4.4

delsutlandsbetalningarna omfattarförAnsvaret
regleringdels avförvaltningen valutareservenav

från utlandet.tillbetalningarna och
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måste beaktasförvaltningenVid valutareservenav
beredskapsmäs-också mötauppgift är attdennasatt

införriksbanken ettsiga väntas attkankrav. Det
härtill. Enhänsyni gradkrisläge söker ökad ta

beträffandeklarläggasbehövaomständighet kansom
krislägeiverkliga storlek ettvalutareservens

finns fastlagdautsträckning deti vilkengäller
ellerberedskapsanslagpå i formkrav denna av

1 kris-utlösasliknande åtaganden kommer attsom
krigsläge.eller

utlandsbetalningar-regleringvad härefter gäller av
inte endastaktualiserashärpå attkan krav kommana

iövergåriskerar attpolitisk kris somgenom en
ävenpå Sverige utankrig eller avmed utan angrepp

nationellendastärantingen dennaekonomisk krisen
Antingen behovetglobal.regionaleller eller av

ellerdenvalutareglering utlösesutbyggd enaav
att ettställasmåste kravetanledningen detandra

utlandsbetalningarna kanövervakningssystem för
talaskäleffekt.i omedelbarsättas medkraft synes

därmedutrikeshandeln ochregleringför att aven
fråntill ochbetalningstrafikensannolikt även av

stadiumtidigtiinförasbör ettutlandet av en
tillförselnödvändigtpolitisk kris. Detta ousynes

inhemskallokeringriktigangelägna och avvarorav
informa-snabbsäkerställas.produktion skall kunna

betalningar avsetthartion verkställdaattom
i sambandhemtagitsändamål valutoroch attgodkända

nödvändig.ärtjänsterochmed export varorav
betydelse attfundamentalLikaså detkan avvara

angivnatillsighållitbetalningarnavisa attkunna
ingångnafastställa attför att kunnakanaler t ex

betalningsavtalhandels- ochförpliktelser under

honorerats.
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så länge det upprätthålles liberallåt varaen
valutareglering möjligt påbedömes det dennaatt
grundval snabbt effektivt såbygga ett och,upp om
erfordras, regleringssystemtotalt täckande för
utlandsbetalningar. Även liberaltmycketett system
innehåller nämligen härtill nämligenstommen en
tränad i riksbanken författningsskrivning,stab för
administration, licensqivning och kontroll samt ett
banksystem valutabankerna vidhar attsom vana
prövning utlandsbetalningar skall ske efterav

kriterier. åretsfastställda finansplanI har emel-
lertid valutaregleringenfastlagts iatt skall allt
väsentligt Påavvecklas. sikt kommer detta att

svårighetermedföra större krisva-att bygga upp en
lutareglering, eftersom denefterhand uppbyggda

inom riksbankenkompetensen och valutabankerna
försvinna. Påkommer sitt blir situationenatt sätt
besväranderentav än när valutaregleringenmer

infördes dåeftersom långvarig1940 hade erfa-man
clearingavtal. månrenhet den valuta-I nuvarandeav

behållaslag kommer att beredskapslag bör detsom
möjligtdock påatt grundval den och denvara av

föreskriftsteknik på påbygger denna kunna ettsom
sätt möta anspråk påacceptabelt utbyggd regle-en

ring.

till ifrågasättashänsynHed det sagda ärkan detom
praktiskt möjligt tillräckligt snabbt byggaatt upp

valutaregleringsorganisation.fungerande ärDeten
möjligt tillgripatvingas temporärtatt kan attman
drastiska lösningar till-hålla kvarför kunnaatt
gängliga i avsiktvalutaresurser inom attlandet

finnsefter band fördela optimalt.dem Det annars en
risk återbetalningbetydande för utlandsskul-att av

internatio-omföringar behållningar inomder och av
allvar-nella koncerner överkan, natten,snart sagt
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möjlighe-formellaDeligt decimera valutareserven.
idiot-genomföra ettomedelbartsålundaterna att

dockäruppenbartvalutalag.i gällandefinnsstopp
högstkansådant endastslagåtgärder varaatt av

förriskentillocksåmåste tastillfälliga. Hänsyn
tillgångarsvenskafrysningimotåtgärder form avav

utomlands.

dennödvändigt attbliframhållits lärsom ovan
ivalutaregleringsstabenerforderliga centrala

överföringardels avriksbanken kompletteras genom
delsuppgifterfrån andra genomriksbankspersonal

ut-från valutabankernaspersonal rekryterasatt
valuta-närsättpå motsvarandelandsavdelningar som

byggdes 1940.regleringen snabbt upp

mellansamverkanerforderligaangår denhäreftervad
varulicensmyndighetenochtullverketriksbanken,

sittföri hardagriksbankenattskall noteras
ADB-ettbyggtkontrollbehovstatistikbehov och upp

utlandsbetalningarna.redovisningförsystem av
Detvalutabankerna.frånuppgifterpåbyggerDetta

utformamöjligt attinteemellertid ansettshar
tullensmedskesamkörning kanså attsystemdetta
ochexport-betalnings-,effektivregister. En

betal-attförutsättaemellertidlärimportkontroll
motavstämmasvarutransaktioner kannings- och

förhållandennormalaundermöterDettavarandra.
attdäravpå grundsärskiltsvårigheteravsevärda

på annatfalli vartellerå kontobetalningar sker
siglåter fast-omedelbartintedetattsådant sätt
betalningvissvarutransaktionvilken ensomställa

betal-mellanavstämningFörutsättning för enavser.
i förstadärförvarutransaktioner tordenings- och

svå-dennamedrättatillkommeratthand manvara
manuellpåattutvägenendalärsedan vararighet.

försystemettbyggaPC-datorerstöd uppväg med av
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arbets-ipågårhärmed ensamkörning. Visst arbete
kommerskollegi-ochtullenriksbanken,mellangrupp

speci-deantydasblottmå kortfattatSlutligen helt
inter-ökadeföljd dentillsvårigheterella avsom

kris-isamhälletnationaliseringen möter, enom
övertotalt greppkrigssituation söker etttaeller

Sverige ochtransaktionerna mellanekonomiskade
koncerner,internationella somstorautlandet. De

transak-Sverigesdelmycket storför avensvarar
attmöjligheterbetydandeutlandet, hartioner med

närmareinterntransaktioner utanopereragenom
insyn.

