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Sammanfattning

allvarligaandraunder krig och stör-Samhället måste kunna fungera även
bedrivasmåste kunnadatorstöddaViktiga verksamheterningar. även --

stabilt ochmåstefinansiellaalla förhållanden. Detunder systemet vara
finansiellaMed detråder.funktionsdugligt vilka förhållandenoavsett som

dvs.kapitalmarknaden,påverksamhetden ägersystemet som rumavses
risker, ska-fördelninginvesteringar,sparande tilltransformering avav

betalningsme-fungerandetillhandahållande vällikviditet ochpande avav
finansiella institutennågot defallissemang idel. Ett större t.ex. enav -

områdetfinansiellaför deteller sammanbrott i debank ettstor gemen--
skulle tvivel kunnatelekommunikationssystemen,data- och utansamma

ekonomins funk-helaskadeverkningar och problem hotarmedföra som
för särskilt intresseföremålFinansiell verksamhet därförtionsförmåga. är

reglering.omfattandefrån samhällets sida, bl.a. i form enav

hotar det finansiellaförkris och krig ökar risken markant störningarI som
uppgiften vidoch funktionsförmâga. viktigastestabilitet Densystemets

planera för hurdet finansiella områdetberedskapsplaneringen är att
proble-och särskiltskall hanteras. Planeringensådana störningar mötas är

helt beroendefinansiella området i äreftersom detmatisk settstort av--
Störningar i dessa hän-telekommunikationer.datordrift ochelförsörjning,

finansiella institutens bered-för dedärför utgångspunktenbildarseenden

skapsplanering.

verksamhetsmässigadentekniskasamhällsutvecklingen såväl den som-
utveckling innebärDennaallt beroende datorer.lett tillhar attstörre av-

tidigarebehovfinns änhar och det störresårbarheten ökat attettatt av
på deprincip all verksamhetIi datasystemen.sig störningarskydda mot

det gäller Värdepap-datorstöd. Närmedmarknaderna bedrivsfinansiella
OM AB:s,Fondbörs AB, StockholmStockholmsVPCperscentralen AB:s,

verksamheterPostgirot Bank AB:s ärochBankgirocentralen BGC AB:s
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det uppenbart de inte kan bedrivas datorstöd. Vissa kategorieratt utan av
finansiella institut- banker och värdepappersföretag kan emellertidt.ex. -
behöva beredskapsplanera för manuella reservrutiner. förUtgångspunkten
beredskapsplaneringen måste ändock datordriften skall kunnaattvara upp-
rätthållas så länge möjligt. Det inte realistiskt iär krisatt tro attsom man
eller krig i obetydlig utsträckningän skall kunna övergå från dator-mer
stödda till manuella rutiner.

torde inteDet möjligt förbättra säkerheten i datasystem landetnärattvara
råkat i kris eller krig. Förmågan sådanai situationer bygger helt den

effektivitet och stryktålighet byggts förhållanden.under normalasom upp

viktigEn del beredskapsplaneringen det finansiella området utgörsav
beredskapslagstiftningen, dvs. särskilda fullmaktslagar.s.k. För-av av

slagen i detta betänkande syftar till förbättra beredskapen på det finan-att
siella området bl.a. modernisering den nuvarande bered-genom en av
skapslagstiftningen. fullmaktslagEn för finansiella omrâdetdet kan sägas
innebära statsmakterna förbehåller undersig extraordinärarättenatt att
förhållanden tillfälligt ändra spelreglerna marknaden. Situationens extra-
ordinära karaktär åtgärder genomföras föregåsgör kan behövaatt utan att

den ingående prövning och diskussion normalt ingår ledettav som som
i lagstiftningsproceduren. Det fullmaktslagendenna egenskapår görsom
till potentiellt mycket kraftfullt styrmedel. emellertid inteDet gårett att
bortse från de långtgående befogenheter påstatsmakterna detta sättatt som
får, osäkerhet framtidaskapar ekonomiska spelregler. Denna osäkerhetom

negativa effekter ekonominskan ha funktionssätt. Vidsträckta fullmakts-

lagar frånkan skapa problem rättssäkerhetssynpunkt. förhål-även Dessa
landen motiverar möjligheten tillämpa fullmaktslagarna begränsasatt att
till endast omfatta situationer för långtgåendestarka skäl talar in-näratt

Ikraftsättandet fullmaktslag förutsätter givetvisgrepp. av en en noggrann
avvägning mellan kortsiktiga fördelar bestående effekter.och negativamer

förFör underlätta de finansiella aktörerna i krissituation snabbtatt att en
få överblick gällande föreslås samtligaregler lagregler och be-över atten
myndiganden den finansiella verksamheten och tänktarör är attsom som

i kris och krig samlas lag, lagenanvändas i finansiell verksam-en ny om
i kris och krig. Enligt utredningsdirektivenhet skall sådan lagstiftning som
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föremålnyligen varit för lämnas åsido. Härmed valuta- ochöversyn avses
kreditregleringslagen trädde i kraft den januari 1993. Utredningenlsom
har ändock sig oförhindrad bestämmelsernasamordna valuta-sett att om
och kreditreglering med andra bestämmelser finansiell verksamhet iom

krig.kris och Med vissa redaktionella justeringar därför bestämmelser-har

i valuta- och kreditregleringslagen arbetats in den föreslagna lagen.na
Lagen bör också omfatta de bestämmelser försäkringsverksamhet underom
krigsförhâllanden med undantag för bestämmelserna krigsskadeersätt-om-

nyligen föreslogs Krigsförsäkringsutredningeni betänkandetning som av-
Försäkring under krigsförhâllanden SOU 1994:130.

fullmaktslagstift-utgångspunkt för varitEn utredningens arbete har att
bemyndigandena skallningen skall ramlagskaraktär och att varavara av

innefatta klar begränsningenhetligt utformade och de måsteäven om en-
före-för deras tillämpning inte alltför Därförförutsättningarna snäva.av -

beredskapslagstift-slås samordning villkoren för tillämpningenav aven
finansiellapå det omrâdet.ningen

effektivt betalningssystem förutsättningEtt fungerande och nödvändigär en
för den finansiella verksamheten överhuvudtaget skall kunna fortgå.att

betalning brukar överföring sedlar kon-Med antingen och myntavses av
tanter eller tillgodohavanden på bank. Vid betalningarkonto i exempelvis

med kontanter överlämnas betalningsmedlet till varförfrån hand hand,

något för administrera betalningen normalt inte behövs. Vid be-attsystem
talning krävs till-via konton vissa praktiska procedurer i samband med att

faktiskt skall flyttas från till betalningsmottagaren.gångarna betalarenrent
betalningssystemet.Dessa procedurer utgör

Bank AB i särskiltadministreras PostgirotbetalningarnaDe statliga ettav
statligabehov CassaNova. Detkoncernkontosystem tillanpassat statens -

checkräkning istatsverkets Riksbanken.bestårbetalningssystemet även av
utnyttjas den clear-statliga betalningar även centralaNär det gäller stora

den s.k. riksbanksclearingen.i Riksbanken,ingen och avvecklingen

underbetalningssystemet regeringen ligger hosför det statligaAnsvaret

Riksrevisionsverket.
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Om krig eller andra extraordinära förhållanden föranledda krig förärav
handen och statliga betalningar därför inte kan utföras vanligt sätt,om
mäste finnas tillgå. sådanaandra betalningsrutiner Bestämmelseratt om

krigsförhållanden ochrutiner finns i lagen betalningsväsendet underom
liksom bestämmelsernadess tillämpningskungörelse. Dessa bestämmelser

Därför föreslås betal-i lagen i övrigt föråldrade och otillämpbara.är att
ningsväsendelagen upphävs. Riksrevisionsverket har enligt gällan-ansvaret

såväl i fredde ordning för utformningen det statliga betalningssystemetav
betal-i kris och krig, varféir några bestämmelser det statligaomsom nya

nödvändiga.ningssystemet krigsförhållanden inteunder är

växelprotesz vidLagen utsträckning tiden för upptagande m.m.om av av
tillkrig krigsfara möjliggör förlängning vissa frister anknytereller somav

vanligaoch denanvändningen den ovanliga växeln merav numera
sin betydelsechecken. Växeln har eller mindre förlorat somnumera mer

betydelseoch checkensbetalningsmedel mellan privatpersoner även

detinte sådessa betalningsmedel såledesminskar. Bruket är stort attav
förlänga detorde behovetmotiverar särreglering. Dessutom attaven

föreslås därförbetänkandetfrister i lagen försumbart. l attvarasom anges
växelprotestlagen upphävs.

moratorielagen meddelakrigsförhållanden enligtUnder kan regeringen ex-
betala förfallnamedbank eller andra gäldenärer anståndempelvis atten
helt andraskuldförbindelser. till undereller förfallande Lagen kom sam-

i frågavarför det kanhällsekonomiska förhållanden dagens, sättasän om
finansiellai denfinns skäl behålla lagstiftningen instrumentdet att ettsom

uteslutaskan emellertid inteberedskapslagstiftningen. Det att ett morato-
för vissamindre omfattning kan verksamtrium mötaatt typer avav vara

bank drabbasfinansiella omrâdet,störningar det t.ex. av enom ensom
skallföreslås därför regeringen alltjämtförtroendekris. betänkandetI att

betalningsanstånd,i formmöjlighet föreskriva moratoriumha att aven
bemyndigandegenerelltupphävs ochmoratorielagen ersätts ettatt avmen

föreskrifter betal-meddelasituationerför regeringen i extraordinäraatt om
ningsanstånd.

på deteventuella störningarförutsäga karaktäreninte möjligtDet är att av
full-bedöma vilkafulltmöjligtområdet. inte hellerfinansiella Det är utatt
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bör förfogaFinansinspektionenochRiksbankenregeringen,makter som
avvikanödvändigtblidet kanvilka reglerkrissituationer eller attiöver

krissituationfortgå iskall kunnaområdetpåverksamhetenfrån. För enatt
verksarnhetsgrenar.mellan olikabehöva prioriterainstitutenkan t.ex.

behöva görainstituten dessutomkanförhållandenändradeUnder extremt
kunnaöverhuvudtagetförförpliktelserochreglergällandefrån attavsteg

fårregeringendärförföreslåsbetänkandetverksamheten. I attfortsätta
enligtåliggandenfrånföreskrifter undantagmeddelamöjlighet somatt om

Finansin-föreslåsVidareverksamhet.finansiell atti frågagällerlag om
från kravdispensmedgeenskilda falletdetmöjlighet ifårspektionen att
från vadellerlagstiftningenfinansielladenstödi eller medställs avsom

motsvarande.ellerbolagsordningföljer avsom

sinskall bedrivaFinansinspektionentillsynunderstårinstitutDe avsom
innebäraharsundhetskravs.k.former. Detta ansettsi sundaverksamhet

osäkertDetgod beredskap. ärbör hafinansiella institutendebl.a. att en
grund förtillräckligsundhetskravet utgörhänvisning till ettallmänenom

inspektionenseftersiginteinstitutfinansiellt rättaringripande ettmot som
klarläggandedärför iföreslåsbetänkandetberedskapsåtgärder. Ipåkrav

Finansinspek-bemyndigande,eller, efter regeringensregeringensyfte att
för upprätt-behövsföreskriftermeddela de attmöjlighetfårtionen att som

finansiella instituten.i deberedskapgodhålla en

ochkris-godhaskyldigainstituten harfinansiella attDe ansetts envara
inspektionenmedför, nämnts,Utredningsförslagen attkrigsberedskap. som

beredskapsplaneringställskravvilkaföreskrivamöjlighetfår att som
insti-finansiellaför dekostnadermedförförslagenden månIi instituten.

med hän-börFinansinspektionenkostnaderna.försjälva ståfår detuten,
till-innebär,förslagenframlagdadearbetsuppgifterdetill som nunyasyn
till-kostnader förInspektionensbehövs.ytterligareföras de somresurser

vanligfår iingårberedskapsfrågormedalltså arbetetvarisynsarbetet --
tillsynsbidragen.s.k.debestridasordning genom
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Författningsförslag

tillFörslag

krigi kris ochverksamhetfinansiell1996:000Lag om

följandebeslut föreskrivsriksdagensEnligt

bestämmelserAllmännakap.1

1§

valutareg-föreskrivaRiksbanken,efter samråd medfår,Regeringen att
krigsfara.ellerSverige i kriginföraslering skall ärom

valu-föreskrivaRiksbanken,framställningefterRegeringen får, attav
förhållanden ärextraordinäradet råderskall införastareglering somom

föranledda av
befunnit sigSverige harkrigsfarakrig eller somav

ellerliknande,epidemi ellervåldshandling,allvarlig olycka,2. en
kapitalrörelser.kortfristigaextraordinärt stora

endastfår föreskrivasstycketandramed stödValutareglering omav
eller möjliga.tillräckligaåtgärder inteandrauppenbart ärdet är att

får den,valutaregleringföreskriftermeddelatregeringen harOm om
föreskrifter kreditreg-meddelaRiksbanken,framställning ävenefter omav

lering.
förbehövsföreskrifterytterligaremeddela deRiksbanken får ensom

kreditreglering.valutareglering ocheffektiv
framgår 2kreditregleringochvalutaregleringmedVad avsom avses

respektive 3 kap.

2§

förhål-sådanaunderRiksbanken,medfår, efter samrådRegeringen
föreskriftermeddelastycket,andra§ första elleri llanden omangessom

verk-finansiellfrågagäller ienligt lagåliggandenfrånundantag omsom
samhet.



16 Föifattningsförslag SOU 1995: 125

Sådana föreskrifter får meddelas endast det uppenbartär andraattom
åtgärder inte är tillräckliga eller möjliga.

Finansinspektionen får under sådana förhållanden i förs-1 §som anges
eller andra stycket i enskilda fallta medge den under inspektionensatt som

tillsyn bedriver finansiell verksamhet avviker från föreskrifter rörsom
sådan verksamhet eller från vad följer bolagsordning ellersom motsva-av
rande.

3§

Regeringen får, efter samråd med Riksbanken, under sådana förhål-
landen i § första1 eller andra stycket och det behövs försom anges om

undvika störningar finansiellatt verksamhet, meddela föreskrifter eller
i enskilda fall beslut anstånd med fullgöra betalningsförpliktelse.attom

4§

Är Sverige i krig skall bestämmelserna i 4 kap. 3-5, 11-13 och
15 tillämpas.

Är Sverige i krigsfara eller råder det extraordinära förhållanden som
föranleddaär krig eller krigsfara Sverige befunnithar sig fårav av som

regeringen föreskriva bestämmelserna i första stycket skallatt som anges
tillämpas.

5§

Bestämmelserna i tredje stycket 4 kap. 6 § tredje stycket, 7 ochsamt
9 §§ tillämpas Sverige kommer i krig såvida inte regeringen beslutarom

När kriget har upphörtannat. meddelar regeringen beslut den tidpunktom
då kriget skall ha upphört. Sådant beslut kan meddelas tidigare,ävenanses

det kan krigshandlingar inte längre kommer företasantas i någonom att att
betydande omfattning.mera

Vad i första stycket motsvarande tillämpningsagts äger bestäm-som
melser tagits in i krigsgrunder enligt 4 kap. 8som

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen
får meddela närmare föreskrifter krigsbokslut enligt kap.4 § och7om om
utformningen krigsgrunder enligt 4 kap. 8av

6§

Den under Finansinspektionens tillsyn bedriver finansiell verksam-som
het skall vidta de beredskapsåtgärder nödvändiga för verksam-är attsom
heten skall kunna bedrivas förhållandenunderäven i 1som anges

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen
får meddela föreskrifter vilka krav skall ställas beredskaps-om som
planeringen.
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7§

ellerRiksbankenbemyndigande,efter regeringensRegeringen eller,
tillsynFinansinspektionensunderföreläggaFinansinspektionen får den som

nödvändigaäruppgifterlämna definansiell verksamhetbedriver att som
be-föreskrift ellereller3föreskrift enligt 2 ellerför bedömaatt om

för tillämpaellerbehövs,bestämmelserdessa attmed stödslut av en av
vite.förenas medfårföreskrift. Föreläggandetmeddeladen
särskilda bestäm-finnskreditregleringvalutareglering ochfrågal om

och kap. 145 § 3i 2 kap.melser

3§

6eller2kap.stycket, 2andra§Föreskrift enligt 2 eller 3 4
före-från detmånadskall inom attandra stycket,kap. 2 §eller 3 en

intesågodkärmande. Omförriksdagenunderställasmeddeladesskriften
föreskriften gälla.upphörsker, att

ellerenligt 2föreskriftföranleddeförhållandendeOm att ensom
omedelbartregeringenskallhanden,förinte längremeddelades är3 §

föreskriften.upphäva
före-gälla närupphörkreditreglering senastföreskriftEn att enom

gälla.upphörvalutaregleringskrift attom

9§

enligtfullmäktigemeddelas änRiksbankenBeslut inom annanavsom
fullmäktige.tillöverklagaskap. får2 och 3

ochavgift enligt 2särskildellervitei frågorFullmäktiges beslut om
till kammarrätten.får överklagas3 kap.

skallbeslutetbestämmafår den attRiksbanken beslutMeddelar även
omedelbart.gälla

till kammarrätten.beslut får överklagasValutanärrmdens
beslutSådanaregeringen.tillbeslut får överklagasFinansinspektionens

myndigheten bestämmeromedelbart inte annat.gäller om
överklagas.intebeslut fårKrigsförsäkringsnänmdens

10§

fåri denna lagärendebefattning medhar tagitDen avsesett somsom
ellerpersonligaenskildshar fåttvad hanobehörigen röjainte veta om en

förhållanden.ekonomiska
sekre-ibestämmelsernaställetitillämpasverksamhetallmännasI det

1980:100.tesslagen
tillinte dömasstycket skallförstaförbudet ibryterDen motsom

brottsbalken.3 §20 kap.enligtansvar
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11§

Den bedriver finansiell verksamhet skall med årliga avgifter be-som
kosta Finansinspektionens verksamhet enligt de föreskrifternärmare som
regeringen meddelar.

2 kap. Valutareglering

1§

valutareglering innebär transaktioner, sådanär deatt art attsom av
kan ha betydelse för valutapolitiken valutatransaktioner och som anges

föreskrifteni valutareglering, inte får genomföras tillståndom utan av
Riksbanken.

2§

Vid valutareglering får regeringen föreskriva Riksbanken för till-att ett
stånd till valutatransaktion får

avgift skall tillfalla Riksbanken, ellerta ut en som
bestämma2. visst belopp under viss tid skall insatt påatt ett en vara

konto i Riksbanken.
Vid valutareglering får regeringen föreskriva den inneharatt ut-som

ländska betalningsmedel, tillgodohavanden konton i utländskt myntslag
eller utländska fondpapper skall erbjuda Riksbanken betalning iatt mot
svenska kronor lösa in tillgångarna. Riksbanken får, helt eller delvis, över-
låta nämnda befogenhet till kreditinstitut.ett

Med kreditinstitut institut i lagen 1988:1385avses som anges om
Sveriges riksbank.

Till grund för beslut enligt andra stycket skall läggas bedömningen av
det pris och den kurs skulle ha kunnat uppnås vid frivillig avytt-som en
ring.

3§

Riksbanken får bemyndiga kreditinstitut tillståndmeddela enligtett att
1 Anser sig kreditinstitutet inte kunna bifalla ansökan, skall dennaen
överlämnas till Riksbanken.

4§

Om det vid beslut inlösen enligt 2 § andra stycket råder oenighetom
vilket värde i utländskt myntslag skall ligga till grund förom som er-

eftersättningen eller vilken kurs omräkningen till svenska kronor skall
skallske, ersättningen bestämmas Valutanärrmden.av
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ord-Regeringenledamöter.skall beståValutanänmden utsertreav
den andraochRiksbankenövriga ledamöternadeförande. En utses avav

Handelskammarförbundet.Svenskaav

5§

skyldighetföreskriftermeddelafår RiksbankenvalutaregleringVid om
valutatransaktion,har gjorträkningellerförför den enannanssom egen

transaktionenangåendehandlingardeoch visauppgifterlämna deatt upp
följs.valutaregleringenkontrollförbehövs attavsom

6§

styck-andraellerstycket§ förstaenligt kap. lvalutareglering 1Vid
RiksbankendenellerRiksbanken,föreskrivaregeringenfår att somet
harbestämmer, rättpostomrâdettillsynsmyndigheten på attmedi samråd

från utlandetellertillförsändelseroch andragranska brevochöppna som
postbefordringsföretag.finns hos

7§

eller för-begränsningarföreskrivitsharlagmed stöd dennaOm det av
tullmyndighetemafårlandet,ellertillgångar in iförabud utmot att ur

följs.föreskrifternakontrollera att
gällerkontrollenFör

varvid det sägsdelar,tillämpligai1994:1550tullagen omsom
valutaregleringen,omfattas samttillgångarskall avsomavsevaror

husrannsakan,beslag,förundersökningbestämmelserna2. m.m.,om
straff1960:418kroppsbesiktning i lagenytligkroppsvisitation och om

varusmuggling.för

8§

uppsåtmeddendömsfängelse i högst årböter ellerTill ett som
förbud,ellervalutaregleringföreskrift ettmotbryter enmot omen
föreskrift,sådanstödmeddelats medharvillkorföreskrift eller avett som

uppgift ochoriktiglämnaruppgift ellerbli lämnalåter att enen
beviljas,valutatransaktiontillstånd tillföranlederdärigenom somatt ett en

krävervalutatransaktionellermeddelats,skulle hainte att somenannars
deposition,avgift ellertillstånd,genomförstillstånd utan

meddelatsharförbudkringgåförbulvansiganvänder ettatt somav
valutareglering.föreskriftmed stöd omav

oaktsamhet,begåttsstycketförstaigärningHar grovavavsessomen
böter.tilldöms

inte tillfall dömsringaI ansvar.
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9§

Om brott i 8 § första stycket dömsett är attsom avses grovt,anse som
till fängelse i högst tvâ år.

Vid bedömningen brottet skall särskilt beaktasär gär-grovtav om om
ningen har mycket betydande belopp eller har varitavsett sättannat av
synnerligen allvarlig art.

l0§

försökFör till brott första8 § stycket eller tilli 9 § dömssom avses
enligt 23 kap. brottsbalken.ansvar

ll§

Om flera har medverkat till i detta kapitel straffbelagd gärning, till-en
lämpas bestämmelserna i 23 kap. brottsbalken.

l2§

Allmänt åtal för brott i 8-11 §§ får väckas endast efter med-som avses
givande Riksbanken.av

13§

Egendom har varit föremål för brott i 8 § första stycketsom som avses
9-11eller §§ eller förvederlag sådan egendom får förklaras förverkad helt

eller delvis.
I stället för den egendom i första stycket kan egendomenssom avses

värde förklaras förverkat ellerhelt delvis.

l4§

Den inte fullgör skyldighet får föreläggasi 5 vitesom som anges av
Riksbanken.

15§

För uppnå rättelse åtgärd har vidtagits i strid före-när medatt en en
skrift valutareglering eller förbud, föreskrift eller villkorom annan som

meddelatshar med stöd sådan föreskrift, får Riksbanken förelägga vite.av
Föreläggandet får den har förfoga den egendom åt-rätt överattavse som
gärden avsåg eller det har i egendomens ställe.trättsom

föreläggandeEtt enligt första stycket får riktas den åt-sedanmot som
gärden vidtagits har förvärvat till egendomen eller tillrätt det har trättsom

egendomensi ställe endast om
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gåva, ellerellerbodelning,har skett testamenteförvärvet arv,genom- misstanketillanledningskäligellervetskaphaftharförvärvaren om-
villkoret.föreskriften ellerförbudet,âsidosättandetåtgärden och avom

egendomdenmeddelas,fårrättelse intevidtaFöreläggande somomatt
förverkat.förklaratsvärde harden eller dessförvederlagavsåg,åtgärden

l6§

dömasfår inte15eller14stödvite medförelagtsharDen avsom
föreläggandet.omfattasgärningförtill avsomansvar

Kreditreglering3 kap.

§1

föreskriftermeddelafårRiksbanken ut-innebärKreditreglering omatt
placeringskrav iochränteregleringemissionskontroll,låningsreglering,

införandeföreskrifterregeringensivad avmedenlighet omangessom
kreditreglering.

2§

kreditinstitut.slagfleraellergällaKreditreglering kan ett av
föreskriva ävenRiksbanken attfår begäran annanRegeringen av

kreditgivning,bedriveromfattning samt,betydandeiyrkesmässigt ochsom
obligatio-utbjuderoffentligenemissionskontroll,gällerdetnär annan som

skallomsättning,allmänföravseddaärfordringsrätterandraoch somner
kreditregleringen.omfattaskunna av

till-igällerstycketandraenligtföreskriftomfattasdenFör av ensom
kreditinstitut.vad sägsdelarlämpliga omsom

1988:1385i lageninstitut omkreditinstitutMed angessomavses
riksbank.Sveriges

3§

Riksbankenskäl fårsärskildafinnsdetOm
institut,slagfleraellerkreditregleringen tillbegränsa ett av

ochkreditregleringen,fråninstitutvisstundanta2.
institut.skildaföreskrifter förolikautfärda

§4

maximibeloppbelopphögstautläningsreglering ettMed attavses
fastställs för

utlåning,disponerad
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beviljad2. disponerad utlåning,men
garantiförbindelser knutna tillär kreditgivning, ellersom

4. värdet lös egendom i finansieringssyfte upplåts till nyttjandeav som
leasingobjekt sedan föreskrift utlåningsreglering har i kraft.trätten om

Med utlåning likställs likvider för fordringar förvärvas i finansie-som
ringssyfte factoring.

5§

Riksbanken fastställer för viss beräkningstidpunkt eller för vissen en
beräkningsperiod inaximibelopp enligt utlåningensett 4 § för eller garanti-
förbindelsemas storlek eller leasingobjektens värde. Därvid får Riksbanken

skilda regler för utlåning, garantiförbindelser och leasingobjektge avseen-
de olika slags krediter eller leasingobjekt.

6§

Med emissionskontroll obligationer och andra fordringsrätterattavses
avsedda förär allmän omsättning inte tillstånd Riksbanken fårsom utan av

någon Riksgäldskontoret.änutges av annan

7§

Med räntereglering högsta eller högsta genomsnittligaatt räntaavses
fastställs för utlåning Sådan reglering omfattar inte räntaav pengar. som

fastställtshar enligt lag eller författning. Med likställsränta varjearman
ersättning för lånannan av pengar.

8§

Med placeringskrav vissa kreditinstituts placeringar vidatt ettavses av
viss beräkningstidpunkt skall vissutgöra andel institutets totalaen en av

placeringar eller förändringen under beräkningsperiod sådanaatt en av
placeringar skall vissutgöra förändringen de totala place-procenten av av
ringarna.

9§

Riksbanken anger
vilka placeringar skall underlag förutgöra beräkningen enligtsom

8 i
2. den beräkningstidpunkt eller beräkningsperiod då placeringskravet

skall uppfyllt, ochvara
det procenttal skall gälla för placeringskravet.som
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10§

harbeslutföreskrift elleråsidosätterkreditinstitut ettEtt somensom
betalakreditreglering skall sär-föreskriftmed stödmeddelats enomav en

avgift tillskild staten.
Riksbanken.avgiftsärskild prövasFråga avom

ll§

beloppräntanavgiften skall bestämmassärskilda ettDen somsom
tvåskallunderlagsbeloppet. Räntesatsen motsvarafastställerRiksbanken

lagenstycketförstaenligt 52 §gällergånger den räntesats som
enligtskall räntaAvgiftenriksbank.Sveriges1988:1385 motsvaraom

beräkningstidpunktenföregåendefrån denför tidenangivnaden räntesatsen
föreskriften bör-från detinte har skett,beräkningtidigareeller, attenom

beräkningsperioden.förellerjade tillämpas
beräkningstidpunktenskallplaceringskravochutlâningsregleringFör

i §5denförsta stycketenligtberäkningsperiodeneller avsessomvara
Riks-räntereglering bestämmerochemissionskontroll9 Förrespektive

särskilt.beräkningsperiodellerberäkningstidpunktbanken

12§

skallUnderlagsbeloppet utgöra
överskri-maximibeloppet hardet belopputlåningsrcgleringför som

med,dits
lánesumman,uteståendeemissionskontroll denför2.

harvilket över-medbelopp räntanfem gånger detränteregleringför3.
ochfastställd räntesats,utgått enligtskulle hadenstigit ränta som

underskottet.placeringskravför4.

l3§

heltavgiften nedsärskilda sättassärskilda skäl, får denfinnsdetOm
delvis.eller

§14

uppgifterdelämnakreditinstitutfår föreläggaRiksbanken att somett
kreditreglering behövsbedömanödvändiga förRiksbanken att omanser

föreskrift.meddeladtillämpaföreller att en
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l5§

Till böter eller fängelse i högst år döms den med uppsåt låterett som
bli lämna uppgift eller lämnat oriktig uppgift i samband med full-att en en
görande skyldighet enligt 14av

Har gärning i första stycket begåtts oaktsamhet,en som avses av grov
döms till böter.

I ringa fall döms inte till ansvar.

16§

Om brott i § första15 stycketett är attsom avses grovt,anse som
döms till fängelse i högst tvâ är.

Vid bedömningen brottet skall särskilt beaktas,är gär-grovtom om
ningen har mycketrört betydande belopp eller kreditvolym eller på annat

varit synnerligensätt allvarlig art.av

17§

fleraOm har medverkat till i detta kapitel straffbelagd gärning, till-en
lämpas bestämmelserna i 23 kap. brottsbalken.

18§

Allmänt åtal för brott i 15-17 får väckas endast eftersom avses
medgivande Riksbanken.av

19§

inte följerDen föreläggande föreläggasenligt 14 får viteettsom av
Riksbanken.

20 §

För uppnå rättelse åtgärd har vidtagits i strid med före-näratt en en
skrift kreditreglering eller beslut sådanmeddelats med stödettom som av
föreskrift får Riksbanken förelägga vite.

21 §

Den har förelagts får inte dömasvite med stöd 19 tillsom ansvarav
för gärning omfattas föreläggandet.som av
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22§

avgift enligtsärskildfårmed stöd 20förelagtsvite harOm ett av
inte10-12 §§ tas ut.

Försäkringsverksamhet4 kap.

§1

försäkringsgivare iutländsksvensk ochfår beträffandeRegeringen
föreskrifterskadeförsäkring meddelafråga omom

försäkringsgivarestills vidareför viss tid ellerupphörande ansvarav
vadskalldärvid detförsäkringar,meddeladeslagför vissa anges somav

försäkringstagamasfråga rätt,gälla iskall om
ivadsjälvrisk,försäkringstagamasstorleken oavsett2. angessomav

försäkringsvillkoren,
l927:77stycket lagen§ andrabestämmelser i 14avvikelse från om
1980238konsumentförsäkringslagenreglerna iförsäkringsavtal och om
bestämmelserfrånochförsäkringstagaremeddelande tillförsäkringsgivares
meddelanden,sådanaberoendeförsäkringsvillkor äroch avtalade avsom

tillförsäkringsavtalenligtförsäkringsgivareföroförändrat4. ansvar
fasttillbyggnad hörbrandförsäkringomfattardel avtaletden egen-som

inteförsäkringstagarenjämställd egendom,därmeddom eller oavsett att
enligt avtalet.fömyelsepremiebetalat

Finansinspektionenbemyndigande,efter regeringenseller,Regeringen
villkorbestämmelser ochfrånavvikaförsäkringsgivaremedgefår atten

stycketförstaiavsessom
fått kon-försäkringsbolagförsäkringsgivaresvenskMed somavses

1982:713.försäkringsrörelselagencession enligt
fåttförsäkringsföretagdelsförsäkringsgivareMed utländsk somavses

försäkringsföretagutländskaförlagen 1950:272koncession enligt rättom
till-medförsäkringsgivarei Sverige, delsförsäkringsrörelsedriva somatt

iverksamhetEES-försäkringsgivares1993:1302lagenlämpning omav
landet.verksamhet här iSverige driver

2§

premieobetaldsådanfordranförsäkringsgivaresFör avsessomen
förmånsrättslagen27 §6 § ochenligt 1förmänsrättgälleri § 41

premie,obetaldskall omfatta räntaävenFörmånsrätten1970:979. om
§ 4.tillämpning li beslutdet avomanges
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3§

Regeringen får beträffande svensk och utländsk försäkringsgivare i
fråga livförsäkring meddela föreskrifterom om

för försäkringsgivarerätt med avvikelse från försäkringsvillkoratt
skjuta utbetalning grund återköp,upp av

befrielse2. för försäkringsgivare från skyldighet enligt försäkringsvill-
kor lämna lån försäkringen, ochatt

avvikelse från bestämmelsen i 14 § andra stycket lagen l927:77
försäkringsavtal försäkringsgivares meddelande till försäkringstaga-om om
och på grund därav gällande försäkringsvillkor.ren

Regeringen eller, efter bemyndigande,regeringens Finansinspektionen
får medge försäkringsgivare sådan avvikelsegöra iatten en som avses
första stycket.

Bestämmelserna i första stycket 3 och andra stycket gäller i frågaäven
sjuk- och olycksfallsförsäkring.om

4§

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen
får meddela föreskrifter anstånd för försäkringstagare med underattom
viss tid betala premie förfallen till betalning.ärsom

5§

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen
får meddela föreskrifter anstånd under viss tid för svensk och utländskom
försäkringsgivare i fråga utbetalning försäkringsersättning.om av

6§

Bestämmelserna i 7-10 §§ tillämpliga på sådanär direkt försäkring som
livförsäkring, sjukförsäkring eller olycksfallsförsäkring försäk-avser om

ringen
helt eller delvis gäller också för försäkringsfall orsakatssom av

krigshandling till följd riket kommit i krig krigsskyddad försäk-attav
ring, och

2. meddelas försäkringsgivaresvensk eller försäkringsgi-utländskav
bedriver verksamhet här i landet enligt lagen 1950:272 rättvare som om

för utländska försäkringsföretag driva försäkringsrörelse i Sverige.att
försäkringFör förstai stycket skall krigsgrunderupprättassom avses

enligt vad föreskrivs i 8 I det avseende framgår andrasom som av
stycket i paragraf kan därvid icke krigsskyddadeäven försäkringarsamma
bli berörda.



SOU 1995:125 27Författningsförrlag

Vad gäller för krigsskyddad försäkring gäller också för försäk-som
ringsfall inträffar inom år efter kriget slut, det orsakatsettsom om av en
krigshandling.

7§

För de försäkringar krigsskyddade skall försäkringsgivareärsom en
inom två år efter det kriget har upphört särskilt krigsbok-upprättaatt ett

förslut den tid kriget har pågått. Krigsbokslutet skall visa intäkter och
kostnader för de krigsskyddade försäkringarna med fördelning på verk-
samhetsgrenar. Kostnaderna för för-skall omfatta kostnader sådanaäven
säkringsfall har inträffat inom år från krigets slut, försäkrings-ettsom om
fallet har orsakats krigshandling.av en

8§

krigsgrunderI särskilda skall bestämmelser indelningtas upp om av
krigsskyddade försäkringar i verksamhetsgrenar därvid försäkringar av

förs till verksarnhetsgren. vidarelikartat slag Krigsgrundema kansamma
innehålla bestämmelser möjlighetom

hålla inne försäkringsersättning krigsboksluttill dess upprättats,att
under krig provisorisk krigspremie,2. att ta upp en
fastställa krigspremie för försäkring upphör innan krigsbok-3. att som

före föranleder periodiskslut har eller nämnda tidpunktupprättats attsom
utbetalning påbörjas försäkrad har avlidit ellergrund attav en person
har uppnått viss ålder,

. i krigsbokslutetkrigspremie, det behövs för täcka4. attatt uttaxera om
redovisade dessa överstigit det belopp, enligt vadkostnader i den mån som

tidantagits vid premieberälcningen varit förvänta under denatt somsom
kriget pågått överkostnader,

försäkringsersättning har hållits inne enligt punkt5. nedsättaatt som
i punkt skäligen inte kan täckasöverkostnader 4 genomsom avsesom

krigspremier eller överskottsmedel,
sådan utjämning försäkringsgivare i 96. mellangöraatt som avses

beräkningI krigsgrundema kan meddelas bestämmelserdeäven om
tillämpaoch tilldelning âterbäring försäkringsgivare attavserav som en

i sin rörelse till dess krigsbokslutet har upprättats.
be-Krigsgrundema skall försäkringsgivare inom tidupprättas somav

Därvid gällerFinansinspektionen till inspektionen.och skall ingesstäms av
4 och 5 inte behöver be-krigsgrunder avseende första stycket punkternaatt

slutas förrän krigsbokslutet har upprättats.

9§

Överkostnader, krigspremie nedsättning försäkringsersättningeller av
Verksamhetsgren utjämnas mellan två eller flera försäk-får inom varje
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träffadringsgivare grundval mellan försäkringsgivama överens-enav
till sådankommelse. Vid upprättande krigsbokslut skall hänsyn ut-tasav

jämning.

10§

åtagit sig hälla försäk-försäkringstagare eller inte harEn attsomannan
egendominte medringen vid makt fömyelsepremie annanansvarargenom

försäkringen för betalningen krigspremie.än av

ll§

motorfordonsförsäkringtransportförsäkring ochfår meddelaStaten mot
krigsrisk och

eller uppbringas ellerunder embargo utsättsrisk egendom läggs2. att
tagiteller den där haråtgärd främmandeför liknande stat somavavannan

frustrationsrisk.eller försöker maktenta
också med-fåri första stycketFörsäkring risker statenmot som avses
införsel tillutlandet förhar lagrats ifråga egendom,dela i somom

anslutning till utförsel från Sverige.eller iSverige
meddelatsförsäkringar harfår âterförsäkring sådanaStaten ta somav

första eller andra stycket.enligt
försäkringinte i frågaförsäkringsavtal gäller1927:77Lagen omom

första eller andra stycket.enligt

12§

försäkringâterförsäkringfår meddelaförsäkringsgivareStaten av
skadeförsäkringi styckena ochll § första och andra motavavsessom

styckena.risker sådana i deandra än som anges

13§

krigsåtgärdtill följdRiksförsäkringsverket får för olycksfall avsom
med-transportmedelfartyg ellertjänstgör pådrabbar annatpersoner som

gäller.vadersättningdela försäkring kan utöver armarssomgesom

14§

Ärenden 12 §första andra stycket ochenligt § ellerförsäkring llom
för-fâr meddela sådanKrigsförsäkringsnämnden. Nämndenhandläggs av

folkförsörjningen ellerväsentlig betydelse försäkring endast detnär är av
för svenska näringslivet.det

organisation ochKrigsförsäkringsnämndensföreskrifterNärmare om
regeringen.verksamhet meddelas av
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Krigsförsäkringsnämnden får ingå avtal innebär vidstatenattsom
krigsutbrott eller under andra förutsättningar i avtalet före-utansom anges
gående prövning från försäkringsgivare i frågaövertar ansvaret om

försäkringarlöpande i förstal1§ eller andra stycket ellersom avses annars
átaga sig sådant för viss kortare tid krigsutbrottsavtal.ansvar

fårNämnden också träffa avtal med försäkrings tillämpningenom
återförsäkringsavtal.12 §av

Avtal enligt tredje och fjärde stycket skall godkännas regeringen förav
giltigt.att vara

15§

Om det kan svensk försäkringsgivare eller utländsk för-antagas att en
säkringsgivare driver verksamhet här i landet enligt lagen 1950:272som

för utländska försäkringsföretag driva försäkringsrörelse irätt attom
Sverige, krigsförhållandengrund kris- eller i kap. 41av som avses
under längre tid inte kommer kunna infria sina försäkringsavtalatten av-
seende här belägna risker kan regeringen efter anmälan Finansin-av
spektionen besluta återkalla meddelad koncession. Under motsvarandeatt
förutsättningarkan Finansinspektionen förbjuda utländsk försäkringsgivare,

här driver verksamhet enligt lagen 1993:1302 EES-försäkrings-som om
verksamhet igivares Sverige, fortsätta verksamheten i landet.att

enligt försäkringsrörelselagenVad 1982:713 och de i förstasom
angivna lagarna,stycket gäller efter beslut återkallelse koncessionavom

fortsättaeller förbud verksamhet motsvarande tillämpning efter be-ägeratt
förstaslut enligt stycket.