BetalningsväsendefunktionenAvgränsning5. av

gränsdrag-olikabehandlas treavsnittdettaInom
nämligenningsfragor

Betalnings-funktioneninomuppgifterpostverkets-
våsende:

kommerskollegii uppgif-riksbankensoch gemensamma-
Utrikeshandelfunktionernamellangränssnittetiter

Betalningsvåsende:och

förberedskapsförberedelserförplaneringsansvaret-
kris ochunderpolitikenekonomiskaallmännaden

krig.

funktioneninomuppgifterPostverkets5.1
Betalningsvâsende

civila delen avinomfunktion denvarjesagtsnart
attberoendesigi för avochårtotalförsvaret

Funktionenupprâtthållas.funktioner kanövriga

4-13-1385
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särskiltdärtill sågasBetalningsvåsende kan vara
Energiförsörj-Transporter,funktionernaberoende av

Anledning docksaknasTelekommunikationer.ning och
sambandetutvecklanärmarei detta sammanhangatt

betyd-indirektmedfunktionerdessa eller andramed
betalningsväsendet.förelse

funktio-inomsärställninghar dockPostväsendet en
postgirotsåvälgällerBetalningsväsende. Dettanen

postdistributionen.som

dettaeftersompostgirot sägaskan attBeträffande
postensunderfaller detpostvåsendet,tillhör

bered-fördärmedfunktionsansvar. Posten svarar
funktiontill sinpostgirot.skapsplaneringen Henav

förbetalningsvåsendet,postgirot delår en av
myndighet.funktionsansvarigriksbanken ärvilket

deli dennasålundaärBetalningsvåsendeFunktionen
funktionsansvarigsåsomberoende postenattav

beredskaps-bedriver dettaspostgirotmyndighet för
ocksåså harsätt.tillfredsställandepåplanering

mellankontakternaförhållandet ochvaritalltid
postgirotsbeträffarvadriksbankenpostverket och

tilldärförsiginskränkerberedskapsplanering
myndigheternastvådemellanpersonliga kontakter

ochriksbankentill attochberedskapsenheter
har ettattstämmerförsvarenhet manpostverkets av

inomfunktionsövningarvidbetraktelsesättgemensamt
Betalningsväsende.funktionen

sig fallerföri ochpostdistributionenÄven som
betydelsedirektärbetalningsväsendetutanför av

Distributionendetta. avupprätthällandetför av
kunnaförutsätteslandet upp-betalningsmedel över

transportorganisa-riksbankensrätthållas med egen
riksbankskontorenfrånvidaretransporternation. Men
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attberoendeblir pos-avtill och bankkontorpost
framhål-upprâtthålles. somdistributionslinjertens

attönskvärtvisserligenföregående ärilits det
långtsåvârdetransportföretagockså användakunna

förslå förhållpå långaintemöjligt. kandessaMen
erford-nätfinmaskigaiförsörja det somlandetatt

tillgäng-finnasskalloch myntsedlarför attras
liga överallt.

distansbetalningarocksåutförespostväsendetGenom
brevförsän-ochpostanvisningsrörelsen genomgenom

ansvarigsåsomcheckar.ellerpostväxlarmeddelser
Betalningsväsende harfunktionenmyndighet för

beredskapspla-attintressealltså riksbanken ett av
nödvändigabetalningsvâsendetförneringen för de

upprätthålles.rörelsegrenarnapostala

kommerskollegium ochmellanAvgränsningen5.2
Utrikeshandelfunktioneninomriksbanken

ärPostväsendefunktionen avsättPå motsvarande som
Betal-funktionenupprätthållandeför avbetydelse

betydelsefunktionsistnämndablir avningsväsende
Utrikeshandel.funktionenupprätthållandeför av

kommerskolle-härför ärmyndighetPunktionsansvarig
regleringenför varu-avdärigenomgium, svararsom

myndighetansvarigsåsomutlandet. Menmedutbytet
riksbankenBetalningsvâsendefunktionen svararför

medelattförvalutareservenförsitt ansvargenom
sittochvaruimporten genomförförfogandetillstår

utlandsbetal-för attvalutaregleringenföransvar
intentionerfastlagdaenlighet mediningarna styrs
riksbankennaturligenkanDärutöverövervakas.och

betalningarför attplanerauppgiften attsägas ha
Dettautföras.teknisktskall kunnahuvud tagetöver

betal-finnasskalldetplanering för attinnebär
förkanalerochpostkontorbanker,ningsställen
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Sverige ochmellanbetalningarnas överförande
Betalningsväsende fungerarfunktionenutlandet. Att

funktionenförbetydelsesålunda centralär av
Utrikeshandel.

varuutbytetregleringarnaKoordinationen mellan av
föremål förvaritbetalningarna härför haroch av

lösning haregentligenutredning välattutan en
emellertid sägas attallmänt kanHeltpresenterats.

betalasskallvaruimportligger atti sakens natur
förtotalaockså densidan attå ramenandramen

tillhänsynstagandemedfastställasmåsteimporten
övervägan-finansiellavalutapolitiska läget ochdet

angår rätten attdå förstutifrån vaddetta.den
säkrasimport bör dennalicensierad genomförbetala

underhärförfrihetvalutaförordningenatt ger
valutabankgårbetalningarnaförutsättning att genom

riksbanken.föreskrivesbetalningsvägpå avoch som
betalningar-tvingamöjlighet attinnebärDet senare

detsålunda ansesvissa ochgå konton omöverattna
betalningsutbyte.bilateraltetablera ettönskvärt

begränsamöjligt attnaturligtvisocksåärDet
i ställetvalutaförordningen ochi gefriheten

riks-fråndispenseri generellafrihetmotsvarande

banken.

förfinansiellatotala ramendenåter beträffarvad
snarastfastställandeblir dess enoch exportimport

intressenmotstridigaregeringsnivå därpåfråga
medmåste skaavstämningdärochmåste avbalanseras

valuta-valutapolitiken ochförsåsom denriksbanken
fögasålundaärinstansen. Detansvarigareserven

organi-sökatjänstemannaplanetpåmeningsfullt att
frågaekonomiskpolitiskförbeslutsgrupp enensera

dignitet.dennaav
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anledningemellertid finnastordePå lägre planett
kommerskollegium ochmellanutveckla samarbetetatt

kriskrigunderför attKollegiet harriksbanken.
näringsli-ochförsörjningsmyndigheternassamordna

förslagregeringen omlämnaprioriteringar samtvets
s.k.ettetableratutrikeshandelninriktning av

kolle-informerauppgift är attkrishandelsråd. Dess
önskemålbedömningar ochförutsättningar,giet om

försörjningsmyndigheterna somnäringslivet ochinom
ställningsta-kollegietsförbetydelsekan vara av

Attutrikeshandeln.regleringvid dessganden av
valuta-också underbedrivasmåsteverksamhetdenna

uppenbart.förefallerhänsynstagandenpolitiska
ocksådärförböruppfattningriksbankensEnligt

krishandelsrådet.irepresenteradriksbanken vara

ekono-allmännaför denPlaneringsansvaret5.3
krigkris ochunderpolitikenmiska

olikaigånger ochupprepadetid harUnder senare
bereds-föransvaretfråganställts varsammanhang

ekonomiskpolitiskaallmännakapsplanering för
förmyndighetVilken svararligga.åtgärder borde

utsträckning dettai denoch,övervägauppgiften att
olikasådanaförförberedelservidtamöjligt,är

itillgripasbehövakanåtgärderekonomiska som
inbördesderasanalyseraattförochkrislägenolika

samhällsekonominpåoch effektersamband

inombedrivitsangivna hartematkringstudier det
ipresenterats enochforskningsanstaltförsvarets

överlämnatstudierför dessastyrgruppenrapport som
julii 1988.regeringentill

delbetänkandesittiriksgäldskommittenVidare har
tillverkriksdagensfrånRiksgäldskontoret -

diskuterat1988:59SOUmyndighetregeringens
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beredskapsplanläggningenriksgäldskontorets iroll
införamöjlighetendärvid tagit attoch nyenupp

därvidmöjlighet harfunktionsindelning. som en
funktionen skatte- ochersättaframförts tanken att

finansie-Offentligfunktionenuppbördsvåsende med
bereds-funnit angeläget attKommittén,ring. som

område riksgäldskon-kapsplanläggning för detgöres
sig börainte ansettdockför, hartoret svarar

Komittén framhål-något konkret förslag.lägga fram
inom försinemellertid slutsats attler ramensom

riktlinjerÖCBpågår inom bör utar-det arbete som
inom totalförsvaret.funktion Dennabetas för en ny

riksgäldskon-åvilaruppgifterbör bl.a. de somavse
toret.

grânsdragningsfrågornasålundaDe upptagna ger
bedömanden.riksbanken följandeanledning till

rimligenfinnsfredsförhållandenRedan under normala
ekonomiskpolitiskaanledning vilkasöka bedömaatt

kris-åtgärder aktualiseras i ellerkan ensom
skallkrigssituation dessaförbereda huroch söka

samordnas.insättas därvid på sättbästakunna och
åtgärderfinanspolitiskaigäller första handDetta

lagstiftningolika i kraftslag sättes genomav som
kredit-ocksåfrån finansdepartementetframlagd men

riksbankenåtgärder vilkavalutapolitiska föroch
iytterligare betydelsefullt element ettEttsvarar.

upplå-statligablisådant åtgärdspaket måste den
dårågan ärriksgäldskontoret.ningen vargenom
ligga.åtgärder börplaneringsansvaret för dessa

sådanlösningar föreslagitsolika för hurhar en
delvis över-funktionekonomiskpolitiskallmän av

sätt kunnapå lämpligastegripande karaktär skall
beredskapsfunktio-infogas i nuvarande nätetdet av

ner .
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förriksbankenslåta ansvarattmöjlighetEn vore
dessaäven meraomfattaBetalningsvâsendefunktionen

skäletuppgifter.ekonomiskpolitiskaallmänna
mindreelleralladeatt mersägashärför kan vara

fråntill ochbetalningarskall t exhänger samman.
disponibelfinnasmåste enutföras,kunnautlandet

deltill denblirutvecklingdennasochvalutareserv
valutareglering upp-fungerandeattberoende enav

riksbankens ansvars-inomfallervilketrätthålles,
såvälomfattarsålundaValutapolitiken,område. som

betal-reglering avvalutareserven somskötseln av
samtidigtärutlandet,fråntill ochningstrafiken

bidrarkreditpolitikfungerandeattberoende enav
statligaÄven denefterfrågan.begränsatill att

viktigtblir ettlandetutomochinomupplåningen
samtidigt ettårkreditpolitiken. Dennaiinslag

finans-tillalternativettinte baraochkomplement
politiken.

förbun-närasålundaärBetalningsväsendeFunktionen
ekonomiskpolitiskapå detåtgärderövrigamedden

dranödvändigt att endetförefallerLikvälområdet.
attalltframförärhärförskäletnågonstans.gräns
dockområdetpååtgärdspaketi tänkbaratyngdpunkten

ochområdet.finanspolitiskapå detliggamåste
riksbankens an-sättnågotpå varaintekandetta

svar e

framlagdabetänkanderiksgäldskomittensiDen
uppbörds-ochskatte-funktionenersättaatttanken

före-finansieringoffentligfunktionenmedväsende
intekan varapraktisk. Dethellerintefaller

allmänekonomiskadensammanföra meralämpligt att
demedupplåningstatensförplanerauppgiften att

Pull-skatteadministrationen.irutinernapraktiska
överyttrandeiocksåharriksbankenimäktige

häremot.siguttalatbetänkanderiksgäldskommittens
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inteutifrån faktum attdetLösningen måste sökas
kanfinansdepartementetnågon instans än svaraannan

Därut-insatser.finanspolitiskaplaneringenför av
självständig be-såsomriksgäldskontoretöver bör

denplaneringenredskapsmyndighet för avsvara
upplåningen.statliga

återstår förplaneringsansvar därefterDet som
verksamhetsinrikt-två olikariksbanken sägas hakan

iBetalningsväsendefunktionennämligenningar, dels
betalningarinnebärandemening attinskränktmera

till ochinomsåväl landetutförasskall kunna som
grund-också riksbankensfrån delsutlandet, numer

ochvaluta-landetsuppgift förlagsfästa att svara
uppgift skallkreditpolitik. För dennaatt senare

riks-krig harkris ochockså underfullgöraskunna
förplaneringsansvarpraktisktsåvälbanken ett rent

så beslutfinnas, attskallpersonallokaler ochatt
ettgenomföras,beslutoch fattadekan fattas som

på olikasigmån beredagörligasteiför attansvar
insättakunnakrigssituationer för attkris- och

kreditpolitis-ochlämpliga valuta-häremot svarande
åtgärder.ka

ledningsfrågorvissa6.

nivåpå centralLedningsfrågor6.1

omorganisatio-beslutadeårs riksdag198485Den av
totalförs-civila delarnaledningen de avavnen av

samordningen mellan deibristerframdrevsvaret av
beredskapsuppgifter ochmedmyndigheternacentrala

påsåvälofördelaktiga effekterföljandehärav
nivå. Förlokalregional ochpåregeringsnivån som

inrättadesproblemdessamdtill rättakommaatt
beredskapsförberedel-samordnaleda ochÖCB för att

samtidigt deförsvaretcivilainom det somserna
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på funk-indeladescivila totalförsvaretdelarna av
myndighetfunktionsansvarigtioner, sommedenvar en

ledningsuppgift utövasöCB:sinstans.central Denna
informationsut-nivåpå fullgörescentral och genom

myndighe-funktionsansvarigaÖCB denbyte mellan och
vadgrundsyni för skapafred attten; gemensamen

krigkrisi ochochberedskapsförberedelsernagäller
funktionsgränsernai över genom-för samverkanatt

situa-rådandetillomställning denföra samhällets
på centraluppgiftenviktigastetionen. kanskeDen