Denna lag kraftträder i den

Genom lagenE upphävs
lagen 1940:79 för upptagandeutsträckning tidenom av av-

vidväxelprotest krig eller krigsfara,m.m.
lagen 1940:300 angående förordnande anstând med betalningom-

gäld moratorielag,av m.m.
krigsförhållanden,lagen 1957:684 betalningsväsendet underom-

inländsk försäkrings-lagen 1959:73 vissamed bestämmelser om-
rörelse i krig m.m.,

utländsk försäkrings-lagen 1959:74 med vissa bestämmelser om-
rörelse här i riket vid krig m.m.,

krigsansvarighet för liv- och invaliditetsför-lagen 1959:118 om-
säkring,

krigsförsäkring.lagen l960:22 statligom-
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förordningen föreskrifter angående tillämp-1964:18 med vissa-
betalnings-ningen lagen den 20 december 1957 684nrav om

väsendet under krigsförhâllanden, och
lagen 1992: 1602 valuta- och kreditreglering.om-
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2. tillFörslag

ändring iLag lagen 1988:205 rättsprövningom om av

vissa förvaltningsbeslut

Härigenom föreskrivs 2 § lagen 1988:205 rättsprövning vissaatt om av
förvaltningsbeslut skall ha följande lydelse

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2§‘

Lagen gäller inte beslut sådan nämnd sammansättning ärav en vars
bestämd i lag och ordförande skall eller har varit ordinarievars vara
domare.

Lagen gäller inte heller
beslut arrendenämnd, hyresnämnd eller övervakningsnämnd,av
beslut2. svenskt medborgarskap,om
beslut3. utlänningars vistelse i riket,om
beslut värnpliktigas4. eller reservpersonals inkallelse eller tjänst-om

göring inom försvarsmakten,
beslut enligt lagen 1966:413 vapenfri tjänst,om

6. beslut skatter eller avgifter,rörsom
beslut7. enligt lagen beslut enligt lagen7.

1992:1602 valuta- finansielloch kre- 1996:000 verk-om om
ditreglering eller beslut i frågor kris och krigsamhet i eller be-

allmän likviditetsindragning frågor allmänslut i likvidi-om om
eller allmän prisreglering, eller allmäntetsindragning pris-

reglering,
andra beslut enligt lagen krigsmateriel1992:1300 sådanaänom

återkallelse tillstånd enligt eller3 4som avser av
9. beslut tillstånd till sådan i §verksamhet 1 3-4 lagenom som avses

198423 kämteknisk verksamhet,om
10. beslut enligt lagen 1991:341 strategiska produkter.om

lag träder i kraft denDenna

‘ Senastelydelse 1994:719.
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tillFörslag

bokföringsförordningenändring iFörordning om

1979:1212

1212 skall1979:bokföringsförordningen23 §föreskrivsHärigenom att
ande lydelse.följha

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

föreskrifterYtterligareföreskrifterYtterligare omom
med-fårbokföringsskyldighetenmed-fårbokföringsskyldigheten

Riksrevisionsverket.delasriksrevisionsverket.delas avav
bok-Föreskrifter rörsom
krigunderföringsskyldigheten

förhål-extraordinäraeller andra
föreskrif-får avvika frånlanden

förordning.i dennaterna
be-skall i sinMyndigheterna

beakta före-redskapsplartering
Riksrevisionsverketskrifter som

stöd andramedmeddelathar av
stycket.

i kraft denträderförordningDenna

1991:1026.omtrycktFörordningen

1 1991:1026.lydelseSenaste
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Förslag till4.

ändring i 1994: 14Förordning förordningen stat-omom

medelsförvaltningmyndigheters betalningarliga och

statligafråga förordningen 1994: 14Härigenom föreskrivs i omom
och medelsförvaltningmyndigheters betalningar

skall ha följande lydelse,dels 12 §att
Bemyndiganden.före skall lydarubriken 12 §dels närmastatt

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

får med-Riksrevisionsverket
betalningardela föreskrifter om

myndighet underfråntill och en
extraordinäraandrakrig eller

frånavvikerförhållanden, som
förord-dennaföreskrifterna i

ning.
skall i sin be-Myndigheterna

före-beaktaredskapsplanering
Riksrevisionsverketskrifter som

förstahar meddelat med stöd av
stycket.

fårRiksrevisionsverket ävenRiksrevisionsverket får med-
verk-föreskrifter förmeddelaföreskrifter för verkställig-dela

förordning.dennaställighetenförordning.dennaheten avav
samråda meddärvidskallVerketdärvid samråda medskallVerket

frågoriRiksgäldskontoreti frågorRiksgäldskontoret somsom
informationbehovinformationbehov rörrör statens avstatens av
betalningar.myndigheternasbetalningar.myndigheternas omom

kraft deniförordning träderDenna

15-13292
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Inledning1

Utredningsuppdraget1 1
.

finansiella fortgå avbrottAtt verksamheten det området kan längreutan
första ordningen.och allvarliga störningar samhällsintresse Ettär ett av

fallissemang i någon de bankerna eller sammanbrott i de förstörre ettav
och telekommunikationssyste-den finansiella sektorn data-gemensamma

skulle tvivel kunna medföra skadeverkningar och problemutan av enmen
särskildaomfattning hotade hela ekonomins funktionsförmâga. Densom

finansiella området ställerregleringen banker och andra institut detav
finansiell näringsverksamhet.därför krav på verksamhet änstörre annan

tilllagstiftningen området olika skyddsreglerYtterst syftar genom --
exempelvisbetalningssystemet destabiliserasmotverka attatt att genom

givetvisbanksystemets solvens I kris och krig ökar riskenäventyras. mar-
funk-för det finansiella stabilitet ochkant störningar hotar systemetssom

på dettionsförmâga. viktigaste uppgiften vid beredskapsplaneringenDen

ochfinansiella området lösa frågan hur sådana störningar skallär mötasatt
hanteras.

radikaltFörhållandena på det finansiella området har under årsenare
förändrats. finansiella tjänster och instrument har introducerats.Nya

Lagstiftningen påteknologi i grunden förändrat marknaderna.Modern har

reformerats. Beredskapslagstiftningen harområdet har ochöversetts
kreditregleringfrån valuta- ochemellertid bortsett lagen 1992:1602 om-

Krigsförsäkringsutredningen inteoch den gjortsöversyn om-som av -
betänkandefattats genomgripande framgår dettadenna Somöversyn. avav

beredskapsplaneringen beredskapslagstiftningenfinns brister i såväl som
gäller frågor tillfinansiella området. Detta särskilt med anknytningpå det

krigsförhållanden betal-1957:684 betalningsväsendet underlagen om
bestämmelserningsväsendelagen och förordningen 1964:18 med vissa

684 be-tillämpningen lagen den 20 december 1957 nrangående omav
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talningsväsendetunderkrigsförhållandentillämpningskungörelsen Härom
.

i utredningsdirektiven följande.anges

När det gäller fullmaktslagstiftningen finansiellapå det området har vid
åtskilliga tillfällen frågai inte lagen betalningsväsendetsatts om om

krigsförhållandenunder och den därtill anknutna kungörelsen borde ses
over.

Lagen och kungörelsen behandlar Riksbankensi huvudsak sedel- och
myntutgivning, dvs. penningmedelsförsörjningen, Riksbankenssamt
roll i det statliga betalningssystemet under krigsförhållanden. kun-I
görelsen detaljerade bestämmelser penningmedclsföisöihurges om
ningen och betalningssystem baserat på Postgirotärstatens som- -

fullmaktsla-skall fungera regeringen meddelat förordnande enligtnär
gen.

Riksrevisionsverket efter samrådRRV föreslog redan år 1985 -
med bl.a. Riksbanken i till regeringen genomgripanderapporten-
ändringar både sakligt författningamaoch lagtekniskt i de angivna
RRVP1985: dnr. 1985: 189. Sålunda föreslogs antal detaljbe-ettatt

lagstiftningen,stämmelser såsom onödiga skulle utmönstras attur
denna till skillnad från skulle utformas ivad gäller närasom an-nu

lagstiftningenslutning till de regler fredstid det igäller i samt attsom
beskrivna till knutna rutinendirektutbetalningskortet och den kortet

rutinerskulle slopas handlingar och det gälleroch andraersättas närav
medelsförsörjningstatliga kontoinnehavares i kris-och icke statliga
bestämmelserna kom-lägen. I har nuvarandevidare derapporten om

medelsförsörjning otill-och företagensde enskilda ansettsmunernas
det gällerräckliga i fråga klarhet stringens statsmaktemasoch närom

möjligheter krigsförhållanden och kontrollera mycketunder styra ettatt
Riksbankens företrädare har enligtområde landets ekonomi.stort av

vidunderstrukit viktensärskilt översynattrapporten enav man av
lagstiftningen tillgodoser kraven på klargörande och betryggande före-
skrifter i detta hänseende.

1992 till regeringen tagitRRV har också i den oktober15rapporten
frågan gällande bestämmelsernabehovet förändringar deupp om av av

20-92-0364.betalningar dnrunder krigsförhållanden RRV I rap-om
budgetpropositionutförligt åretsredovisats i prop.porten som

föreslår det statliga koncemkontosystemet199293: 100 bil. 1 RRV att
första byggs så detCassaNova, finns i Postgirot, i utett steg attsom

med banksystemet. innebärockså kan kommunicera Förslaget att
fortsättningsvis koncemkontosystem.CassaNova utgöräven statens

samlingskontomyndighet får i CassaNova kan hanteraVarje ett som
såväl Postgirot Bankgirot. I längre perspektivbetalningar via ettsom

fleramöjligheten eller koncernkontosystem hanterasRRV att ettser
inom betalningssystem.statens

föreslår stegvis utvecklingbudgetpropositionen regeringenI att en av
genomförs.betalningssystem i enlighet med RRV:s förslagstatens
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vidta dei uppdragRRVfebruari 199318har den attRegeringen gett
förslag iregeringensanledningmederfordrasförberedelser avsom

Ibetalningssystem.utvecklingbudgetpropositionen statensavom
be-för statligaregelverktillförslaglämnaingår bl.a.uppdraget ettatt
förskyldighet1974:591förordningenskalltalningar ersätta omsom

Målet börPostgirot.Riksbanken elleranlitamyndighetstatlig varaatt
medbanksystemetkommuniceraskall kunnaCassaNovautbyggtettatt

1993.juliden 1fr.o.m.
tagitÖversynen Riksbankenifullmäktigefrågorinnefatta debör som

väckt iRRVfrågorliksom deregeringenskrivelse tillsini somupp
bli nöd-tordeförändringarGenomgripande1985.från årsin rapport

underbetalningsväsendetreglerarlagstiftningdenvändiga i som
betalnings-förändringtill denhänsynkrigsförhållanden med statensav

ändringartillFörslagbudgetproposition.i åretsaviseratssystem som
rutiner bördessaföranleds tasberedskapslagstiftningeni nyaavsom

fram.
för översyntillkallasutredare görasärskildföreslår attJag enatt en

börUtredarenomrâdet.finansiellapä detberedskapslagstiftningenav
förföremåleller ärnyligenlagstiftning överåsido den settslämna som

kartläggabl.a.innefattarUppdragetsammanhang. attiöversyn annat
förbättraförfullmaktslagstiftningytterligareeventuell attbehovet av

området.påberedskapen
deomrâdetinom änfrågorandrakunna ävenUtredaren bör ta upp

här.särskilt angettssom
beredskapslagstiftningfinansiella sektornsdenviss delEftersom av

utredarenbörkrigsförsäkringsutredningen,föremål för översynär av
utredningenske medsamrådbörutredningen. Vidaremed densamråda

betalningstjänsteroch tillsynnormgivning över1992: 14Fi nyaom
1992:60 och 95.dir.

kommit-samtligatilldirektiveniskall beakta vadUtredaren sägssom
inriktningutredningsförslagensangåendesärskilda utredareochtéer

EG-beaktandeangåendedirektivregeringens1984:5dir. avsamt
1988:43.dir.utredningsverksarnheteniaspekter

överföringfråganmed förturdirektiven överskall enligtUtredaren omse
betalningsväsendetochför bank-beredskapsplaneringenföransvaretav

utredningsuppdragetdelFinansinspektionen. DennatillRiksbankenfrån av
Finansin-ochRiksbankensdelbetänkandeti1993redovisades i december

förslag tillUtredningens1993:116.SOUberedskapsansvarspektionens
betalningsväsendetochbank-för togsöverflyttning beredskapsansvaretav

199495:riksdagenantagitsharPropositionen199495:47.i avprop.upp
1988:1385lageni bl.a.ändringarnaoch199495:73 omFiU3, rskr. -

1995januarikraft 1denträdde iriksbankslagenriksbankSveriges -
1539.och1994:1527SFS
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Utredningen har antagit Utredningen lagstiftningenöversynnamnet om av
för det finansiella området under krigsförhållanden. För undvika miss-att
förstånd bör redan här klargöras den angivna benämningen utred-att
ningen leder tanken till den lagstiftning föremål förnamnet äratt som-

sikte påöversyn endast krigsförhållanden missvisandetar är såtillvida att—
utredningsarbetet omfattar vissa kriseräven i fredstid. En adekvat be-mer
närnning skulle således Utredningen lagstiftningen föröversynvara om av
det finansiella området i kris och krig.

Utredningsarbetet har bedrivits med målsättningen skapaatt gemensamma
och enhetliga regler för finansiell verksamhet under olika krisförhällanden.

En utgångspunkt har varit möjligt samla regler och bemyndigandenatt om
all finansiell verksamhet under sådana förhållanden i lag.som avser en

Denna lag bör således innefatta regleräven och bemyndiganden för försäk-

ringsverksarnhet under krigsförhållanden, vilken varit föremål för översyn
Krigsförsäkringsutredningen. förslagDess till modemiserad lagstiftningav
försäkringsverksarnhet under krigsförhållanden bör ändringutan i sakom
in i lagen.tas

En utgångspunkt har varit lagstiftning aktuellt slag skallattannan av vara
rarnlagskaraktär och bemyndiganden skall enhetliga och ävenattav vara -
de måste innefatta klar förutsättningarnaavgränsning för derasom en av

tillämpning inte alltför hållna, allt i syfte regeringsnävt och myndig-att-
fåheter skall flexibla möjligheter olika krissituationer.mötaatt typer av

Beredskapslagstiftningen på det finansiella har inte varit föremålområdet
för någon övergripande Flertalet gällande fullmaktslagaröversyn. av nu
infördes under eller efter det andra världskriget. Lagstiftningenstrax
bygger således i delar på förhållanden väsentliga delari helt harstora som
förändrats. därförDet har varit nödvändigt allsidig genomgånggöraatt en

hur det finansiella området fungerar under normala förhållanden ochav
hur det kan fungerakomma under kris- och krigsförhållanden.att

I betänkandet beskrivs och analyseras beredskapen det finansiella om-
rådet. Problemen området inte begränsade till det statliga betalnings-är

betalningssystemet vad huvudsakligen behandlades isystemet var som-
direktiven hänförliga till fullmaktslagstiftningen och beredskapenärutan-

Äveni det statliga betalningssystemet och fullmaktslagstiftningenstort. om
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Finansiell verk-breddats.för arbetet har anslagetutgångspunkttjänat som
datorberoende och däri-heltden i delarutmärks ärsamhet storaattav

störningar. Be-känslig för olika formerexceptionellt ochutsatt avgenom
sikte inte bararedan frarnhållitsmåste därföromrâdetredskapen tasom

formerockså på allatillspetsade situationer,säkerhetspolitisktpå utan av
ochstabilitetrubba det finansiellakanallvarliga störningar systemetssom

linje med vidgatockså väl itänkande liggerfunktionsförmåga. Detta ett
förnyelseTotalförsvar iregeringen ivilket föreslogssäkerhetsbegrepp, av

beredskapha godskyldigaFinansiella institut199596: 12. ärprop. att en
sundhetskravgenerellafölja detharsin verksamhet. Dettai ansetts somav

verksamheteninnebärvilket bl.a.finansiell verksamhet,för allgäller att
måste hänförkriserFinansiellaockså kris och krig.bedrivas ikunna som

behandlats i be-inteenskilda institut har närmareförhållanden inomtillsig
kreditförlusterföranleddakrisertänkandet. Denna t.ex. storatyp avav -

sammanhang.iuppmärksamhetstatsmakternasförföremål annatär-

utredningarna. Dedirektiven angivnamed de iSamråd har ägt gene-rum
regionalpo-1992:50liksom dir.har beaktats,kommittédirektivenrella om

åtagandenoffentligaprövande1994:23dir.litiska konsekvenser, avom
konsekvenser.jämställdhetspolitiskaredovisning1994: 124och dir. avom

finansdepartementetcentralbanken ochFinland påiStudiebesök har gjorts
och PostgirotBankgirotBGC ABBankgirocentralenSverige hosisamt

ochflertalmedtagitsKontakter harBank AB Postgirot. ett personer
finansiellanknytning tillharbedriver eller sättföretag annatsom

civilÖverstyrelsen förförföreträdaremedSverigeverksamhet i samt
ÖCB.beredskap

grundläggande begreppNågra1.2

kontinuerligt arbetepågåtti Sverigehar detvärldskrigetandraSedan ett
hand vidgatsefterFörberedelsema hartotalförsvar.byggaför ettatt upp

denmedJämsidessamhällsapparaten.fleromfatta allttill att grenar av
områden harolikapå totalförsvaretsberedskapsplaneringenfortlöpande en

seberedskapenadministrativadenuppbyggnad skettkontinuerlig av
i be-definierasTotalförsvarorriråde.lagstiftningenspâ bl.a.nedan

förnödvändigverksamhet är attdenredskapsförordningen somsom
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förbereda landet inför hot och för ställa samhället till krigsför-yttre att om
hállandenJ

verksamhetDen bedrivs inom för totalförsvaret brukarsom ramen
betecknas beredskap. Begreppet beredskap leder i allmänhet tanken till

krigsförhállanden. Med krigsfärhállanden brukar traditionellt även om-
det saknas legaldeñnition begreppet krig krig, krigsfara elleren av avses-

förhállandenzandra extraordinära föranledda det krigär ärattsom av
krigsfarautanför Sveriges eller Sverige har varit igränser krig elleratt

stridshandlingar.‘Med krig faktiska väpnadeavses

Begreppet kris har statsmakterna underanvänts antal är för be-ett attav
teckna situation mellan fred och krig. språkligtRent kan krig sägas ut-en

den allvarligaste alla kriser. Krisgöra har emellertid kommit attav an-
förvändas beteckna påfrestningar i samhället inte haräven medatt som

säkerhetspolitiska förhållanden eller krig Det frågagöra. äratt rentom
fredstida kriser. I detta betänkande används begreppen kris och krig för att
beteckna allvarliga störningar pâ samhällsverksamheten.

Vissa de lagar avsedda tillämpas i krissituationer s.k. full-är attav som -
maktslagar gäller automatiskt Sverige i krig. automatikDennanär är är-
nödvändig för totalförsvaret kan träda i funktion vidatt garantera att ett
krigsutbrott fattaregeringen någon anledning inte kan beslutäven om av

Regeringenföreslog 1995 totalförsvarihösten l99596:12 begreppet framtidenprop. att
lämpligen definierasi Regeringenaviseradebör lagoch inte i förordning. därmed översynen

regelsystemet,bl.a. beredskapsförordningen.av

1 Se 13 kap. 6 § regeringsformen. liksom beredskapsförfatmingarI bestämmelsen i andra
genomgående begreppanvänds begreppetutomordentligaförhållanden. Detta torde för

flertalet sådanpositiv anledning byta det detha klang det finns att ut motattnumera mer
invändningneutralauttrycketextraordinäraförhållanden. emellertidlagrâdets i fråganvidSe

199293:76 91. Enligttillkomsten lagen1992: lagrådet1403 höjd beredskap, s.av om prop.
uttrycket intebör begreppetextraordinärainte införas så länge införts ii enskildalagar

regeringsfonnen.

3 1992:1403Se lagen höjd beredskap.t.ex. om

‘ 1948:144Se 180, 198586:9 127och 1973:90 446 samtjfrprop. s. s. prop. s.prop.
m.fl., Kommentartill brottsbalkenll, 6 uppl., 530 För utförlig beskrivningBeckman s. en

utrikesrådetkrig hänvisastill dåvarande HansBlix promemoriai fråganbegreppetav som
Grundlagberedningensfinns intagen bilaga 4 i slutbetänkandeSOU 1972:15.nrsom



41InledningSOU 1995:125

beslutet till alla be-kraft eller inte kan nâ medlag träder i utatt enom
inte beroendetillämplighet såledesFullmaktslagamasrörda. är attav

krigemellertid kunna konstateraskrigstillståndet kungörs. Det måste att
berörda myndig-Sannolikt kommerskall tillämpas.råder för lagarnaatt

undvikaoch såledesfrån regeringen i fråganavvakta beskedheter attatt
bedömningsjälva göra en

och civil del.militär deltraditionellt delas in iTotalförsvaret brukar enen
civila delarsamhälletsmöjligheten hosdefinierasCivil beredskap kan som

krigsförhållanden.underpåfrestningaruppnå förmågasnabbt mötaattatt
totalförsvarsbeslut° försvarets7 huvuduppgifterciviladetårsEnligt 1992 är

krigshandlingarverkningarnacivilbefolkningen samt attvärna motatt av
försvarsmaktenstödjaförsörjning,livsnödvändigkris och krigi trygga en

samhéillsfunktionema.‘ kunna lösaFörupprätthålla de viktigasteoch att
krigssitua-iinfrastrukturennödvändigt ävendetuppgifterdessa är att en

skallBeredskapeninte uppkommer.sådant kaosfungerar påtion sätt att
effektivtoch påkraftfulltmöjligtoch detflexibel ettgöra attatt ageravara

totalförsvarsbe-det isituation. Näri varjeutnyttja tillgängligasätt resurser
kriser, krigsäkerhetspolitiskaendastkrisertalasslutet varavavsesom

formen.allvarligastedentorde vara

totalförsvar ochinnebörden begreppetoklarhet vad gällerråder vissDet av
dvs.fredskriser,förinnefattar förberedelserbegreppdetta även renaom

lagstiftningsärenden har detsäkerhetspolitiska. tidigareIandra kriser än

5 l972:15 355.SOU199293:76 44 ochSebl.a. s.s.prop.

ursprungligentänktförsvarsbeslut° 337. Nästa199192:102,FöUl2 och rskr. attProp. var
skullebeslutet1994regeringenaviseradehöstensocialdemokratiskaår 1996.Den attfattas

skulle kommaslutligt försvarsbeslut1995aviseradesdock atttidigareläggas.Hösten ettatt
föreligga först 1996.hösten

terminologi något7 enligt ärcivilförsvaret gängsebegreppetDet skallendastkort nämnas som
fysiskaskyddetdetföregående siktecivila Det närmastdet försvaret.helt än tar avannat

säkerhetspolitiskakriser.civilbefolkningenunder

skallcivila försvaret199596:12 det1995föreslog hösten prop.Regeringen att ges
ochtelekommunikationerelförsörjning,föröka säkerhetenuppgifter, bl.a.vidgade att

informationssystem.

9 198485:l60Sebl.a. s.prop.
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föreller flera vårkrissituation importenbetecknats närt.ex. av ensom en
fredskris.minskat väsentligt s.k. Dettaförsörjning viktiga an-envaror -

förligger inomkriser säkerhetspolitiskaandratyder änävenatt ramen
legaldefinitionen begreppetberedskapsplanering.totalförsvarets Av av

säker-kriserframgår med tydlighet detotalförsvar ärstor att avses avsom
fredskriser förefaller besyn-varför uttalandenhetspolitisk karaktär, om

försvaret skall inriktasdet civilaTotalförsvarsbeslutet innebärnerliga. att
för sådana si-och krig och påinför kriserförbereda landet attatt

Totalförsvarets civila dei harlivsnödvändig försörjning.tuatic-ner trygga cn
säkerhetspolitiskaförupprätthålla beredskaptill uppgiftsåledes att en

samhälletfredstidasamtidigt det utgöroch för krig. Detkriser är som
anpassningsförmågastryktålighet ochför beredskapen. Dengrunden som

samhällets förmågaavgörande församhälletdet fredstidafinns i är att
förvidtassäkerhetspolitisk kris. åtgärderDeklara att ettsomenav
samhälletfredstidapåfrestningar risker i detochkunnabättre möta ut-sätt

komplement. den planeringemellertidFormelltviktigtalltsågör tarett
inom säkerhetspolitiskaför totalförsvaret sikte endastsker ramensom

vid-regeringenförnyelse föreslogpropositionen Totalförsvar ikriser. I ett
slagolikaoch riskerhotsäkerhetsbegrepp med helhetssyngat aven

Etthantering dessa.samhälletsnationella påfrestningar ochsvåra av
till samhälletsbidrakansäkerhetsbegrepp innebär totalförsvaretvidgat att

samhällsfunktionerolika hotförmåga och beredskapsamlade möta motatt
i fred.

beredskapshöjningkan regeringen beslutastärka totalförsvaretFör att om
höjd beredskapMed1992:1403 höjd beredskap.lagenenligt avsesom

Är i krig inträderSverigeberedskap eller högsta beredskap.skärpt auto-
beslutaregeringenkrigsfara fårberedskap. Vidmatiskt högsta omm.m.

råder kan regeringenberedskapberedskap. Om högstaeller högstaskärpt
Vid beredskaps-beredskapslarm.tillkännagesdetta skallbesluta att genom

uppräknade författningarberedskapsförordningenskall antal ilarm ett
helhet.tillämpas i sinautomatiskt börja

administrativadentotalförsvarSveriges ärplaneringendelviktigEn avav
och för-samlingsbegrepp för alla lagarbegreppberedskapen. Detta är ett

’ ff.SOU 1993:89 19Se s.
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ordningar nödvändiga för samhälletär skall kunna lösa sinaattsom upp-
gifter i kris och krig. Den administrativa beredskapen omfattar författ-

ningsberedskap och organisationsberedskap.

Till fcbrfatmingsberedskapen hör sådana författningar innehåller reglersom
hur samhällets omställning från fred till krig skall planeras ochom genom-

föras regler vad gäller sedan samhället väl har ställts församt om som om
krig. förordningarDessa lagar och flertalet publiceras årligen i Total--
försvarets författningshandbok brukar kallas beredskapsföifattningar.-
Dessa regelmässigt sikte på krigsfara, krig och därav föranleddatar
extraordinära förhållanden. Författningarna däremot med något undan-är -

inte tillämpliga på s.k. fredskriser. Beredskapslagstiftningen spännertag -
Skrivbordsf0‘rfatmingarpraktiskt all samhälleligöver verksamhet.taget

till förordningarutkastär avsedda utfärdas i kritiskt läge.är In-att ettsom
begreppet skrivbordsförfattningar också utkast till lagpro-om ryms

positioner, avsedda lämnas till riksdagen i kritiska lägen. Beredskaps-att
lagstiftning kan också tidigare formenha särskildanämntssom av para-

författningargrafer i i övrigt tillämpas förhållanden,under normalasom
fullmaktsparagrafer.s.k.

organisationsberedskapMed myndigheternas interna föreskrifter,avses
föreskrifter dendvs. verksamhets- och organisationsberedskapen.om egna

Omställningen från freds- till krigssamhället måste snabbt för fåatt av-
sedd verkan. Detta innebär riksdagens beslut inte kan avvaktas i varjeatt
enskild fråga. Regeringen och myndigheterna måste därför ha befogenhet

de åtgärdervidta påkallas omständigheterna. Riksdagen har där-att som av
för möjlighet i lag s.k. fullmakt bemyndiga regeringenatt genom en- -

förordning meddela sådana föreskrifter som skall med-att genom annars
delas lag. s.k. fullmaktslagarDessa grunden för vår admini-utgörgenom

fullmaktslagstrativa beredskap. En således kort och lagär gott en genom
regeringenvilken riksdagen föreskriftermeddelarätt attger som annars

skall meddelas lag, civilrättsliga föreskrifter och betungandet.ex.genom
föreskrifter.offentligrättsliga Bemyndiganden riksdagen rätt attsom ger

198788:6.Seprop.
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6 § regerings-6-12 §§ och i 13 kap.finns i 8 kap.fullmaktslagarbesluta

formen RF.

stadgas:kap. 6 § RFI 13

Är utomordentligaråder sådanakrigsfara ellerellerSverige i krig
krigsfara vari riket harkrig ellerföranleddaförhållanden är avavsom

i lagbemyndigandemed stödregeringenbefunnit sig, kan genomav
enligt grund-föreskrifter i visstsådana ämneförordning meddela som

i fallErfordras detlag.skall meddelas ävenlag annatgenomannars
med stöd be-regeringenförsvarsberedskapen, kantillmed hänsyn av

före-meddeladi lagförordning bestämmamyndigande i lag attgenom
ellerskall börjaförfogandesådantskrift rekvisition eller annat upp-om

tillämpas.höra att
angivasskallförsta stycketbemyndigande imedI lag nogaavsessom

Bemyndigandetfår utnyttjas.bemyndigandetförutsättningarvilkaunder
riksdags-grundlag,eller upphävastifta, ändramedför rätt att

riksdagen.val tilleller lagordningen om

bestämmelse.stöd i dennahar sittfullmaktslagstiftningentypiskaDen mest
tillfullmaktslagstiftning ocksåuttrycketsammanhang begränsas attI vissa

Deñnitions-6 § RF.stöd 13 kap.medbeslutadeendast lagaromfatta av
§§6-12stöd 8 kap.utfärdade medlagaremellertidtordemässigt även av

omfattas begreppet.RF av

uppbyggdaRFkap. 6 §stöd 13 ärmedFullmaktslagar beslutas avsom
deparagrafinledandelagarsmodell. sådana attenhetlig Iefter angesen

tillämpligablirautomatiskttillämpning,ibestämmelser inte är omsom
bemyndigarparagrafföljeri Därefterråkar krig.Sverige rege-somen

krigsfara eller detiSverigei tillämpning, ärlagenringen sätta omatt om
krig ellerföranleddaförhållandenextraordinära ärsådanaråder avavsom

alltså full-tillämpaskrigbefunnit sig lSverige harkrigsfara ensom
särskiltkrävssituationermedan det i övrigaautomatiskt, ettmaktslag rege-

ringsbeslut.

eller talmannenregeringenskallkrigsfaraelleri krigSverige kommerOm
enligtskalldet,kräverförhållandenasammanträde. Omtillriksdagenkalla

Krigsdele-ställe.riksdagensträda ikrigsdelegationregeringsformen en
jämte talman-ledamöterbestår 50ochriksdageninomgationen utses av
befogenheterfå undantagnågramedKrigsdelegationen har sammanen.
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totalförsvars-församordnandeligger detkrigriksdagen. l ansvaretsom
statsråds-förstärktharsin hjälptillstatsministern,frågorna ensom

krigsdelegation-regeringskansliet ochkrigsorganiseradedetberedning. För
Stockholm.utanförledningsplatserförbereddafinnsen

funktio-indelad i olikaår 1986sedantotalförsvaretinom ärVerksamheten
i krigsamhällssektor ärner. funktionMed begreppet avsomavses en

upprätthållas underskallFunktionentotalförsvaret.betydelse försärskild
funktion,skallverksamhet utgörakrigsförhållanden. För enatt ansesen

nödvändigtdetochtotalförsvaret ärviktig förverksamheten är attkrävs att
budgetpro-199495 årsmyndighet. Icentralledsverksamhetenatt av en

medregeringenföreslog19-26100 bil 5 att199495:position prop. ens.
betydelsesärskildsarnhällsverksamhet ärfunktion bör un-som avavses en

formnågonkrävercivila försvaret,för detberedskaphöjdder avsom
myndig-mellan flerasamordnasbehöverochstyrningstatligcentral som

funktionsbegreppet.preciseringinnebärFörslagetellerheter avenorgan.
199495:Försvarspolitikeni betänkandetsigställdeFörsvarsutskottet

förslag.regeringensbakomFÖU4

skyldighet bered-intetidigare nämntsmedför attfunktionsansvarEtt som
alltsåsaknassäkerhetspolitiska. Det ettkriserinför andra änskapsplanera

skälfredskriser. Avförberedskapsansvaruttryckligt anges senaresom
finansielladetgällersåvittrollavgörandeomständighet ingenspelar denna

tillförhållandenallaskall under attområdedettaAktörerna seomrâdet.
måstefinansiella aktörernaråder. Desundhetocheffektivitetstabilitet,

stabiliteten,påverkakankriserallaförberedskapsåledes ha som
området.sundhetenocheffektiviteten

fördelaregeringenundernivånfunktionsindelningen ärSyftet med att
delsi fred,beredskapsförberedelsernadelssamordningenföransvaret av

påfunktionertjugotalfinnsi krig. Detochkrigsfaravid ettverksamheten
försvaretdet civilainomverksamhetenuppläggningnivå.central Denna av
skall ledamyndigheteransvarigaochfunktioneralltså består somavsom-
lednings-kallasbrukarfunktionernainomverksamhetensamordnaoch -

systemet.

beredskapsförordningen.1993juli1denLedningsförordningem1986:294 ersattesavsom
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Det åligger varje funktionsansvarig myndighet fredstidi tillsammansatt -
med andra myndigheter med uppgifter inom funktionen utarbeta underlag-
för statsmakternas beslut målen för funktionen i krig, samordnaom att
beredskapsförberedelserna, samordna planering och budgeteringatt så-av
dana förberedelser genomförandet krigsplanering,samt förattav attsvara
personal utbildas och övningar genomförs tillatt regeringen regel-samt att
bundet redovisa beredskapsläget. I krig och vid krigsfara skall den an-
svariga myndigheten samordna verksamheten inom funktionen.

l Sverige tillämpas sedan lång tid den s.k. ansvarsprincipen för ledning av
det civila försvaret. Principen innebär den har föratt som ansvar en sam-
hällsverksamhet i fred, har motsvarande i krigssituationeransvar om-
verksamheten då skall fortgå liksom för nödvändiga beredskapsåt-att-
gärder vidtas. Tidigare låg för Bank- och betalningsväsende i krisansvaret
och krig på Riksbanken. Sedan de tidigare funktionerna Bank- och betal-
ningsväsende respektive Enskild försäkring slagits tillm.m. samman en
funktion Finansiella tjänster och funktionsansvaret flyttats till in-över
spektionen gäller ansvarsprincipen också det finansiella området.

Beredskapsplaneringen inom varje funktion har utgångspunkt ettsom av
riksdagen fastställt bvergripandefimktionsmdl. Förslag till funktionsmâl ut-

ÖCB. ÖCBarbetas den funktionsansvariga myndigheten i samråd medav
lämnar förslaget till regeringen i sin förslagetlämnar till riks-tursom

ÖCBdagen. Målen för samtliga funktioner samlas och varje år utges av
i programplan. Den utkomna programplanen gäller för årensenasten
199596-199900.

Vissa myndigheter beredskapsmyndigheter,är varmed myndigheteravses
bedriver verksamhet betydelse för totalförsvaret och skallstorsom av som

fortsätta verksamheten höjdunder beredskap. myndighetEn inte ärsom
beredskapsmyndighet skall fortsätta sin verksamhet så långt det möjligtär
med hänsyn till tillgången på och förhållandenapersonal i övrigt. Alla
myndigheter dock skyldiga i sin verksamhet beaktaär totalförsvaretsatt
krav. Myndigheternas beredskapsplanering skall ske i samverkan med de
statliga och kommunala myndigheter, sammanslutningar och näringsidkare

berörda.ärsom
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inom detberedskapsâtgärdemade fredstidasamordningenförAnsvaret av
hossamordning liggerCivil ledning ochfunktionencivila försvaret --

ÖCB. länsstyrelsernarespektivecivilbefálhavamanivå harPå regional
omrâde planerasrespektiveinomtotalförsvaretverka föruppgifttill attatt

enhetlig inrikt-föras medkrigsfara kanoch vidi krigså försvaret enatt
Civil-nivå. kriglokal I ärmotsvarandeharKommunernaning. ansvar
civil-totalförsvarsmyndigheten inomciviladen högsta ettbefälhavaren

område.

ÖCB:s funk-för vissaansvarigfrånuppgift bortsettkrig attI är vara-
ochutarbetamyndigheterfunktionsansvarigasamråd meditioner att-

civilagäller detvadregeringentilllägesbeskrivningarsamordnadelänma
ÖCB samverkanvidförsvaretföreträda civiladetskallVidareförsvaret.