ÖCBmedsamverkanriksbankensledningsnivå därförär
inomplanläggningenocksåtillgodose attför att

vadmedblir konformaetalningsväsendefunktionen
inom to-civila delarnaövrigainom degällersom

talförsvaret.

myndighetfunktionsansvarigriksbankenFör som
påspeciella problemvissatillkommer därutöver

uppmärksammas.förtjänanivå kancentral som

unikriksbankenärcivila deltotalförsvaretsInom
därigenommyndigheternafunktionsansvarigabland de

regeringen utanunderställdinteriksbanken äratt
vissamedförtharDettariksdagens verk.är ett

problem.

samord-ledning och1986:294i förordningenNär om
myndighe-olikadelcivilaning inom totalförsvarets

intedetfunktionsansvariga, harsåsomter anges
uppställning mdtagaimöjligt dennaattansetts

Betalnings-funktionenansvarig försåsomriksbanken
iändringförordningen 1987:991väsende. omGenom

stycketandraemellertid i Sförordning 5harsama
enligt banke-riksbankenerinraninförts attomen

lagenstycketandra5reglementet nuet 30
förriksbanksveriges svarar1988:1385 om
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betalningsvá-ochpå bank-beredskapsplanläggningen
mestdettillgodosesHärigenomområde.sendets

grundläggandedennämligen attangelägna behovet
totalförsvaretledningen gerförordningen avom

funk-ettharriksbankenocksåupplysning attom
Dennadetta.innebördenochtionsansvar avom
iblandtidigarefalliundanröjer vartändring

överhu-riksbankenmissuppfattning attförekommande
funktionsansva-uppgiftnågoninte hade somvudtaget

varitsigi förochhadedetmyndighet.rig Hen
parallell-direktkunnatriksbankenattönskvärt

Dettatotalförsvarsmyndigheter.övrigamedställas
ocksåuppfattning varariksbankensenligtborde

och etthärombeslutatriksdagenmöjligt eftersom
förordningenibeslutriksdagensåtergivande av

beslutatregeringeninte ettkan avdärför somses
publiceringendastutan enåt riksbanken somuppdrag

avseende.i dettabeslutriksdagensav

för-detkanbetydelsefullt varasynassakligt mer
inteverkriksdagenssåsomriksbankenhållandet att

enligtmyndigheterde somblandmedtagaskunnathar
näring-förskyldighet1982:1005förordningen om

deltaattflarbetsmarknadsorganisationer msidkare,
begäraatträttägertotalförsvarsplaneringeni

enligtmedverkanpåkallaattellerupplysningar
näringsidkare,förskyldighet1982:1004lagen om

total-ideltafl attarbetsmarknadsorganisationer m
riksban-därmedstårFormelltförsvarsplaneringen.
åtgärderbankväsendetåläggamöjlighet attutanken

förlagstödBehovetberedskapsplanering. avdessför
frånmedverkanpåkallakunnaför attriksbanken

statsskuldspolitiskabehandladesnäringslivet av
riks-ochRiksbankenbetänkandei desskommittén

utta-xommitten159.1986:22SOU Igäldskontoret
följande.därlade
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detta finnaskanI sammanhang det dock an-
ledning olikhetnågot uppehålla vidsigatt en

finns riksbankenatt formellsaknarsom genom
ålägga vilkabefogenhet institut, fördeatt

riksbanken planeringsansvaret, skyldighethar
vidtaga erforderligaatt beredskapsförberedel-

tillkommer nämligenbefogenhetDennaser.
vissaendast myndigheter regeringen iunder

enlighet i förordningenmed vad angessom
skyldighet näringsidkare,1982:1005 förom

arbetsmarknadsorganisationer ifl deltaattm
totalförsvarsplaneringen. praktiken har detI
emellertid aldrig någonhänt äratt deav som

riksban-uppgiftsskyldiga vägrat att efterkomma
kens anmaningar. inträffaSkulle detta har
riksbanken möjlighet sig tillvända över-att

ekonomisktstyrelsen försvarför gettssom
sig tvångsmedel.befogenhet användaatt av

Kommittén intedärför det är nödvän-attanser
digt riksbankenatt befogenhet attge egen

tvångsmedelanvända sig i dessa sammanhang.av

Riksbanken, vilken såsom kommittén framhåller icke
mött svårigheter vinna erforderlig medverkan,att
ansluter sig till kommitténs uppfattning. Anledning

sålundatorde speciell lagstiftningsaknas att genom
riksbanken årsibefogenheter de 1982ge samma som

förordning särskilt myndigheterna.uppräknade

fråga på ledningsnivåEn gällercentral beho-annan
påkalla frånvet att myndigheter.medverkan andra

såsom framgår ärden lämnade redogörelsenav ovan
betalningsväsendet i utsträckning beroendestor av

intepostverkets medverkan. gäller bara post-Detta
girots framgåttsåsomutförande betalningar utanav

postdistributionenäven för sedlartransporter av
ocksåöverföringoch värdeförsändelser. Attav

komerskollegium riksbanken behöver samverkaoch
till följd utrikeshandelnssambandet mellanav

betalningstransak-varutransaktioner motsvarandeoch
tioner Frågan därmed stäl-har utvecklats kanovan.

i mån närmare författ-las behövervad detta samband
ningsregleras.
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kommerskollegium ochmellansåvitt gäller samverkan
tillgjorts gräns-försökettriksbanken har ovan

beslutanderätten förutsät-dragning ytterstadär den
regeringen.tillhänfördtes

motsätt-kansamverkan med postenriksbankensvid
intresseriksbankens attuppstå mellanningar av

krigkris skall lämnaockså i ochbetalningsväsendet
möjligtservicefullständig och postensså somen

ekonomisktdriva sin verksamhetintresse attav
möj-i lägeeffektivt. Riksbanken nuvarandesaknar

genomdri-konfliktsådanvid eventuelllighet att en
betalningsväsendetsförönskvärtvad ansermanva

riksban-förfunktion. attskulle talasmidiga Detta
frågori vissadirektivrätt gentemotmedgåvesken

i led-ingrepp postverketssådantpostverket. Ett
försvarligtemellertid knappastningsansvar kan vara
överblickamöjlighet attriksbanken saknareftersom

finneråtgärderdekonsekvensernapostalade manav
synpunkt.betalningsväsendets Omönskvärda me-ur

sådant slagningsskiljaktigheter uppkommaskulle av
lösningtillbringasutjämnas ochbör dessa kunna en

ÖCB ytterstochi första handmedverkan avavgenom
regeringen.

funk-avgränsningenföregående avsnitt rörande avI
riks-attBetalningsväsende förutsättstionen har
själv-såsomkrig beståunderskullegäldskontoret

anledningfinnsberedskapsmyndighet. Därmedständig
författningsreg-särskildfråganockså ställaatt om

såsomriksbankenmellanför samverkanlering behövs
instansenansvarigakreditpolitiken ytterstförden

verksamhet.ochriksgäldskontorets

upplåningen ochstatligasamordningen mellan den
likavälalltid aktuellpenningpolitik ärriksbankens

krig.kris ellerbli underskullefredstidi densom
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statensochförvaltasnämligenmåsteStatsskulden
verkställighetsskedenaochberednings-inyupplåning

medsamordnasdensådant sätt attpåbedrivas ett
Fråganintentioner.penningpolitiskariksbankens

komitténstatsskuldspolitiskaocksådiskuterades av
någraejföreslog nyaKommitténa.a.s.237-241.

mellansamordningenförformerinstitutionella
signöjdestatsupplåningen utanpenningpolitiken och

samråd ochlöpandeattkonstateraallmäntmed att
iomfattning ocherforderligiförekommerkontakter

riksban-ochriksgäldskontoretmellansmidiga former
lagregleringsärskildemissionsfrågor utaniken

flexibili-hadedessatillade attKommitténhärom.
statsupplåningenmellansamverkantet att anpassa

ochförutsättningarnatill vadpenningpolitikenoch
kräva. Dennasituation kan sam-varjeimetoderna

riksgäldskontoret somochriksbankenmellanverkan
beståförutsättaskanförekommerlöpandesålunda

citeradeKommitténskrig.ochkriserunderäven
flexibilitet att anpassaharattuttalande manom

därförkräver kansituationentill vadsamverkan
särskildlägen.också dessagällaattutsträckas

bedömeskrigssituationerkris- ochlagreglering för
överflödig.sålunda

nivåregionalpå högreLedningsfrågor6.2

överöversikteninledandeframgår densåsom av
anpassatriksbankenkrigsorganistion harriksbankens
varjeförattsåpå sättcivilområdenatilldenna

riks-samverkandefinnasattcivilområde kommer en
på högreattinnebärDettaregionchef.bankens

informa-förkanaletableratsnivå har enregional
försvararcivilbefälhavaren sommellantionsutbyte

Betalnings-funktionenochledningenoperativaden
väsende.
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måste emellertid riksbankensDet understrykas att
regionala organisation uppgiftuteslutandehar som

betalningsmedelsförsörjningen.föratt Dettasvara
innebär inom organisationen finns kompetens ochatt

för problematt ta hand de kanresurser somom
inom betalningsvâsendet.uppkomma denna sektor av

hârpå isvårigheter betalningsme-Exempel kan vara
till följddelsförsörjningen på vissa orter av

omflyttningar befolkningen härav föranleddaochav
ändringar sålunda ii finnskontantströmmarna. Det
den fredstida kontakterverksamheten upparbetade

riksbankskontoren på olikamellan kasaacheferoch
nivåer inom och banker.post

i övrigt,Hen beträffande verksamhetbankernas
kreditgivning, betalningsförmedling, likviditetspla-
nering, finns inga regionalakontakter mellan den
organisationen finnsoch bankvåsendet. Inte heller
någon på bedömningerfarenhet grundad allmänhe-av

bankservice itens behov form bankkontor ochav av
tillhandahållnadär måntjänster. operati-dendenI

ledningen information iställer begårkrav ellerva
dessa alltså region-avseenden samverkandekan den

inte erbjuda personlig Finnschefen expertkunskap.
förbindelsefungerande visser-huvudkontoretmed kan

ligen direktiv därifråninhämtas olikaoch de bank-
ledningarna förmås sådana direktivcentralt att ge

i regionen bedrives enligt civil-att verksamheten
intentioner.riksbankensbefälhavarens och nen

regionchef måste påsamverkande även kunna agera
också i frågor århand normalt främmandeegen som

regionala kan skapaför den verksamheten. Detta
Riksbankens uppgift intesvårigheter. kan dock vara

i regionendirigerasöka bankverksamheten utanatt
civilbefâlha-information mellanfrämst förmedlaatt

Härigenom vinnesviceoch bankerna och versa.varen
sini verksamheti kanfall bankvâsendetattvart
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operativa led-från denutgå grundsyn somsamma
såsom centralriksbankenSamtidigtningen. kan en

i regionenbankernaopartisk instans mellanoch
påbedrivesså dennaattpåverka verksamhetderas

sätt.samordnatett

angåendeavsnittetsåsom redovisats i 4.3 ovan
vidareriksbanksregionerna attkommerDatorberoendet

clearing skallregionalvilkaområden inomutgöra de
dåbliri regionenRiksbankskontoretkunna utföras.

clearingmaterial.utväxlingsstålle bankernasför

nivåregionalpåLedningsfrågor lägre6.3

vissa före-med1964:18Enligt kungörelsen15 5
1957:684lagentillämpningenangåendeskrifter av

krigsförhållanden skallbetalningsväsendet underom
närmastriksbankskontorvederbörandedirektören för

erforderligför attlänsstyrelsenunder svara
ochpostverketsriksbankens,samordning sker denav

attverksamhet,penninginrättningarsandra avsersom
deninom länet.penningmedelsförsörjningen Itrygga

därvidriksbanksdirektörenmån så möjligtår skall
berör-ochpostverketförsamråda med representanter

nivå därmedharpenninginrättningar. På dennada
samord-ålagtsuttryckligt ettriksbankskontoren

kontanttörsörjningen. Dettaningsansvar för ansvar
verksam-normalaockså linjei kontoretsligger med

het.

iriksbanken kontoretthadekungörelsenNär gavs
inledningsvis lämnadeframgår denvarje lån. som av

förhållandet. Hed ve-så ejärredogörelsen numer
dåemellertid för-fårriksbankskontorderbörande

fredsti-för denstås kontoreller dedet svararsom
område.berörtsedelförsörjningenda av
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övrigt infor-riksbankskontorenI skall fungera som
mationsförmedlare mellan länsstyrelsen svararsom

operativa nivåför ledningen regionalden pä lägre
betalningsväsendet. väsentligenoch Därvid uppkommer

problem redovisats denbeträffandesamma som ovan
regionala nivånhögre i fråga bristande förtro-om

inom bankvåsendetgenhet med andra verksamhetsgrenar
än kontantförsörjningen.