ÖCB regeringensskallfrågor.i övergripandemilitära försvaretmed det
utbild-fredsuppgifterfullgörautredningar t.ex.uppdrag göra samt som

övningsverksamhet.ochnings-

krigs-K-företagantal s.k.produktion harkrigsviktigsäkra viss ettFör att
företagetskrigsviktigt måsteFörföretagviktiga pro-attutsetts. somanses

totalförsvaret. K-förvikttjänster störstaellerduktion avvaravarorav
får fort-produktionproduktionssynpunkt. Annanfrånprioriterasföretagen

finns regi-K-företagenhärför föreligger.förutsättningarendastsätta om
myndighet.funktionsansvarigrespektiveochlänsstyrelsernastrerade hos

förordningenK-företaguttagningenreglerasformelltRent genomav
Deoch tjänster.för leveransförberedelser1992:390 myn-varoravom
leveranstillförsäkradekrigsförhållanden behöverunderdigheter varasom

be-anmälaskalltotalförsvaret,förviktigatjänster,och ärsomvarorav
verksamhets-detförfunktionsansvaretharmyndighettill denhovet som

funktionsansvarigaDenproduceras.tjänsternaellerdärområde varorna
krigsför-underdessamed företagavtalträffamyndigheten skall attom

företagsplanläggning.tjänsterochtillhandahållaskallhållanden varor
får ocksåmyndighetenfunktionsansvarigaEfter tillstånd den annanav

Överstyrelsen civil beredskap.förinstruktionför3 1988: 122 medförordningen 1Se

civilbefälhavarna.instruktionförmedförordningen1988:1121Se
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myndighet träffa sådant avtal. Innan myndighet genomför företagsplan-en
läggningen skall övriga myndigheter, berörs planläggningen, höras.som av

ÖCBVerkställighetsföreskrifter Överbefál-meddelas efter hörandeav av
havaren. De funktionsansvariga myndigheterna skall försörjningsana-göra
lyser på respektive omrâde och kartlägga tillgången ellerav en vara
tjänst och eventuellt behov komplettering produktionen. Omav av varan
redan produceras i Sverige eller det finns kapacitet för produktion in-om

landet, skall kontakt med lämpligt företag. Sedan det avgjortsom tas att
företaget skall klassificeras K företag utarbetas beredskapxplansom en var-

bl.a. skall framgå varför företaget K-klassificeratsav och behovet av
kompletteringsåtgärder. Beredskapsplanen skall undertecknas den funk-av
tionsansvariga myndigheten och företaget. Det finns cirka 000ll K-före-

i landet.tag

K-företagen kan särbehandlas på så personalensätt skyddas frånatt annan
tjänstgöring i totalförsvaret, nyckelpersoner krigsplaceras i företaget,att

förtur erhålls vid underhåll och reparationatt telekommunikationer, attav
lokalerna undantas från dispositioner enligt förfogandelagen och undan-att

medges från ransoneringtag och bränsle. Med nyckel-t.ex. transporterav
upprätthåller vissa arbetsfunktioner ellerpersoner avses personer som som

besitter viss kunskap eller erfarenhet och därigenom oumbärliga förärsom
K-företagets verksamhet.

De bankaktiebolagen utom Postgirotstora och de allra flesta de cirkaav
90 fristående sparbankema K-företag, liksomär Bankgirot, Värdepappers-
centralen VPC AB VPC, Stockholms Fondbörs fondbörsen,AB Stads-
hypotek AB och Sveriges allmänna hypoteksbank.
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2 Bakgrund

Inledning2. 1

det tidigare kallades, be-finansiella eller kreditväsendetDet systemet som
den verksamhetstod under första hälften 1900-talet huvudsakligen avav

några fåbedrevs affärsbanker, sparbanker och jordbrukskassor,som av
Betalnings-hypoteksinstitut, försäkringsbolag och Riksbanken.antalett

finansiella praktiskt helt ochdel det systemet- tagetsystemet en av var-
finansiella instrumenthållet manuellt och pappersbaserat. Handel med

förekom i endast begränsad omfattning och de icke-finansiella närings-

finansiella huvudsakligen för transaktionsändamål.hade tillgångargrenarna
finansiella till under fredstid förhållandeviskopplingama utlandetDe var

obetydliga. finansiella institu-livliga, under de båda världskrigen Demen
funktion förse betalningsmedel och kanali-samhället med atttens attvar
sparmedel från till investerare.sera sparare

fortfarande pågårUnder 1960-talet inleddes den förändringsprocess som
och komplexi-har medfört det finansiella expanderatoch att systemetsom

tillkommit fåtttilltagit. Ett antal institut har och stortyperteten nya av
institutfinansbolag och kreditaktiebolag dessa benämnsbetydelse nu--

och räntefonder, ATP-kreditmarknadsbolag, aktie-gemensamtmera
för-AP-fondema. Försäkringsbolagen inte längre passivamed ärsystemet

sakförsäkringstillgodohavanden.liv- ochvaltare relativt blygsammaav
tidigare kopplad tillutlåning inte påHypoteksinstitutens sättär samma som

företagen har kraftigt bred-investeringar fastigheter. icke-finansiellai De

därförregister finansiella tillgångar och kan sägasdat sina numera varaav

5 källor beaktats.Av dessauppgifterfrån antalavsnittharVid författandet detta ett stortav
Werin SOU 1995:4.särskilt ochbör nämnas
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finansiella också aktiva kom-inte bara uppdragsgivare det systemet utan
hushållen.gäller i någon måni Detsammaponenter systemet.

ofta verksamheter bank-finansiella beskrivs iDet systemet termer av som
dagens avanceradehandel med värdepapper Ioch försäkringstjänster, etc.

komplicerat nätverk. Iemellertid det finansiellaekonomi är systemet ett
utestående ford-perspektiv kan allabrett systemetett ses som summan av

betalningsförpliktelser i ekonomin de institutionerringar och samt som
det finansiellaforpliktclserna. i mening kan systemethanterar snävarecn

denmed kapitalmarknaden. Kapitalmarknadenbetraktas ärsynonymtsom
ochför de marknader där finansiella instrumentsamlade beteckningen

och efterfrågas.olika slag aktier bjudsräntebärande tillgångar även utav
vanligenkapitalmarknaden räknaspå den organiseradeTill verksamheterna

andra finan-finansiella intermediärer banker ochkreditgivningden som
handel med värdepap-för också emissioner ochsiella institut mensvarar

allt komp-har således utvecklatsfinansiella störreDet motsystemetper.
blivit alltUtvecklingen har medförtsofistikering.lexitet och systemetatt

Riksbankens och andrastyrning frånåtkomligt för påverkan ochmindre

det finansiellabetänkande har begreppetsida. dettamyndigheters I sys-
betydelsen.den sistnämnda snävaretemet

straff-civil- ochreglerad enbartkapitalmarknadheltEn spontan genom-
förmå skapaskulle interättsliga bestämmelser systematt ett somensam-

politiskråder sedan längetillräckligt säkert. Detändamålsenligt ochär
komplettera detdet finns behovenighet systemetspontanaattatt avom

regelverkoffentlig regi och särskilt legaltcentralbank imed ett an-somen
skulleordningenför det finansiella agerandet. Den spontanaramamager

ochaccepteradekonomin med allmäntförmå förseinte alltid att enensam
eller medexempelvis kronan utgörstabil valuta dennågorlunda typav som

riksbanks-motsvarandebetalningssystemet,clearingfunktion inomstabilen
finansiellaoch andramed visst fog bankerkanclearingen. Man attanta

skullevilketoregleratmed mindre iinstitut skulle systemettansvaragera
sinavåga anförtrointe skulleoch andra investerareinnebära insättareatt

kapitalförvaltning.medföra dåligsin skullevilket iinstituten,medel tur
län-varför i allatill sedan längeorsakenliknande skäloch ärDessa man
lag-det finansiellaunderkastaomfattning, valtder, i olika systemetatt en
densträcker sig långt övermyndighetsadministrationstiftning och som
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vadspecialregler utgördessastraffrätten. Detoch ärcivil-generella som
syftaRegleringen kanregelverket.strukturelladetbenämnasbrukarsom

säkrareblirså detdetoch justeraförbättra systemet atttill spontanaatt
finansielladetåtagandeninternationellaSverigeseffektivt.och mer

det ieftersomregelverket,strukturellatill det storområdet räknas numera
konkur-tillochutvecklingen strävaninternationelladenutsträckning är

mark-svenskadenländer ävenoch inomrensneutralitet mellan styrsom
naden.

regelkomplex. Detolikaprincipbestår iregelverketstrukturella treDet av
myntför-ochsedel-Riksbanken ochreglerkomplexet utgörsförsta omav

andraEttverksamheter.finansiellatillsynoffentligsörjningen samt avom
verksamheterinstitutensolikade samtbestämmelserbestårkomplex omav

regelkomplexvärdepappersmarknader. Dettaandraochaktiemarknadenom
dekomplexettredje utgörsomfattande. Detjämförelse det avär mestutan

AP-fon-offentlig regiinstitutioneridereglerar t.ex.bestämmelser som —
formexisterandeuppstått i sinskulle ha spontaninteden genom ensom-

process.

detvid sidanlagstiftningpåverkasfinansiella ävenDet avsystemet av
allo-tillkommitregleringdennämligenstrukturella regelverket, avsomav
lag-skäl. Dennafördelningspolitiskaoch typsysselsättnings-kerings-, av

tidigarehade1980-talet,underavskaffadesdelarivilkenstiftning, stora
och valuta-Kredit-valutaregleringar.kredit- ochformenhuvudsakligen av

finan-styrmedel via demarknadskonformabedrivspolitik numera genom
områ-Även finansielladetberedskapslagstiftningenmarknadema.siella

regelkomplex.särskiltkandet ettses som

Avfinansielladetpåverkar systemet.krafterockså andrafinnsDet som
politiskaexceptionellaochutvecklingentekniskadensärskilt intresse är

för dator-konsekvensermed dessrevolutionenelektroniskaDenhändelser.
tillskapandetföravgörandevarittelekommunikationer harochteknologi

marknadstek-utvecklingenoch förfinansiella instrumentmånga avnyaav
och åtgärder utövaromvandlingar,politiskaTill somniker. arrangemang

harfrämst deochförsthörfinansielladetpåverkan systemet somstark
politiskadjupgåendeandraochkonflikterinternationellakrig, om-med

leddeSverigeavspärrningenochvärldskrigetAndradaningar göra. avatt
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självklart till kraftiga effekter på det svenska finansiella Effek-systemet.
förstärktes beredskapslagamaterna kunde utnyttjasatt underlag förav som

helt planeringsambitioner.nya

Centralbanken i det finansiellaär Systemetnavet skulle intesystemet.
tillfredsställande kunna utföraett sätt sina grundläggande uppgifter utan

stöd centralbank. Centralbanken och dess karaktäristiska funktionerav en
fundamentalär del det strukturella regelverket. Den avgörande funk-en av

tionen bankensär monopol sedelutgivnixig och dessa sedlar jämteatt
mynten de endautgör s.k. lagliga betalningsmedlen. Denna funktion med-
för i sin centralbanken har skyldighettur ställaatt lender ofatt upp som
last dvs. krediter till finansiellaresort, institutatt råkat i likvidi-ge som
tetssvårigheter. Riksbankens uppgift lender of last har till-att resortagera
kommit därför likviditetsproblem i bankatt kan hota betalnings-t.ex. en

funktionsförmága.systemets

2.2 Det finansiella och totalförsvaretsystemet

I kris- eller krigssituation måste samhällets omfördelas. hän-en Iresurser
delse krig måste stödet till de militära försvarsansträngningamaav ges
högsta prioritet. De utgifter uppstår i samband med dessa ansträng-som
ningar måste finansieras. Samtidigt måste befolkningen till-garanteras ett
fredsställande ekonomiskt skydd. För uppnå detta krävs fungerandeatt en
ekonomi. En förutsättning för allt detta fungerandeär finansielltett sys-
tem.

Iberedskapshänseende med det finansiella området formellt det s.k.avses
funktionsmålet för åren 1995 96- l 99900 för funktionen Finansiella tjäns-

De tidigare funktionerna Bank- ochter. betalningsväsende respektive En-
skild försäkring slogs den januari 1995.1 Något funktions-m.m. samman
mål för den sammanlagda funktionen Finansiella tjänster har inteännu
slutligt fastställts. Regeringen emellertid i 199495 års budgetpropo-angav
sition bil. ff.23 funktionsmålet för funktionen Finansiellaatts.
tjänster skall revideras och preliminärt följande. Verksamheten inomvara
funktionen Finansiella tjänster skall bedrivas så under höjd beredskapatt
behovet kontanta penningmedel och övriga finansiella tjänster kan till-av
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finansiellaprincip allainnebär således iFunktionsmåletgodoses. att
stabilitetfinansiellaupprätthålla detbehövs förtjänster, systemetsattsom

krig.i kris ochtillhandahållasskall kunnafunktionsförmåga, ävenoch
planering dentotalförsvaretsutgångspunkten förbildarFunktionsmålet av

verksamheten.finansiella

sunda for-iverksamhetenskyldiga bedrivainstitutenfinansiella ärDe att
vissauppfyllainstituten måstebl.a.innebäraharDetta attansettsmer.

Finansinspektionensberedskapskrav. Detsäkerhets och ärgrundläggande
verkamarknadernafinansiellaför deför sittuppgift inomatt ansvarramen

fredskri-andrafinansiella ochförberedskapbehövliginstituten harför att
in-skallFinansiella tjänsterför funktionenförInom ansvaretramenser.

Finansinspektionenskriser.säkerhetspolitiskaspektionen beakta ansvar
krissituationer.alla formeromfattar således av
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3 Kapitalmarknaden

Inledningl

analyserats.vid tillfällen beskrivits ochKapitalmarknaden har otalett
de finansiellaEmellertid saknas det allmänt vedertagen bild huraven

marknaderna, vilken funk-marknaderna vilka institutut,ser som agerar
fyller kapitel beskrivning kapitalmarknaden.tion de I dettaetc. ges en av

andrakapitalmarknaden kan beskrivas frånDet bör även ut-noteras att
andragångspunkter och i termer.

kreditgiv-huvudsakliga verksamheten på kapitalmarknadenDen utgörs av
emis-upplåning, till övervägande del skerning, inlåning och som genom

indirektdirekt eller med värdepapper. Kapitalmarkna-och handelsioner av
marknaden för kapital eller aktiemarkna-två delar, delsden består egetav

kapital eller kreditmarknaden. Med aktie-marknaden för lånatden, dels

närbesläktade inst-där aktier och med demmarknaden den marknadavses
tillgångs-kreditmarknaden räknas deemitteras och Tillomsätts.rument

ocksåochmarknader där räntebärande värdepapper emitteras omsätts, men
Kreditmarknadenfinansiella institutens utbud ñnansieringstjänster.de av

obligationsmarknaden och penning-sinbrukar i delas i tvâ delar,tur upp
långfristiga kapi-för detmarknaden. Obligationsmarknaden marknadär en

kortfristigamed instru-talutbudet medan handlasdet penningmarknaden

till två år. Skill-i löptiderdvs. huvudsak instrument medment, upp
har under åren blivitmellan penningmarknademanaden obligations- och

eller mindremindre tydlig marknadernaallt och har mer samman-numera
helhet obliga-inte i sin lösas påKreditmarknadens uppgifter kansmält.
inte tillgängliga förflera skälpenningmarknadema, vilka ärochtions- av

därför medkompletteraskreditmarknaden måsteBildensmå aktörer. av
mark-tid benämntsbeståndsdel. del harytterligare Denna senareen

SOU 1995:4.m.fl. ochSe Hömgrent.ex.



58 Kapitalmarknaden SOU 1995: 125

intermedieringnaden för finansiell eller med andra 0rd marknaden för
transformering inlåning och upplâning till utlåning. För fullständig-av
hetens skull bör bilden det finansiella området dessutom kompletterasav
med den omfattande handel sker med s.k. derivatinstrument på deri-som
vatmarknaden. Denna marknad samtidigt denär delar bådeutgörsom av-
aktie- och kreditmarknaden i viss mån självständig.-

Begreppet värdepappersmarknaden vanligt förekommande i den finan-är

siella lagstiftningen och sammanfattande beteckning förutgör all handelen
värdepapper.finansiellamed instrument, dvs. inte enbart egentliga Defi-

nitionen värdepappersmarknaden utgår från kapitalmarknadenav ur en
synvinkel den redovisade. Värdepappersmarknadenän utgörannan nyss en

viktig del kapitalmarknaden. förKärmetecknande värdepappersmark-av
naden främst förekomstenär andrahands- eller sekundärmarknad.av en
Värdepapper har företag och institutioner på den s.k. pri-getts utsom av
märmarknaden kan till föremål för handel. På sekundärmarknadengöras

kan placerare förändra sitt innehav värdepapper eller omvandla inne-av
havet till likvida medel. Om denna möjlighet inte fanns skulle förintresset

investeringar i värdepapper minska Därmed skulle tillgången tillavsevärt.

riskkapital bli väsentligt mindre och priset sådant kapital i motsvarande

grad bli högre. I och med intresset förskjutits från primär- tillatt se-
kundärmarknaden har utvecklingen inneburit suddatsgränsernaatt ut
mellan delmarknaderna.

Riksbanken och Riksgäldskontoret finan-bedriver viss verksamhet de

siella marknadema. Genom transaktioner marknaderna Riksbankenstyr
den korta marknadsräntan och likviditeten traditioni banksystemet. Av

handhar Riksbanken den centrala clearingen betalningar till,även storaav
från och mellan bankerna betalningar. Riksgäldskontoretsamt statensav

och förvaltar de lån behövs för finansiera det löpandetar attupp som
underskottet i statsbudgeten och andra utgifter grundar sig riks-som
dagens beslut. Upplåningen internationellasker på de svenska och penning-

och obligationsmarknadema. övergripandeRiksgäldskontorets mål är att

7 Jfr Hömgrenm.fl.

Se kap. § 1991:980 handelmedfinansiellainstrument.bl.a. l l lagen om
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inom för de krav penningpolitiken ställer minimera kostnadernaramen som
för statsskulden.

enskilda försäkringsmarknadenDen också del kapitalmarknaden.är en av
Kapitalmarknaden spelar exempelvis avgörande roll vad gäller liv- ochen
skadeförsäkringsbolagens möjligheter god spridning på bola-att genom en

placeringstillgångar reducera de risker hänförliga till försäk-ärgens som
ringsbolagens kapitalförvaltning. Om det inte farms fungerande marknader
för räntebärande aktier och fastigheter skulle försäkringsbolagenpapper,
inte kunna sköta sin kapitalförvaltning på effektivt Sparande i liv-sätt.ett
och kapitalförsäkringar och unit-linked fonder alternativa sparformerär till
bankernas inlåning. Beredskapslagstiftningen på försäkringsomrâdet har
nyligen varit föremål för Krigsförsäkringsutredningen,översyn iav som
augusti 1994 lämnade sitt slutbetänkande Försäkring under krigsförhál-

landen SOU 1994:130. Det enskilda försäkringsområdet har således be-
handlats Krigsförsäkringsutredningen, varför området inte beskrivsav mer
ingående i detta betänkande.

3 Aktiemarknaden

Det har funnits organiserad aktiemarknad i Sverige sedan börjanen av
detta sekel. Fondbörsen reorganiserades är Affarsbankema1901. fick till-

stånd delta i fondbörshandeln år 1907. Inflations- och spekulationskon-att
junkturen under första världskriget innebar verkligt förgenombrottett

ñnansieringsinstrument.°aktien som

Aktiemarknaden har tvâ viktiga funktioner. uppgiftenDen primära är att
emissioner eller marknadsintroduktioner förse företagen medgenom

riskkapital. förstahandsmarknadenDetta sker eller primärmarknaden.

Aktiemarknadens sekundära uppgift löpande företagenvärderaär ochatt
medverkapå detta underlag till optimal fördelning riskkapitalet.att en av

För marknaden för nyemitterade aktier och andra värdepapper skallatt
kunna bestå och detutvecklas nödvändigt det finns väl fungerandeär att en

9 SeHåkanLindgreni Bankkrisen, frånBankkriskommittén,Finansdepartementet,rapporter
1994.
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kallas andrahands-marknadutelöpande värdepapper. Dennamarknad för
möjlighetplacerare i aktiersekundärmarknaden,ellermarknaden som ger

Sekundärmarknadensinvesteringar.ienkelt in ochsnabbt och utatt ur
på pri-möjligheterför företagensavgörandeeffektivitet kan sägas attvara

förmåganViljan ochnödvändigt riskkapital.skaffamärmarknaden att
effektivavhängigförfogandekapital tillprimärmarknaden ställa är en

sinakanvid behovprimärmarknadsplaceramasekundärmarknad där ur
redu-värdepapperkontinuerligt kunna omsättaMöjlighetenplaceringar. att

karaktärisebrukarsekundärmarknadeffektivrisk. Eninvcsterarenscerar
lik-omsättning. Högregelbundenochlikviditet, dvs.hög storav enras av

skäligt pristillsina aktierkan säljavid behovinnebärviditet ettatt man
dänned risk.ochonödigt dröjsmålutan

fondbörsverksarnhet.övervägande deltillaktier skerHandeln med genom
börs-1992:543huvudsak lagenireglerasverksamhetDenna omgenom

1991:980och lagenoch clearinglagenclearingverksamhet börs-och om
clearinglagenochoch med börs-instrument. Ifinansiellamedhandel att

börsmonopol. januariIformellafondbörsenskraft upphördeiträdde
PenningmarknadsinformationOM ochStockholm ABerhöll OM1993

clearingla-ochenligt börs-verksamhettillstånd drivaPMIABPMI att
och bestårPMXkallasverksamhetenbedrivnaPMIDen avavgen.

penningmarknaden.pásäljkurserköp- ochinformationförmedling omav
on-linebörjat ansluta sigutsträckningihar vidareSvenska aktörer större

tillanslutit sig on-lineutländska aktörerutlandettill sätt somsamma
utvecklats iharvärdepappermedhandelninternationellaSverige. Den

avvecklingenfrämstAnledningen härtillår. ärundertaktsnabb avsenare
kapitalrörelserför överandra hinderborttagandetochvalutaregleringen av

gränserna.

SAX-datoriseradedetfondbörsen ihandeln vid1989 bedrivsSedan
börsmed-Handeln bedrivsExchange.AutomatedStockholms avsystemet

träffat avtalSAX-ombudgodkända s.k.börsenvialemmar somav --
SAX-systemet.viahandlabörsenmed attom

z° ff.62199192:1l3Se s.prop.



61Kapitalmarknaden125SOU 1995:

aktieterminer.aktieoptioner ochhandeln medaktiemarknaden hörTill
helst,innehålla vilka villkoroch för sigoch terminer kan iOptioner som

det i mångaoption skulleutforma sinfritt skulleoch egenvar enmen om
förmarknadsyfte skapatill den. Isvårt hitta köparefall attatt enenvara

standardiserats. Stan-därförhar villkoreninstrumenthandel med dessa
optioner ochhandel endast medbedrivsinnebär detdardiseringen ter-att

rättigheteroch skyldigheter. Dessarättigheterinnehållerminer sammasom
bedrivs.handelnvid vilkaoptionsbörserskyldigheter formuleras deoch av

ochunderliggandedenstandardiseringenGenerellt gäller att varanavser
under-betala för denskalldvs. det prislösenprisetmängden därav, man

skall gälla. Enden tid avtalet närmarelöptiden dvs.liggande varan samt
derivathandeln i avsnitt 3.4.beskrivning .gesav

Kreditmarknaden3

ochkapitaltillgångenuppgift fördelaKreditmarknadens främsta är att
Kreditmark-effektivitet.samhällsekonomiskamöjligadärmed skapa högsta

Påekonomin.ifördela riskernalikviditet ochockså skapaskallnaden
eller lånalånaintressenmarknadsaktöremaskreditmarknaden attmöts av

efterfråganbalanseraruppkommermarknadsräntavarvidkapital,ut somen
utbud på kredit.och

tid i fleraundertidigareKreditmarknaden har, nämnts, sam-senaresom
obligationsmarknaden,nämligendelmarknader,imanhang delats treupp

interrnediering.finansiellmarknaden förpenningmarknaden och

Qbligationsmarknaden3.3. 1

och,antal låntagarelitetdominerasObligationsmarknaden ett manomav
antal place-litetsparobligationer,premieobligationer ochfrån ettbortser

för-lånAntaletstruktur. ärmed marknadenshängerDetta sammanrare.
mycket Det ärgenomsnittliga lånesummanhållandevis litet och den stor.

obliga-lånarbostadsñnansieringsinstitutenframförallt ochstaten som
förfått betydelseocksåmarknadenår hartionsmarknaden. Under senare

hand deförstaiLångivareuppláning. ärindustrins och kommunernas stora
försäkringsbolagen.AP-fonden ochplacerarna,institutionella t.ex.
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Sedan hösten 1991 sker obligationshandel vid fondbörsen via SOX-syste-

Stockholms Obligation Exchange. Obligationshandeln i SOX—sys-met
sker med handelsteknik aktiehandeln. Obligationshan-temet samma som

deln fondbörsen riktar sig i första hand till mindre placerare. Samtliga

leveransen instrumenten skerobligationer registrerade hos VPC ochär av
avsnitt 4.8. del placerare allemansfon-i VP-systemet se En t.ex.stora -

börsnoterade den anled-skyldiga placera i obligationer. Avdema är att-
registrerade fondbörsen. Clearing ochningen många obligationslån vidär

obligationsmarknaden sker b:.a. vid fond-avveckling avtal ingångnaav
via SOX-systemet.börsen

obligationsmarknaden handel med olika derivatinstrumentTill hör även

ränteoptioner och ränteterminer. Handeln medstandardiserade ränte-som
med deHandelsformemaoptioner bedrivs vid OM. överensstämmer som

standardiserad ränteoptionför aktieoptioner. Engäller standardiserade ger
obligationereller säljainnehavaren skyldighet köparätt mot-attmen

fast-Underliggande obligationersvarande miljon kronor. ärvärdeett en
förräntade riksobligationer.svenska

sker huvud-obligationsmarknaden, på penningmarknaden, denPâ liksom

s.k. OTC-handel.sakliga handeln marknadsaktörema,telefon mellanper

3.3.2 Penningmarknaden

funnits ochexisterat sâ länge det sedlarPenningmarknaden kan hasägas
emellertid först i tid.penningmarknad tillkom modernEn egentligmynt.
skuldebrev i Aktö-På penningmarknaden emitteras kortfristiga eget namn.

placera tillfälligtskaffa kortfristigt kapital ellerkan antingen ettrema
Kapitallätt kankapitalöverskott i räntebärande värdepapper omsättas.som

förunderstiger kostnadenanskaffas till kostnad normaltkan t.ex.somen
främsta aktörerna penningmarknadentraditionellt banklån. De ärett

industriföretag, försäk-kreditmarknadsbolag,banker,kommuner,staten,
pensionsstiftelser. På penningmarknaden verkar antalringsbolag och ett

säljer värdepap-marknadsdeltagare. S.k. dealers köper ochspecialiserade

fungerarräkning. värdepappersföretagför Banker ochi huvudsak egenper
säljräntor.kontinuerligt erbjuda köp- ochmarket makers attgenomsom

likviditetdärmed högmarknad upprätthålls och skaparförDe att ensvarar
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i penningmarknadsinstrument. På penningmarknaden förekommer även
företag fungerar enbart mäklare.som som

Pâ penningmarknaden handlas enbart med s.k. diskonteringsinstrument

nollkupongare, dvs. värdepapper inte löper med Avkastningenränta.som
erhålls i stället de säljs till lägre pris det nominella värdetänatt ettgenom
till vilket de inlöses pâ förfallodagen diskonteras. Statsskuldväxeln detär
vanligaste instrumentet penningmarknaden. Andra diskonteringsinstru-

statsskuldväxlar kallasän certifikat.ment

För Riksbanken skall kunna på penningmarknaden ochatt ävenagera -
obligationsmarknaden har banken tecknat avtal med bankerantal ochett-
värdepappersföretag. Dessa används vid Riksbankens mark-motpartersom
nadsoperationer. Avtal kan endast tecknas med sådana aktörer åter-ärsom
försäljare till Riksgäldskontoret statsskuldväxlar och statsobligationer.av
Dessa aktörer kallas primary dealers.

underlättaFör verksamheten på penningmarknaden behövs informationatt
köp- och säljkurser. Information prisläget sedan hösten 1989om om ges

bl.a. PMI:s informationssystem, vilket Riksgäldskontoret,ägsgenom av
Svenska Fondhandlareföreningen och de banker och värdepappersbolag

penningmarknaden. varjeI PMI-systemet marknads-som agerar anger
market maker till vilket pris han beredd köpa eller säljaärgarant att ett

penningmarknadsinstrument.

Den svenska penningmarknaden telefonmarknad.uppbyggdär som en
Handlare och placerare i olika delar står i telefonkontaktlandet medav
varandra OTC-handel. Penningmarknaden sig i dettaskiljer avseende

från aktiemarknaden, direkta kontaktenuppbyggd kring denär mellansom
börsombuden på fondbörsen. Genom prisinformationssystemen Reuters-

fåroch PMI aktörerna överblick aktuella marknadsräntoma.deöver-
Sedan våren 1985 lämnar handlarna s.k. indikativainformation räntor,om

för bindande,i och sig inte likväl normalt ligger tillärsom men som
grund för avslut. endast indikativ följdAtt marknads-räntan är är atten av
handeln noteradeså snabb de inte alltid hinner uppdaterasär räntornaatt
kontinuerligt.
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marknadpenningmarknaden,del ärDepositmarknaden, är enen avsom
företag, kommuner,På depositmarknaden placerar störreför likviditet.

löptider i bank. Begreppettill olikaförsäkringsbolagfonder och pengar
till vissdeponerakandepositmarknad kommer aktörernaatt pengarav

utlåninggenomför in- ochlöptid. Aktöremaoch vissränta av pengar
samlings-Depositmarknadenunderliggande värdepapper. ärnågot ettutan

dagslânemarknadenlikviditet. Medmarknaden förför helabegrepp avses
Dagslån alltså dentillfrån dag ärför likviditet nästa.marknadenenbart en

depositmarknaden.möjliga transaktioner;kortaste

interinedieringfinansiellMarknaden för3.3.3

mellan-fungerarförsäkringsbolagkreditmarknadsbolag ochBanker, som
ocksåskaparmarknaderna. Definansielladeinterrnediärerhänder --

verksamhet kaninterrnediäremasfinansiellaDefinansiella instrument.nya
bedrivs på vadVerksamhetentillgångar.omvandlingbeskrivas avsom

Typexempletintermediering.finansiellförkallas marknadenbrukarsom
mindreellertill utlåning. Detomvandling inlåning ärbankersär merav
kapitalskaffahushåll och mindre företagför små aktöreromöjligt att--

finansiella in-behovfinns därförmasspappersmarknad. Det ett aven
värdepap-marknadsnoteradeportföljerförvaltarterinediärer större avsom

Exempelallmänheten.tillsmå andelarsäljer isedanoch papperenper som
och alle-värdepappersfonderömsesidiga fonderna,depå detta är t.ex.

tilltillgångaktörersmåeffektivtmansfonder, sätt masspap-ett gersom
intermediäremafinansielladespelarrollenpersmarknader. Den största

transaktions-reducerabidrar tillintermediäremalångivare.dock attsom
och be-kreditbedömningarinformation,hämtar in görkostnaderna. De

verksamhet.vakar låntagamas

Derivatmarknaden3.4

möj-kapitalplaceramasökaförtillkommit bl.a.Derivatmarknaden har att
Varjerisknivâer.ochavseendevalfrihetflexibilitet och rånte-tillligheter

risktagandesittpåverkaförutsättningarmarknaddennaplacerare attges
omfattasvärdepapperinnehav desittförändrabehöva avsomutan att av

hänseenden sägasvissaiDerivatmarknaden kanterminen.elleroptionen
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fungera försäkring de risker kapitalplacering innebär,motensom som en
medan den i andra hänseenden kan betydande risker.sägas generera

viktigaste derivatinstrumentenDe optioner och terminer, underär men
år sofistikeradehar derivatinstrument,även t.ex.senare mer svappar
skuldbytesavtal och FRA:s forward före-swaps, agreements, varitrate

derivatmarknaden.mål för handel

En option avtal den optionsinnehavarenär rättett partensom ger ena
inte skyldighet köpa eller sälja något till visst pris. Föratt ett mot-men

optionsutfärdaren medför avtalet motsvarande skyldighet vidparten atten
anfordran sälja eller detköpa avtalet En termin avtalär ettavser. som
innebär skyldighet för båda vid viss framtida tidpunkt köpaparter att en
eller sälja det avtalet till vid avtalstillfállet överenskommet pris.ettavser
Optioner och terminer elimi-kan användas för omfördela, minska elleratt

risker följer kan ocksåmed värdepappersinnehav,ettnera som men vara
för öka avkastningen. Sett från häll kan någon,sätt ägarenett att motsatt

på sig risk, spekulera i hög i förhållande till detavkastningatt tagenom en
satsade kapitalet.

sker i huvudsak-standardiserade derivatinstrument SverigeHandeln med
fond-januari 1995 i viss utsträckning vidligen vid OM sedan ävenmen

i marknadsform clea-Handeln vid organiserad medbörsen. OM är en en
marknadsplats. Sedan options- ellerringorganisation centraloch etten

överlämnas clearing-terminsavtal träffats marknadsplats, det tillOM:s

partsförhállandetOM inträder därefter i avtalet varigenomparten. som
förmellan den säljarenursprungliga och köparen bryts. Ansvaret att av-

talet fullföljs övergår därmed OM.

under tidUtvecklingen3.5 senare

kalla Avsiktenvad kan lågräntepolitik.Tidigare bedrevs i Sverige varman
Pâför investeringar i bostäder.minimera upplâningskostnadema bl.a.att

utgjordebostadskostnadema Lâgräntepolitikendetta kundesätt pressas.

7 199192:113.Sebl.a. prop.
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grunden för kreditregleringen. Regleringsinslaget successivt ochavtog er-
under 1980-talet marknadskonform penning- och kreditpolitik.sattes av en

Riksbanken den korta marknadsräntan och likviditeten i banksystemetstyr
via marknaderna och den s.k. räntekorridoren. Den april 1994l slopade

Riksbanken kassakravet eftersombanker, kassakravets roll styr-som
medel gradvis hade minskat och det gick klara likviditetsstymingenatt
inom banksystemet via andra penningpolitiska främstinstrument, repor
áterköpsavtal och omvända âterförsäljningsavtal.repor

Under 1980-talet har kredit- och valutaregleringen slopats. Fungerande

penning- och obligationsmarknader har tillkommit och finansiellanya
instrument fåtthar spridning. De kraftigt ökade volymema har med-stor
fört transaktionskostnaderlägre och högre marknadseffektivitet. En upplös-

ning den tidigare strikta uppdelningen mellan verksamheterna bank ochav
försäkring har kunnat iakttas.

Anledningen till genomgripande förändringarna finansiellade det om-
râdet under år hänger till viss del med den ökningenstorasenare samman

Underskottet i offentligastatsskulden. det sparandet har behövt täckasav
framför allt bank- och försäkringsinstituten, i betydande omfattningav men

Underutlandet. 1960-talet och under 1970-talets inledande âräven av upp-
visade den offentliga sektorn betydande finansiellt sparande, vilketett
främst socialförsäkringssektoms uppbyggnad efter ATP-syste-berodde

hälften l970-talet första halvantillkomst. Under andra ochmets avav
socialför-1980-talet försämrades läget drastiskt. Budgetunderskottet växte,

lönsamhetsutvecklingförsvagadessäkringssystemet och industrins var
beror emellertid inteFörändringarna på det finansiella områdetsvag.

haftstatsñnansiella utvecklingen, på aktörernaendast den även attutan
innovationskraft.förändringsvilja Den internatio-anmärkningsvärd ochen

valutamarknaden parallellt medutvecklingen avregleringennella och nyav
avgörande roll förinformationsteknologi, andra faktorer spelatär som en

ekonomiska utveckling harförändringarna. årens politiska ochDe senaste
har blivit alltinneburit kontinentberoendet mellan länderna på våratt mer

alltmer sammanflä-bliruttalat. Produktionssystem och kommunikationer

Det har blivitVaror, tjänster och kapital sig fritttade. gränserna.rör över
bedrivaför enskild hand avvikandeallt svårare påstat att enen egen
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ekonomisk politik. finansiellaDet omrâdet således helt annorlunda utser
i dag det gjorde för decennierän sedan.ett par

Den tekniska utvecklingen

Gemensamt för all värdepappershandel och förutsättning för fungerandeen
värdepappersmarknader investerarna har tillgång till uppgifterär att om

kurser och omsättning. Teknikens utveckling har möjligheteröppnatLex.
elektroniska nätverk och liknande få tillgång till aktuell ochatt genom mer

marknadsläget.ibland omedelbar information tekniska fram-Deom
utvecklingen finansiella instrument och internationalisering-stegen, nyaav

hänger möjligheter ökad aktivitetDe till över gränsernaen samman. som
datatekniken skapar, leder till tekniska lösningar. Pâkrav mot-nya
svarande sker utvecklingen finansiella instrument isätt t.ex. av nya sam-
spel mellan behov bland placerare och emittenter och tekniskanya nya
möjligheter. Genom införandet fondbörsenSAX se avsnitt 3.2 harav
blivit datoriserad marknadsplats. Via datorer kan börsombuden registre-en

köp- och säljorder, inrapportera affärer genomförts utanför SAX-ra som
information frånoch del Handeln i SAXmarknaden.systemet ta styrsav

regelverk syftar till genomlysning, koncentration och likabe-ettav som
handling.

VP-systemet kontobaserat värdepapperssystem. Systemet tillämpasär ett
fulltsedan den januari 1991 aktier, obligationer, emit-1 ut m.m., som

bolag registrerade i VPC. Dessa värdepapperär ärterats av som re-
s.k. värdepappersföretaggistrerade pá VP-konton hos VPC. Banker och

kan Finansinspektionen kontoförandeauktoriseras s.k. institut ochav som
fungerar ombud för värdepapper.ägarensom av

Reuters, brittiskt informationsföretag, sprider främst finansiellaär ettsom
nyheter och värdepappersnoteringar till professionella via nätmottagare ett

dataterminaler i får tillgång tillvärlden. Härigenom ögon-mottagarenav
blickli information handeln i praktiskt alla noterade värdepappertagetg om

n Prop. 1991922113 477s.

u 199091:142.Sebl.a. prop.
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och OTC-marknader i hela världen. Pâ hösten 1989 började förmedlaPMI
information köp- och säljkurser penningmarknaden och har såledesom
blivit konkurrent till Reuters.en

OM skapade år 1985 för integrerad elektronisk handel ochett system
clearing med derivatinstrument. finnsDetta i många andrasystem numera
länder.

interizaiionellut utvecklingenDen

Under de decennierna har den tekniska utvecklingen och densenaste
alltmer omfattande ekonomiska integrationen mellan olika länder medfört

ökad internationalisering de finansiella marknaderna. Marknadernaen av
har knutits i former tidigare delvis varit okända. hin-Legalasamman som
der, valutaregleringar, har i utsträckning avvecklats. Det.ex. storsom
tekniska och organisatoriska framstegen medfört väsentligt kost-har lägre

för bearbetningnader information och genomförande värdepappers-av av
affärer. kon-Framväxten elektronisk handel har också lett till påtagligaav
centrationstendenser påi länder tradition haft börshandeln spriddsom av
flera marknadsplatser.