Några svårigheter riks-speciella till följd attav
samtliga länej finns ibanken representeradnumera

säej sä förhållandet längeföreligga.synes var
funktionsansvariga myndigheter förutsattes vara
direkt del.vid slutnarepresenterade länsstyrelsens

påfär finnasNär emellertid myndigheterdessanumer
häll länssty-blir i princip lika lätt förannat det

tillsigrelsen informationsutbyte vändaatt för
lokalise-närmaste riksbankskontor äräven dettaom

till päTidigare attrat angränsande län. planer
inrätta särskilda i län därdesamverkansgrupper
riksbanken representationkomit harsaknaatt

övergivits.därför

beredskapsplaneringi hälla päFör att fred tanken
lämp-kris emellertidkrigför levande kanoch vara

ligt inrätta särskilda knutnakontaktgrupperatt
bestä företrä-till riksbankskontoren. skulleDe av

inomriksbanken,fördare bankföretagenpost och
omrädet. vid inte alltför oftaregelbundna, men

åretgängäterkomande sammanträden kanske omen
inom bered-stämma attdessaskulle avgrupperman

hälls xontaktgrup-finns aktuella.skapsplaner och
i krissin verksamhetfortsättaförutsättesperna

informationuppgiftkrig utbytamed attoch samma
personbesättning.möjligt också ioch sammaom
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Kommittédirektiv

MSW
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1993:55Dir.

Översyn områdetfinansiellaför detlagstiftningenav
krigsförhållandenunder

Dir. 1993:55

1993-04-01regeringssamrnanträdevidBeslut

anför.LundgrenStatsrådet

Mitt förslag

uppdrag göramedtillkallasutredaresärskild att enföreslårJag att en
finansiellaför detgällerberedskapslagstiftningdenöversyn somav

krigsförhållanden.underområdet
förändradetillbehöverföråldrad ochfrågailagstiftningen är anpassas

området.pålagstiftningförhållanden och ny

Bakgrund

dentotalförsvar ärSverigesplaneringen avserdel somviktigEn avav
skall kunnasamhällettillsyftarDenberedskapen.administrativa attden

frånsarnhällsomställningenHurkrig.underformer ävenfungera i laga
eftergällaskallvadgenomförasochskall planeras samtkrig somfred till

förordningarochde lagarframgårkrigtillställtssamhälletdet avomatt
sikteregelmässigtDessaberedskapsförfattningar. tarkallasbrukarsom

förhållanden.utomordentligaföranleddadäravpåochkrigkrigsfara,
fredskriser.s.k.tillämpligainteundantag,någotmeddäremot,De är
samhälleligallpraktiskt tagetöverBeredskapslagstiftningen spänner

myndigheternasocksåräknasberedskapadministrativTillverksamhet.
organisationsbered-ochverksamhets-denföreskrifterinterna egnaom

skapen.
inomsamordningochledning1986:294förordningenEnligt om

myndigheternashänförsledningsförordningendelcivilatotalförsvarets
förord-iVidarefunktioner.olikatilltotalförsvaret angesiverksamhet
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funktionen vilkaningen ochvilken myndighet skall försom ansvara
förÖvriga En utgångspunktmyndigheter har uppgifter funktionen.isom

myndighetmyndigheternas planering skall förordningenenligt attvara en
ocksåbehållamed viss verksamhet fred skall dettaför i ansvaransvar

denunder verksamheten skall upprätthållas då. Såvittkrig, avserom
finns förordningen, nämligenfinansiella tvâ funktioner angivna isektorn

bank- betalningsväsendet enskild försäkring Enligt 30 §och samt m.m.
lagen Sveriges riksbank åligger det Riksbanken1988:1385 attom -

kravförutom vid planeringen den verksamheten beakta deatt av egna
beredskapsplanläggningen dentotalförsvaret ställer för isom ansvara-

förstnämnda medan, Finansinspektionen enligt led-funktionen
ningsförordningen ansvarig myndighet i sistnämnda.denär

Enligt förslag för förbereds i Försvarsdepartementetnärvarandeett som
kommer beredskapskun-ledningsförordningen läggas medatt samman
görelsen förordningen 1977255 vissa statliga1960:515 och om
myndigheters författningens bliberedskap Den avsesm.m. nya namn

kraftberedskapsförordning. Förordningen, skall träda i den juli1som
1993, innebär emellertid inte någon ändring i sak de bestämmelser iav
ledningsförordningen i direktiv.dettatassom upp

l skrivelse till regeringen den 7 maj 1992 har fullmäktige i Riks-en
banken föreslagit beredskapsplanläggningen för bankväsendet skallatt

Finansinspektionenföras från Riksbanken till och riksbankslagenöver att
anförtändras i anledning härav. Till stöd för förslagen fullmäktigehar

i huvudsak följande.

försäkrings-gällde enligt 5§ ledningsförordningenTidigare att
planeringsmyndighet för funktionenansvariginspektionen var

då betecknad FörsäkringarEnskild försäkring m.m. utom
bankinspek-Efter sammanslagningenSocialförsäkring m.m.. av

199091: vilkenförsäkringsinspektionen prop. 177 NU44,tionen och
med anledning fmansinspek-fastlagts lagen 1991:936 avgenom

för1991:937 med instruktionförordningentionens inrättande och
försäkringfmansinspektionen planeringsansvaret för Enskildhar

försäkrings-myndighetens Övertagandem.m. följt med i den avnya
situationen har därmedegendomligainspektionens uppgifter. Den

förberedskapsplaneringsansvarharinträtt ñnansinspektionenatt ena
delen för den andra.försåkringsväsendet,sin verksamhet, menav
bank- och kreditväsendet.
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frågan iberördadenuppmärksammadeFullmäktige i riksbanken
förgrundtilllegatbetänkandesitt yttrande detöver sam-som