Intemationaliseringen finansiella marknaderna sker olika plan,deav
inslagDen vanligaste formen utländska på natio-internationalisering ärav

nella marknader. Förekomsten finansiella instrumentutländska samt ut-av
ländska nationella marknader harkunder och förmedlare på enskilda ökat

industriländema. gränsöverskridande verksam-successivt i de västliga Den

heten, dvs. verksamhet bedrivs från land till innebärett annat,ett ensom
Gränsöverskridande verksamhet kanlängre gående internationalisering. av-

funktioner informationsspridning, mark-eller flera såsom handel,se en
längreÄnnu intemationali-gåendenadsplatser, rnäklarverksamhet m.m.
Vanligen detta marknadersering kan ske i s.k. övemationella ärsystem.

intematio-Den förstanågon direkt anknytning till nationellautan system.
Eurobond-marknaden.nella marknaden detta slag den s.k.ärav
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Branschglidningen

försäkringsverksamhetochmellan bank-tid har gränsernaUnder senare
Försäkringsbolagen har ibranschglidning.flytande, s.k.alltmerblivit

sparande. Markna-hushållensdragit till sig andelaromfattningökande av
hushållföretag ochoch medhar vuxit ifinansiella tjänsterden för att

verksamhetFörsäkringsbolagenshelhetslösningar.ekonomiskaefterfrågar
Försäkringsgiv-lösningar.sådanaerbjuda kundernaalltmerinriktas attmot

jämföras medocksåoch kannaturligt inslagingår härningen ettsom
tydligtsärskilttraditionell mening. Dettai ärfinansiella tjänster mer
inslagsina tydligamedLivförsäkringarnalivförsäkringssidan. av-

Livförsäkringenkapitalplacering.viktig funktionfyllersparande somen-
eller aktiespa-bank-kapitalplaceringsformer,med andrakonkurrerar t.ex.

tjänster.finansiellahänföras tilldärför ocksåkanrande, och gruppen
för för-ökade möjligheterbranschglidningen endastinnebärRättsligt sett

för bankeroch ägabanker,aktierandelar i attsäkringsföretag ägaatt
försäkringsföretag.iaktierandelar
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4 Den finansiella lagstiftningen

4. Inledning1

Förhâllandena pâ det finansiella området har under år förändratssenare
radikalt. finansiellaDen lagstiftningen har och refonnerats underöversetts
det ârtiondet. En orsakerna härtill har varit närmandet tillsenaste av
Europeiska unionen EU.

Som tidigare frarnhâllits skapar helt kapitalmarknad, regleradspontanen
enbart civil- och straffrättsliga bestämmelser, inte sig självtgenom ettav
ändamålsenligt och tillräckligt säkert finansiellt Därför finns detsystem.
behov komplettera det med centralbank iatt spontana systemetav en
offentlig regi och regelverk håller det finansiella agerandet inomett som
vissa Regleringen syftar till effektivisera detatt spontanaramar. systemet
och det säkert.göraatt mer

lagstiftningDen redovisas i följandedet grundläggande för verk-ärsom
samheten på det finansiella omrâdet. lagstiftningUtöver den redovisassom
finns antal lagar hypoteksinstituten, AP-fonden,ett stort t.ex.som avser
finansiella instrument, börs- och clearingverksamhet, värdepappersfonder,

fondbolag och allemanssparande.

4.2 Riksbanken

Riksbanken myndighet underställd riksdagen. Verksamhetenär reglerasen
i regeringsformen, riksbankslagen kreditregleringslagen.och valuta- och

Riksbanken för landets valuta- och kreditpolitik och endast Riks-ansvarar
banken har Riksbankensedlar och skall vidare främjarätt att ut mynt.ge

säkert och effektivt betalningsväsende. Som led i uppgiftenett ett yttersta
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fungerandeväl betalningssystem Riksbankenuppträderatt etttrygga som
lender of last dvs. krediter till bl.a. banker råkar i lik-resort, ger som
viditetssvårigheter. Riksbanken skall vidare bl.a. betalningar tillta emot

frånoch ombesörja utbetalningar Riksbanken får medverka betal-istaten.
ningsutjärrming, vilket också sker den s.k. riksbanksclearingen.genom

Uttrycket valuta- och kreditpolitik har under år allt mindre.använtssenare
stället talar penning- och valutapolitik. hör ihopI Detta med attman om

kreditmarknaden har avreglerats och Riksbanken övergått tillatt att styra
penningpolitiken via marknadsoperationer. Kreditpolitik i betydelsen kre-

ditpolitiska regleringar förekomma i kris och krig.avsedd endastär att

för totalförsvaret ochRiksbankens verksamhet betydelseär störstaav
Verksamhetenbanken skall också planera beredskapen för verksamheten.

emellertid inte någon funktion i mening i beredskaps-denutgör som avses
förordningen.

Riksgäldskontoret4.3

har primärt till uppgiftRiksgäldskontoret lyder under regeringen och att
dels det löpandeoch förvalta för finansierade lån behövs attta somupp

riks-utgifter grundar sigunderskottet i statsbudgeten, dels andra som
verksamhetRiksgäldskontoretsdagens beslut. övergripande målet förDet

förkostnadernainom för penningpolitiken minimeraär stats-att ramen
betalningssys-inget för det statligaskulden. Riksgälden har således ansvar

medel finns tillgängliga för betalnings-skall till statenstemet, attmen se
sinfinansiella iverksamhet. Riksgälden spelar roll i det systemetstoren

aktörerna finansiella marknaderna.egenskap de pâ destörstaav en av

Finansinspektionen4.4

Allmänt

instruktion för FinansinspektionenmedEnligt förordningen 1992: 102 ut-
det finansiella området ochinstituten påinspektionen tillsyn överövar
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försäkringsområdet undantag för socialförsäkring. harmed Inspektionen

enligt beredskapsförordningen, för funktionenvidare, Finansiellaansvaret
verksamhet förutomtjänster. Inspektionens bestäms, dess instruktion,av

verksförordningen 1987:1100förvaltningslagen 1986:223 och samtav
den lagstiftning reglerar de tillsedda institutens verksamhet.av som

övergripande målen för Finansinspektionens tillsynsverksamhet kanDe

sammanfattas i stabilitet, effektivitet och sundhet. Finansinspek-begreppen

verksamheten hos detionen har till uppgift fortlöpande kontrolleraatt
skall tillfinansiella marknaderna. Finansinspektionenaktörerna och se

tillsynsomrâdet främjas ochsund utveckling verksamheten inomatt en av
stabilitet och funktionsför-förtroendet för finansiella marknadernasdeatt

måga upprätthålls.

möjligheter ingripa osund verksamhetFinansinspektionens motatt

skall bedriva sin verksamhet i sunda fonner. Detta in-Finansiella institut

vidta nödvändiga åtgärder för hindranebär bl.a. instituten skall stör-attatt
verksamhet harkunna ingripa osundningar pâ verksamheten. För att mot

förfogande.Finansinspektionen sanktionsmedel till sitt

finansiellaför samtligai princip identiskaSanktionsmedlen är numera
år har be-omfattande underinstitut, följd det arbete senaresomen av

skill-lagstiftningen. Vissaden finansielladrivits bl.a. för EG-anpassaatt
andra finansiellaförsäkringsföretag ochframförallt mellannader kvarstår

institut.

tillstånd regering-finansiell verksamhet i Sverige krävsbedrivaFör att av
regel förtillstånd krävs ävenFinansinspektionen. Sådanteller somen

Sverigei via filial.verksamhetutländska företag bedriver finansiellsom
åtagande emellertidfinns undantagEES-avtaletienlighet med SverigesI

i land inommed EES.såvitt gäller företag sätefrån tillstândskravet

land inom EES ochi stårhar auktoriseratsFinansiella institut ett somsom
Finansinspektionen viatill sin hem-efter anmälantillsyn där fårunder -

verksamhet ifinansiell Sverige.bedrivalandsmyndighet -
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EES-baserade företag bedriver finansiell verksamhet Sverigei stårsom
primärt inte under tillsyn Finansinspektionen. stället enligtI gäller olikaav
EG direktiv s.k. hemlandstillsyn, dvs. företagen står under tillsyn be-av
hörigt i det land där företaget har sitt Värdlandets myndighetersäte.organ
har för tillsynen likviditeten filialema.hos Värdlandet haröveransvaret

åtgärder.också vidta penningpolitiskt betingade missför-rätt Omatt
hållanden konstateras skall inspektionen samråda med hemlandsmyndig-

heterna och vid behov självständigt ingripa.

Den finansiella lagstiftningen innehåller antal detaljbestämmelser enligtett
vilka Finansinspektionen kan missförhållanden hos såväl svenskamotagera

utländska aktörer. Om bankföretag, kreditmarknadsbolag ellerettsom
värdepappersföretag har fattat beslut strider författningett motsom som
reglerar dess verksamhet, föreskrift meddelats med stöd sådanmot avsom
författning Finansinspektionen förbjudaeller bolagsordningen, fârmot
verkställighet möjlighet med-beslutet. Finansinspektionen har även attav
dela varning. Inspektionen kan vidare uttala kritik ellersättannat ge
rekommendationer till åtgärder föreskriva beslutet redaneller sådana. Har

verkställts föreläggafår inspektionen företaget rättelse, dettagöraatt om
möjligt. Vidare återkallar Finansinspektionen oktroj och andra verksam-är

hetstillstånd.

Om utländskt utanförkreditinstitut, hemmahörande i landärett ettsom
EES, driver verksamhet filial i Sverige därvid överträder gällandei och

bestämmelser eller pâ visar sig olämpligt den aktuellasätt utövaannat att
filialtillstândetverksamheten, har Finansinspektionen möjlighet återkallaatt

eller, det tillräckligt, varning. utländskt kreditinstitut,meddela Ettärom
driver verksam-hemmahörande i land inom EES ochär ett annatsom som

tjänster,het här i landet från filial direkt tillhandahållandeeller avgenom
Om före-kan i motsvarande situation meddelas föreläggande rättelse.om

följer föreläggandet, underrätta behöriginte skall inspektionentaget myn-
fårdighet i företagets ändå sker inspektionenhemland. Om rättelse inte

förbjuda företaget landet. Om utländskt in-åtaganden här igöra ettatt nya

Se ingressentill andrabanksamordningsdirektivet89646EEG. Direktivet finns intaget
i 199293:89bilaga4.prop.
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stitut har fått sitt verksarnhetstillstånd återkallat i hemlandet, skall Finans-

inspektionen förbjuda institutet åtaganden i Sverige.göragenast att nya

Företag driver verksamhet i syfte åstadkomma regelbunden handelattsom
med finansiella instrument kan enligt börs- och clearinglagen Finansin-av
spektionen fá auktorisation börs eller marknadsplats, s.k. regleradesom
marknadsplatser. Tillstånd krävs för bedriva clearingverksamhet.även att
Auktorisationtillstånd kan meddelas svenska aktiebolag, svenska ekono-

miska föreningar och utländska företag. finnsDet detta område ingen

motsvarighet till etableringsfriheten för finansiellakreditinstitut och institut

auktoriserade iär EES-land. börsmarknadsplats och clea-Förannatsom
ringverksamhet gäller det sedvanliga sundhetskriteriet.

Finansinspektionens möjligheter tvinga fram beredskapsátgärderatt

Finansinspektionen saknar enligt nuvarande beredskapslagstiftning befogen-

åläggahet svenska eller utländska finansiella institut vidta be-att att
redskapsätgärder eller dispenser från gällande lagstiftning. Enligtatt ge
lagen 1982: 1004 skyldighet för arbetsmarknadsorgani-näringsidkare,om

m.fl.sationer delta i totalförsvarsplaneringen, har inspektionen möj-att
lighet tvinga fram beredskapsplanering. Det kan diskuteras dennaatt om
befogenhet kan användas för tvinga fram andra kostnadskrävandeatt mer
beredskapsâtgärder avsnitt Inspektionens befogenheter enligtse 5.4.2.

den finansiella lagstiftningen missförhållandeningripa kan använ-att mot
das i beredskapssyfte, så länge kan konstateras brist i för-detäven en
hållande till vad gäller enligt författning eller föreskrift vidaresom om
denna fråga, avsnitt 10.6.se

Som tidigare framhållits finansiella institut skyldiga bedriva verksam-är att
heten former.i sunda har innebära bl.a. verksamhetenDetta ansetts att
måste bedrivas i långsiktigt perspektiv och således kunna fungera ävenett

förhållanden.under svåra Finansiella institut har således skyldigaansetts
ha beredskap incidenter kan verksamheten.störaatt mot som
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4.5 Bankerna

intar finansiella instituten.Bankerna särställning bland de Dennaen
ställning markeras främst bankernas principiella till ochensamrättgenom
skyldighet inlåning. flesta banker kan erbjuda sina kunderDeatt ta emot

såväl blirantal tjänster finansiell karaktär. Detett stort rentav som annan
dock allt vanligare med s.k. nischbanker. och utlâningstjänstema detIn- är

får förmedladominerande inslaget i bankverksamheten. Bankerna även

vidmedverka finansiering, förmedla betalningar och medverkakredit, vid

värdepappersemissioner m.m.

finansiellaplaceringsform spelar roll i detInlåningen är storen som
riskfri likvid placeringKunderna erbjuds räntebärande, ochsystemet. en

ofta knutenInlåningeneller mindre tillfälliga kapitalöverskott. ärav mer
erbjudavarigenom bankerna kantill giro- eller checkdragningssystem,ett

inlå-många avseenden bättre kontanter. Debetalningsmedel i är änett som
utsträckning till direkt utlåning.medlen används banken inade storav

bankrörelselagen 1987:617 föremål förverksamhet enligtBankernas är

särskild tillsyn. Från lagstift-krav på kapitaltäckning ochrestriktioner,

finns former nämligen bankaktiebolag,ningssynpunkt banker,tre spar-av
regleras bankaktiebolagslagenbanker och föreningsbanker. Dessa av

föreningsbankslagen 1987:1987:618, sparbankslagen 1987:619 och
620. Föreningsbankernabankaktiebolag.Flertalet banker ärärstora

Föreningsbanken AB, liksomsammanslagna till bankaktiebolag,ettnumera
SverigeSparbankenflertal ingår i bankaktiebolagetsparbankerett numera

sparbanker.AB. finns vidare 90-tal friståendeDet ett

Kreditmarknadsbolagen4.6

kreditaktiebolag formKreditmarknadsbolag tidigare ñnansbolag och är en
ñnansieringsverksamhet. Med finansierings-kreditinstitut bedriversomav

Ökad l99596:74 förenings-1995Regeringenföresloghösten bankkonkurrens, attprop.
förra lagenoch denskall förebild för lag medlemsbankerbankslagen utgöra atten ny om

skall upphävas.
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sådankreditmarknadsbolag1610lagen 1992:enligtverksamhet omavses
garanti förställakredit,lämnatill ändamålharnäringsverksamhet attsom

finansieringtillmedverkaellertill konsumenterkreditförmedlakredit,
Förtill nyttjande.egendomlösupplåtafordringar ellerförvärvaattgenom
till-regelkrävsfinansieringsverksamhetfå bedrivaskallföretag somatt ett

finansierings-inte bl.a.krävsTillståndFinansinspektionen.stånd omav
avsättningmedsambandendast ifinansieringverksamheten avavser

företaget.eller säljsframställsellererbjudstjänster avsomvarorsom

Värdepappersföretagen4.7

värdepappers-:98lom1991lagenförstås enligtvärdepappersrörelseMed
vissatillhandahållayrkesmässigtbestår iverksamhetrörelse an-attsom

svenskameddelasfårvärdepappersrörelseTillstånd drivatjänster.givna att
värdepappersföretagföretag. Ettutländskaochbankinstitutaktiebolag, —

prin-får ivärdepappersrörelsedrivatillståndfåttföretagdvs. attett som -
värdepappersrörelsenunderlättarörelse. Försådanendastbedrivacip att

medel på kontoemellertid ocksåinstitutenfår emotkundkontakten taoch
frågor,finansiellaråd i emotsäkerhet, lämna takreditoch lämna mot

redovisningsskyldighet.medel medförvaringförvärdepapper ta emotsamt
värde-medgeFinansinspektionen attsärskilda skäl kanföreliggerdetOm

Värdepappersföretagensverksamhet.fårpappersföretag utöva även annan
isäkerheti banklånvarittraditionellt motñnansieringskälla harfrämsta

värdepapper.och kundersegna

VPC4.8

denförbehållinbolagsordningeni attkanaktiebolagSvenska ta somom
behörigskallaktiebokeniinfördavstämningsdag ärfastställd ansesen

sådana bo-Föraktieägare.tillkommerochutdelning annatta emot somatt
aktiekontolagenivissaVPCombesörjeravstämningsbolag,s.k.lag,

utdel-skickaaktieböckerföra samtuppgifter,angivna1989:827 attt.ex.
1994 fårjuliden lSedanaktieägarna.tillårsredovisningarochningar

för-teknisktjuridiskt ochärfinansiella instrumentallaregistreraVPC som
VPC1993942232.lagen seochregistreringssystemetmedenliga prop.
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handhar clearing och avveckling köp vissa finansiella instrument.av av
VPC går till skillnad från OM inte in central vid clearingenmotpartsom
och avvecklingen. VPC främstär ansvarig för det kontobaserade systemets

VP-systemet funktion och intar därigenom viktig position denen- -
svenska värdepappersmarknaden. VPC är närmast administratöratt se som

säljarnas och köparnas åtaganden. Sedan tid administrerar VPCav en
transaktioner penningmarknaden och har därför blivit särskilt viktigtett
institut, för möjligheten driva effektivt.ex. penningpolitik.att en

Clearingen betalningsåtaganden sker i Riksbanken. Av detta skäl kanav
endast sådana institut bli deltagare hos VPC kontoförande institut som
direkt eller indirekt har tillgång till riksbanksclearingen vidarese avsnitt
7.2.3. Sedan betalning skett i riksbanksclearingen avvecklar VPC leveran-
såtagandena inom för VP-systemet. För kontoförandeattramen agera som
institut krävs Finansinspektionens tillstånd. För placerare alltid skall haatt
tillgång till neutralt, från värdepappersföretagen fristående, kontoföran-ett
de institut har VPC enligt lag bildat dotterbolaget Värdepapperscentralen
VPC:s kontoförande institut VKI AB. Detta bolag står under tillsyn av
inspektionen. Tillstånd kontoförande institut kan återkallasatt vara av
inspektionen vid överträdelse aktiekontolagen eller institutetav om

visar institut.sig olämpligtsätt verksamhet sådantannat utövaatt som

1‘ Regeringenföreslogi november1995 l99596:50prop. det överlåts VPCatt att
clearingorganisationersätt vilka institut skall få delta iavgöra densamma som som

kontohällningVPC anordnar.
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Beredskapslagstiftningen5

beredskapslagstiftningenGrundlagen och5.1

fredstiddet redan iutifrån förutsättermotståndskraft hotstarkEn attmot
samhället, därsvenskatotalförsvar. I detstarkt och allsidigtskapatshar ett

omfattarlagstiftningenlagarna ochmakten underoffentligaden utövas
god författningsbe-viktigt hasamhällslivet, detdelar är attstora enav

för kris- ochförbereda riketsyftar tillregleringredskap, dvs. attsomen
formeri lagaskall fungera äventill samhälletkrigssituationer och att
samhället tillfrån fredstidaOmställningen detförhållanden.sådanaunder

be-Riksdagensavsedd verkan.snabbt för fåmåste skekrigssituation atten
Regeringen ellerfråga.särskildavvaktas i varjedärför inte alltidslut kan

påkalladeåtgärderdevidta ärmåste ha befogenhetmyndigheterna att som
omständigheterna.av

ochskall planeraseller krigtill krisomställning från fredsamhälletsHur
deframgåromställningenefterskall gällavadgenomföras avsamt som

beredskapslagstiftningen. Ut-kallasförordningar brukarochlagar som
regeringsformen.beredskapslagstiftningenför ärgångspunkten

olika slag.rättsreglerbeslutanormgivningsmakten rättenMed att avavses
ochriksdagenmellanfördeladregeringsformeniNormgivningsmakten är

lagar, medankallasriksdagenbeslutasRättsreglerregeringen. avavsom
förordningar;rättsregler kallasbeslutaderegeringen

fullmaktregeringen rätti lagriksdagenregeringsformen kanEnligt ge -
förbehållen riks-ärområdenföreskrifter pámeddela armarsatt som-

i s.k. fullmaktsla-bemyndiganden finnsSådanalagstiftningsmakt.dagens
fullmaktslagar.beredskapen utgörsadministrativaför denGrunden avgar.

föreskrifter denmyndigheternasberedskap räknasTill denna även om egna
organisationsberedskapen.ochverksamhets-
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Bestämmelser fördelning normgivningsmakten finns i regerings-om av
formens åttonde och trettonde kapitel. Bestämmelserna i det åttonde
kapitlet sikte normala förhållandentar och s.k. fredskriser, medan be-
stämmelserna i det trettonde avseddaär tillämpas krigsförhållanden.att

Befogenheten meddela privaträttsliga föreskrifter,att dvs. bestämmelser
enskildas personliga ställning deras inbördes personligaom ochsamt om

ekonomiska förhållanden 8 kap. 2 § RF skall meddelas lag, dvs.genom
riksdagen. Enligt 8 kap. 8 § RF kan dock regeringen efter bemyndigan-av

de i lag förordning meddela föreskrifter anstånd medgenom attom
fullgöra förpliktelser moratorium. Innebörden 8 kap. 2 § RF är attav
riksdagen i princip har till normgivningensamrätt i fråga för-t.ex.om
hållanden mellan olika finansiella institut eller mellan finansiella institut
och deras kunder. Bestämmelser normer innehållet i avtal mellanom
banker eller villkor i försäkringsavtal mellan försäkringsbolag ochom
privatpersoner måste således normalt meddelas i lag. Denna huvudregel
upprätthålls i alla situationer då regleringen sikte krigsför-utom tar
hållanden se nedan 13 kap. RF. Under sådana förhållanden kanom
riksdagen delegera norrngivningsmakten i princip hela lagområdet.

Det också riksdagenär betungandei första hand har meddelaattsom
offentligrättsliga föreskrifter, dvs. föreskrifter förhållandet mellanom en-
skilda och det allmänna, innebär åligganden för enskilda eller i övrigtsom

ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden 8 kap.avser
3 §. Riksdagen har emellertid relativt möjligheter till regeringenstora att
delegera föreskriftsrätten i fråga vissa offentligrättsliga förhållanden.om
Enligt 8 kap. 7 § första stycket RF kan regeringen bemyndigas meddelaatt
föreskrifter bl.a. in- eller utförsel eller andra till-om av varor, pengar av
gångar kreditgivning och näringsverksamhet.samt Den fullmaktslag-om
stiftning sikte på fredskriser bygger i princip denna delegations-tarsom
möjlighet, kap.l l § 3 och 4 valuta- och kreditregleringslagen.t.ex.se

Samtidigt riksdagen med stöd regeringsformens åttonde kapitel be-som av
myndigar regeringen meddela föreskrifter, kan riksdagen medgeävenatt

77Inom för begreppetbetungandefaller dispensgivningi särskildafall, dvs. lättnadramen
från tvång, intedet frågaär undantasamtliga berörs den betungandeom attom som av
föreskriften.
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regeringen delegerar föreskriftsrätten till förvaltningsmyndighetatt en
kap.kommun, s.k. subdelegation 8 11 § RF.

Regeringen kan vidare efter bemyndigande i lag, i iämnen som anges
föreskrift skall börja8 kap. § första stycket RF, bestämma i lagen7 att

tillupphöra tillämpas 8 kap. 10 § RF. Denna möjlighet bemyn-eller att
utnyttjats riksdagen i fiera de gällande fullmakts-digande har av av nu

uttryckligtBemyndigandet möjligt endast inom de angivnalagama. är

frågainte möjligt begagna förfarandet iområdena. Det såledesär att om
fredskriser. sådan lag kanmoratorielag sikte på endast Entart.ex. en som

regeringenför 8 kap. 8 § utformas så dendock, inom RF, att gerramen
regeringenriksdagen kan bemyndigabehövligt handlingsutrymme. Om att

också kunnaföreskrifter i lag moratorium, måste riksdagenmeddela en om
beslutad lagförordna riksdagenregeringen behörighet attatt omen avge

tillämpas.moratorium skall börja

RF, meddela delskap. 7-10Regeringen får, vad följer 8utöver avsom
verkställighetsföreskrifter första punkten RF,första stycket8 kap. 13 §

meddelas riksdagen, dvs.grundlag skallföreskrifter inte enligtdels avsom
första8 kap. 13 §restkompetensvad brukar kallas regeringenssom

föreskrifterfår dock inte beslutastycket andra punkten RF. Regeringen

andra stycket. Regering-13 §riksdagen och dess myndighetersom avser
får meddela föreskrifterdär denfår vidare inom det områdeen --

bestämmelser imeddelamyndighet under regeringen ämnet.överlåta att
riks-också överlåta§ andra får regeringenhinder 13 stycketUtan av

förstai 13 §myndigheter meddela bestämmelserdagens att som anges
myndig-eller dessinte förhållanden inom riksdagenstycket och som avser

i dettaintressetredje stycket andra punkten RF. Av8 kap. 13 §heter

lagändring år 1991 kan dele-riksdagen eftersammanhang är även att en
såvitt gäller bankensRiksbankendirekt tillnormgivningsmakt an-gera

kapitel 8 § andranionde kap. 14svarsområde enligt regeringsformens

1980, 282.2 Grundlagama,HolmbergStjernquist,Se s.

tillämpningsföreskrifter2° tidigare ofta benämndesverkställighetsföreskriftersomMed
ocksåi vissadministrativ Hit emellertidföreskrifter karaktär. höri handförstås första rentav
tillföra dendocki materiellthänseendefyller lag,utsträckningföreskrifter utanattut ensom

någotväsentligtnytt.
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stycket EfterRF. bemyndigande i lag kan riksdagens myndigheter, t.ex.
Riksbanken, meddela föreskrifter förhållanden inom riksdagensom avser
eller dess myndigheter 8 kap. §14 tredje stycket RF.

I kap. 6 § RF finns utgångspunkten för den traditionella beredskapslag-
stiftningen, dvs. för sådan beredskapslagstiftning sikte på krigsför-tarsom
hållanden. Om riket i krig eller krigsfara eller sådana utomordent-är om
liga förhållanden råder föranledda krig eller krigsfaraär varisom av av
riket har befunnit sig, kan regeringen med stöd bemyndigande i lagav

förordning meddela sådana föreskrifter i visst enligtämnegenom som
grundlag skall meddelas lag. Den normgivningsmaktarmars genom som
riksdagen med stöd detta stadgande kan delegera går således betydligtav
längre vad möjligt delegera med stöd 8 kap.än är RF. Norin-attsom av
givningsmakt regeringen erhållit 6 kanmed stöd 13 kap. § RF intesom av
subdelegeras.

finns möjlighet förDet riksdagen i efterhand granska regeringensatten
tillämpning givna bemyndiganden, dvs. form politisk och demo-av en av
kratisk kontroll. Riksdagen kan bestämma föreskrifter regeringenatt som

medmeddelar stöd bemyndiganden enligt regeringsformen skall under-av
ställas riksdagen för prövning 8 kap. 12 § RF.

Hittills har berörts befogenhetema föreskriftermeddela under olikaatt
extraordinära förhållanden. dispens från föreskrifterMöjligheterna att ge

dvs. undantag från författning i konkret fallrätt göraatt etten en- -
regleras inte i regeringsformen. meddelas iSådana bestämmelser kan en
författning nivå huvudbestämmelsen återfinns.den i vilkensamma som
Riksdagen kan således i lag regeringen, och då ocksådispensrättge en

regeringen möjlighet förvaltningsmyndig-subdelegera tillrättenattge en
het. Regeringen självständiga dispensrättkan också överlämna sin en
förvaltningsmyndighetml regeringen dockkap. givits11 12 § RF har en
generell dispensera från föreskrifter.sinarätt att egna

3°Se Strömberg,Dispensmaktenoch Gmndlagberedningensbl.a. förslagSvJT 1972 778s.
HolmbergStjemquist,Grundlagama, 393ff. och s.
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Internationella5.2 åtaganden

Allmänt5 .2. l

Regeringsformen för de beredskapsâtgärder kan vidtasger ramen som en-
nationell lagstiftning. befogenheterligt De riksdagen kan delegera tillsom

regeringen och regeringen i sin i flera fall tillkan subdelegeratursom
förvaltningsmyndighet omfattande. Regeringsformenrelativt tillkomär
emellertid åtaganden färrei tid då Sveriges internationella de äränen var
idag. finns därför anledning analysera för ensidigaDet att utrymmetom
åtgärder i Sverige begränsas dels de internationella åtaganden Sverigeav
gjort i form införlivande dels medlemskapetEuropakonventionen,av av

EU.i

Europakonventionen5 .2.2

de grund-Europakonventionen behandlar de mänskliga rättigheterna och

ja-Konventionen inkorporerades i svensk den lläggande friheterna. rätt
konventionenl995 lagen 1994:1219 europeiskanuari dengenom om

grundläggandeangående skydd för de mänskliga rättigheterna och de

finns artiklar för beredskapen påfriheterna. I konventionen tvâ intresseav
finansiella området.det

sina civila rättigheterEnligt artikel 6 alla berättigade fåmedborgareär att
i domstol.skyldigheter prövade Dettaoch eller misstanke brottom

finansiell verksamhet harinnebär näringsidkare bedrivert.ex. att en som
i falltill domstolsprövning beslut, enligt lagenbetunganderätt vartettav

förvaltningsbeslut rättsprövnings-1988:205 rättsprövning vissaom av
innebär i sig någon begränsning regerings-lagen. Denna interätt av

beaktas i lagstiftningen.formens bemyndiganderegler den måstemen

ÖCB3 år 1991EES-avtalet utreddesFrågorna EU-medlemskapoch även avom om
föri EG: Konsekvensermedlemskaprespektiveår 1992, Rapport 1991, Svensktse

EG-1992, EES-anslutningochförstudie,försörjningsberedskapen och Rapporten-
bilagahuvudrapportsvenskförsörjningsberedskapKonsekvenserförmedlemskap: samt--

till den rapporten.senare
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Artikel 15 innehåller bestämmelser sikte krig eller allmänttar annatsom
nödläge hotar nations existens. Vad exakt med dennasom en som avses
skrivning har aldrig varit föremål för prövning och bestämmelsen har

aldrigveterligen behövt tillämpas. Så långt torde det dock klart, attvara
fråga krig och krigsliknande förhållanden. fredskriser svår-S.k. kanär om

fördrags-ligen i den angivna formuleringen. Enligt artikeln fårrymmas
slutande i nämnda situationer vidta åtgärder innebär avvikelserstat som
från skyldigheter enligt konventionen. Avvikelser får endastgörasstatens

till situa-i den utsträckning oundgängligen nödvändigt med hänsynärsom
tionen och under förutsättning avvikelserna inte strider landetsatt mot

in-övriga förpliktelser enligt internationella Konventionenden rätten.

krigsförhål-skränker inte befogenheter Sverige enligt har underde RF

medföra någonlanden. krigssituationer torde Europakonventionen inteI

kan vidtas regeringsformen.begränsning de åtgärder med stödav som av
i fråga förhållandenKonventionen saknar regler andra extraordinäraom

krig och liknande nödlägen.än

unionen5.2.3 Europeiska

okänt begrepp inom EU. lCivil beredskap i svensk bemärkelse är ett
bestämmelser reglerar med-finns antalRomfördraget emellertid ett som

medlemsstatlemsstaternas möjligheter ensidigt vidta åtgärder motatt annan
dessa bestämmelsereller land. intressant frågatredje En ärmot om

möjligasådana beredskapsåtgärderpåverkar möjligheterna vidta äratt som
regeringsformen.vidta enligtatt

få inflytandeekonomiska EMU kommerDen unionenmonetära att stort
finns därför anledningfinansiella Det när-på det området inom EU. att

och valuta-penning-undersöka vilka konsekvenser gemensamenmare
beredskapslagstiftningen.få förpolitik kan den finansiella

Romfördraget

liberaliseringenEUde grundläggande tankarna bakomEn är avav
följande.artikel 67kapitalrörelsema. I Romfördragets angavs
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säkerställa dennödvändigt förutsträckning det ärI den att gemensam-
övergångstidenunderskall medlemsstaternafunktionmarknadensma

föravseende rörlighetenrestriktioneravskaffa allagradvissinsemellan
diskri-allochmedlemsstaternaibosattatillhörkapital personersom

ellerbostadsortnationalitet ellergrundasminering parternassom
harbetalningarLöpandekapital har placerats.sådantdärden somort

skallmedlemsstaternamellankapitalrörelsermedsamband vara
utgång.förstavid denrestriktionerallafrån etappensbefriade senast

pástörningarvidmedgeskundebestämmelsefrån dennaUndantag
betalningsbalansproblem. 67Artikelallvarligaochkapitalmarknadema

harövergángsbestämmelse ochlydelsenframgår numera,enavvar som
år 1988Enligtartikel 73b.bl.a.Maastrichtfördraget, ettersatts avgenom

slutliberaliseringsdirektivets.k.det88361EECdirektivantaget --
kapitaltransak-allapraktisktliberaliseringsskyldighetema tagetskulle avse

överenskom-Även slutliberaliseringsdirektivet har ersattstioner. genom
Romfördraget,iartiklarfortfarandedockfinnsDetMaastricht.imelsen

förutsätt-vissaundermedlemsstaterna rätt73g,73d och attbl.a. som ger
kapitalrestriktioner.införaningar

bestämmelsermedlemsstaternaenadesMaastrichtfördragetGenom om nya
ochundantagtillmöjligheternapreciseradekapitalrörelser somsomom
kraft denträdde ibestämmelserna,Romfördraget. Detillfogades somnya

kapitalrörelsema,friai derestriktioner t.ex.innebär1994,januari1 att
land.tredjeellerEU-länderövrigafår tillämpasvalutareglering, inte mot
Föl-undantag.fleraförekommerdetovillkorligdock inteRegeln är utan

medlemsstat rätthar73dartikel attEnligtintresse.artiklarjande är enav
natio-överträdelserförhindraföråtgärdernödvändigaalla avi vidta att

institut,finansiellatillsyn överbl.a.författningarandraochnella lagar om
ord-till allmänhänsynmedmotiveradeåtgärderii vidta äroch att som

artikel 73g,enligtvidare,får utanMedlemsstatsäkerhet.allmänning eller
rådetså längenedan ochartikel 224 setillämpningenpåverkardet avatt

brådskandegrunderpolitiskaallvarligavidtagit åtgärder,harinte av
kapitalrörelserfrågorland itredjeåtgärderensidigavidtakaraktär mot om

ochbetalningsbalansenkris iplötsliginträffardetOmbetalningar.och en
med-berördafår denvidtas,omedelbart inteunionsniváskyddsåtgärder

32 198990:l35.Prop.
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lemsstaten, enligt artikel 109i, vidta sådana åtgärder nödvändigaärsom
situationen.för avhjälpaatt

I artikel 224 medlemsstaterna skall samråda i frågor in-att röranges som
och utrikespolitiska störningar. Syftet är skall för-att staterna gemensamt
hindra den marknadens funktion påverkas åtgärderatt gemensamma av

medlemsstat kan sig vidta vid allvarliga internasom tvungen stör-en attse
ningar påverkar upprätthållandet lag och ordning, i händelsesom av av
krig eller vid allvarlig internationell spänning innebär krigsfaraen som
eller för fullgöra de skyldigheter den har tagit på sig i syfteatt bevaraatt
fred och internationell säkerhet. Artikeln kan motsatsvis tolkas så sätt

medlemsland har möjlighet under angivna förhållandenatt ett ensidigtatt
vidta åtgärder.

EMU

Vid Maastricht-mötet år 1991 enades EG-ländema riktlinjer för hurom
EMU skall förverkligas. Tillsammans med planerna politisk union,en
innebar Maastrichtöverenskommelsen övergången från europeisken ge-
menskap till europeisk union EU.en -

EMU omfattar bl.a. genomförandet den inre marknadens fyra friheter.av
Samordningen medlemsländemas nationella ekonomiska politik, fram-av
förallt budgetpolitiken, stärks successivt. Den delen unionenmonetära av
innebär samordning penningpolitiken och fullständig låsningen av en av
valutakurserna. I den fullt utvecklade unionen skall valutagemensamen
införas. Penning- och valutapolitiken skall utformas och bedrivas gemen-

vilket det nödvändigtgör institution, Europeiskasamt, upprättaatt en ny
Centralbanken ECB, inom för Europeiskt centralbanksystemettramen
ECBS.3

Åtgärder enligt denna bestämmelseskall medföra minsta möjliga störningar i den
marknadensfunktionoch får inte utövervad nödvändigtförheltärgemensamma attsom

avhjälpa plötsligtde uppkomnasvårighetema.Bestämmelsen tänkt upphöra EMU:sär näratt
tredje fas inleds.

3‘ Ds 1992:116.
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juli 1990första fasen inleddes den 1i faser. Denskall etablerasEMU tre
fria, dock med tidsbe-inom släppteskapitalrörelserna EGmedi och att

fas förstärktesdennaför medlemsländer. Underundantag vissagränsade
insti-för existerandesamordningen inomekonomisk-politiskaden ramen

ekonomiermedlemsländernasmellansyfte främja närmandettutioner i att
mellan eko-konvergens. Konvergensmålet, s.k.detmot gemensamma

förutsättningekonomiskpolitisk ochbetraktas nödvändignomiema ensom
Maastrichtöverens-medvalutaunionen. I enlighetför kunna upprättaatt

januari 1994, dåfasandra den 1inleddes EMU-processenskommelsen
fas två skallUnderinstitutet EMI inrättades.Europeiska monetära samar-

Centralbankema skallcentralbankema stärkas.nationellamellan debetet

till de politiska sättförhållandeoberoende i somsammaorganenvara
Använd-fasskall inrättas icentralbanken, vilkenden tre.gemensamma

underlättas.utvecklas ochskallvalutaenhetendenningen gemensammaav
innebärvilketskall förbjudas,budgetunderskottfinansieringMonetär av

centralbanken. inled-Iiindirekt får lånavarken direkt ellerstatenatt
maktbefogen-för ochfåochfas skall ECB inrättasningen ansvarettreav

Samtidigtpenningpolitikeni unionen.bedriva denheterna att gemensamma
ochvalutor låsasdeltagande ländernasväxelkursema mellan deskall ett

fastställas. ECB och devalutanför införandet dendatum gemensammaav
för clearing- ochskall hanationella centralbankerna attgemensamt ansvar

in-tredje fasen skalldenförfungerar. Tidpunkten närbetalningssystemen
tidpunkten före-vintemvåren 1995Underinte fastlagd.ledas är ännu var

fas kanenighetrådaoch det tycksdiskussion inom EUmål för att treom
uppfyllertidpunkten intevidkraft tidigast är 1999. De länderiträda som

derogation.undantagsstatusfåkankraven en

bedömning möjligheti EUmedlemsstaternaharRiksbankensEnligt att
exceptio-restriktioner inationellaRomfördraget införa224 ienligt artikel

långt-emellertidfårcentralbank och valutaEnsituationer.nella gemensam

beviljakredit1995:969 interiksbankslagemändrad SFSfår enligt23 §Riksbanken genom
institutionellerfrån offentligtdirektskuldförbindelseeller förvärvatill staten,annat organ

beviljariksbankslagenför bestämmelsernaiinomfår dockRiksbankenEU.inom ramen
ellerfrån kreditinstitutskuldförbindelse ägs annatförvärva statenkredit till och avsom

offentligt organ.

3° Rapport5 30.i 31 nämndSe not s.
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gående betalningssystemet.konsekvenser för Valutarestriktioner mellan
medlemsländer kvalificerat sig för EMU och har valutasom en gemensam
blir givetvis omöjliga. Restriktioner tredje land kan heller inte införasmot

än beslut för hela detannat valuta-ett gemensamtgenom gemensamma
området. Införandet centralbank får konsekvenser ävenav en gemensam
för förvaltningen valutareserven och för betalningsmedelsförsörjningen.av

Som framgår det sagda kan det bli fråga helt andra förutsättningarav om
och förhållanden för beredskapslagstiftning det slag föreslås ien av som
detta betänkande, Sverige kommer fullt delta i fas,EMU:s tredjeatt utom
innebärande centralbank och valuta. Vilkaen gemensam en gemensam
grundlagsändringar och andra författningsändringar nödvändiga förärsom

ECB skall kunna Riksbankens uppgifteröver åligger inteatt dennata ut-
redning bedöma.att

5.3 Fullmaktslagarna

5.3.1 Allmänt

fullmaktslagEn tidigare lagär, vilken riksdagennämnts,som en genom
med stöd i regeringsformen regeringen fullmakt meddelarätt attger - -
föreskrifter på områden skall regleras i fullmaktlag. En enligtsom annars
13 kap. 6 § RF sikte på krigsförhållanden medan bemyndiganden förtar
andra förhållanden måste ha stöd i 8 kap. 7 § RF.

Frånsett den fullmaktslagstiftning varit föremål för Krigs-översynsom av
försäkringsutredningen finns följande fullmaktslagar det finansiella om-
rådet lagarna finns intagna i bilaga till2 betänkandet.

Lagen 1940279 förutsträckning tiden upptagandeom av av-
växelprotest vid krig växelprotestlagen.eller krigsfaram.m.

37Enligt nämndRapport5 Riksbankenhar beskrivit funktionenBetalningsvåsendeovan som
omfattande delar, nämligen penningmedelsförsörjning,betalningsfonnedlingtre och
förvaltning valutareserven.av
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anstånd med betalningangående förordnande1940:300Lagen om—
moratorielagen.gäldav m.m.

handlingarbestämmelser dödande:881 med vissaLagen 1941 avom-
krigförstörts under m.m.som

tillämpningskungörelsen.Betalningsväsendelagen jämte-

kreditregleringslagen.ochValuta--

avseddövrigtibestämmelse i lag äri särskildRegeringen kan en somen
från lagenundantagföreskrivamöjligheti fredstid,tillämpas attatt ges

liknande förhållandenkrig, krigsfara ellerriket iförutsättningunder äratt
fullmaktsparagrafer.s k.

.

för detintresseindirektbestämmelserfinns ärHärutöver även avsom
för betal-undantagmedföljande redovisasområdet. detfinansiella I -

fullmaktsla-samtliga7.3.2redovisas i avsnittvilkenningsväsendelagen -
beredskapenförintresseoch bestämmelserandra fullmaktersamt avgar

området.finansielladet

Växelprotestlagen5.3.2

1932:130 respektivefinns växellagencheckar iväxlar ochRegler om
anvisningar.exempelcheckarVäxlar och1932:131. ärchecklagen

får regeringenväxelprotestlagensärskilda fullmaktslagendenEnligt --
hörande riks-efterbefinner sigkrigsfara Sverigeellervid krig avsom

förtidenförlängningföreskriftmeddelabanksfullmäktige, upp-avom
växelfordranbevarandetillupptagandeväxel ochvisande protest avavav

åtgärd till beva-check och företagandeuppvisandeför annansamt avav
Föreskriften kan begränsasgrund check.återgångsfordranrande avav

där.skall vidtasåtgärdsåvitt angårriket,deltill viss somatt avavse
krigsfarai krig ochmöjlighetsåledes regeringenVäxelprotestlagen attger

moratorium.dvs. slagsfrister,med olikaanståndformföreskriva ettaven

Moratorielagen5.3.3

övergående be-förhållandenbrydsamrnasärskiltland råkat iDå avett
funnitstatsmakternainträffattillfällehar vidskaffenhet än att an-ettmer
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ledning för kortare övergångstid vidta extraordinära åtgärder föratt en
underlättande penning- och kreditförhållandena. Hit hör åt-närmastav

i syftegärder bereda gäldenärer anstånd med förfallnareglera elleratt att
förfallande skulder, s.k. moratorium. Ett moratorium, varigenom ford-
ringar i utlandet inte kan drivas in vid förfallotidpunkten kan vålla pro-
blem, särskilt gäldenärer i fråga skulder till utlandet inte medgettsom om

liknande förmån. På grund härav och då inte kan bortse frånen attman
internationell kris kan komma menligt inverka näringslivet ochatten
finansielladet föreskrifterdet moratorium bör med-systemet, attanses om

delas endast i undantagsfall.

Generalmorazorium omfattar alla eller vissa gäldenärer ellergrupper av
borgenärer eller förpliktelser i eller flera avseenden. Om generalmo-ett ett
ratorium i princip alla gäldenärer eller borgenärer, betecknas detavser

allmänt. Om moratoriet begränsat tillär vissa gälde-t.ex.som grupper av
vissa slag förpliktelsernärer, eller vissa geografiska områden talarav man

särskilt generalmoratorium. Som exempel särskilda generalmo-om
ratorier kan moratorium för krigsdeltagare, fastighetsmoratorium,närrmas

växelmoratorium, fristmoratorium, moratorium i fråga obligationer ochom
försäkringsavtal, utlandsmoratorium och moratorium avseende krigsdrab-

bade ornrâden. specialmoratorium innebär anstånd beviljas enskildatt en
gäldenär. Sådant moratorium kan individuellt eller allmänt. Ettvara
specialmoratorium kallas individuellt, gäldenären beviljas anstånd i för-när
hållande till viss borgenär, och allmänt anståndet gäller i förhållandenär
till alla eller flertalet gäldenärens fordringsägare.av

Som framgått det föregående skiljer gäldenärsmoratoriummellanav man
och borgenärsmoratorium beroende anståndet gäldenärensom avser
eller borgenärens förpliktelser. från faserEn indelning utgår olikaannan
i det anspråk moratoriet Man skiljer härvid mellan civilrättsliga ochavser.
processrättsliga moratorier. Den kategorin delas in i rättegángs-,senare
exekutions- och konkursmoratorier. blandatAv slag civilt, processuellt—

fristmoratoriet. Moratorium frivilligtär kan moratorium ellerm.m. vara-
tvángsmoratorium beroende gäldenären har möjlighet eller skyl-om
dighet utnyttja moratoriet. Tvångsmoratorium vanligen betalningatt avser

i fiendestat.skulderav
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Det grundlagsmässiga stödet för flertalet former moratorium finns iav
8 kap. 8 § RF. Där regeringen kan befogenhet meddelaattanges attges
föreskrifter anstånd med fullgöra förpliktelse. Moratoriumattom som av-

anstånd med fullgöra förpliktelse,än anstånd med möj-annat att t.ex.ser
lighet utnyttja rättighet, måste finna sitt grundlagsmässiga stöd iatt en
8 kap. § eller7 13 kap. §6 RF.

Moratorium innebär enligt moratorielagen beslut regeringenett av om an-
stånd, för viss tid eller tills vidare, med betalning skuld eller in-av om
skränkningar i borgenärs begära utmätning för sin fordran,rätt att atten
ansöka gäldenär försätts i konkurs och i övrigt gällandegöraatt attom
rättsverkningar avseende dröjsmål med betalning. Som moratoriebeslut

räknas beslut uppskov med försäljning eller konkursbosäven utmättom av
eller förbud för försäljningegendom borgenär elleratt annatom genom

pant.få betalt Beslut moratorium får riksdagen intesätt ärur om om
krigsförhållandensamlad och i traditionell mening råder, fattas efterom

hörande fullmäktige i Riksbanken. får,Regeringen riksdagen inteav om
samlad, fatta beslut moratorium det i landär även harett annatom om

vidtagits åtgärder varigenom betalning till borgenär i Sverige hindras eller

försvåras.synnerligen Moratoriebeslut gäller till desslängstsagtssom nu
trettio dagar gått från det riksdag riksdagenNärnästa sammanträtt. äratt
samlad kan regeringen, sådana förhållanden före-tidigare angettsom som
ligger, med riksdagens meddela beslutsamtycke Omnämntssom ovan.
omständigheterna påkallar fårdet regeringen i brådskande fall, efter höran-

de fullmäktige i Riksbanken, fatta provisoriskt beslut giltigtärettav som
dagar.i trettio Beslut fårmoratorium begränsas till viss skuldattom avse

viss gäldenäreller råkat i särskilda betalningssvårigheter. Regeringensom
kan överlåta till domstol eller myndighet villkoren ärprövaattannan om
uppfyllda. Med skulder likställs skatter och avgifter. anståndEtt beslut om
med betalning kan innefatta förbud för skuld undergäldenär betalaäven att
den tid anståndet gäller. Under tid får växel eller check intesom samma
uppvisas för betalning eller anledning utebliven be-medprotesteras av
talning. fått skuld får regeringenHar gäldenär anstånd med betalning av

erforderliga bestämmelser på skulden.meddela angående ränta

§ SFS1989:243.Senastelydelse lav
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Om borgenär för bevaka sin beroende väcka talan ellerrätt äratt atten av
vidta åtgärd inom viss tid, och beslut moratorium enligtannan om om
moratorielagen frånhindrar honom vidta sådan åtgärd, har borgenärenatt
möjlighet vidta åtgärden inom månad från det hindret försvann.att atten
Gör han det, han bibehållen försin Vad gäller dock inteär rätt. sagtsnu
det fall växellagen eller innehåller bestämmelser frågachecklagen andra i

bevarande växel- eller checkrätt.om av

krigsförhållandenOavsett för handen eller kan regeringen beslutaärom
moratorium för viss gäldenär det synnerlig vikt för till-ärom om av

godoseende allmänt väl. Om sådant beslut meddelats för juridiskav person
kan denna under särskild förvaltning.sättas

med vissa bestämmelser dödande hand-5.3.4 Lagen avom

lingar förstörts under krigsom m.m.

handling har förstörts eller kommit bort kan dödas, dvs. dom-En avsom
för-förklaras verkan, enligt 1927:85 dödandestol lagenutanvara om av

handling. Handlingar dödas löpande skuldebrev,kommen kan ärsom
måste visas för inne-växlar, konossement och andra handlingar attsom

havaren skall kunna kräva betalning, påkalla fullgörande någon annanav
rättighet på kontoförpliktelse eller bli antecknad innehavare ettsom av en

aktiekontolagen. i fråga aktiebrev,i Detsamma gäller även omsom avses
företagshypoteksbrev, intecknade fordringshandlingarpantbrev och liksom

till den för-ställda viss Dödande kan ske på begäranär av somsom man.
handlingen.lorat

extraordinäraBefinner sig Sverige i krig eller krigsfara eller råder andra

frånförhållanden föranledda föreskriva undantagkrig, får regeringenav
dödande hand-1927 års lag. Enligt lagen med vissa bestämmelser avom

föremål förobligationer blilingar förstörts under krig kan ävenm.m.som
dödande.

3 utmätningellerEnligt 12a§ i 1927års tillämpligt i falllag dödandeförfarandetär även av
då handling handlingenundanhålls.inte kunnat anträffas detkonkurs och kan antasatt

i dessafall Kronofogdemyndighetenellerkonkursboet.Ansökangörs av



93BeredskapslagstiftningenSOU 1995 125:

kreditregleringslagenochValuta-5.3.5

samhällsekonominpräglades1960-talettiden fram till slutetUnder avav
inhemsk kon-främst påinriktadesPenningpolitikenbalans.inre och yttre

politik.i dennaledutgjordeoch valutaregleringenjunkturstyming ett
tilltagande inter-medskede1960-talet inleddesdelenUnder ettsenare av

till bytes-leddeså småningomobalanserochnationell valutaoro som
utflödenför dämpaanvändes dåValutalagstiftningenbalansproblem. att
1973-74Under vinternoch valutareserven.växelkurshotade kronanssom

problemallvarligare änbetydligtinförpolitikenekonomiskadenställdes
Förbytesbalansen.underskott ibetydandetillOljekrisen leddetidigare. ett

hinderslopades deunderskottet,finansieringprivatmöjliggöra somatt av
långtgåendeinnebarutomlands. Dettafinansiell upplåningfanns enmot

budgetunder-1978-82Under åren växtevalutaregleringen.liberalisering av
ekono-förbättrades denDärefterförsämrades.och bytesbalansenskottet
libera-successivförförutsättningarvilket skapadesituationen,miska en

intemationaliseringenfortgåendevalutaregleringen. Denlisering avav
instrumentfinansiellautvecklingensnabbanäringslivet och den av nya

Under 1980-effektiv.mindrebli alltvalutaregleringen kominnebar attatt
juli 1989och den 1regleringenlättnader igenomfördes radtalet upp-en

restriktioner. Valutalagstiftningen,återståendeallai huvudsakhävdes
1990juliden lpenningpolitisk reglering, ersattes renav enensom var

endast undertillgripassedan dessValutareglering kanberedskapslag.
extraordinära för-andravid vissaoch i krigsäkerhetspolitiska kriser samt

omrâdet. Devalutapolitiskastörningar detallvarligahållanden, t.ex.
valuta- ochiåterfinnsValutaregleringbestämmelsernakvarvarande om

kreditregleringslagen.

kreditpoli-ochvaluta-avskaffades 1989 harivalutaregleringenSedan stort
de kortapåverkarRiksbankenmarknaderna.finansielladetik bedrivits via

änd-vilketvärdepapper,försäljningarochköpmarknadsräntoma avgenom
användermotsvarandePå sättlikvida medel.tilltillgångbankernasrar

utvecklingenpåverkaförvalutaförsäljningaroch attRiksbanken köp av
valutamarknaden.på

1985:52,SOUkreditregleringenhänvisastill samti och’ inblick valuta-historiskFör en
Lars Jonung.1945-1990politikRiksbankensochWihlborgValutapolitiken Clas avav
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Valutareglering innebär sådana transaktioner kan ha betydelse föratt som
valutapolitiken s.k. valutatransaktioner och föreskriftisom anges om- -
valutareglering, inte får genomföras Riksbankens tillstånd.utan

Valutareglering i första hand medel minska kapitalrörligheten,är ett att
dvs. avskärma land finansiellt, och därmed delsöka möjligheternaatt ett

bedriva självständig penning- och räntepolitik vid fast växelkurs,att en en
dels till kreditallokering mellan olika krediter. Enligt ekonomisktyper av
teori det omöjligt med hög kapitalrörlighet fastär samtidigt hållaatt en
växelkurs och föra oberoende penningpolitik, liksom omöjligtdet är atten
samtidigt fastställa olika krediter och kreditvoly-räntor typer styraav

ändamåltill önskatmen

infördesKreditregleringar i början 1950-talet för successivtattav
avvecklas under l980-talet. Nuvarande bestämmelser kreditregleringom
återfinns i valuta- och kreditregleringslagen. finnsDet klart änett om
sällan uttalat samband mellan kreditpolitiska medel och valutareglering.

Nationella kreditpolitiska regleringar beroende samtidig regleringär av en
eftersomfinansiella utlandstransaktioner, kreditströmmarna rik-av armars

utlandet.tas mot

Om regeringen har meddelat föreskrift valutareglering får regeringen,om
hörande föreskriftefter Riksbanken, meddela kreditreglering.ävenav om

Sådan reglering utlåningsreglering,kan ha formen emissionskontroll,av
räntereglering eller placeringskrav. Kreditregleringen skall i första hand

kreditinstitut. dockendast På begäran kan regeringenRiksbankenavse av
föreskriva kreditregleringen yrkes-skall kunna omfatta ävenatt somannan
mässigt och i betydande omfattning detkreditgivning,bedriver närsamt,
gäller emissionskontroll, ochoffentligen utbjuder obligationerannan som
andra fordringsrätter finnsavsedda för omsättning. Om detallmänärsom

flerasärskilda skäl får Riksbanken begränsa ellerkreditregleringen till ett
slag institut, visst institut från kreditregleringen utfärda oli-undanta ochav
ka föreskrifter för skilda institut.

föregående 251.SeWihlborg, not, s.
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kreditreglering i möjligheterEn kan princip ske kreditinstitutensattgenom
lån begränsas eller indirekt låntagarnas möjligheteratt att att tage genom

utlåningsreglering möjlighet di-lån begränsas. En Riksbanken attupp ger
maximibelopp för disponerad eller beviljad utlåning och be-rekt fastställa

emellertidpå uppenbart tillgången krediter. Krediter kangränsar sättett
erhållas potentiell låntagare bjuder obligationer elleräven att utgenom en

syfte sådana krediter kanandra skuldebrev marknaden. I begränsaatt
införas.emissionskontroll

därför behövaRestriktionerna kanKreditregleringar leder till högre räntor.
utlåningsräntafastställd högstamed på administrativkompletteras vägen

förutsättningen för iräntereglering. Ränteregleringen skapars.k. att-
krig ellerkreditmarknaden. Ikrissituationer reglera prisbildningenolika

prisbildningenförhållanden regleringunder andra extraordinära avger en
krediterprioriterade områdenkreditmarknaden möjligheter tillföraatt

allo-fyller ränteregleringen såledestill låg kostnad. dessa situationerI ett
nöd-synvinkel kansyfte samhällsekonomiskkeringspolitiskt varasom ur

vissa krissituationer.vändigt i

införasefterfrågan regleringarpå krediter kanFör begränsa och styraatt
innebärRegleringarnabalansräkningar.riktade kreditinstitutensär motsom

Syftet med dessaplaceringskrav.institutens placeringarkrav ställs påatt
prioriteras.skalllåntagareviss krediter eller vissakrav är att typen av

reglering dedirektverkningsfullMetoden enklare ochär än av en-enmer
slag kandettaskilda låntagamas kreditvolymer. styrmedel vara av av-av
då behöverkrigsfara,betydelse i samband med krig ochgörande resurser

allvarliga kriser.totalförsvaret, i samband medtill ochflyttas även

Övrig betydelselagstiftning5.4 av

fullmaktslagenadministrativaDen5.4.1

förvaltningsmyndigheter och kommu-krigsfarai krig eller hosFörfarandet
för-hos kommunerna,förfarandet1988:97regleras i lagen omner

krig eller krigsfaraunderdomstolarnavaltningsmyndigheterna och m.m.,
januarii kraft denträdde 1Lagenadministrativa fullmaktslagen.den s.k.
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1989 och dels den tidigare administrativa fullmaktslagen jämte till-ersatte
lämpningsförordning, dels den s.k. särskilda rättegångslagen.

Regeringen i lagen bemyndigande föreskriva förvaltnings-att attges en
myndighets uppgifter inte skall fullgöras eller de skall överatt tas av en

sådan myndighet eller domstol. Regeringen får därvid beslutaannan av en
de ytterligare bestämmelser behövs följdtill sådana föreskrifterattsom av
meddelas.

Den administrativa fullmaktslagen sikte på förvaltningsmyndighetemastar
verksamheter.organisatoriska frågor och frågorTill organisatoriska hör

bl.a. frågor upprätthållande myndighetens funktionsduglighet, de-om av
centralisering förvaltningsuppgifter, överföring förvaltningsuppgifterav av
till jämbördiga myndigheter, ändring verksamhetsort, ändring reglerav av

beslutförhet, vissa inskränkningar i möjlighet frånträda offentligaattom
uppdrag, omplacering personal möjlighet helt lägga nedsamt attav en

verksamhet.myndighets Möjligheten helt lägga ned vidverksamhetenatt
förvaltningsmyndighet infördes i den gällande administrativa full-en nu

maktslagen. Skälet ansåg det kunde inträffaatt att attvar man en myn-
dighets uppgifter bortfalla och vissa uppgifterkunde i krig inte kundeatt

lägefeller fullgörasborde i skärptett

Till förvaltningsverksamheten uppkomsten uppgifterhör bl.a. medav nya
till folkhushållningen, fråga prioritering mellan förvaltnings-hänsyn om

uppgifter, möjligheten lättnader vid handläggningen eller åsidosättandetill

formella föreskrifter författningar införskaffande utredningi t.ex.av av-
visst slag fråga uppskov med vissa tidsfrister frågorsamtav om om-,

förfall.laga

Z Sebl.a. SOU 1940:23 ff.14s.

lbid.

1982:9Ds Ju 18.s.

SOU 1940:23 16ff.s.
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arbetsmark-skyldighet för näringsidkare,5.4.2 Lagen om
delta i totalförsvarsplane-nadsorganisationer m.fl. att

ringen

Ägare näringsidkare,anläggning, andraindustrielleller innehavare av
enligt lagenarbetsmarknadsorganisationervissamyndigheter ärsamt om

m.fl. deltaarbetsmarknadsorganisationerför näringsidkare,skyldighet att
totalförsvarsmyndig-skyldiga begärantotalförsvarsplaneringen,i att av

bl.a.innebäravseenden. Lagentotalförsvarsplaneringen i vissaihet delta
i övrigtupplysningsplikt och äromfattandenäringsidkare har ävenatt en

total-uppgifterna inomplaneringen deskyldiga medverka vidatt egnaav
ÖCBtotalförsvarsmyndighet, ochförsvaret. Finansinspektionen, ärsom

medverkan.påkalla sådanellerbegära upplysningarm.fl. har rätt attatt

vid plan-till biträdebegränsadeskyldigheterNäringsidkarnas är att avse
organisatorisktill åtgärderdärmedochläggningsarbetet även art.av

åtgärdersådanautsträckas tilltroligen inteSkyldigheten kan att somavse
produktion.igångellerreservlagerlägga sättaattatt upp

71948 96Prop. s.nr.

4 I5-I329
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6 Finansiell verksamhet och totalför-

svaret

6. Hotbilderna1

Beredskapen på det finansiella området innebär, tidigare framhållits,som
de finansiella instituten skall förberedda för kriser kan på-att vara som

finansiellaverka det stabilitet och funktionsförrnåga. Vissa be-systemets
redskapsåtgärder påfrestningar i anledning krig och andramötaattavser av
säkerhetspolitiska kriser. Dessa åtgärder sker inom för totalförsva-ramen
ret.

Enligt riksdagens totalförsvarsbeslut för budgetåren 199596-199900 se
avsnitt 1.2 utgår inom försvaret för närvarande från fyra s.k. hot-man
bilder;‘7 nämligen

strategiskt överfall,ett-
kust alternativt landgräns,väpnat överett angrepp-

neutralitetskris ochen-
krissituation.en-

strategisktMed överfall överraskande till tid ochärettavses angrepp som
metod och kan igång angriparen röjer förberedelserna.sättas utan attsom
Vid överfallstrategiskt saknas möjligheter i tid genomföra bered-ett att
skapshöjningar. Med kust eller landgränsväpnat över ettangrepp avses

föregås vårökad politisk spärming i omvärld. Såväl-ettangrepp som av
förvarning bedömsmed politisk neutralitetskris föregåsangrepp som en av

skede på till tolv månader med växande politiska motsättningarett upp
skallmellan stormakter. Neutralitetskrisen alternativ utvecklingses som en

till väpnat angrepp.

7 Jfr diskussionen vidgatsäkerhetsbegreppi 199596:12.ettom prop.
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Beredskapsplaneringen innefattaskall förberedelser för angivnade hot-

bilderna. militärtEtt Sverige det allvarligaste hotetutgörmot motangrepp
vår nationella säkerhet och den viktigaste utgångspunkten för planering-är

Det skall finnas betryggande beredskap omedelbart s.k.mötaatt etten.
strategiskt överfall. Under förutsättning politisk förvarning skall för-av
måga också finnas ellervid kusten land-möta väpnatatt ett angrepp

förmågaSådan behöver emellertid finnas fullt först efter årsgränsen. ettut
komplettering utrustning och utbildning. Kompletteringen förutsätts skeav

s.k. återtagning, begrepp sitt inom den mili-harettgenom som ursprung
utbildnings-planeringen. Begreppet resurskomplettering vissatära avser

och övningsinsatser m.m.

funktionsansvarig myndighet arbetar utifrånfå bild hurFör att en av en
ÖCB:s förplaneringsförutsättningarhotbilderna skall kort beskrivas

energiförsörjning och livs-funktionen Försörjning med industrivaror utom

utgå från den allvarligas-medelsförsörjning. All beredskapsplanering skall

totalförsvarsbe-alla krissituationer, enligtnämligen krig. Krig kante av
anfallslutet förekomma i två former, strategiskt överfall ochnämligen

tillefter politisk förvarning. föregåsDet fallet beräknas av en uppsenare
kli-månader lång krissituation. tid försämras det politiska12 Under denna

successivt allt allvarligare.och den militårpolitiska situationen blirmatet
militära incidenterUnder periodens höjs beredskapen och vissadelsenare

Mobilise-inträffar. Försvaret höjer sin beredskap och personal inkallas.

fullständiga vidringsförråd måste kompletteras eftersom förråden inte är

inledning. Handeln med minskar snabbt under denkrisens strategiska varor
krissituationen för helt upphöra slutet perioden. Detårslånga åiratt mot av

möjligt importera sådana krigshotandc delenunder deninte att avvaror
krisfallet möjligheterna små tillkrisen. Under den sista månaden ärav

lagren importeradeimport övriga kommersiellaDeäven avav varor.
krigshotande delenstrategiska tömda vid ingången denär avvaror av

uppstår importhinder ochkrisen. de problemFör mötaatt genomsom
Under det aktuella krisskedetlagerminskning planeras för viss produktion.

för bemötaproduktion ske behövsskall väpnatatt ett an-av varor som
produktionenförKapacitet måste säkerställas sam-av varor somgrepp.

måste rad beredskapsåtgärder vidtas.klara dettahället behöver. För att en
åtgärder företagsplanläggning, substitututvecklingExempel sådana år

kommersiella lagren strategiska Detkomplettering deoch av varor.av
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Endasti produktionen.för flexibilitetskapa förutsättningareftersträvas att
färdigvaror. Detimporteradeplanering för lagraundantagsfall skeri att

ersättnings-med inhemskaimporteradeeftersträvas ersättaäven att varor
ÖCB:s planerings-enligtkrisen följskrigshotande delenDen avvaror.

stå utanförSverige lyckassituation därförutsättningar krig eller av enav
neutralitetsfallet.omedelbara kriget, det s.k.det

produk-producera,svenskt näringslivneutralitetsfallet kanUnder men
Reglering-i beredskapslager.beroende det finnshelttionen är att varorav

ransoneringliksomstrategiskaför importeradehar införts avvaror,ar
kommersiella lagrenhar upphört. Dekonsumtionsvaror. Importenvissa av

näringslivetochtid tillbakaslut sedanimporterade strategiska är envaror
materielproduceraför kunnaberedskapslagerberoendeheltär attav

Bristensamhällsfunktioner. ärförsvarsmakten och viktigaföravsedd stor
för klaranödvändigaSådana produkterövriga är attäven somvaror.

produktionkrisfallet. Denunderskall ha produceratsväpnatett angrepp
för kom-främst avseddsåledesneutralitetssituationenunder ärskersom

fungera.samhället kantilloch förplettering attatt se

ÖCB följande.enligtför ärPlaneringsförutsättningarna väpnatett angrepp
normal och deinitialtimportenförvarningsker ärOm angreppet utan

går.detså längefortgårProduktionenlagren normala.kommersiella
viktigastedesäkerställaförtotalförsvaret ochbehövs förProdukter attsom
föregåttsharväpnadedetsamhällsfunktionema prioriteras. Om angreppet

andrastrategiska ochtill importförvarning, saknas möjligheter va-avav
kommersiella lagren ärKrishandelsavtal går inte genomföra. Deattror.

harinteberedskapslagereventuellafinnsenda lagertömda. De är somsom
färdigalagerkrisen ochkrigshotande delendenutnyttjats under avav

kris-produktion underprioriteradbyggtsharprodukter upp genomsom
ochserviceproduktionsäkerställasperioden skallfallet. Under att av
fråntillgodoses behovetskallgenomföras. Särskiltunderhåll kan av varor

elektronisk servicemekanisk ochgrafiska industrin, transport-den av
livsmedelsindustrin.ochsjukvârdsomrâdetfrånserviceindustrin, samt av

under dennabehövsövrigaframhållasbörDet merpartenatt varor somav
krisfallet.underredanproduceratshaperiod skall
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6.2 Funktionen Finansiella tjänster

Funktionen Finansiella tjänster omfattar de finansiella aktörernas bered-

skapsverksamhet. Funktionen tidigare delad två,i nämligen Bank- ochvar
betalningsväsende med Riksbanken funktionsansvarig myndighetsom res-
pektive Enskild försäkring Finansinspektionenmed funktions-m.m. som

myndighet.ansvarig Finansinspektionen har för denansvaret samman-
lagda funktionen Finansiella tjänster. Inspektionen skall inom funktionen

samråda med Riksbanken, Post- och Telestyrelsen, Statens krigsförsäk-

ringsnämnd och Statens krigsskadenämnd. Regeringen i 199495 årsangav
budgetproposition 23 ff. funktionsmålets. för funktionen Finansiellaatt
tjänster skall revideras och preliminärt följande. Verksamheten inomvara
funktionen Finansiella tjänster beredskapskall bedrivas så under höjdatt
behovet kontanta penningmedel och övriga finansiella tjänster kan till-av
godoses. Hur de funktionsansvariga respek-myndigheterna Riksbanken-
tive Finansinspektionen bedömde 1994beredskapsläget i september-
framgår bilaga 5.av

finansiellaFör det områdets uppgifter transformera tillsparandeatt att-
investeringar, fördela risker betal-tillhandahålla väl fungerandeatt samt att
ningsmedel och därigenom skapa likviditet skall kunna lösas i krissitua-

tioner krävs medverkan från visserligenantal aktörer. Det saknasett stort
uttryckliga riktlinjer vilka finansiella skall medverka,institutom mensom

utgå frånhar regeringens funktionsmål för funktionenpreliminäraattman
Finansiella tjänster, finansiella tjänster skall till-behovetattsom anger av
godoses finansiellaunder höjd beredskap. innebär alla aktö-även Detta att

bedriver sådan verksamhet viktig förkapitalmarknaden, ärrer som som
det finansiella stabilitet funktionsförmâga, skall upprätthållaochsystemets
verksamheten i kris krig.ochäven

‘ Se 199495:47.SOU 1993:116och prop.
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7 Betalningssystemet

7. Inledning1

Med betalning brukar överföring finansiell tillgång all-äravses av en som
vedertagen betalningsmedel, intemänt dvs. endast s.k. lagliga betal-som

ningsmedel. Det finns i princip två olika betalningsmedel, delstyper av
sedlar och kontanter, dels tillgångar eller andra tillgodohavandenmynt
t.ex. kredit konto i exempelvis bank. Vid betalningar med kontanter

överlämnas betalningsmedlet från hand till hand, varför något försystem
administreringen betalningen normalt inte nödvändigt. Vid betalningärav
via konton krävs vissa praktiska åtgärder i samband med tillgångarnaatt

faktiskt flyttas från betalaren till betalningsmottagaren. Dessa åtgärderrent
vidtas i olika former betalningssystem. Dessa brukar isystemav mer
makroekonorniska sammanhang, något oegentligt, betecknas ettsom
betalningssystem och kan dettai avseende liknas vid infrastruktur ien
samhället. Betalningssystemet i det avseendet det nätverk ligger tillär som

förgrund betalningar genomföras.kan I fortsättningen används be-att
betalningssystem i båda betydelserna, dvs. för betecknagreppet att an-

tingen infrastrukturen enskilteller system.ett

Traditionellt brukar mellan egentliga betalnings-skilja tre typerman av
nämligen girosystem och EFTPOS-system. Check-checksystem,system,
karaktäriseras sigdet betalningsmottagaren vänderärsystemet att somav

till bankväsendet begäran debiterar och sittmed betalarens kontoatten
krediterat eller eventuellt få kontanter. Betalningsmedlet äreget ut en

anvisningskriftlig vanligen check utfärdad debitbetalaren trans-av- -
fer system. Girosystem utmärks det betalaren tillvänder sigärattav som
bankväsendet med begäran få betalningsmottagarens konto krediteratatt

4 i betalningarWerin räknar betalningsmedel checksystem med elleräven kontokort,som
inom för kortsystem, kapitel7 i Werin.exaktkontonota semera ramen



104 125sou 1995Betalningssystemet ;

och sitt debiterat credit transfer system. I EFT POS-systemeteget
betalningarna ielectronic funds transfer the point of sale genomförsat

ögonblickligen utlöst elektroniska signaler. EFTPOS-systemetprincip av
förknippade med tidsutdräktenmedför sådana risker saknas äratt som

Risker förknippademellan krediteringar och debiteringar eller vice versa.

bedrägerier ellertekniska störningar, arbetskonflikter, sabotage,med t.ex.
decennierkrigshandlingar finns i alla Utvecklingen undersystem. senare

girosystemskillnaden mellan check- ochmedfört den traditionellahar att
huvudsakligenkommit skillnad mellanalltmer ersättasatt pappers-av en

elektroniskarespektive helt eller huvudsakligenbaserad system.

dvs.form transfereringssystem,betalningssystemteknisktRent är ett en av
ellerdatakommunikationinformation viaför t.ex.transportett system av

infor-fiberoptiska kablarelektroniskas.k. motorvägar transporterarsom
vilketinformationöverförstransfereringssystemmation ilsnabbt. I ett av

ochbetalningarinformationÖverförslag helst. Om systemet omomsom
inskränktbetalningssystem. Merdethärigenom utförsbetalningar är ett

förmedlas.varigenom betalningarkan betalningssystem systemsomman se
dvs. någonminst tredje änförutsätterBetalningsförmedling part, annanen

och betalningsmottagaren.betalningsavsändaren

retailoch företagmellaneller små betalningarMassbetalningar personer
betalningarStorabetalningar.avvecklas och resulterar ipayments stora

så-RiksbankenRiksbanken.sedan i ärlarge value payments avvecklas

betalningssystemet.iledes navet

dominerande delför mycketKontantbetalningar fortfarande avensvarar
uppskattningi Sverige. Enantalet betalningstransaktionertotaladet som

transak-ungefär 95indikeradeför cirka tio âr sedangjordes procentatt av
siffran lägre idag.tyder ärkontanter. Mycketskedde medtionerna att

bildenbetalningarna är när-de totalasamlade värdettill detSer avman
förvärdemässigtkontantbetalningardvs.den svararmotsatta, attmast

rimligt antagandebetalningstrañken. Ett ärmindre 10 attän procent av
antalet betal-90för cirkakontantbetalningarna procent avsvararnumera

5 Sommindreför änvärdemässigtmedan deningar procent. ensvarar
utför transak-och BankgirotPostgirotuppgift kanintressant attnoteras

miljarder kronor respektivecirka 000uppgår till 5varje årtioner som
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riks-iomsättningenuppgårnormaldagEnkronor.miljarder000cirka 2
från dag-bortserOmkronor.miljarder150till cirkabanksclearingen man

företag ochgällerdetkontantbetalningar närförekommerligvaruhandeln
Förhållandet kanomfattning.obetydligendast imyndigheter ytterst

skiss.nedstâendeiillustreras

BankgiroKälla:Skiss 7.1

Betalningsmarknaden

Betalnings-
marknaden Nomcash Giro

i-5°a- 3-70° marknaden marknaden
ca. mill’.trans760 600 mil]. trans

Kontant
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Ett fungerande betalningssystem förutsättningär för effektiven en
marknadsekonomi. En utslagning helt eller delvis betalningssystemetav
skulle snabbt leda till ekonomisk och samhällelig kris. I sådan situa-en en
tion kan möjligen mindre antal betalningar mellan privatpersonerett och
små företag ske hjälp betalningssystemet. Det står dock klartutan av att
det flertalet betalningar från privatpersonerstora och små företag
förutsätter medverkan eller flera instituti Detsamma gällerett systemet.av
naturligtvis de företagensstörre och framför allt betalningar.statens- -
Ett sammanbrott ekonomiska eller tekniska skäl i fleraellerettav av- -
de samverkande instituten kan orsaka dominoeffekt hotar det finan-en som
siella Det därför uppenbartär stabiliteten ochsystemet. säkerheten hosatt
främst de bankerna och girosystemen avgörande förärstora systemets
funktionsförmåga.

Flertalet icke-kontanta betalningar kanaliseras i Sverige två friståendeav
girosystem, nämligen Postgirot och Bankgirot. De två girosystemen är
oberoende varandra, vilket fick betydelse under bankkonflikten årav
1990. Under konflikten stoppades såväl checkhanteringen verksam-som
heten hos Bankgirot i cirka veckor. Betalningarna fick i iställettre stor ut-
sträckning ske via Postgirot. Under konflikten försvârades betalnings-

trafiken det mycket svårt för kontoinnehavama fylla på sinaatt attav var
konton med medel utifrån. Händelsen intressant bl.a. därförär att sam-
hällets sårbarhet visade sig begränsad. Kanske dämpades effektenvara av

företag och hushåll inte väntade sig konflikten skulle bli långvarig.att att
Det spekulerades bl.a. i regeringen kommaskulle ingripa kon-att att om
flikten visade tecken bli svárlöst. kanDetta ha bidragit tillatt att
allmänheten farm accepteras.isig betalningsdröjsmål normalt intesom

7.2 Statens betalningssystem i fred

l det följande skall redovisas betalningssystemnärmast och detstatens
tänkt tillämpas under krigsförhållanden.är Det har inte in-system attsom

gått i utredningens arbete kartlägga befintliga betalningssystem. I dennaatt
fråga hänvisas till Betaltjänstutredningens delbetänkande Finansiella

’ SeWerin 132.s.
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tjänster i förändring SOU 1994:66 och slutbetänkande Betaltjänster SOU

1995:69.

7.2.1 Allmänt

Riksbanken, Riksgäldskontoret och Riksrevisionsverket RRV har till-

betalningsverksamheten.funktion icentral den statliga RRVsammans en
företräder och kontrollerar statsverkets Riksbanken SCR.checkräkning i

Statens checkräkning förs Riksbanken. Riksgäldskontoret skall till attav se
alltid finnsdet likvida medel för betalningsverksamhet.statens

Administrationen statliga betalningar sker via koncernkontosystemettav
icke-statliga koncerner använder. Ett koncernkontotypav samma som

bank- för koncern. Tilleller postgirokontoutgörs ett gemensamt ettav en
olika nivåer.huvudkonto kan kopplas valfritt antal underkontonett

Sedan 1988 finns det koncernkontosystem till behovett anpassat statens -
CassaNova i Postgirot. Det totala betalningsflödet i betalnings-statens-

årligen till cirka miljarder denna betalnings-uppgår 3 500 kronor. Isystem
mellan Affársverken,ingår betalningar myndigheter. devolym även stat-

och fonder ingår endast till den del de berörliga bolagen statens stats-
hälften det totala betalningsflödet går viakassan. Drygt CassaNova.av

tvâ beståndsdelar i det statliga betalningssystemet.CassaNova är en av
delen statliga betalningarandra SCR. När det gäller utnyttjasDen är stora

den centrala clearingen och avvecklingen sker i Riksbanken.även som
Riksbanksclearingen redovisas särskilt i avsnitt 7.2.3.