Finansiellinspektionsmyndighetema,bådamanslagningen deav
förfördelningframhölltillsyn SOU 1991:2 och ansvaretatt aven

betalningsväsendet borde göras.beredskapsplanläggningen inom
beträffandeutredningdendärefterFrågan behandlades av

inspektionensgjordesfinansinspektionens organisation avsom
utredningdennaensamutredare. lsåsomgeneraldirektör och chef
bankom-inomberedskapsfrågorföruttalades flera skäl talaratt att

riksbankenfrånöverförsbetalningsmedelsförsörjningen,rådet, utom
yttrande dennal1991:04 sid 24. överñnansinspektionen Fitill

tidigaresitthänvisat tillriksbankenfullmäktige ipromemoria har
följafinansinspektionenåliggaböryttrande och uttalat det attatt
stårsamtliga institutberedskapsplanläggningen ioch somstyraupp

riktning böri dennaförändringinspektionens tillsyn. Enunder
för civilÖverstyrelsenriksbankensamråd med såväliövervägas som

beredskap.
ochledningfinansinspektionensråda mellanEnighet alltsåsynes

beredskapsplaneringenbörriksbanken Finansinspektionen övertagaatt
övrigtförsker liggersåinspektionen underställda institut. Attför

ledningsförordningenförsta stycketlinje med den i 4 §också i
vissförmedmyndighetprincipenuttryckta allmänna att enansvaren

krigockså underskall behålla dettaverksamhet i fred omansvar
för desådant falloch idå upprätthållesverksamheten svara

beredskapsförberedelser behövs.som
därefterharplaneringsansvaretöverföringTanken på aven

riksbankenberedskapsplanering inomföransvarigamellandiskuterats
och sedan närmarekreditinstitutsavdelningfinansinspektionensoch

tjänsternannapnomemoria. lutarbetadriksbankeniutvecklats i en
och betal-Bank-betecknadfunktionföreslogsdenna att en ny

§ led-i 5funktioneri schematinfördes överningsväsende
funktionsansvarigsåsomñnansinspektionenmedningsförordningen

beredskapsplan-ñr dennaförutsattemyndighet. Detta ansvaretatt
30 andraändring i §riksbankenavlyftessamtidigtläggning genom

ändring 5 §medföramåstetillikavilketriksbankslagen,stycket av
ledningsförordningen.stycketandra

riksbankenemellertiderinradesriksbankspromemorian attl om
kvarskulle haplaneringsansvaretöverföringsådanefteräven aven
vadförsta handbetalningsväsendet, iplanläggningsuppgifter förvissa
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uppgiftRiksbankensbetalningsmedelsförsörjningen. att utgeavser
för dennaomfatta planläggningenmåste nämligensedlar och attmynt

krig. därtill kommeroch Menskall kunna fullgöras under kriseräven
stycket ålagdförstariksbanken enligt 9 kap. 12 § ärRF attatt

ocksåochbetalningsväsendefrämja och effektivtsäkertett genom
kontoöverföringarförriksbanksclearingen har det attyttersta ansvaret

framhölls iborde.Med härtillbankerna utföras. hänsynmellan kan
riksbankslagenstycketändringen 30 andrapromemorian, §av

från led-visserligen befriadesutformas så riksbankensätt att
medsamverkasamtidigt åladesningsansvaret för funktionen attmen

finansinspektionen inom denna.
riksbankenriksbankspromemorianVidare uppmärksammades i att

tordeutomordentliga förhållandenunder krig eller krig föranleddaav
därmed behövakomma för valutareglering och attatt ansvara

sambandfråga betalningarsamverka kommerskollegium i imed om
vidutrikeshandeln. Riksbanken borde därför åläggasmed att

kom-för utrikeshandeln samverka medberedskapsplanläggning
funktion.ledningsmyndighet för dennamerskollegium såsom ansvarig

30 andraOckså borde komma till uttryck i §detta samverkansansvar
stycket riksbankslagen.

stycketpromemorian förslag till ändring 30 andral §upptogs av
sagda. framhöllsriksbankslagen i enlighet med det Dessutom ävenatt

betal-funktionen Bank ochpostverket hade uppgifter inom
postverketborde komma till uttryckningsväsende, vilket attgenom

samverkan finansinspektioneni ledningsförordningen ålades med
funktion.inom denna

förvidtas snabbtfreds- till krigssarnhället måsteEn omställning från
inte kanriksdagens beslutavsedd verkan. Detta innebär attatt

regeringen ochsärskild fråga. Därför måsteavvaktas i varje myn-
påkallasvidta de åtgärderdigheterna ha befogenhet omstän-att som av

förregeringsformen finns möjlighetEnligt 13 kap. 6 §dighetema.
bemyndiga regeringen förordning meddelariksdagen i lag attatt genom

skall meddelas lag. Ett sådantsådana föreskrifter genomannarssom
befinnerför situationen landet sigfår gälla enbart denbemyndigande att

utomordentliga förhållandenråder sådanakrig krigsfara eller deti eller
befunnitkrigsfara landet har sigkrig ellerföranleddaär av somavsom

fullmakts-antaldenna bestämmelse, ihar, med stödRiksdagen ettav
där beslutetregeringen besluta åtgärderlagar bemyndigat att annarsom
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församling.lagstiftandeegenskapiriksdagen desstillkommaskulle av
beredskap.administrativaför vårgrundenfullmaktslagar utgörDessa

detrörlagstiftningdenfinns förutomomrâdetfinansiella somPå det -
förochkrisförhâllandenkrig ellervidförsäkringsväsendet somenskilda

dir.krigsförsäkringsutredningenförföremål översynnärvarande är av
nämligenfullmaktslagar,följande1991:12 - växel-upptagandeförtidenutsträckning1940:79 avlagen avom

krigsfara,vid krig ellerprotest m.m.
moratorielag,gäldanstånd medangående1940:300lagen m.m.

ochkrigsförhållandenunderbetalningsväsendet1957:684lagen om
kreditreglcring.ochvaluta-1992:1602lagen om

sigansluterkrigsförhállandenbetalningsväsendet underTill lagen om
tillämpningenangáendeföreskriftermed vissal964:l8 avkungörelsen

underbetalningsviisendet6841957december20denlagen nr om
krigsförhållanden.

lullmaktslagstift-nämndadenvid sidanfinnslagstiftningenI nuav
särskildiregeringennämligenfullmakt, när enningen typ avannanen

möjlighetfredstidi atttillämpasavsedd gettslagparagraf i atten
avviker frånreglermeddelaellerfrån lagenundantagföreskriva som

detellerkrigsfaraelleri krig attriket ärförutsättningunderlagen, att
ellerkrigföranleddaförhållanden ärutomordentligaråder sådana avsom
finnssektornfinansielladensig lbefunnitharlandetkrigsfara somav
börs-1992:543lagen5 §i 10 kap.fullmaktsådan omexempel en

clearingverksamhet..och
vidområdet harfinansielladetfullmaktslagstiftningengällerdetNär

betalningsväsendetlagenintefrågaitillfällenåtskilliga omsatts om
bordekungörelsendärtill anknutnaoch denkrigsförhållandcn sesunder

over.
ochsedel-RiksbankenshuvudsakibehandlarkungörelsenochLagen
rollRiksbankenspenningmedelsförsörjningen samtdvs.myntutgivning,

kungörelsenkrigsförhållanden. lunderbetalningssystemetstatligai det
ochpenningmedelsförsörjningenhurbestämmelserdetaljerade omges

fungeraskallPostgirotbaseratärbetalningssystemstatens som --
fullmaktslagen.förordnande enligtmeddelatregeringennär

samråd medefter1985ârföreslog redanRiksrevisionsverket RRV -
ändringargenomgripandetill regeringeniRiksbankenbl.a. rapporten-