Till medbetalningssystem har från den juli 1994 avtal1statens genom-
S-E Banken betalningsförmedling knutits banksystemet. Denävenom -
brist postgiro-finns i Sveriges betalningssystemgenerellt attsom genom
och fått fungerandebanksystemet kan kommunicera har därmedinte en
lösning i fråga girotransaktioner betalningssystem.inom statensom

5 bilaga tillnordiska beskrivsi nr 6Hur statligabetalningari vara grannländerhanteras en
Utveckling20-92-0364Riksrevisionsverkets till regeringen1992-10-15, dnrrapport av

betalningssystem.statens
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7.2.2 CassaNova

koncernkontosystem, harbygger PostgirotsCassaNova anpassatsmen
information förredovisning ochefter särskilda behov samt attstatens av

likvidi-medelsflöden ochräntebeläggning statligatillgodose kraven av
företräder och kon-penningpolitiken. RRVförtetsstyming inom ramen

ibetalningssystemetpostgirokontontrollerar SCR med anslutna samt
Postgirotsintegrerad delPostgirots koncernkontosystemövrigt. är aven

medPostgirot i samarbeteutvecklatsharbokföringssystem. CassaNova av
finnsDetstatliga betalningsströmmarna.syfte effektivisera deiRRV att

tillgodosefullt kaninga andra koncernkontosystemför närvarande utsom
information förochbetalningsavräkning, redovisningkrav attstatens

densedanCassaNovarapportering och analys. ägssamladmöjliggöra en
bestämmanderättochhar full insynPostgirot. RRVfebruari 1994l av

CassaNova.över

CassaNovasyfte medpostgirokonton. Ett700består cirka 4CassaNova av
betalningsrutinerändamålsenligasäkra ochmyndigheternaär att sam-ge

beslutochunderlag försäkertrutinerna skalltidigt ett prognosergesom
betalningar såsammanföra allasyftenivå.central Ett är attattannat

Konto-minimeras.räntekostnader kandärmedkapitalbehovet och statens
nivåerna imellan de olikadetuppbyggd såi CassaNovastrukturen är att

kon-mellan anslutnatömningarochautomatiska täckningarskersystemet
för CassaNovainomutbetalningar skerin- ochAllaton. ramensom

inbetalningar,föröverordnade postgirokonton;samlas på RRV:s ettetttre
kontotDetövriga transaktioner.utbetalningar och förför an-ett senare

regleras,kontondessakredit. Saldonaräntekonto medvänds som
insättningarformRiksbanken iPostgirot ochuppdrag, mellanRRV:s av

består sarnlingskontokonton inom SCR. SCRpå RRV:seller ettuttag av
tidigareför SCRunderkonton. är120 Ansvaretoch cirka sagtssom

och täckningamatömningamaautomatiskasamband med deIRRV:s. ges
myndigheternatillinformationavstämningsrutiner samlad omengenom

överblick ochbidrar tillhåll. Dettafrån ochbetalningarderas ett samma
bättredärigenomkanochkontrollmöjligheter. Myndigheternabättre staten

kassahállning.ha goddvs.sina penningströmmar,och kontrollerahantera
kontostrukturerläggamöjlighetmyndigheterna t.ex.CassaNova att uppger

såpostgirokonton ellerkan fålokala enheterregionala och attså att egna
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ochförunderlaginformationenstatsfinansiella utgörden prognosersom
automatisktmyndigheteninnebärRutinen ävenuppföljning förbättras. att

myndig-fakturabetalningsservice. FörPostgirotsitill vissa rutineransluts
efter RRV:smöjligheterfinnsorganisationdecentraliseradmed att,heter

önskemål byggaochbehovmyndighetensbeaktandemedgodkännande, av
postgirokonton.koncernstruktur avegenupp en

skyl-upphörde1994bolagisering den lPostverketsmedsambandI mars
Postgirot.ellerRiksbankenanlitamyndigheterför statligadigheten att
andra be-utnyttjatomfattningökandeisedan desshar alltMyndigheterna

förhållandeti sig intepåverkaromständighet atttalningsfönnedlare. Denna

CassaNova.koncemkonto ärstatens

Riksbanken7.2.3

SCR

riks-23 §Enligtbank.uppgifter ärRiksbankens statensattEn varaav
utbetalningarochbetalningar till göraRiksbankenskallbankslagen emotta

1994: 14förordningenåterfinns i stat-föreskrifterför Närmare omstaten.
beta1ningsförord-medelsförvaltningochbetalningarmyndighetersliga

Hämt-120 underkonton.cirkaochhuvudkontobestårSCRningen. ettav
före-RRVRiksbanken.icheckräkningRiksgäldskontoretharöver egen

till ochInbetalningarSCR. ut-kontrollenförochträder staten avansvarar
huvudsaksamlas itill SCRanslutnamyndigheterfrân ärbetalningar som

pådrasrespektiveöverförs tilldagligensaldonvilkaspostgirokonton,på

SCR.

deellerCassaNovabetalningar viaiunderskotteventuelltEtt statens
sker dettaVanligenvarje dag täckas.måstetransaktionerna genomdirekta

ochupplâningförharRiksgäldskontoret statensansvaretupplåning.statlig
SCR. täcktesTidigareiunderskotteventuellttäckafördärmed även att

icheckräkningRiksgäldskontoretsprimärtunderskottet att egengenom
Riksbanken. Dennailånadedvs. typbelastades, avRiksbanken staten

upplåning.5’ 1988:1387§ lagenSe l statensom
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sedelpressfmansiering förbjudenär sedan den julil 1995. Riksgäldskonto-
har kontokredit i affärsbank.ret numera en en

Bilden det statliga för underskottstäckning har i visssystemet månav
påverkats införandet s.k. räntekonton. Sedan den juli 1993lgenom ärav
myndigheternas medel räntebelagda, vilket incitament till god kassa-ger
hållning och likviditetsplanering hos myndigheterna. En senareläggning av

utbetalning eller tidigareläggning inbetalning får positiva finan-en en av en
siella konsekvenser och kan medföra minskat uppláningsbehov förett

Genom räntebeläggning kanstaten. i ökadräntan utsträckning redovisas
pâ respektive myndighet. För anslagsñnansierade myndigheter är normalt
sådana medel räntebelagda myndigheten disponerar i den verk-som egna
samheten.

Riksgäldskontoret tillhandahåller räntekonto för varje myndighetett som
enligt regeringens beslut ingår i räntemodellen. Regeringen beslutar vilka
anslag skall räntebeläggas. Myndigheternas betalningsflöden delassom upp
i räntepâverkande och icke räntepåverkande betalningar. För myndigheter
med enbart räntebelagda flöden kopplas samtliga postgirokonton till ett
samlingskonto. För övriga myndigheter delas och gamla postgirokon-nya

i två flöden och de postgirokonton behövston för räntebeläggningupp som
kopplas till samlingskonto. Postgirot redovisar bokfördaett in- och ut-
betalningar pâ myndighetens samlingskonto i CassaNova. Postgirot överför
varje dag information nettosaldot på myndighetens s.k. räntekonto tillom
Riksgälden. Den 20:e varje månad betalas tolftedel myndighetensen av
räntebelagda anslagsmedel till myndigheten.

Vissa myndigheter med underkonto under SCR har disponerarätt att
kontot med check. Betalning via SCR skekan även myndighetattgenom
med underkonto i SCR hos begär frånRiksbanken myndighetenseget att
konto föra medel till Riksbanken.över konto i Betalningssättetett annat
används i begränsad omfattning och fåtal myndigheter.ettav

Riksbanksclearingen

Centralbankema för det nationella betalningssystemet säkertatt äransvarar
och effektivt. Den svenska centralbanken, Riksbanken, skall enligt rege-
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skerbetalningsväsende. Dettaeffektivtsäkert ochfrämjaringsformen ett
ochsedlar och myntbetalningsmedellagligaproduktion genomavgenom

s.k.detbetalningar,avvecklingförtillhandahållande storaett system avav
svenskadetknutpunktenivaritlängeRiksbanken har sedanRIX-systemet.

clearingen Riksbanken,iskercentraladenGenombetalningssystemet. att
betalnings-effektivtochför säkertverkabättrebanken pä sättkan ettett

Även förmonopol påinte harRiksbanken storasystemsystem. om
avvecklingcentralbankenipâ kontoni praktikendetbetalningar är som

transak-allaslutligtreglerasI RIX-systemetbetalningar.sker störreav
tvåtillhandahållerRIX-systemetbanker.mellankronorsvenskationer i

interbanktransaktioner.ochclearingtransaktionertransaktionstyper;olika
grunduppkommit páskuldellerfordranClearingtransaktionema somavser

räkning.kundsutfört fördeltagarebetalningarunderliggande ensomav
fordraninterbanktransaktionertransaktionsformen ärandra avserDen som

RIX-systemetitvå deltagaremellan utanuppkommitskuldeller som
Även med bankernatransaktionerRiksbankenskundbakgrund. av-egna

Riksbar1ken.ikontonbankernasvecklas över

ochavvecklingskontongångpåriksbankskonton ärBankernas samma
penningpolitikenspå kontonaRäntanpenningpolitiska konton. styrs av

Riks-fastställervissa belopptillutlåningrespektiveinlâningkrav. För upp
utlåningsränta.ochinlânings-penningpolitiska grunderbanken på enen
överskjutandepåblirbelopp räntanöverstiger dettainlâningbanksOm en

blirbeloppetöverstigerlänbanksochlägreprocentenhetdel om enen
kreditgivningAllhögre.procentenhetöverskjutande delförláneräntan en

säkerhet.1995januaridensedan lRiksbanken sker moti

fleratvå ellerredovisning parterssammanställningochvanligenclearingMed avenavses
samtligaclearingföranvändsRIX-systemetIleveransförpliktelser. termenellerbetalnings-
betecknaförclearinganvändsHosbankerna attavvecklingen.skerföre termenmomentsom

framolika bankintemai deregistreringen systemenkundbetalningarfrånförfarandetmedhela
SWIFT-dataclearingen,betalningar,deflestatäckerriksbanksclearingen. t.ex.till Begreppet
svenskadetAvvecklingärdokumentclearingen.valutaaffärerochbetalningar, likvider för

närmed detavvecklinglika momentRIX-systemetI ärför engelskanssettlement.ordet
ögonblickiDettatill görskonto somöverflyttningen frånsker ett annat. sammaettav pengar

flestadeanvändshosavräkningTermentransaktionbekräftasregistrerad motparten.aven
clearing ochiblandavveckling,denibland betyderbetydelser,då med olikabankermen

199596:50ochff.1994:3 37ValutapolitikSe Penning-bådadera. bl.a. prop.ibland s.
67s.
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Svenskägda bankaktiebolag, utlandsägda dotterbanker, filialer till utländska

bankföretag institut med betydelse för betalningssystemet före-samt ges
träde till deltagande i RIX-systemet. Nya banker får oktroj samtsom
filialer till utlandsägda banker kommer kunna delta i riksbanksclearing-att

på redan etablerade banker. Vid slutet år 1994sätten samma som av var
de direkta deltagarna i följande. Föreningsbanken,RIX-systemet Handels-

banken, Bank,JP Nordbanken, Postgirot Bank AB, S-E Banken, Sparban-
ÖstgötaSverige,ken Enskilda Bank, ABN Amro Bank, Indosuez,Banque

Crédit Lyonnais, Citibank International, Midland Bank, Okobank, Bank-

girot, OM Gruppen, VPC Riksgäldskontoret. finns detoch Härutöver

indirektaockså antal deltagare, dvs. institut deltar via någon deett avsom
uppräknade instituten. Hit hörde vid angiven tidpunkt Wasabankennyss

sparbanker.friståendeoch cirka 90

transaktioner dag. dagligaRIX—systemet hanterar endast cirka 500 Denper
kraftigt från dagomsättningen i RIX-systemet däremot och varierarär stor

cirka 150 miljardertill En normaldag uppgår omsättningen tillannan.
faktisktkronor. En betalning dvs.avveckling i RIX-systemet, över-en

föring medel från såväl betalarenkonto till förutsätter attett ett annat,av
betalningsmottagaren behandlasi RIX. Varje transaktion varsom agerar

gällerför sig, brutto. förekommer alltså i till vadI motsatssystemet som-
i Bankgirot, hos bankerna ingenVP-systemet och interna nett-system -
ning betalningar.av

vilket deltagarna anslutna viaRIX-systemet on-line till ärår ett system
till krypterad. Kommunikationentelenätet. All information och från RIX är

friståendemed Riksbanken flera olika via PC direktsker sätt, mott.ex.
till dator-koppling.Riksbankens dator, nåtkopplade PC eller dator

bekräftelse.med VissaBetalningarna avvecklas normalt i och motpartens
på kontot eller likvidtransaktioner Riksbanken initierar, räntat.ex.som

bekräftelse frånför sedelleveranser avvecklas motparten.utan

39.Penning- Valutapolitik 1994:3,Se s.

5’ tillförpliktelser till mindreantal, i vissafallNettninginnebär varje reducerasatt ettparts
nettoposition.en
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Riksrevisionsverket7.2

medSCRkontrolleraföreträda ochinstruktionenligt sinskallRRV
övrigt,ibetalningssystemetstatligadetochpostgirokontonanslutna

redo-tillhandahållakrigsförhållandenunderredovisningen samtförplanera
admi-betalningsförordningenEnligtstatsförvaltningen.förvisningssystem

omfattarFörordningenbetalningsförmedlingen.statligadenRRVnistrerar
huringå avtalfår självaMyndigheternaregeringen.undermyndigheter om

utförasskallmyndighetenfrånbetalningar till och menförmedlingen av
kontrollerahärigenomkanVerketRRV.godkännasskall omavtalen av

helhet.sinistatsförvaltningenförändamålsenligtavtaleniinnehållet är
förhabestämmelserna attsägasredovisade ettde ansvarkanRRV genom

betalningsförordningenstödMedbetalningssystem.statligtdet finns avett
upphandlingoffentligefterRRVregeringsuppdrag harsärskildaoch

och Post-BankenS-Ebanker,svenskatvâavropsavtal meds.k.tecknat
myndigheternakanramavtalenstödMedramavtal.Avtalengirot. är av

1994vårenUnderbank.respektivemedavtal genom-individuellateckna
genomfördEfterbetaltjänster.upphandlingoffentligRRVförde även aven

ochABAmerican Expressavropsavtal medtecknadesanbudsprövning

Eurocard AB.

statligadetutvecklauppdraghaft regeringensårunder attharRRV senare
tillfällen.vidhar ettUppdragetbetalningsväsendet. avrapporterats par

betalnings-statligatill detanknytningmedbedrivit arbeteharRRV även
7.3.3.5°avsnittoch krig sei krissystemet

Riksgäldskontoret7.2.5

ochupplâningföruppgift statensprimära ärRiksgäldskontorets att ansvara
i Riksbanken.checkräkningpåunderskottettäcka statensdärmed även att

sig riksdagensgrundarutgifterandrafinansieraskallKontoret även som
privat-i utlandet,förutomsker,kronorsvenskaiUppläningenbeslut.

ochallemanssparandeochriksgäldskontopremieobligationer,marknaden
statsskuldväxlarstatsobligationer,obligationsmarknademaochpenning-

Även såvälvaluta skerutländskupplåningen irealränteobligationer.och

1995:24.RRVbetalningssystem,Vidareutveckling5‘ statensSebl.a. av
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i Sverige utomlands. Nettosumman på Riksgäldskontorets checkräk-som
ning i Riksbanken och Riksgäldskontorets in- och utbetalningar tillegna
följd bl.a. emissioner och ränteutbetalningar finansieras respektiveav
placeras med hjälp kortfristiga lâneinstrument. Denna hanteringav om-
fattar bl.a. kontokredit och vissa derivatinstrument, exempelvis skuld-
bytesavtal svappar, optionsavtal och terminsavtal.

7.3 Betalningssystemet krigsförhållandenunder

7.3. l Allmänt

Krig medför påfrestningar på kommunikationsmedlen. Avbrott i för-stora
bindelsema, särskilt de blir långvariga, minskar möjligheterna verk-om att
ställa betalningsuppdrag, betala löner Belastningen påatt öppnaut osv.
förbindelser blir mycket Det viktigt bristär inte uppstårstor. att pengar
och löner och pensioner kan betalasatt ut.m.m.

fungerandeEtt betalningssystem förutsättning förär det normalaatt ut-en
bytet och tjänster skall kunna fortgå. Det därför vitaltärav varor ett sam-
hällsekonomiskt intresse störningar pä betalningssystemet inte uppstår.att

samhällsekonomiskaInsikten finansiella störningar kan få allvarligaatt
följder inte ochär orsaken tillär banker och andra kreditinstitut ärattny
underkastade särskilda verksamhetsregler och föremål för offentligär
tillsyn. Syftet med dessa åtgärder alltså förhindra uppkomstenär all-att av
varliga störningar kan skada det finansiella funktionsdug-systemetssom
lighet. Staten har roll finansiellaövervakare deten systemet.som av
Staten har föräven upprätthålla likviditeteni Denett att systemet.ansvar
författningsberedskap finns i fråga betalningssystemet hänför sigsom om
endast till betalningar från och till myndigheter och K-företag under krigs-
förhållanden.

7.3.2 Betalningsväsendelagen

Under andra världskriget tillkom flertal fullmaktslagarett som gav
regeringen befogenhet under krigsförhållanden vidta åtgärder i syfteatt att

Ävenförenkla det administrativa förfarandet. inom Riksbankens verksam-
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vilka del tidsbe-hetsområde tillkom vissa beredskapslagar, varav en
tidsbegränsade fullmaktslagar,På motsvarande tillkomgränsade. sätt som

fömöden-ingripanden säkerställa tillgångensyftade till olikaatt genom
krigsmakten.för befolkningen ochheter

bedrivna arbetetsedan andra världskrigets slutled i det alltSom attett se
verkställ-försvarsberedskapen,den administrativavad kan kallasöver som

utbetalningsväsendetplanläggningen1950-taletdes under översyn avaven
Översynen resulteradekrigsförhâllanden.penningförsörjningen underoch

År1958. 1964januariträdde i kraft denbetalningsväsendelagen li som
tillämpningskungörelsen.verkställighetsföreskrifter till lagenmeddelades

regeringenbestämmelse§Betalningsväsendelagen innehåller i 2 attomen
sedel-föreskrifter Riksbankenskrigsförhâllanden får meddelaunder om

Riksbank-offentliggörandemyntutgivning och bankrörelseoch samt avom
skallregeringenbl.a.bestämmelsenräkenskaper. Tanken bakom är attens

betalningsmedel.provisoriskaRiksbanken framförunderlättakunna att ta

reglerar§ ochbestämmelse återfinns i 4centralaBetalningsväsendelagens
direkt-s.k.krigsförhâllanden, vilket omfattar deunderbetalningssystemet

utbetal-postaldirektutbetalningskortMedutbetalningskorten. avses en
Direktutbetalningskortenpostgirorörelsen.iningshandling användssom

Postgirot, såtillvidaanvänds iutbetalningskortsig från andraskiljer som
angivet beloppkortettillställas betalningsmottagarende kan utan attatt

postgiroavdelning ellerellerpostgirokontoretbokförts hosdessförinnan har

redovisats hos postanstalt.

skallRiksbankenkrigsförhâllanden föreskrivaRegeringen underkan att
ochpostgirorörelsenföravseddautbetalningskortskyldig lösa inattvara

myndighetkommunalstatlig ellerutfärdatsdirektutbetalningskort, som av
ÖCBmedgivande görafåttpostgirokontoinnehavare, atteller avsomannan

sådana kort skalldirektutbetalningskort, emotutbetalning med tassamt att
ipostgirokontoinnehavaremyndighet. Sådanstatligbetalning tillsom -

ÖCB medges rätt övertrasserakanK-företag ävenförsta hand attav-
skallkontoinnehavarenföroundgängligen behövspostgirokonto, sånär att

K-företag kan såledesochverksamhet. Myndigheterupprätthålla sinkunna
betalningsmedel.princip skapai egna
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Föreskrift varigenom regeringen i anspråk någon de fullmaktertar av som
i betalningsväsendelagen skall underställas riksdagens prövning inomges

månad från det föreskriften meddelades. Sker inte underställningatten
eller godkänner riksdagen inte föreskriften inom två månader från det

underställningen skedde, upphör föreskriften gälla.att

Betalningsväsendelagen och tillämpningskungörelsen innehåller antalett
detaljbestämmelser bl.a. betalningsväsendet och penningmedelsförsörj-om
ningen under krigsförhâllanden. Bestämmelserna utgår från tidigaredet

innebar Postgirot i princip hade till de statligasystemet, ensamrättattsom
betalningarna. Sedan de statliga betalningarna släpptes fria har bestämmel-

i viss mån blivit obsoleta och strider i vissa delar gällande reglermotserna
statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning. De äldreom

bestämmelserna bygger i indelning mellan huvud- och underför-stort en
valtningar. Denna indelning upphörde för flera år sedan, varför be-
stämmelserna obsoletaär i detta avseende inteäven och redovisas

Lagen ochnärmare. kungörelsen finns i sin helhet intagna bilaga tilli 2
betänkandet. Vissa delar lagen behandlas i den allmännanärmareav
motiveringen. Här skall slutligen endast kort redovisas några bestämmelser
i tillämpningskungörelsen penningmedelsförsörjningen. l §14rörsom er-
inras Riksbankens för försörjningen och det ankommer påattom ansvar
Riksbanken det behövs för motverka brist pâ lagliga betalnings-att, attom
medel, vidta åtgärder för framställa och provisoriska betalnings-att utge
medel. I 15 § läggs för den regionala penningmedelsförsörjningenansvaret
pâ direktören för vederbörande riksbankskontor. I 16 § myndig-attanges
heter och penninginrättningar i händelse invasion fientlig makt skallav av
vidta nödvändiga åtgärder för bl.a. kontanter och direktutbetalningskortatt
inte skall falla i händerna fienden.

7.3.3 Riksrevisionsverkets utredningsarbete

PostverketRRV år 1977 kontakt rörandemed dåvarande betalnings-tog
väsendet enligt sin instruktionunder krigsförhâllanden. RRV centralär

redovisningförvaltningsmyndighet för revision därmedoch samt samman-
frågor anslutninghängande inom statsverksamheten. I till arbetet med den

fredstidstatliga redovisningen i har tagit fråganRRV hur statligupp om
redovisning och revision skall kunna utföras tillfredsställande sättett
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ordinariedetmedparallelltRRV har,krigssituation.ellerkris-iäven en
utredningsverksamhetbedrivitredovisningen,fredstidarörande denarbetet

ochrevisionredovisning,förformerfunktionsdugligautarbetasyftei att
frågorna röran-därmed harsambandkrig. Iibetalningsförhållanden m.m.

klarlagts.ikrigsförhâllanden settunder stortrevisionochredovisningde
Ibehandlats.slutgiltigtinteemellertid enharkrigiBetalningsväsendet
i be-bristerRRVpekar1985:189dnr1985februari28denrapport
1978redanverketRRVkrigsförhållanden. attundertalningsväsendet anger

redovis-ochbetalningsväsendetangåendePostverkettillskrivelsei en
ochbetalningsväsendelagenkonstateradekrigsförhâllanden attunderningen

redovis-statligadeneftersomförâldrade,tillämpningskungörelsen var
huvudförvalt-iindelningbaseradlängre ärinteningsorganisationen en

uppdragetsamtligaärEnligtunderförvaltningar. rapporten avochningar
detaljföreskrifterutformningen avmyndigheter attberörda omense

omrâdet,ekonomiadministrativadetrutinerochförfaringssättavseende
Vidarestatsmaktsnivä.påhemmahörangelägenhetinte är somennumera

principielltdetförändras, ärständigtrutinernatillmed hänsyn attattanges
innebärakannågotförfattningar, enidemfixera somlämpligtmindre att

börordningEnligt gängserevidering.ochutvecklingförhindertilllåsning
grundprinciperna,fastläggaförordningochlagiregeringochriksdag

Riks-ochPostverketRRV,fackorganentillöverlåtasbördetmedan -
RRVdetalj.irutinernödvändiga uppgesutformasamverkanibanken att-

rådallmännaochföreskrifterde somutfärdaberettdelsin attför vara
förordningochlagkompetensomráde. lochverketsinomfaller ansvars-

skallfredstidbetalningsverksamheteniattenligt t.ex.bör rapporten anges
föranledaskanmodifieringar avmed dedockkrig, somupprätthållas i

RRVanfördirektutbetalningskorten attfrågaIkrigsutvecklingen omm.m.
iundantagsrutinsiglämparinterutinenknutna somhandlingentillden

hänseende.administrativtkomplikationermedfördeneftersomkrig,

respektive Post-Bankenmed S-Eramavtal1994juliltecknade denRRV
myndigheterStatligabetalningar.statligavidmedverkanderasgirot om

möjlighetavtalenenligtharredovisningsorganisationenstatligadeninom
Avtalentjänsterna.upphandladeRRVutnyttjadeskyldighetinte att avmen

informa-tillhörandemedbetalningsförmedlingavseendetjänsteromfattar
kris-gällerdetNärelleravsändare mottagare.ärdärtionstjänster staten

klausuler.följandeintagnaavtalenifinnskrigsförhållandenoch
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Avtalet med S-E Banken under rubriken risk management:

S-E Banken skall ha beredskapsplan för kris krig.och Banken skallen
fullgöra de uppgifter framgår vid varje tidpunkt gällande reglersom av
för betalningsförmedling under krigsförhållanden.

S-E Banken deltar aktivt i det bankgemensamma arbetet för kunnaatt
upprätthålla bankverksamheten centralt datorstöd i kris-utan även en
eller krigssituation.

Avtalet med Postgirot under rubriken kris och krig:

Postgirot skall ha beredskapsplan för kris och krigsförhållanden.en
Postgirot skall fullgöra de uppgifter framgår vid varje tidpunktsom av
gällande lag, förordning och myndighetsföreskrifter för betalningsför-
medling under krigsförhållanden.

Såvitt gäller frågor finansiell verksamhet i kris och krig ochom an-
knytningen till RRV:s verksamhet hänvisar verket i sin tillsenaste rapport
regeringen RRV 1995:24 till förevarande utrednings arbete.
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Beredskapsplaneringen8

Inledning1

krigkris ochfunktion ifinansiella sektornsvikt för denDet är störstaav
därförfinnsinstituten god. Detfinansiellaberedskapen i de är an-att

institutens be-finansiellavissa deledning närmare storaatt avse
placerarefrånsammanhang bortsesredskapsplaner. I detta t.ex.stora som

beredskapsplanering intefinansiella institut, vilkasAP-fonden och andra
finansielladei detta sammanhang. Förutomnågon avgörande rollspelar

beredskapsplane-dess internaFinansinspektionen ochspelarinstituten även
krigssitua-kris- ochinspektionen idetroll, eftersomviktig ärring somen

tillharområdet ochfinansielladettillsynen atthar över atttioner se
liknande skälupprätthålls.sundheten Av ärocheffektivitetenstabiliteten,

och RIX-sys-centrala clearingenberedskapsplanering för denRiksbankens

intresse.temet av

finan-denågrahosberedskapsplanerdelhar tagit storaUtredningen avav
fullständigdetaljerade. Enflera fall mycketiinstituten. Planernasiella är
analysförnödvändigemellertid inteplanernaredovisning är avenav

ochdragiendastdärför redovisasberedskapen. Planerna kommer storaatt
innehålletdelarDessutomdetaljer kommer utelämnas. ärtekniska att av

känsligakanUppgifterkonfidentiellplanernai antasnatur. varasomav
därför utelämnats.enskilda instituten harför de

Riksbanken8.2

påviktig roll för beredskapenspelarberedskapsplaneringRiksbankens en
för penning- och valuta-frågadels iområdet,finansiella ansvaretdet om

sedanriksbanksclearingen. Riksbanken ärgällerdetdelspolitiken, när
betalningar mellanavvecklingen störredagligaför denlänge avcentrum
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finansiella institutioner. Utjämningen konton sker i det elektroniskaöver
RIX-systemet. För detta finns clearingregler i Riksbankens författ-system
ningssamling bl.a. RBFS 1994:3. Riksbanken beviljar inträde i clearing-

och träffar avtal med deltagarna villkoren för deltagandet.systemet om
Den slutliga avvecklingen betalningsförpliktelseri anledning affärerav av

aktie- och penningmarknaden liksom betalningsförpliktelser här-av
frånrörande olika betalningssystem, bankgirot,och skert.ex. post- genom

riksbanksclearingen. Härtill kommer clearingbankema de bankerdvs.att -
kontonhar i Riksbanken kan utföra transaktioner, s.k. inter-som egna-

banktransaktioner, i RIX-systemet.

RIX-systemet i Riksbankens medstordator tillgång för deltagarnaopereras
via linjer tillhandahålls Riksbanken. Systemet beroendeär attsom av av
linjerna hållaskan Om RIX-systemet inte fungeraröppna. är ett reservsys-

Mini-RIX, tänkt i bruk. Mini-RIX baserat PC-hanteringärtem, att tas
i Riksbanken och pâ provisoriska kommunikationsvägar mellan deltagarna

och Riksbanken, via fax eller förbindelser står till buds.andra som

Vid Riksbankens huvudkontor i Stockholm finns reservelkraft tillgå.att
Om verksamheten inte kan bedrivas vid huvudkontoret finns evakue-en
ringslokal förberedd, förvilken närvarande inte har tillgång till reservel-

kraft.

Om tillfälligt drift- eller hindrar deltagare ikommunikationsavbrott RIX

från datakommunikationsnätet betalningstransaktioninrapporteraöveratt
eller bekräftelse därav, får inrapportering till Riksbanken ske på sättannat

anvisar. frånRiksbanken Om avbrottet hindrar deltagare att mottagasom
information betalningstransaktion, vidarebefordrar Riksbankenom

information drift- eller kommunika-lämpligt sådan till deltagaren. Vidsätt
inte tillfälliga, lämpliga rutiner förtionsavbrott, anvisar Riksbankenärsom

genomföra betalningar. Meddelande ellerhärom lämnas över systemetatt
avbrottet allvarlig kan driften flyttaspå Om mycketsätt. är artannat av

utanför Riksbanken.till datoranläggningöver separaten

eller förbindelserna tillFör det fall bankernas stordatorer inte fungeraratt
huvudkontor inte kandessa från landet eller med Riksbankensresten av

för regional clearing. För tillgodoseupprätthâllas, behövs attett system
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med dettaarbeteBankernasutarbetande.underCLIKK,behovdetta är
underfunktionelltsådan tid ärslutfört iskall systemetattsystem vara

8.5.i avsnittfinnsCLIKK-systemetbeskrivning1996 en av

Finansinspektionen8.3

slogsBankinspektionendåâr 1991bildadesFinansinspektionen samman
FinansinspektionensförFörutsättningarnaFörsäkringsinspektionen.med

1995januariden linspektionenförändrades avsevärt närberedskapegen
från Riks-betalningsväsendetochBank-för funktionenöver ansvarettog

för-Enskildfunktionenmedslogsfunktiondennaochbanken, när samman
Finansiella tjänster.tillsäkring m.m.

följandepåfungerakrigssituationelleri kris-skulleBankinspektionen en
ochbank-förhadekrigkris ochRiksbanken i ansvaretEftersomsätt.

Bankinspektionen i1982årregeringenbeslutadebetalningsväsendet, att
för vilkafrågoriverksamhet endastupprätthålla sinskullekrigkris och

utgåhadeBankinspektionenplaneringsansvar. atthadeinteRiksbanken
Riksbanken ochskulle fullgöras.uppgifter inteviktigamindrefrån att

inspektionensendast vissdärförplaneradeBankinspektionen per-att av
Riksbanken. RiksbankenSedantillskulle knytaskrigkris ellerisonal

i krig be-verksamhetinspektionenssarnrâttBankinspektionenoch om
Riks-tillöverförasskulletjänstemänfyra1988inspektionen årslutade att

tjänstemänDessaorganisationsberedskap.krigsorganisationbankens
enligtdispensertillstånd ochmeddelauppgifthuvudsakligha tillskulle att

Bankinspek-tillsynsområdet. fastställdeDärefterförspeciallagstiftningen
ochorganisations-begränsadeovannämndafördels planerår 1990tionen

verk-inspektionensföravvecklingsplandelsverksamhetsberedskap, en
sammanfattningsvisinnebar attBeredskapsplaneringeni övrigt.samhet

förenligt lagarnadispensertillstånd ochmeddelande res-personal för av
institutionsregisterochbank- samtförandetillsynsobjekt, per-pektive av

organisato-krigssituationkris- ellerviduppgiftersonaladministrativa en

ÖCB 1990.10decembertill den57 BankinspektionenfrånSkrivelse

Ibid.



122 Beredskapsplaneringen SOU 1995:125

riskt och lokalmässigt skulle kunna flyta in i Riksbanken och övrigatt
ned.verksamhet lades Detta innebar dock inte Riksbanken skulleatt

överta för de uppgifter inspektionen hade kvar.ansvaret Regerings-som
beslutet från år 1982 rörande Bankinspektionen i kris och fårkrig anses
ha upphört gälla i och med Finansinspektionen förordnades till funk-att att
tionsansvarig myndighet för bank-även och betalningsväsendet.

Den tidigare funktionen Enskild försäkring det enskildamotsvararm.m.
försäkringsområdet, jämte den statliga krigsförsäkringen och den statliga
krigsskadeersättningen, inom funktionen Finansiella tjänster. Regeringen
beslutade år 1978 Försäkringsinspektionen vid sin beredskapsplaneringatt
skulle utgå från verksamheten skulle upprätthållas i krig och krigsfara.att
Försäkringsinspektionens åligganden övergick på Finansinspektionen när
den bildades. Dessa uppgifter innebär i korthet följande. Statenssenare
krigsförsäkringsnämnd skall kunna krigsorganiseras och inleda sin verk-
samhet med kort varsel. För Statens krigsskadenämnd skall kunnaatt
reglera krigsskadefall statlig krigsskadeersättning skall sådana skador- -
kunna registreras och värderas redan de inträffar.när En organisation för
denna verksamhet skall förberedd. Försäkringsväsendet skall i krisvara
och krig så långt det möjligt för gjorda åtagandenär i försäkringsav-svara
tal m.m.

Finansinspektionen har alternativ krigsuppehållsplats. Det finns planeren
för lokaler för Krigsförsäkringsnämnden. Påäven krigsuppehållsplatsen

har förberedelser gjorts för telekommunikationer. Utrustning, material och
datakapacitet för Krigsförsäkringsnämndens kontorsverksamhet har inte in-
förskaffats i förväg. Det saknas särskilda beredskapsrutiner för Krigsska-

denämndens verksamhet. Viss personalplanering finns, liksom planering

reservrutiner för ADB-verksamheten.av

Sammanslagningen Bankinspektionen och Försäkringsinspektionen med-av
förde Finansinspektionen, åtminstone såvitt gäller bank- och be-att
talningsväsendet, fick helt andra förutsättningar för sin beredskapsplane-
ring. Finansinspektionens verksamhet måste i sin helhet upprätt-numera
hållas i kris och krig.även

5’ BankinspektionenAv upprättadkrigsuppgiftsförteckningupprättadden 12februari 1990.
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8.4 Postgirot

finns krigsuppehållsplatserDet iordningställda för regering, departe-

mentsfunktioner, myndighetsfunktioner vilka går under benäm-m.m.,
ningen omfattarHK HK 2 respektive HK Postgirots beredskapsplaner

personal och tjänster för dessa Planeringen utgår från två olikaplatser.

situationer, Fas och PostgirotsI Fas II. Fas I skall bedrivas i HK

lokaler fortsättacentrala i Stockholm. Postgirot skall under fas i krigI - -
verksamheten med full produktion. viss mån kan verksamheten utvidgas,I

eftersom Postgirot i krigssituation skall aktivera s.k. beredskapskonton.en
innebär Postgirots verksamhet bedrivs i fullFas I utsträckning helaatt

kontostocken så det möjligt.länge är

finns kallas DriftvämFör Postgirots beredskap två organisationer som
till-respektive Verksskydd. Dnftvärn militär organisation. Statenär en

driftvämsför-och Stockholm Klarahandahåller Postgirot postterminalen ett
fyra Fastigheterna harband bestående kompani med plutoner.ett avav

skyddsobjekt skall skyddas driftvärns-länsstyrelsen klassats och ettsom av
verksam arbets-förband. Verksskydd krigsorganisation ärär en som

består två Räddningstjänst och Sama-platserna. Verksskyddet områden;av
släcker bränder och hjälper skadaderittjänst. Räddningsgruppema per-

lägger förband organiserarSamaritgruppema och transporter avsoner.
tvâ organisationer kvarleva från tiden dåskadade till sjukhus. Dessa är en

bolagiseringPostverket. kan efter PostverketsPostgirot del Detvar en av
till detPostgirot, i till andra banker, skall haifrågasättas rättmotsatsom

organisationerna uppgift också fråganskydd innebär. Enligt övervägssom
förfogande.Postgirotsorganisationerna i framtiden skall stå tillom

något inträffar verksamhet inte längre kanOm Postgirotsgör attsom
för utlokalisering.bedrivas i lokalerna i Stockholm finns planercentrala

ingår utflyttat in-i Fas Il. Fasen innebärDenna ett reservsystem som
i april 1994 cirka 000 Detkluderar endast prioriterade konton 21 st.

inte till dekoncemkontosystemet CassaNova istatliga är motsats-
prioriterade kontona inprogrammerat i denna fas.-

hade i april 1994 cirka postgirokonton. DärutöverPostgirot 2 miljoner

miljoner NordbankskontonPostgirot på entreprenad cirka 1,8administrerar
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cirka miljoner sparbankskontonNordbankens personkonto och 1,5 -- -
Sparbanksgirot.

skapautveckling. Manberedskapsplanering underPostgirots är attavser
skall ingåvari bl.a.beredskapssystem för giroverksamheten,effektivareett

funktionsansvarigfullträffskydd. och Telestyrelsens.k. Post- ärett som-
beredskapsplaneringenPostbefordran förbl.a. förmyndighet ansvarar-

Telestyrelsen anläggauppgift ochEnligt planerar Post-hos Posten. att
verksamheterför främst och Teliasi bergrum Postensskyddade lokaler

uppgift harEnligtBackup-centralens verksamhet.föräven t.ex.men
skyddadeverksamhet i devisserbjudits möjlighet bedrivaPostgirot att

lokalerna.

Bankföreningenbankerna8.5

Allmänt

Postgirotsamtliga bankerdetta sammanhangBankerna i utomavses
den såfrån utgångspunkteni krigför sin verksamhet kris ochplanerar att
bankerverksamheten. Flertaletfredstidamöjligt skall likna denlångt som

betalningsmedelsförsörjningenföreftersom de viktigaK-företag,är anses
beredskapsplaneringvid sinutgårbetalningsfönnedlingen. Bankernaoch

bankkontorlokaler. Omordinariefortsätta ifrån verksamheten skall ettatt
bankkontortillmöjligtverksamhetenbehöver flyttas annatstängas, ettom

börjanfram tillbehandladesberedskapsfrâgorpå Bankgemensarrnnaorten.
BeredskapsCentral. BBCBankernasBBC1990-talet ettvaravav -

BBCBankföreningen.till Svenska ärknutetsjälvständigt numeraorgan
regi.Bankföreningensfortsätterverksamheten inedlagd, men

bortfall datorkapa-bankverksarnhetenhotet ärallvarligasteDet ettmot av
citet.°° förprimära utgångspunktendenbortfall därförsådantEtt är

banksoch krig består hotetkrisberedskapsplanering. Ibankernas mot en

inför1988 ochADB hot°° krig utgiven BBC iochBanktjänsterunderkrisSe av marst.ex.
kriginför kris ochuthâllighetenvid bankdatacentralerför förlängaåtgärderkrig attom -

1988:2.BeredskapsplaneringskriftserieBBC:s
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skyddadmåstedels sådana händelserdatorsystem motvarasom manav
ellerkris-företeelser berorförhållanden, delsnormalaunderäven som
tele-kraft, avbrott ielektriskförra hör bortfallkrigssituationen. Till de av

hotSammaterroristattacker.eldsvåda, ochkommunikationerna, sabotage
meddirekt sammanhängerTillunder beredskapstider. hotfinns som

luftkonditioneringsan-till datorer,brist på reservdelarberedskapsläget hör

Vidare kommerförbrukningsartiklar.liksomläggningar och elverk,
uppstå.serviceför tekniskdatordriftensåväl förbrist personal attsom

för inmatningockså deoftastdatorsystemenAnvändarna är svararsomav
kom-personalkategorindatacentralen. Denrapportering tillellerdataav

beredskapsengageradebeståomfattningi att even-personerstor avmer
medföra ök-vilket kandatarutinema,bristfällig kunskapmedtuellt enom

fel.° omfattarberedskapsplaneringoavsiktliga Bankernasantaletning av
EMP.2pulselektromagnetiskföljderäven av en

CLIKK-systemet

bankermellanfordringarclearingvarje bankdaganordnarRiksbanken av
uppkommandeavräkna i clearingeninstitut,andraoch vissa attgenom

huvudkontor.Riksbankenscheckräkningar vidunderskottoch överöver-
interbanktransak-verkställavia Riksbankenfår ävenClearingdeltagare

föri clearingen. Dettadeltagaremellantransaktionertioner, dvs. system
drift-Omoch sker i RIX-systemet.riksbanksclearingenclearing benämns

det delsinträffa finnsskulledatakommunikationernaieller avbrottstopp
rutiner,manuellasärskildadelsMini-RIX,PC-baserat reservsystemett
harRiksbanken sär-clearingverksamheten.upprätthållatillgå för attatt

delspågrundasClearingenrutiner.anvisningar för dessa manuellaskilda
avtal mellandelsRBFS,författningssamling,Riksbankensförfattning i

Fordringarskulderclearingdeltagarna.och ochRiksbanken rap-en avvar
datakommunikationslinje. Data-ochterminaltill Riksbanken viaporteras

Ibid.

störningarelektromagnetiskakänsligaför‘Z telekommunikationeräroch tillhörandeDatorer
från fastaradiovågorindustrier,tåggnisturladdningarhosåska,kanförorsakas m.m.avsom

uppgifter. NårfredstidastörningartillhörsådanaSkyddradar.mobilasändareeller motsamt
kärnladdningsex-tillfrämstberedskapsplanering intresset knutetärbankernasdet gäller

speciellapulsgeneratorer.plosioner hög höjd och
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clearingen sker i sin helhet via Bankgirot. Saldot från dataclearingen
clearas sedan i Riksbanken enligt bankens clearingregler.

I mitten 1980-talet påtalade Riksbanken i egenskap ansvarig för denav av
centrala clearingen för bankerna, det vid tänkbar kris- elleratt en
krigssituation riksbanksclearingenkunde bli svårt upprätthålla Avatt
denna anledning ålades bankerna utarbeta förslag till alternativ tillatt ett
riksbanksclearingen; clearing på regional nivå i samarbete mellanen

riksbankskontoren.regionala bankkontor och Bankföreningen startade ar-
betet med förslagutarbeta till lösning problemet och avlämnadeatt en
första till Riksbanken i frågan under år 1988. Projektet komrapport att
benämnas CLIKK clearing i kris och krig. Clearingen i Riksbanken sker-
mellan bankerna och alltså inte inom och bank. Clearingen inomen samma

och bank den s.k. intemclearingen volymmässigt likaär storen samma - -
riksbanksclearingen. CLIKK-projektet omfattar den for-ävensom senare

clearing, liksom den s.k. sparbanksclearingen. förDe närvarandemen av
omkring 3 000 bankkontoren i Sverige skall enligt planerna successivt

till CLIKK. CLIKK tänkt omfatta såvälär dataclearingattanpassas som
dokumentclearing, den fysiska hanteringenäven dokumentclearing-om av

tänkt ligga utanför CLIKK ochär alltså inte kräver någon särbe-atten
handling i systemet.

Utgångspunkten så länge de centrala datorerna hos Bankgirot ochär att
bankerna fungerar, kan riksbanksclearingen fungera dennormalt, under

Övergångengivna förutsättningen Riksbankens inte utslagna.datorer äratt
till regional clearing skall således banksystemetsske i den takt som

förbindelser frånstordatorer eller olika landet med dessadelar slutar attav
fungera. Om Bankgirot inte klarar sin del riksbanksclearingen kanav av

J Med idataclearingen till clearingdokumentclearingen,denmotsatsavses, avsersom
transaktionervari ursprungshandlingenallegatet bankkvarhosden förststannar mottogsom
den, varefter informationenendast transaktionenförs vidare, s.k. tmnkering.om

’ Se 13 § Riksbankens riksbanksclearing interbanktransaktionerRBFSkungörelse ochom
1986:4.

65Riksbankenhar för 16 redanfattats lägganednärvarande kontor. Besluthar dock attom
5 När omstruktureringen ha kontor idessa. klar kommerRiksbanken Stockholm,är attav

Örebro,Goteborg,Malmö, Luleå, Härnösand,Växjö, Linköping, Jönköping, Falun och
Karlstad.
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denna ändå upprätthållas under förutsättning bankernas äratt system-
intakta överföringar mellan Riksbanken och bankerna, samtgenom-
Riksgäldskontoret, VPC och andra clearingdeltagare. Riksbanken har ett
konto för varje bank och förbindelserna till banken skulle brytas, kanom
lokala konton för bankerna vid riksbankskontoren.öppnas

Om centraladen clearingen i Riksbanken inte kan fungera skall bankernas

clearing läggas regioner, företrädesvis lika många antaletut som
riksbankskontor. Bankföreningen, i samverkan med Riksbanken och

clearingdeltagarna, för landets indelning i regioner. Transaktionemasvarar
avdelningskontor°°skall på bankernas registreras i persondatorer PC,

från vilka kan hämtas sammanställningar utskrivna på listor eller disketter.

regionkontorDisketterna kan sedan skickas till den bankensaktuella

utvalt och central varefter materialet överförs tillort,upprättat

för sortering kontoförande bank. Därefterregionkontorets PC utifrån

clearingnotor riksbankskonto-lämnas resultatet på listor till det regionala

bankerna bankernadär avvecklingen emellan sker. Samtidigt lämnarret,
avseende transaktioner med till företrädaredisketter andra banker dessas

berörd banks regionkontor,hemföras till där sortering sker. Därvidatt ny
avdelningskontor inom regionen och diskettproduceras diskett per enen

region banken. diskettema sänds tillför varje inom Deannan nya
bokförrespektive avdelningskontor och regionkontor, vilka materia-annat

huvud-let. Daglig avräkning skall möjligt ske till respektive banksom
kontor. skall kunnaSamtliga sekvensnurnrerade fördisketter är att man

skickasreda och för varje diskett barahålla ordningen kontroll attav
finns i möjlighetvid tillfälle. Om diskett bort,kommerett systemet enen

till denDatakapaciteten beräknad 1 PC, medför varje avdelningskontorAKär st
transaktioner.utgångspunkten varje diskett 25 000närmareatt rymmer

‘7 kritiska fömriddagspassmedEnligt Bankgirot sittkommer regionkontorRK klaraett att
behöva timme förPC. Med disketter från banks RK 2,5l hundrakontor skullest. en

inläsning.

63 kritisk storlek, följerTill har lagtsden storstadsområdendetta synpunkten äratt varavav
diskettemaså mellanRK-arbetet behövskan tidigt eftersomtransportstartaextraatt avom

inte i vissa fall kanske kan skeoch RK beroende postgångenAK:n är utan rent avav
såmångadisketter tidsnödbefaras,skullehakväll. Om någonbank alltföregående atttrots

någon mindre regionregionens till belastadkontoransluta del denkan banken annan,en av
geografiskaregion, Riksbankentvå ialternativt ha RK:n extraaccepterarom ensamma-

checkräkning.transaktioner bankensuppsättning



128 995: 125BeredskapspIanerirzgen SOU l

från Varje diskett försedd meddubblett avsändaren. är ettatt en
för elavbrottelektroniskt förändringsskydd. Systemet uppbyggtär ettatt

skall medföra verksamheteninte att stoppas.

driftavbrott skalldrabbas upprättaendast bankerDet är somsom av
från drabbadeBankgirot erhåller disketterregionkontor och införa CLIKK.

På dettaavseende icke-drabbade banker.från Riksbanken sättbanker samt
banker tvingatsandrainte banker med fungerandebesväras attsystem av

CLIKK-rutin.måste haNackdelen BankgirotCLIKK. är ävenöver att enl
alltså heltdenupprätthålla sin verksamhetOm Bankgirot inte kan ersätts

Bank-bankerna ochkräversärskilda regionkontoren. Systemetde attav
kantill stordatorsystemenberedskapsförberedelsergirot i sina att pro-ser

kan läsa inclearingdata diskett och ävenducera selekterade an-
skall minstClearingdeltagarnafrån diskett.clearingdatakommande tre

förutsedd störning denBankföreningenveckor i förväg förvarna avom en
alltillställa avdelningskontoreni samband därmedochstordatornegna

och övning.får instruktionertill personalenCLIKK-utrustning samt attse
minst femskallregionkontoren. Bankföreningengäller förDetsamma

övergångfördefinitiv starttidpunkt bankensinformerasförvägdagar i om
till CLIKK.

tänktdetför ochfastställt antal regler ärRiksbanken har attsystemetett
kontrollerakontinuerligtochförvaltande rollBankgirot skall en

måstedess stordatorbank märkerfunktionsduglighet. När attsystemets en
möjligt medså tidigtskall dettadrift och CLIKK startas somtas upp,ur

inklusivedataclearingeniövriga deltagareförvarnarBankgirotdelas som
underhålla datapro-framställa ochskall BankgirotfredstidRiksbanken. l

distribueraochmöjligtdetdriftenför den gör att ta emotsomegnagram
skallBankgirotclearingbanker.vissafråntillmagnetband och disketter

ochför CLIKKför PCprogramför underhållockså svarasystemavsvara
utbildningsmaterial.för gemensamt

påclearingregionalorganiseringen förförberedelser omfattarRiksbankens
inled-Bankföreningen;medfastställdai samrådregionerriksbankskontori

iochRiksbankens huvudkontorkontohållningningsvis med ett senare
regionalt.eventuelltskede
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CLIKK-systemet eller mindre färdigutvecklat kvarstårär ännu attmer men
lösa problemet med reskontran, dvs. hur bokföringen alla transaktionerav
skall ske. finns förDet närvarande inte utvecklat något reskontrasystem

krissituationer.för Det krävs för båda funktionerna för be-system att
talningsförmedlingen skall fungera. för varjeReskontran sköts centralt

bank. reservplan för bokföring förEn på plats kräver metod attenannan
föra kontosaldoställningar till bankernas lokalkontor. för dettaAnsvaretut
ligger hos varje bank och alla har inte vidtagit åtgärder för lösaatt pro-
blemet.

testades den första versionen CLIKK och enligtUnder slutet år 1992 avav
kravspecifikation förfungerade klanderfritt. EnBankföreningen systemet

tekniskatagits fram. godkänts bankernasandra version har Den har aven
frågan finansieringen inte löst. Denna andraär ännuexperter ver-men om

kravspecifikation för CLIKK-sion har utvecklats Arbetsgruppen förav
Även2.70 tekniskt korrekt,den första versionen CLIKKetapp av varom

förhållandenfungera defann arbetsgruppen inte skulle underatt systemet
den personalråda i kris. måste då hanteraskan Systemet av somsom en

varselfinns kan komma bytas med korttillgänglig och utanatt utsom
Eftersom sker undertid för uppläming. clearingarbete regelnämnvärd som

tidspress, CLIKK måstefann arbetsgruppen andra version tasatt en av
avsikt-fram skulle karaktäriseras användarvänlighet, säkerhet motavsom

in-felhantering manuella val ochlig eller oavsiktlig minimumsamt ett av

grepp.

och PrivatgirotBankgirot

verk-Bankgirot kanAlternativ lokalisering för Bankgirot saknas. Slås ut
närvarande 50inte bedrivas. Bankgirot har församheten längre personer

reservkylsystemtvåBankgirot har olika bl.a.krigsplacerade. reservsystem,
verksamhetenupprätthålladatorerna, för i viss utsträckning kunnaför att

från Bankgirot kan verk-beräkningarkris- eller krigssituation. Enligti en

9 BASIKi har färdigutvecklatdet Norge reskontra-systemProblemetär ettmotsatta som -
clearing-system.utvecklatingetmen-

Kravspecifika-7 två skrifter programberoendefrågor i CLIKK 2 ochvidareSe etapp
1993.i båda den 14december2, upprättade arbetsgruppention för etapppc-program av

15-13295
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samheten drivas i maximalt månader tillgången till tillreservdelarsex om
datorerna upphör.

Privatgirot affärsbankema utom Sparbanken Sverige och Post-ägs av
girot. Privatgirot har cirka miljoner1,2 kunder och datautrustningegen

in sig i Bankgirotshyr lokaler. Privatgirot administrerar över-ävenmen
föringar mellan privatgirokonton och postgirokonton. Efter registrering av
postgiroblanketterna tillskickas uppgifterna, normalt via datamedia, vidare

Postgirot. Privatgirot särskild beredskapsplanering. Om verksam-saknar

inom Privatgirot inte fungera, får flyttas till respektiveheten kan den ut
banks lokalkontor.

Fondhandlareföreningenvärdepappersföretagen8 6
.

Under ledning Svenska Fondhandlareföreningenhar utarbetats rapportenav
Beredskapsplanering Aktiehandel.inom fondhandeln, Rapporten utgör ett

fondhandeln kan behöva fatta i bered-underlag för de beslut inomman
avtal Bankföre-skapsfrågor. tecknat medFondhandlareföreningen har ett
stödja värdepappers-ningen åtagit siginnebär Bankföreningen attattsom

tillhandahålla information,företagen i deras beredskapsplanering attgenom
vid kontakterintressenutbildning och övningar bevaka företagenssamt att

företag. Avtaletandramed myndigheter, samverkande organisationer och

tillhandahåller sinaberedskapstjänstersådana Bankföreningenavser som
i fråga bankernas verksamhet med värdepappershandel.medlemsbanker om
kraft maj reviderats i majAvtalet trädde i den 1990 och har 1994.1

begränsad till aktiemark-praktiska skälRapporten och ekonomiskaär av
förhållanden.värdepappersföretagensnaden och i hög grad inriktad

torde emellertidslutsatsergrundläggande utgångspunkter ochRapportens

beredskapsfrågor inomför eventuell utredningvärde av pen-vara av en
tordebankerna i alltning- och derivatmarknadema. För väsent-rapporten

aktiemarknadsomrâdet. I redovisas itillämpbar påligt rapportenvara
i olika krissituationer vilken bered-verksamheten påverkas ochdetalj hur

påfrestningar medföra.för de kris kanbehövsskap mötaatt som ensom
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l värdepappersföretagens beredskapsplanering syftarrapporten attanges
till kunderna, med begränsad service, skallän kunna handla medatt om
värdepapper landets eller företagets försörjning för på-även utsättsom
frestningar. Fondhandlareföreningens beredskapsplanering går i påstort ut

värdepappersföretagen skall fortsätta med sin normala verksamhet såatt
länge det möjligt och verksamheten till rådande förhållanden.är anpassa
I planeringen ingår nedtrappning exempelverksamheten. Somen av
följder kris brist faranpå vitala reservdelar till datorer ochnämnsav en

EMP. Fondhandlareföreningen påtalar samordningvidare viktenav av av
beredskapsåtgärdema mellan marknadens och värdepappers-parter attav
företagen blir registrerade krigsviktiga företag K-företag vilketsom - -
skulle medföra tvingande beredskapsplaner. Planering-plikt upprättaatten

innefattar vidare bl.a. för persondatoraltemativ. Ettsystemskiss etten en
sådant förutsätts VPC via diskett ellerkunna kommunicera medsystem
manuella rutiner.

Värdepappershandelns volym varierar normala förhållanden.underäven
kris kan variationernaUnder utvecklingen komma bli än störreattav en

grund värdepappersinnehavama vill sina positioner ochattav ur
likvida medel. Arbetsbelastningen blirskaffa sig beroende krisut-av om

vecklingen långsam forcerad. Värdepappershandeln högeller i gradär är

beroende fondbörsens funktion, varför beredskapsplanemaoch VPC:sav
måste samordnas med dessa organisationer.

praktiska synpunkter: FleraI redovisas avslutningsvis någrarapporten
Omställning till bered-värdepappersbolag använder datasystem.samma

för de värdepappers-skapssystem tycks därför inbjuda gruppvis lösningtill
bankerbolag de flesta hållerutnyttjar Andra bl.a.system.som samma - -

gäller fram-sig förhållandenmed unika Under alla attsystem.egna,
och tidskrävande.ställning eller modifiering dataprogram kostsamtärav

går och delar påDärför arbetsgruppenrekommenderar att sammanman
sådantanvändas alla. Ett utveck-kankostnaderna för systemett avsom

fullpåbörjas i så god tid det med säkerhet kan ilingsprojekt bör att tas
Beredskapsåtgärdema bör regelbundet ochdrift behövs. överdetnär ses

till ändrade förhållanden.modifieras hänsynmed
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8.7 VPC

med utformningen det kontobaserade värdepapperssystemetI samband av
FörstudienK-företag, beredskapsfrågor.VPC, vissautredde är ettsom

april 1987. till-dagtecknad den 15 Rapportenresulterade i rapporten
ÖCB utgår VPC:s planeringden erinran. Iställdes lämnade utan stortsom

Fondhandlareföreningens. Detfrån grundförutsättningar t.ex.somsamma
administre-VPC inteVPC:s planering gjordes dåkan anmärkas ännuatt

handeln penningmarknaden.rade

normala verk-krig denplanering för kris ochGrundtanken i VPC:s är att
finnaDärför måstemöjligt.skall fortgå så längesamheten ut-mansom

verk-för det fallfunktionstidordinarieförlänga det attvägar systemetsatt
inkallelsertill följddrabbas påfrestningarsamheten skulle av per-avav

eller lik-kommunikationsavbrottreservdelar till datorerna,sonal, brist
metod förfungerar måsteinte längrenande. När datorsystemet en annan

Somkunna i bruk.förberedd ochfortsatta funktion etttassystemets vara
införa heltdiskuteras möjlighetentillalternativ VP-systemet ettattav

värdepapperssystem.datorlöst

brist påteleavbrott,datordriften hotas vid elavbrott,normalaDen reserv-
luftkonditioneringsanläggningförbrukningsmaterial, avbrottdelar och

VPC harkanpersonalbrist. det sammanhangeteller I nämnas ettatt
datorrutinernaochavbrottsfrittreservelverkständigt startklart atttypav

kortareklararliknandeomstartrutiner ochuppbyggda medär av av-som
reservkraftanläggningentilldrivmedelviktigt behovetbrott. Det är att av

reservdelar ellerfrågaifunktionssäkerheten,liksomöver t.ex. omses
undersöka vadanledningfinnsutbildad personal. Detbrist att som

vad gällerkris ochiuppkopplade teleförbindelserfastahänder med somen
dataleverans viabyggda påreservrutinerVPC hasituation. böri sådanen

finnspersonaloch kompetentnödvändigLika viktigtmagnetband. attsom
VPCunderhåll.för teknisktpersonaltill kunnigtillgångenhos VPC, är

katastrof. Planens.k.vidmakthållas viddriften skallfast hurhar lagt en
belastning,fördeladreservmaskin,reservlokal,omfattar backup-avtal,
plan kunnatordeutsträckningservice I vissnedgradering etc. sammaav

skall kunna för-beredskapstidunderför VPCanvändningtillkomma att
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långa datordriften. Det dock sannolikt tillgången backup-kapacitetär att
kommer mycket begränsad.att vara

VPC i första hand hålla så länge möjligt.igång stordatorernaattavser som
När stordatorema inte längre kan användas måste övergång ske till alter-

nativ teknik. l alternativ, vilka i varierande gradrapporten treanges
fjärmar sig från det normala systemet.

Central kontoföring VPC

manuella
b persondatorstödd

Decentraliserad kontoföring hos kontoförande institut2.

huvudkontora
avdelningskontor; kontobevisb på med

på avdelningskontor; kontobevisc utan
Återgång till fysiska värdepapper.

förutsättning gäller beredskapsrutinen uthållig-Som allmän skall haatt en
år och kunna två veckor efterhet minst beslut.startasettav

utkastenavslutningsvis till alternativa systemlösningarI attrapporten anges
krav och önskemål och analyseras tillsam-intressentemasbör prövas mot

värdepappershanteringen.övri aktörer inomförmed representanter gamans
mellan VPCbygger på samspelEftersom kontobaseradedet ettsystemet

utformas iberedskapsrutinerkontoförande instituten mäste allaoch de

samförstånd.

8.8 Fondbörsen

för ned-K-företag, personalplaneringhar vissFondbörsen, är ett ensom
dock% normala. Börsen saknarcirka 70 denbantad verksamhet av

utlokalisering och saknareventuell verksamheten ävenplanering för aven
samarbetekrig. Visstför skall bedrivas i kris ochplaner hur verksamheten

efter-Fondhandlareföreningen,med VPC ochi beredskapsfrâgor sketthar

liknande. Börsensrespektive verksamhet störstaproblemen för ärsom
marknaden,ochmellan börsenproblem kommunikationenrör t.ex.
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vilket marknaden skall få information aktiekurser En ned-sätt om m.m.
bantning verksamheten innebär börsens tjänster får i anspråkatt tas avav

första institutionella och i andra handi hand de placerarnastörre av
allmänheten.

8.9 OM

OM omfattar bl.aGruppen AB moderbolaget i koncernär en som
kallas nedandotterbolagen OM Stockholm och OMLX. DotterbolagenAB

clearingverksamhet i Sverige ochOM. Genom OM organiseras börs- och

länkade med varandraStorbritannien. två dotterbolagen börsernaDe är--
svenska derivatpro-internationell handel i bl.a.och erbjuder en gemensam

dukter.

driftstörningar i data-första handOM:s beredskapsplaner sikte pâ itar
efterclearingverksamhetenkunna fortsättahanteringen. För snabbtatt en

alternativ plats.backup-anläggningdriftstöming har OMstörre en
backup-anläggningen.varje tillförsOM:s clearingdatabaser övernatt

Även överförs. De avslutoch marginalsäkerhetsdatabaserreskontra som
clearing-ielektroniska handelsplats lagrasOM:s momentantgenereras

förbindelsenOmsåväl backup-anläggningen.hos OMdatabaserna som
handelstid, säker-brytas underOM och backup-anläggningen skullemellan

databaser kommerbackup-anläggningensställer systemprogramvaran att
tvåhar såledesBackup-anläggningendå förbindelsen åter intakt.ikapp är
gåravslut inteså dagensdubbellagra alla avslutfunktioner, dels attatt

pågåendedatabaserna underordinarieförlorade vid utslagning deen av
möjliggöratidoch inom rimlig kunnahandel, dels enkelt sättatt ett en

kontrakt.clearing interbankhandladebegränsad av

driftstöming kunnaeftermålsättning inom timmarOM:s emotär taatt tre
förregistrera dessaprodukter,OM:savseende samtligainterbank-avslut

säkerhets-medlemmar,telefon medfax ochkommunicera viaochclearing

och VPC.banker

skall vidtasför de åtgärderredogörelsefinns ut-I planen omsomen
Uppstartningstidentill plats.måste skeverksamhetenflyttning annanav
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den alternativa platsen beräknad till tvâ timmar. Därefter finns möjlighetär

producera avräkningsnotor, säkerhetsnotor, betalnotor och nöd-att annan
vändig information för vidare distribution till medlemmarna. Sedan

backup-anläggningen frånställts skuggdrift till katastrofdrift kommerom
handeln gå till följande Avslut direkt mellan medlemmar-sätt. görsatt

meddelar avslut till OM via fax. OM in avsluten i sittstansarna, som
fördatasystem matchning. matchade inblandadeavslut meddelas med-

lemmar successivt skall åtgärdasoch dessa. OTC-handel påbörjas sedanav
fått informationmedlemmarna vad tills vidare gäller.om som

8.10 Beredskapsplanering i andra länder

totalförsvarsplaneringSveriges i viss mån unik. Den skiljer sig frånär

andra länders sin helhetssyn, utifrån centralt fast-dvs. attgenom genom
ställda hotbilder med väl samordnade förberedelser täcka alla viktiga

samhällsfunktioner. nordiskaLiknande verksamhet förekommer bara i våra

grannländer, verksamheten där lika omfattande iinteäven ärom som
Sverige. har markerats främst Finland, där bered-Helhetssynen i en ny
skapslag försvarstillståndslag kraft lagaroch trädde i år 1991. Dessaen ny

befogenheter och kanregeringen extraordinärt under olika kriserstorager
överordnade all lagstiftning. kan tillämpas inteLagarnases som annan

bara under olyckor.säkerhetspolitiska kriser vid Lagarnaävenutan stora
har kompletterats till omfatta finansiell verksamhet.ävenattsenare

För beredskapsplaneringen upplagd i olika länderundersöka hur äratt
ekonomisk politik undervände sig Finansdepartementets arbetsgrupp för

förfrågankriser och i krig SOU 1992:75 under hösten 1990 med tillen
de ambassadema lämnadesvenska ambassadema i antal länder. Denett av
informationen beredskapsplaneringensganska splittrad bild upp-gav en av
läggning förekom. I deoch omfattning, i den mån sådan huvudöver taget
flesta strategiska områdenländer avsåg beredskapen endast vissa som
försörjning strategiska industrivaror Hit hörmed energi, livsmedel, osv.

valutapolitik. dessa det iutrikeshandel och Inom områden farmsäven
säkerhetspoli-flertalet länder lagstiftning tillämpas främstockså underatt

berördatiska kriser. för beredskapsåtgärdema låg i regelAnsvaret

ministerier och i vissa fall hade för samordningen.ministeriumett ansvaret



1995:125SOU136 Beredskapsplaneringen

området farmsfinansiellaberedskapen detspeciella uppgifterNågra om
alltid beredskapemellertid inteinnebärinte i detta material. Detta att

centralbankensförvidtagit förberedelseromrâdet. Tyskland harsaknas
också diskuterathareller krigssituationer. Mani spännings-agerande

allvarligafungera vidbetalningsförmedlingen skallkreditpolitiken och hur

datorstöd.fallistörningar, ävenvärsta utan
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9 De finansiella institutens beredskap

9.1 Institutens beredskapsplaner

Enligt direktiven utredningenskall också kartlägga beredskapen på det
finansiella omrâdet. Kartläggningen inriktats finansiella insti-har pâ de stora

och sammanslutningarna. De aktörernas beredskap speglar bered-störretuten
skapen hos de mindre. Under 1980-talet och i början 1990-talet pätogsav -

VPCinitiativ framförallt Bankföreningen, Fondhandlareföreningen ochav -
Instituten vidkrafttag för höja beredskapen hos de finansiella instituten. haratt

sin beredskapsplanering från i sårbarhet följerutgått huvudsak den avsom
Åtgärderdator- och telekommunikationsberoendet. vidtagits förhar t.ex.

för kylanläggningar elförsörjningsanläggningar.datorer, ochreservsystem

krig.Det finansiella måste självklart fungera i kris och Somävensystemet
budgetpropositiontidigare regeringen också i 199495 årsnämnts attangav

funktionsmålet för Finansiella tjänster preliminärt skulle innebära verk-att
inom höjd beredskap behovetsamheten funktionen skall bedrivas så underatt

penningmedel finansiella tjänster kan tillgodoses.kontanta och övrigaav

i varje situationfinansiella uppgifterEn det viktigaste är attsystemetsav
l det avseendet finnstillhandahålla fungerande och effektiva betalningsvägar.

Postgirot enligt sini skallbrister den nuvarande beredskapsplaneringen.
flyttas tillbehöver andraberedskapsplanering, för den händelse verksamheten

Systemet inte lokaltaktivera Postgirotlokaler, vad kallar lokalt ärsystem.ett
utlokaliseras tillegentlig mening innebär verksamheteni endastutan att en

prioriterade postgirokontonainkluderar endast de s.k.plats. Systemetannan
till hantering endast kontoni april 1994 cirka 21 000. En övergång dessaav

betalnings-praktiken Postgirots övrigaenligt utredningens mening iinnebär att
ochtillräckligt myndighetersförmedling upphör. Det inte endastär att

möjlighetbrist Bankgirotbetalningar kan utföras. En hosK-företags är att
utlokalisera verksamheten.saknas att
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Bankföreningen har utvecklat CLIKK-systemet. I skall, sedansystemet
riksbanksclearingen vid huvudkontoret i Stockholm upphört fungera elleratt
delar landet avskurits från clearingen, betalningar utföras ochkunnaav av-

reservrutinregional nivå. användasvecklas Systemet är även avsett att som
Bankgirot inte upprätthålla sin betalnings- ochför den händelse längre kan

enligt utredningensclearingverksamhet. En brist i CLIKK-systemet är upp-
fattning fortfarande för decentralisering bankernasdet saknas planatt aven
inlåningsreskontra. vidare prioriterade kontonDet oklart hur medär systemet

skallfungera, vilka kontonskall kunna skall bestämma somvem som
prioriteras oprioriterade konton Tankenoch vad händer med är attetc.som

beredskapstillstândSverige befinner sig iCLIKK-systemet skall användas när
Bankgirotdataclearing Riksbankenseller krig och normal via huvudkontor och

möjlig.inte längre är

i avsnitt Finansinspektionen i detDe brister påtalats detta bör beaktassom av
med beredskapsfrågor.framtida arbetet

i framtidenBeredskapen9.2

Finansiellaväsentligt datoriserad.finansiella verksamheten i alltDen är
tillOrsakenhelt datorstöd.tjänster tillhandahålls endast i fåtal fall utanett

internationaliseringentekniska utvecklingen ocksådetta inte bara denär utan
giro- ochi frågaDet i vissa fallde finansiella marknaderna. är t.ex. omav -

rutiner.möjligt återgå till manuella Förkontobokfdringssystemen inte attens—
datorhaveribörsverksarnhet, skulle ellerfinansiell verksamhet, ettt.ex.annan

Utredningens uppfattningsvårigheter.kommunikationsavbrott medföra stora
till såsyfta längeberedskapsplanering i första hand skalldärför allär att,att
telekommunika-driften ochpraktiskt möjligt, upprätthålla datorernadet är av

endastrutiner förekommaBeredskapsplanering manuella börtionerna. omav
delvis datorstöd.finansiella tjänsten i utföras helt ellerden fred kan utan

allvarligaförberedasrutiner fram och för underManuella bör arbetas att
sista tillstånd fåråtgärd. I datorlöstkrissituationer finnas till hands ettensom

tjänster kanfinansiella tjänster inte kan utföras. Sådanavissadet attaccepteras
elleri skede andra.eventuellt utföras ersättasett senare av

finansiella institutentill i deFinansinspektionen har beredskapen äratt attse
för det finansiellainspektionens uppgift fastställagod. Det är att normer
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finansielladeverksamhetberedskapsplanering och för denområdets som
krigssituation. En förstakris-bedriva i ellerinstituten kunna förväntasbör en

bedrivas underinspektionens verksamhet skall kunnaförutsättning för ävenatt
myndiginspektionen krigsplaceraspersonalen pålcrigsförhâllanden är att

heten.

godskyldiga haframhållits,instituten tidigarefinansiellaDe är, att ensom
Med godsundhetskravet.följai Detta harverksamheten.beredskap ansetts av

förnödvändiga åtgärdervidtainstitutens de skallför delberedskap attavses
Institutenkrig.i kris ochbedrivasverksamheten skall kunna även svararatt

till-kostnadermedför. Deberedskapsarbetetkostnadersjälva för de somsom
bestridsberedskapsplaneringenföljdâsamkas tillsynsmyndigheten genomav

tillsynsbidragen.de s.k.

enskilda institutet imed detFinansinspektionen tillsammansåliggerDet att
och planerafinns behovreservrutiner detvilkasärskilt bedömavarje fall attav

tillFinansinspektionen skallbedömning.ledning dennamedberedskapen seav
tänkbaraomfattarberedskapsplanfinansiellt institutvarje upprättaratt somen

vidtas förrespektive behöver mötavidtagitsstörningar och de åtgärder attsom
beredskaps-tillställningstagandeninnehållaRiskanalysen börstörningarna.

tekniskverksamheten,nedtrappningpersonal, lokaler,frågor rör t.ex. avsom
centralamening talar denEnligt utredningensreservrutiner.utrustning och

innehar, förVPCochfondbörsenBankgirot, Postgirot, attställning bl.a.som
detställe äntillgång tillinstitut bör harespektive annatreservsystemett

i gång inomkunnabör sättasverksamhetsstället ochvanliga reservsystemetatt
givetvisavseendeni dessa ärställaskraven börtid. Hur högtmycket korten

finansielladetförharverksamhetenvikt aktuellavilken denberoende på
funktionsförmâga.stabilitet ochsystemets

institut,finansiellasådanatillFinansinspektionenpåankommer attDet att se
K-före-klassificerasfinansiellaviktig roll i detspelar systemet, somsom en

skall kunnakrigsviktiga företagtillK-foretagsklassificeringen syftar atttag.
reservdelar,i frågaransoneringssiuiation förtur t.ex.iprioriteras och omen

det inte givetmeningutredningens är attEnligtteleförbindelser.personal och
Inspektionen får urvaletgöraK-företagsstatus.fåfinansiella aktörer skallalla

bankaktiebo-funktion. Definansiellalcriteriema för det storautifrån systemets

85.199596:50Jfr s.prop.
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lagen, Bankgirot, VPC, fondbörsen, OM, de bolâneinstituten och destora
försäkringsbolagen enligt utredningen självklarastora är K-företag. Mindre

institut små banker och enskilda värdepappersföretagt.ex. eller kredit-som
marknadsbolag, inte nödvändigtvisär oumbärliga för finansielladet systemets
funktion. Det finns dock inget hindrar dessa institut träffar avtal medattsom
andra finansiella institut, K-företag, biståndär i kris krig,ochsom t.ex.om
ifråga finansiella tjänster eller utrustning.om

Det viktigtär all beredskapsplanering efter hand till förändringaratt anpassas
i samhället det gällernär teknologi på data- och kommunikationsornrådena.ny
Det finns risk för beredskapssystemen föråldradeär de skallatt närannars tas
i bruk.

Stordatorsystem känsligaär eftersom de innebär centraliserad hantering.en
Ett decentraliserat däremot har fördelen det krävs störningarsystem påatt
flera platser för skall slås helt. Det finns därföratt starka skälsystemet ut att
diskutera följderna de centraliserade datorsystemen det finansiellaav om-
rådet. I sammanhanget bör kapaciteten hos moderna persondatorer beaktas.
Med decentraliserad hantering kan sådan hanteringävenen mer man, om en
eventuellt skulle medföra ökade kostnader, enligt utredningens mening uppnå

säkerhet. Ettstörre decentraliserat baserat på persondatorer medförsystem att
det vid avbrott i telekommunikationema ändå kan möjligt behållaattvara
kontakten med andra institut, skicka data på disketter.t.ex. överattgenom
Det möjligt heltär inte beroendeatt ett är centraltnytt system, som av en
placerad datoranläggning, avgörande kan förenklasätt och förbättra be-ett
redskapen på det finansiella området.

Av redovisningen i 8 kap. framgår svårigheterna såvitt gäller betalnings-att
inte i först hand förknippadeär med den mängd informationsystemet som

skall överföras. Persondatorer har sådan kapacitet mängden dataattnumera en
inte något problem.utgör Problemet i stället i utsträckningär hur in-stor
fomiationen tekniskt skall överföras mellan deltagarna de finansiella mark-
naderna. Datasystem måste ha kapacitet klara påfrestningar olikaatt av av
slag. Exempelvis får kraftigoväntad, ökning antalet transaktioner inteen av
medföra slås Om datasystemet skulle bliatt utslaget,systemet ut. skall ett

snabbt kunna i bruk. På datasystemen måstereservsystem ställastas kraväven
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backup-funktioner. iVid avbrottkortarefysisk säkerhet ochpå hög
institut övergå till enbartbetalningsförmedlandemåsteverksamheten att

kommunikationerna åter fungerarochbetalningar. När datorernaregistrera
bokföras.betalningarna verkställas ochkan

enligt utredning-måstebetalningssystemetBeredskapsplaneringen i fråga om
betalningsvägarfungerande ävenmening utgå från beroendet är stortatt avens

tillgång tillharprivatpersonerviktigt ocksåenskilda Dethos är attpersoner.
geografisknågonbetalningar kan skebetalningsmöjligheter ocholika utanatt

bundenhet.