RRVP1985:författningamai angivnalagtekniskt deochsakligtbåde
såsomdetaljbestämmelserantalföreslogsSålunda1985:189.dnr att ett

frånskillnadtilldennalagstiftningen,skulle attutmönstrasonödiga ur
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vad gäller skulle utformas i anslutning till de reglernärasom nu som
gäller i fredstid det i lagstiftningen beskrivna direktutbetalnings-attsamt
kortet och den till kortet knutna rutinen skulle slopas och ersättas av
andra handlingar och rutiner det gäller statliga ickeoch statliganär
kontoinnehavares medelsförsörjning krislägen.i l har vidare derapporten
nuvarande bestämmelsema kommunernas och de enskilda företagensom
medelsförsörjning otillräckliga frågai klarhet och stringensansetts om

detnär gäller möjligheter krigsförhållandenstatsmaktemas underatt styra
och kontrollera mycket område landets ekonomi. Riksbankensett stort av
företrädare har enligt särskilt understrukit vikten vidrapporten attav man

lagstiftningenöversyn tillgodoser kraven klargörande ochen av
betryggande föreskrifter i detta hänseende.

RRV har också i den 15 oktober 1992 till regeringen tagitrapporten
frågan behovet förändringar de gällande bestämmelsernaupp om av av
betalningar under krigsförhållanden RRV dnr 20-92-0364. lom

rapporten utförligt redovisats i årets budgetproposition prop.som
1992932100 bil. föreslårl RRV det statliga koneemkontosystemetatt
CassaNova. finns i Postgirot, i första byggs detsåett stegsom ut att
också kan kommunicera med banksystemet. Förslaget innebär att
CassaNova fortsättningsvisäven koncernkontosystem. Varjeutgör statens
myndighet får sarnlingskonto i CassaNova kan hantera betal-ett som
ningar via såväl Postgirot Bankgirot. 1 längre perspektivettsom ser
RRV möjligheten eller flera koncernkontosystem hanteras inomatt ett

betalningssystem.statens
budgetpropositionenl föreslår regeringen stegvis utvecklingatt en av

betalningssystem i enlighet förslagmed RRV:s genomförs.statens
Regeringen har februariden 18 1993 RRV i uppdrag vidta degett att

förberedelser erfordras med anledning regeringens förslag isom av
budgetpropositionen utveckling betalningssystem. lstatensom av
uppdraget ingår bl.a. lämna förslag till förregelverk statligaatt ett
betalningar skall förordningen för1974:591 skyldighetersättasom om
statlig myndighet anlita Riksbanken eller Postgirot. Målet böratt vara

utbyggt CassaNova skall kunna kommunicera med banksystemetatt ett
fr.o.m. den juli 1993.1
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Uppdraget

Som jag tidigare sektornframhållit har förhållandena i finansielladen
förändrats radikalt under år. lagstift-Inte minst gäller dettasenare
ningens område. Så finansiellaall lagstiftning dengott som som avser
verksamheten har ârtiondet.och reformerats under detöversetts senaste
Däremot har inte beredskapslagstiftning finansielladen gäller densom

varitsektorn föremål för därförmotsvarande Dct dagsöversyn. är att nu
Översynenlagstiftningen i fråga. innefatta degöra översyn bören av

frågor fullmäktige i Riksbanken sin tilltagit i skrivelsesom upp
liksomregeringen de frågor RRV väckt i sin från år 1985.rapportsom

Genomgripande förändringar lagstiftningbli nödvändiga dentorde somI
reglerar betalningsväsendet under krigsförhâllanden till denmed hänsyn
förändring betalningssystcm årets budgetpropoaviseratsstatensav som l
sition. Förslag till ändringar föranledsde i beredskapslagstiftningen som

dessa rutiner fram.bör tasav nya
Jag föreslår särskild tillkallas förutredare översyngöraatt atten en av

beredskapslagstiftningen finansiella lämnadet området. Utredaren bör
åsido lagstiftningden nyligen eller föremål för översynöver ärsettssom
i sammanhang. Uppdraget innefattar bla. hurkartläggaannat att
beredskapsplaneringen sig i dagsläget och bedöma behovetter av
eventuell ytterligare fullmaktslagstiftning för förbättra beredskapenatt
området.

Frågan överföring för beredskapsplanläggningcn föransvaretom av
bank- och betalningsväsendet från Riksbanken till Finansinspektionen
skall utredas förtur.med l detta sammanhang måste funktionsansvarets

innebördnärmare och fördelningen mellan Finansinspek-ansvaretav
tionen och Riksbanken fastställas. delDenna utredningsuppdraget skallav
redovisas i delbetänkande före utgången år 1993.ett av

Utredaren frågorbör kunna inom området deandraäven änta somupp
särskilt här.angetts

Eftersom beredskapslagstiftningviss del finansiella sektornsden ärav
föremål för utredarenkrigsförsäkringsutredningen, böröversyn av
samråda ske med utredningenmed den utredningen Vitlare bör samråd
Fi 1992: normgivning betalningstjänster dir.14 och tillsyn överom nya
1992:60 och 95.

Utredaren skall beakta direktiven till samtliga kom-vad isägssom
mittéer och särskilda utredare utredningsförslagens inriktningangående
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EG-beaktandeangåendedirektiv1984:5 regeringensdir. avsamt
1988:43.dir.utredningsverksamhetenaspekter i

1994.årutgångenföreslutföra sitt uppdragUtredaren bör av

Hemställan

regeringenjaghemställerhar anförttill vad jaghänvisning attMed nu
bank-ärendenföredrauppgifttillstatsråd hardetbemyndigar att omsom

försäkringsväsendetoch
kommittéförordningenomfattadutredaretillkalla särskild avatt en -

för detlagstiftningenuppdrag översyn1976:119 med göraatt aven-
krigsförhållanden,underfinansiella området

biträdeochsekreteraresakkunniga,besluta annatexperter,att om
utredaren.

skallkostnadernabeslutarregeringenVidare. hemställer jag attatt
Utredningaranslaghuvudtitelnsbelasta sjunde m.m.

Beslut

bifallerochövervägandenföredragandenssig tillRegeringen ansluter
hans hemställan.

Finansdepartementet
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