Genom denbankerna.flyttas mellanpå medelbyggerBetalningssystemet att
och andramellan bankeroch skulderfordringarclearingen avvecklass.k.

inte kantelekommunikationernaordinarie data- ochinstitut. Om definansiella
successivttänktCLIKK-systemetbankernas delupprätthållas för attär --

led,flyttas nedclearingeninnebär i principSystemeti stället. ettträda att
nivå ochlokalsker påföljd clearingen i huvudsaktillvilket får att tran-att

disketter.viaregionkontortill bankenssaktionsinformationen överförs
kontorsorganisa-endast denberörclearing transaktionerRegional egnasomav

bankerTransaktioner med andravid regionkontor.tionen sker bankens sor-
Riksbankens kontor,viddisketter skerdiskett och utväxling sådanateras av

Detta kontorriksbankskontoret.tillsamtidigt clearingnota avlämnasdär en
I dentill sitt huvudkontor.clearingsummornai sin möjligt,meddelar tur, om

denfungerar, kanMini-RIXellerRiksbankens ordinarie RIX-systemmån
datorlöstIi centralbanken.datoriseratslutliga avvecklingen fortfarande ske ett

antaleteftersommanuellt,clearingenkunna hanteratillstånd torde Riksbanken
transak-cirka 500litetjämförelsevistransaktioneroch antalet ärkonton

brutnahuvudkontormed Riksbankensförbindelsernationerdag. Skulle vara
clearing-förkontonbehovvidriksbankskontoren öppnalång sikt kanäven

slut-skulle kunnaoperativtinteidag visserligenCLIKKdeltagarna. är men
kritiserats och dessharsikt.kort CLIKK-systemetrelativtutvecklas på

antaldethandlatbl.a.Kritiken harifrågasatts.funktionsduglighet storaom
avdelningskontorregionkontorriks-mellancirkuleraskalldisketter som

uppfattningutredningensemellertid enligtfarhågorbankskontor. Dessa är
litetavdelningskontordisketter ärantaletöverdrivna med tanke att per

operativt,inteockså ärframhäverKritikerna10cirka st. att systemet

72 2461993:114SOUJfr s.
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eftersom det fortfarande saknas för bokföring transaktionerna,ett system av
dvs. reskontra-system. Finansinspektionen uppmanade i skrivelse i aprilett en
1995 Bankföreningen slutföra CLIKK-projektet så bliratt att systemet
operativt under första hälften år 1996. Inspektionen i skrivelsenav attangav
projekt denna alltid kommer i behov modifiering ochart attav vara av
förbättring i takt med ändrade förutsättningar teknikensoch utveckling, men

det viktigt det finnsär i beredskap, i brukatt att ett system att ta om
situationen skulle kräva det. Utredningen delar detta synsätt.

CLIKK bygger decentraliserad datahantering. Ett sådant inteen system var
möjligt för trettio år sedan, stordatorsystemen började byggasnär upp.
Bankernas stordatormiljöer alltså i viss mån resultatet tidensär denav
tekniska begränsningar. Skulle bankerna bygga i dag, det utred-ärett system
ningens uppfattning sannolikt skulle välja decentraliserad lösningatt man en
baserad PC-hantering. Vissa bedömare har hävdat PC-baseratatt ett system
sannolikt skulle billigare stordatorsystem.än ettvara

Decentraliserad datahantering medför enligt utredningens mening ökad
Framtidenssäkerhet. datorsystem på det finansiella området därförbör vara

decentraliserade och baserade på PC-hantering. Decentraliseringen medför att
störningar i delar inte nödvändigtvis slår hela Påsystemet ut systemet.av upp-

utredningendrag har f.d. bankdirektören Kjell Hagelberg angivit hur data-av
hanteringen i bankerna kan komma i framtiden bilagase 4. Hansatt utse
slutsatser kan tillämpas finansiella institutandra banker.även Kjellän
Hagelbergs slutsats delas utredningen decentraliseradär attsom av en— -
datahantering tekniskt möjligär och ekonomiskt försvarbar.

Inom Försvarsmakten har under lång tid pågått decentralisering data-en av
hanteringen. Redan under 1970-talet påbörjades arbetet med då gickvad som

Överbefälhavarensunder benämningen Struktur 90. Numera talar man om
ÖBinformationssystemstrategi ISS Försvarsmaktens informationstekno-och

logiska strategi FM ITS, vilka övergripande,den förra denav avser mer
långsiktiga inriktningen informationssystemutvecklingen. Denna utvecklingav
innebär bl.a. myndigheter på varje ledningsnivå i försvaret skall ha tillgångatt
till informationssystem för ledning anpassade för respektive myndighets
specifika behov datakommunikationernaoch skall fungera effektivt i såvälatt

T 1995-04-12, 2019-95.Dnr
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landsomfattande RRV arbetar medlokala Det kan nämnasnät. även attsom
informationriksredovisning. I skall allförett nytt system statens systemet

finnas parallellt olika i Sverige. Slås verksamheten platsplatser ut en
redovisningen direkt plats.kan fortgå på annan

Betalningsförmedling i olika central del bankernasformer utgör ut-en av
inom detta område.tekniska utvecklingen mycket snabblandsrörelse. Den är

effektiva betalningsvägartillmötesgå företagens krav gränsernaFör överatt
WorldwideSociety forSWIFTdet s.k. SWIFT-systemet skapats.har bl.a.

internationellt data-Telecommunications bankägtlnterbank Financial är ett
betalningar mellan bankerinformationvia telenätet förmedlarsystem omsom

Östern internationel-sofistikeradeFjärran De alltmeri USA, Västeuropa, osv.
Även tillåtergångsårbara. här kanbetalningssystemen i hög gradär en

tids-mycketförhållandenrutiner visa sig svår och under allatidigare vara
nivåer. såledesolika Detbristande kompetenskrävande pâ grund ärav

upprätthållasbetalningstrañk skall kunnainternationellproblem hurstortett
Tillräckligtelekommunikationernaoroligheter utomlands eller då störs.vid

internationellt samarbete.säkerhet uppnås endast genom

i vissafinns anledning deutvecklingen dettekniska överDen gör attatt se
institut. Kanske kankommunikationerna finansiellamellanavseenden sårbara

Kanske kanvia mobiltelefoner.kommunikationer skötasframtidens t.ex.
krissitua-ifinansiella transaktioneroch andrainformation betalningar enom

radiobase-militära försvaretsdettion via svårstördasändas systern t.ex.som
informationkanLuLlS. I dettaluftlägesinformationssystemrade system

vanliga persondatorer.ochsändas tas emot av

mellanrum. Rutinernajämnamedviktigt beredskapsrutinemaDet år att testas
för denfungerar,de äveninte endast för kontrollerabör utan attattatttestas

till övning.möjlighet Detfå ärrutinen skalltänkt handhapersonal är attsom
ochutformarinstitutviktigt samarbetar systemäven att gemensammasom

beredskapsrutiner.

förinomskerberedskapsplaneringför denUtgångspunkten ramensom
sedan hot-förflutit några århotbilderna. Det harde s.k.totalförsvaret är
förändratsbilden i Europa harsäkerhetspolitiskabilderna fastställdes och den

7 113.SOU 1989:107Se s.
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i flera avseenden sedan dess. Det enligt utredningens mening väsentligtär att
alla medvetna och för förloppet bliplanerar kan helt Detär att ett annat.om

dessutom, tidigare framhâllits, viktigt beredskapen omfattar ocksåär attsom
krissituationer säkerhetspolitiska.andra deän
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10 Fullmaktslagstiftningen

10. Fullmaktslagarna1

FÖRSLAG: bemyndiganden reglerarDe och andra bestämmelser som
ifinansiell verksamhet i kris och krig samordnas och samlas lag.en

Krigsförsäkringsutredningeni föreslagna lagenBestämmelserna den av
kris- och krigsförhållanden överförsförsäkringsverksarnhet underom

lagen.oförändrade i sak till den nya

bedrivits med målsättningen de regler skallUtredningsarbetet har att som
vid störningar det finansiella området skall enkla ochtillämpas vara

fredstid. fullmakterStörningar såväl i krig i Deenhetliga. kan uppkomma som
vid finansiell verksamhet börtänkta i kraft störningar påär sättasattsom

möjliggöra kraftfulla åtgärder.enhetliga ochdärför samordnas för att

finansiella innebäraområdet kanEn fullmaktslag på det sägas att stats-
förhållandensig under extraordinära temporärtförbehållermakterna rätten att

extraordinära karaktärSituationensmarknaden. görändra spelreglerna på att
ingåendeföregås dentillgripas snabbt och såledesåtgärder behöver attutan av

för-i lagstiftning under normalanödvändig samband medprövning ärsom
intestyrmedel och det gårkraftfulltFullmaktslagenhållanden. mycketär ett

statsmakterna på dettafrån de långtgående befogenheter sättbortse attatt som
osäkerhetekonomiska Spelregler. Dennaframtidafår, skapar osäkerhet om

fullmakterfunktionssätt. Vidsträcktanegativa effekter ekonominskan ha på
tillämpaMöjlighetenproblem från rättssäkerhetssynpunkt.kan skapa även att

skälstarkasituationerfullmaktslagarna måste därför till närbegränsas att avse
fullmaktslagstiftningen iså långtgående ingrepp. Etttalar för beslut sättaatt

kortsiktigamellanavvägningtillämpning förutsätter givetvis noggrarmen
effekter.negativaoch beståendefördelar mer

7’ l99293:l26.Sebl.a. prop.
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Verksamheten på finansielladet området spelar avgörande roll fören
stabiliteten i samhällsekonomin, inte minst i kris- orostider.och Under sådana
förhållanden kommer det finansiella för störningar.utsättassystemet att
Orsakerna härtill kan flera, exempelvis makroekonorniska faktorer,vara
materiella skador orsakade krigshandlingar, störningar frånav som emanerar
de internationella finansmarknaderna finansiellaInte sådana institutetc. ens

klassade krigsviktiga kan i krigssituation fåräkna medär attsom som en
tilltillgång lika under normala förhållanden. När det gällerstora resurser som

de allvarligaste stömingarna möjlighetermåste det därför finnas för statsmak-

ingripa. Frågan hur sådana ingripanden skall förberedas. En möj-ärterna att
lighet förbereda samhällets i framtida krissituationeragerande planeraäratt att
lagstiftning inte ifår kraft förrän det bedöms påkallat, s.k. skriv-sättassom

Åtgärdernabordsförfattningar. i fallet tilldet vad under rådandeanpassas som
förhållanden behövligt. Den svenska lösningen, redan i fredstid stiftaattanses

lag de i olikaundantag och åtgärder får förekommaen som anger som
krissituationer, inte vanlig i andra lösning har klaraländer. En sådanär

fördelar såväl från praktisk till isynpunkt med hänsyn behovet attsom av
förväg klargöra under vilka förutsättningar beredskapsplaneringen skall ske.

Utredningsdirektiven i fortsättningen finnasutgår från det också skall be-att
redskapslagstiftning aktuellt slag.av

bemyndigandenaReglerna och finansiell verksamhet ochrör ärsom som
användas i kris krig, Samlastänkta och finns spridda i flertal lagar. be-att ett

i i krissituationstämmelserna stället lag, skulle aktörerna iha lättare atten en
snabbt få överblick Tillämpningsvillkoren i lagarnavad gäller.överen som

vidare inte enhetliga, vilket Krigsförsälcringsutredning-kan skapa problem.är
föreslog fullmaktslagstiftningen i försäkringsverksamhet underfrågaatten om

krigsförhållanden i bör fullföljas för hela detskall samlas lag. Denna tankeen
finansiella området. nödvändiga bestämmelser finansiell verksamhetAlla om
i kris och krig i finansiell i kris ochbör samlas lag, lagen verksamhetomen
krig. Härigenom kontinuitetuppnås konsekvens och saknas.den som nu
Integreringen bör därför innefatta försäkringsområdet.också Det är sam-ur

synvinkel ingen försäkringsföretag andrahällets skillnad mellan ochstörre
finansiella institut det gäller institutens funktion i det finansiellanär systemet.
Samordningen intebör dock omfatta sådanabestämmelser försäkringsområ-på

krigsskada ersättningregistrering och sedet för sådan skadaavsom avser
Krigsförsäkringsutredningens förslag till lag registrering krigsskada påom av

ersättningalternativt, för krigsskada egendom.egendom och, lag om
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underförsäkringsverksamhettillKrigsforséikringsutredningens förslag lag om
ii sak inarbetatsändringari principkrigsförhållanden harkris- och utan

Bered-bilaga 3.kris och krig sefinansiell iverksamhettill lagförslaget om
Försäkringi betänkandetbeskrivsforsäkringsområdetskapslagstiftriingen på

130.SOU 1994:krigsförhâllandenunder

påtillämpasavseddabestämmelsersamtligaföreslås således attDet att
finansiell verksamhetikrig samlas lageni kris ochverksamhetfinansiell om

och krig.i kris

kreditregleringslagenochValuta-10.2

FÖRSLAG: förskreditregleringvalutareglering ochBestämmelserna om
verksamhetfinansielländringar till lagenredaktionella överendastmed om

krig.ochi kris

övrigaoch deRiksbankenpåeffektfår omedelbarvalutaregleringEn
betalningar tillhandläggaskallvalutabankemaoch i synnerhetaktörerna, som

kapitalbetalningar kanochtjänste-Såvälfrån utlandet.och somsomvaru-
måstebetalningarför dessaövervakningssystemEttberöras.komma att

effekt. Enomedelbarfåkraft ochikansnabbtså det sättasutformas att
betalningstrañkensannoliktdärmed ävenutrikeshandeln ochreglering avav

säker-stadiumtidigtinföraskan behövautlandettill och från ett enav
allokeringriktigochtillförselnkanHärigenomkris.hetspolitisk enav varor

valutareglering kanförhållandetDetsäkerställas.produktion atttill inhemsk
i han-smidighetpåspeciella kravstadiumtidigtinföras ibehöva ett reser

detåtergå tillförhållandenalösning ochkanKrisenteringen. en snar
avvecklas, medkunnasnabbtdärför ettåtgärder börVidtagnanormala.

snedvridningari formnegativa effekterkvarstående t.ex. avminimum avav
konkurrensförhållandena.

betalningarallahaft, i dragideninnebar, attValutaregleringen när grovavar
S.k.bankväsendet.svenskadetgickutlandetSverige ochmellan genom

7‘ ff.llO1989:107SOUSe s.
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löpande betalningar betalningar för och import tjänstebetalningarexport samt
och betalningar ochräntor avkastning fria, medan kapitalbe-av annan var
talningar fick ske endast detta medgetts inär allmänna dispenser eftereller
särskilt tillstånd från Riksbanken. Det tillnärmast hands liggande medlet för

betalningarna till och från utlandet iatt styra önskad riktning och för fåatt en
acceptabel volym, åter införaär heltäckande valutareglering.att Valutareg-en
lering nödvändigär även kreditpolitiska medel skulle nödvändiga.om anses
Återinförande valutareglering dock förenatär med praktiska problem. Detav
kommer bli svårt för Riksbanken på kort tidatt rekrytera och utbildaatt ett

valutareglerare.tillräckligt antal

Det materiella innehållet i bestämmelserna rörande valutareglering och kredit-
reglering har inte närmare utredningen. Enligtöver direktiven skallsetts av
den lagstiftning nyligen lämnas åsido.över Hit hör valuta- och kre-settssom
ditregleringslagen trädde i kraft den januaril 1993. Det föreslås därförsom
endast vissa redaktionella ändringar. Följande anmärkningar bör dock göras.

I den valutalagstifmingen saknas underställningsskyldighet beslut enligtnya av
2 kap. 2 § forsta stycket valuta- och kreditregleringslagen. Enligt bestämmel-

kan regeringen vid valutareglering föreskriva Riksbanken för till-sen att ett
tillstånd valutatransaktion får viss avgift eller visst beloppta underut att ett

viss tid skall insatt konto i Riksbanken. Enligt den äldre valutareg-en vara
leringslagen skulle angivna föreskrift underställas riksdagens prövning. l moti-

till valuta- och kreditregleringslagen någon inskränkning i för-ven attanges
hållande till tidigare gällande inte avsâgs, vilket innebärrätt föreskriftävenatt
enligt nuvarande 2 kap. 2 § första stycket borde blivitha föremål för under-
ställning, 2 § jfr med 3 § andra istycket den upphävda lagense numera
1990:749 valutareglering se Ds 1992:69 62även ochom s. prop.
1992932126 33.s.

Valuta- och kreditregleringslagen behöver ändras Sverige blir deltagare iom
EMU:s tredje fas. Vilka ändringar behövs och hur dessa skallsom ge-
nornföras kan inte förutses förrän vilketpå inträdet i den tredjesättvetman
fasen sker.

TEnligt bedömning Utredningen svenskutrikeshandeli krislägenskulledet krävasen av om
cirka 100valutareglerarese SOU 1989:107 ll2.s.
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Betalningsväsendelagen10.3

FÖRSLAG: upphävs.Betalningsväsendelagen
föreskrifter be-särskildafår meddelaRiksrevisionsverket rätt att om

medelsförvaltning ochbetalningar,statliga myndighetersredskapsrutiner för
bokföring.

krigsför-möjligheter underregeringensreglerarBetalningsväsendelagen att
verksam-bankensföreskrifterfrån vissaRiksbanken dispenshållanden omge

förhållanden.under sådanabetalningssystemetstatligaoch dethet

visstihörande ellerefterbetalningsväsendelagen,enligt §får 2Regeringen
meddelakrigsförhållandenriksbanksfullmälctige, underframställningfall av

bankrörelserespektivemyntutgivningsedel- ochRiksbankensföreskrifter om
föreskrifterSådanaräkenskaper.Riksbankensoffentliggörandesamt avom

lag.eller iriksbankslagenföreskrivs iför vadi ställetgäller annansom annars
regler riksbankslagari äldrebestämmelserflertaletMotivet till dessa är att

i vissafrånRiksbankenhindraoch kunnaförbedömdes attsnävavara
vidtagafrånändamålsenligt ochpåbedriva rörelsen sättsituationer attett
bedrivaskyldigRiksbankenverksamhet ärlämpliga åtgärder. Den attsom

bedrivasverksamhet skallDennariksbankslagen.regeringsformen ochianges
bedrivas allt efterkanverksamhetsgrenarkrig. Andrai kris ochäven

bestämmelsenbehovsaknasprioriteringar. SåledesRiksbankens av enegna
betalningsväsendelagen.i 2 §

betalningsväsende-§enligt 4regeringensig i krig fårSverige befinnerOm
föreskrivariksbanksfullmäktige,möjligt ha samrått medefterlagen, att om

postgiroutbetalningskort ochinlösaskyldigskallRiksbankendels attatt vara
ellermyndighetkommunalellerutfärdats statligdirektutbetalningskort, som av

ÖCB utbetalningtillstånd görafåttpostgirokontoinnehavare attavsomannan
betalningskallangivna kortdelsdirektutbetalningskort, emottasmed somatt

medgettspostgirokonto, rätt attmyndighet. Innehavarestatligtill somav
obegränsadprincipi rättmedges attdirektutbetalningskort, kananvända en

kontot.övertrassera

7‘ 176.1957Prop. nr
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Syftet bakom det krigstida betalningssystemet myndigheterär och K-företagatt
inte skall komma sakna betalningsmedel. Systemet innebär dock iatt praktiken

myndigheter och K-foretag har obegränsadatt dragningsrätt på SCR, eftersom
förutsätter Riksbanken skyldig lösa insystemet är de alternativa be-att att

talningsmedlen. Det framförallt dennaär del betalningssystemet underav
krigsförhållanden har kritiserats. RRV påtalade redan år 1978som att

föråldrat. RRV har påtalatsystemet utformningen detaljföre-var attsenare av
skrifter avseende förfaringssätt rutineroch det ekonomiadministrativa om-
rådet inte är angelägenhet hör hemma statsmaktsnivå. Med hänsynen som
till ekonomiadministrativa rutiner ständigt förändrasatt mindredet lämpligtär

rutinerna i författning. En sådanatt reglering kan hindra utvecklingenange
och revideringen.

Det har aldrig skapats någon beredskapsrutin avseende direktutbetalningskort
enligt lagens bestämmelser. I denna dei har lagen varit obsolet sedan sin till-
komst. Det tänkta bygger på indelning den statliga redo-reservsystemet en av
visningsorganisationen i huvudförvaltningar och underförvaltningar. Denna
indelning upphörde för många år sedan. Reglerna betalningssystemetom

krigsförhållandenunder främst myndigheternas betalningar ävenavser men
K-töretagens. Flertalet K-företag icke-statliga och skulle enligtär lagen få en
obegränsad dragningsrätt på SCR. Denna ordning olämplig både frånär
finansiell synpunkt och redovisningssynpunkt, bl.a. eftersom kontroll inte kan
ske täckning finns. Frågan finansieringen krigsviktig verksamhetav om om av
hör överhuvudtaget inte med betalningssystemet, frågaärsamman utan en om

Övrigaekonomisk politik. bestämmelser i betalningsväsendelagen 5-6 §§
saknar självständig betydelse.

Utredningen föreslår på grundval vad redovisats i detta avsnittav attsom
betalningsväsendelageni sin helhet upphävs. Därigenom bör givetvis också
tillämpningskungörelsen slopas.

När det så gäller frågan betalningsväsendelagen bör medersättasom nya
bestämmelser följandegörs överväganden.

Statliga myndigheter finansieras i allmänhet statsbudgeten. Underöver nor-
mala förhållanden det videndast avbrott i data-är och telekommunikationerna

myndighet tillfälligt kan komma Myndigheterna,sakna medel.attensom
liksom kommunerna och landstingen,även kan vid behov siganvända av
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statligabetalningsmedel. Förpostgiroanvisnings.k.check eller myn-som
1995 denden l oktobervanlig bankcheckcheckendigheter ersatte en --

betalningsmedel,introduceradesSamtidigtL-anvisningen.tidigare s.k. nyttett
kris-undermöjlighetermyndigheternasDe statligapostgiroanvisningen. att

således goda.betalningarsinaförhållanden sköta är

medförPostgirot. DettaadministreraskoncernkontosystemetstatligaDet av
sinupprätthållaPostgirot kanutföras så längekanstatliga betalningaratt

från andrasåledesskiljer sigbetalningssystemetstatligaDetgiroverksarnhet.
betalningar.statligajustfrågadetendast ärbetalningssystem sättet att om
icke-statligastatligasåväldrabbasbetalningssystemetinteFungerar som

be-totaladetalltså delbetalningssystemetstatliga ärDetbetalningar. aven
försärskiltanledning skapadärförsaknas systemDettalningssystemet. ettatt

betalnings-i frågor rörkrig. Beredskapeni kris ochbetalningarstatliga som
i detfinnasmästeReservrutineri helhet.dessomfattamäste systemetsystemet

underfunktion ävenbetalningssystemetsförfredstida tryggasystemet att
störningar.allvarligamindre

effektivt be-ochfrämja säkertregeringsformenskall enligtRiksbanken ett
sedlarpenningmedelsförsörjningenförRiksbankentalningsväsende. svarar

kreditdenClearingen inkluderarclearingen.centralaoch denmynt somoch
underlättarochhand bankernatill i förstamöjlighetharRiksbanken somatt ge
likviditetenfördärutöverRiksbankenbetalningarna. attavvecklingen svararav

iuppgiftgrundläggandeRiksbankensupprätthålls.finansiellai det systemet
sådantpåmarknaden sättkomplettera atthänseenden kan sägasdessa attvara

sätt.rationelltsynpunktsamhällsekonomiskfrånkan fungera ettsystemet
inspektioneninstituten.finansielladetillsynenFinansinspektionen överutövar

verksamhetochbetalningsförmedlandeför hursåledes annanhar ett ansvar
inspektionensomfattarIndirektinstituten.finansiellaenskildaibedrivs de

uppgift ochärRiksgäldskontoretsBankgirot. att upptatillsynsonrrâde även
ilöpande underskottetdetdelsfinansieraförbehövslånförvalta de attsom

riksdagens beslut.siggrundarutgifterandradelsstatsbudgeten, som
för de kravinommålövergripande ärRiksgäldskontorets somatt ramen

RRVstatsskulden.för ärkostnadernaminimerapenningpolitiken ställer,
harredovisning ochrevision ochstatligförförvaltningsmyndighetcentral

postgiro-SCR med anslutnakontrolleraochföreträdauppgiftisärskilt att

21 ff.1993:1,Valutapolitik7’ Penning-Sebl.a. s.
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konton det statliga betalningssystemet i övrigt. RRV skall särskiltsamt beakta
beredskapsbehovet och utarbeta beredskapsrutiner för olika krissituationer.
Beredskapsansvaret naturligär del det totala föransvareten statensav
betalningssystem. Av förordningen statliga myndigheters betalningar ochom
medelsforvaltxiing framgår betalningsförmedling skall ske på föratt ett staten

helhet säkert Detta innebär bl.a.sätt. RRV skall till myndighe-som att attse
rutiner innehåller utvecklade kontroll- avstämningsfunktioner.ternas och

myndigheternaDe angivna skall i sin verksamhet beakta totalförsvarets
krav. Att Riksbanken skall bedriva sin verksamhet i kris och krig följeräven

regeringsformen och riksbankslagen. Finansinspektionen skall i egenskapav
funktionsansvarig for Finansiella tjänster fortsätta verksamheten under allaav

förhållanden. Vidare Riksgäldskontoret och RRVär beredskapsmyndigheter

se 16 § beredskapsforordningen. Myndigheternas gäller således ävenansvar
krig.i kris och Detaljreglering, förfaringssättavseende och betalnings-t.ex.

rutiner, dessutom inte angelägenhetär hör hemma på lagstiftningsnivâ.en som
befintligaDen regleringen myndigheternas tillräckligfullt förär attav ansvar

skapa förutsättningar för under alla förhållanden fungerande betalnings-ett
Betalningsväsendelagen bör därför intesystem. ersättas.

De ramavtal för statliga betalningar RRV tecknat med S-E Banken ochsom
Postgirot tillämpliga krisi krig.är och Flertalet statliga myndigheteräven
sköter sina betalningsströntmar endera dessa banker. De myndig-genom av
heter så önskar kan med RRV:s godkännande träffa avtal medsom annan
betalningsfonnedlare. RRV saknar dock möjlighet i krissituation ingripaatt en

det visar sig betalningsförmedlande institut missköter verk-t.ex. att ettom

Bankstödsnämndenhar, sedanden l februari 1993,vissauppgifter har sambandmedsom
detfinansiella Bankstödsnämnden regeringen.lyder under Nämndenhar lämnasystemet. att

till vissastöd finansiellainstitut. Nämnden därför viktig ispelar roll för stabiliteten deten
finansiella 1992932135.Regeringenföreslog under 1995höstensystemet, attse prop.
nämndenskall tillföras ioch ytterligareuppgifter sambandmed inrättandetpermanentas av

insättargarantiermed i det finansiella föreslåsNämnden byta tillett system systemet. namn
Nämndenför bankstödsfrågor insättningsgaranti,och 199596:60.seprop.

‘ l2 § beredskapsförordningen.

L För statligamyndighetersverksamhetfinns regeringsbeslut myndigheterett somsomger
skall bedriva iverksamhet krig vissaskyldigheter planeringvad för datorbortfall,avser se
regeringsbeslut1974-09-27med föreskrifter för statliga myndighetersplanläggningav
infonnationsbehandlingkrigi i sådanafall då automatiskdatabehandlinganvändsi fred och
kankommaifråga i krig. Beslutetfinns intageti Totalförsvaretsförfattningshandbok.Sam-
hällsutvecklingen tekniskaochden utvecklingenhar medfört blivitbeslutet obsolet.att
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samheten verksamheten blivit mindre ändamålsenlig. RRV kan hellereller om
ingripa verksamheten till följd arbetsmarknads-inte avstannar t.ex.om av en

konflikt. inte tillfredsställande. Utredningen har därförDetta övervägtär att
betalnings-reglering möjliggör för RRV fatta beslut andraföreslå attsom om

visa sig viss betalningsförmedlarefor det fall det skulle uppenbartvägar att en
betalningstrañken. Emellertid bestämmelse medinte kan upprätthålla skulle en

innebära fick riva slutna avtal. Enangivet innehåll RRV redanrättatt att upp
RRVordning inte Problemet i stället lösassådan acceptabel. börär attgenom

infördessa ochi samband med ramavtalen skall förnyas förhandlaratt om en
medför för RRV avvikaextraordinära förhållandenklausul under rätt attsom

klausuler krävas i avtal skall godkännasfrån Motsvarande böravtalet. som av
RRV.

krigsför-tillärnpningskungörelsen statliga myndigheter under§17 rätt attger
alltid ivid bokföringen. Bokföring skall dock skehâllanden behov förenkla

föreskrifter. Med stöd be-huvudsaklig överensstämmelse med gällande ettav
RRV år 1979 redovis-i tillärnpningskungörelsen utfärdademyndigande 19 §

statsförvaltningen undercivilaningsföreskrifter med anvisningar för den
1979:22. RRV har1976:295, Pberedskapstillstånd och krig RRV dnr.

i det s.k. MEA-bl.a.bedrivit arbete på omrâdet under 20 åren,de senaste
Även kanupphävtskrig-projektet. sedan betalningsväsendelagen har upp-

statligai kris krig bokföringen hos debehov eller förenklakomma att myn-av
beredskapsföre-särskildadigheterna. RRV bör därför bemyndigas meddelaatt

bokföringsförordningenföreskrivs iskrifter avviker från vadsom som
bokföring. FörmyndigheternasFörordningen statliga1979:1212. reglerar de

inbokföringsförordningeniförbättra beredskapen bör det äventasatt en
föreskrifterna i sinsärskildamyndigheterna skall deerinran beaktaattom

beredskapsplanering.

avsnitt 7.2.3 skall betalningar till och frånbetalningsförordningen seEnligt

via inom de koncernkontosystemmyndigheter kontongöras statensom
betalningssystem förutsätterpraktiken Statensi CassaNova.använder, dvs.

Det finns ingenCassaNova fungerar.betalningsförmedlingen viasåledes att
meddelabetalningssystemmöjlighet för RRV för attstatenssom ansvarar --

betalningsförrnedlingensikte situationer dâberedskapsföreskrifter tarsom
i fråga desadesinte I likhet med vadvia CassaNova fungerar. omnysssom

förbe-undantagsrutiner kunnabokföring,myndigheternas bör ävenstatliga
medelsförvaltning.betalningar ochstatliga myndigheternasiredas fråga deom
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RRV därförbör bemyndigas meddela särskilda beredskapsföreskrifteratt som
avviker från ivad betalningsförordningen föreskrivs i fråga betal-som om
ningar till och från myndigheter. Bemyndigandet ibör 12 § betal-tas
ningsförordningen, innehåller bemyndigande för RRV meddelaattsom
verkställighetsföreskrifter. För förbättra beredskapen bör det i betalnings-att
förordningen in erinran myndigheterna skalläven beakta detas atten om
särskilda föreskrifterna i sin beredskapsplanering.

10.4 Växelprotestlagen, moratorielagen, m.m.

FÖRSLAG: Växelprotestlagen moratorielagen Moratorielagenoch upphävs.
med generellt bemyndigande för regeringen efter samråd medersätts ett att,

Riksbanken, föreskriftermeddela eller i enskilda fall beslut anstånd medom
fullgöra betalningsförpliktelse.att

moratoriumRegler finns i moratorielagen I junioch växelprotestlagen.om
1970 chefen för Justitiedepartementet utredningtillkallade med uppdrag atten

moratorielagarna. Utredningen föreslog i betänkandet Ny moratorielagöverse
moratorielagen ochSOU 1971:56 växelprotestlagen med vissa smärreatt

justeringar skulle slås ihop till lag. Förslaget lämnades efter remissbe-en
regeringen.handling åtgärdutan av

möjliggörVäxelprotestlagen förlängning vissa frister anknyter tillsomav
användningen den vanligaovanliga växeln och den checken.av numera mer
Växeln har eller mindre sin betydelse betalningsmedelförloratmer som

privatpersoner.mellan En särskild växel postväxeln användestyp av - -
tidigare ofta likvid finansiella instituten avvecklarför värdepapper. Desom

inom fördessavärdepappersaffarer direkt riksbanksclearingeninumera ramen
ÄvenCheckensVP-systemet. betalningsmedel minskar.betydelse omsom

bruket check fortfarande vanligt, totala värdetdetär representerarav av
samtliga transaktioner detsker med hjälp check försumbar delsom avav en

kontantlösa betalningar.totala värdet Bruket betalningsmedlen växel ochav av
inte så motiverar tordecheck således det särreglering. Dessutomär stort att

litet förlänga frister växelprotestlagen.behovet de iattvara av som anges

försäkringsverksamhetmoratorieregler under krigsför-Här bortsesfrån de avsersom
hâllanden.
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regler idärför upphävas någraVäxelprotestlagen bör ersättasutan att av
kris krig.till lag finansiell verksamhet i ochförslaget om

inträffat statsmakternakrigsförhâllanden har vid tillfälleUnder än attettmer
extraordinära åtgärderövergångstid vidtafunnit anledning för kortareatt en
Åtgärderna har främstförhållandena kreditmarknaden.for underlättande av

ellermed uppfylla förfallnasyftet gäldenärer anståndhaft bereda attatt
moratorium. Ett moratoriumslculdförbindelser, dvs. formförfallande aven

drivas sin vidi inte ha kunnatinnebär svenska fordringar utlandetattsom
isärskilt gäldenärervissa problem,förfallotidpunkten, har vållaansetts om

förmån.Sverige inte medgivits motsvarandehar

samhällsekonomiska förhållandentill under helt andraMoratorielagen kom
i betänkandet NyRedanfinansiella marknader dagens.och med helt andra än

moratorie-behållatillräckliga skäldet fannsmoratorielag ifrågasattes attom
försvarsberedskapen. Denekonomiskainstrument i denlagstiftningen ettsom

dess, dvs.samhällsekonomiska området sedanutveckling skett detsom
general-Ett allmäntkraft tveksamheten.20 åren,under de senaste ger ny

till sittbegränsatkortvarigt ellerinte mycketmoratorium innebär, det ärom
sådanti samhällsekonomin. Ettrubbningarallvarligainnehåll, mycket mora-

tillliggerriktlinjerförenligt med deknappasttorium därförär numerasom
detBeredskapen påområden.beredskapsplaneringen inom andragrund for

krig upprätthållai kris ochefterområdet sålundafinansiella ävensträvar att
Även förenklingar inom be-långtgåendegäller i fred.ordningden omsom

betalningsströmmar-målsättningenbli nödvändiga,talningsväsendet kan är att
fortgå.skall kunnana

samhälletsmedförageneralmoratorium kanallmäntIkraftsättandet attettav
iperiod, vilketvissunderslculdsammansättning frysestillgångs- och en

general-Ett allmäntkreditmarknaderna.frysninginnebärrealiteten en av
inflationsdrivandefåförutsättningar dessutomvissamoratorium kan under en

betalningsmedel, dvs.sannolikt medför ökat behoveffekt eftersom det ett av
penningmängd sin verksamhet,upprätthållaintebankerna kanOmökaden

ñnansiering,för sinbankernaberoendetill företagleder det äratt avsom
krig kankreditmarknadskrisdenlikviditetskris. Inteihamnar ettsomensen
allmäntdrastiskt ingreppSverige motiverar såneutraltorsaka i ettett somett

utgåva2.1993:3till RSVbilaga4Sebl.a. rapport
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generalmoratorium. Myndigheterna i utnyttjabör stället valutareglering och
kreditpolitiska medel.

Moratorielagen inteuppfyller kraven på moratorielagstiftning.modernen
Moratoriekornmitténs förslag tillmed hänsyn samhällsutvecklingen underär,

decennierna,de knappast längre ifrågasättasaktuellt. Det kan detsenaste om
finns tillräckliga skäl behålla moratorielagstiftning instrument i denatt ettsom
finansiella beredskapslagstiftningen. Det emellertid intekan uteslutas att ett
moratorium mindre omfattning för störningar påkan behövas detmötaattav
finansiella omrâdet, exempelvis förtroendekris kredit-vid allmän mot etten
institut. Möjligheten för regeringen föreskriva eller i särskilda fall beslutaatt

moratorium i form betalriingsaristånd därför finnas kvar. För ökabör attom av
flexibiliteten i regeringens bemyndigande bestämmelser betal-bör lagens om
ningsanstánd igenerellt bemyndigande för regeringenersättas ett att extra-av
ordinära situationer föreskrifter i enskilda fall beslutmeddela eller om

betalningsan-betalningsanstånd. Regeringen bör således möjlighet attges ge
till viss kategori istånd både generellt t.ex. finansiella institut ochav en-

vissskilda fall t.ex. till bank.

särskilt generalmoratorium, tillDet kan uppstå behov meddelaatt t.ex.av
särskiltförmån för värnpliktiga andra i krig eller vid mobiliseringeller

avbetalningskontrakt, utmätning ellerdrabbade i fråga hyra,omgrupper
dylikt Moratorium för kategorier syftarvid arbetskonflikt. dessaeller en

finansiellaemellertid primärt stödja andra delar samhällettill detänatt av
bemyndigandet sikte stödjagenerella endast påDet föreslagna tar attsystemet.

funktionsförmäga.det finansiella stabilitet ochsystemets

nödvändigtEtt moratorium får omfattning absolutha endast den ärsom
tiden föreftersom verkningarna svåra överblicka. Erfarenheter frånär att

ökningförsta världskriget gjorde ifrågasatte denbl.a. storaatt avomman
börjanRiksbankens följde kort efter moratoriets ökningensedelreserv som -

minskning sambandföljde våldsam hadenärmast av samma reserven -—
Erfarenheterna visar klart omfattande moratorium harmed moratoriet. att ett

näringsliv.dämpande effekt pá handel och Svårighetenavsevärt atten
moratorium inte mindre inte-överblicka verkningama med dagensärettav

internationella finansmarknadengrerade

s Jfr SOU 1971:56.
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Ett långvarigt betalningsmoratorium medför fordringar och skulderatt
ackumuleras för regleras moratoriet upphört. En samtidig avvecklingnäratt

fordringarantal och skulder kan medföra betalningssystemetett stort attav
för påfrestningar. Det kan därför finnas skäl för regeringenutsätts stora att

besluta successiv avveckling föreskrifter betalningsanstând.om en av om

moratorielagenEnligt kan moratorium meddelas också i fråga inskränk-om
ning i begära utmätning, irätt ansöka gäldenär försätts konkursatt att attom
och i övrigt gällande rättsliga verkningar försenad betalning,göraatt av en om

försäljninguppskov med eHer tillhörigkonkursbo egendom, ellerutmättav om
förbud för borgenär tillgodogöra sig betalning realisation lösatt genom av

Moratorier dessa slag inte ägnade stödja finansielladetärpant. attav
stabilitet och funktionsfömiåga. De har därför ingen iplats densystemets
beredskapslagstiftningenfinansiella och torde dessutom inte inomrymmas

i övrigt exekutionsrättsligaför den moderna lagstiftningen. Möjlighetenramen
föreskriftmeddela moratorium i därförnämnda avseenden bör slopas.att om

Enligt förslag till insättningsgaranti sådan garanti kunnalag skallett om en
utlösas bl.a. insättning instituts filial i förklarashos utländskt här landetettom

indisponibel. garantiEnligt EG:s direktiv 94 19EG försystemvara om av
insättningar, rättsinstansinsättning indisponibel bl.a.anses om enen vara

till kreditinstitutetsdvs. främst domstol, orsaker direkt knyterärav ansom
innebär insättarnasfinansiella ställning, avgörandehar meddelat attett som

upphävs.institutet tillfälligt Eftersommöjlighet framställa kravatt mot
inte kan meddelas ellerföreskrift eller beslut betalningsanstând prövasom av

möjligheternapåverka meddeladomstol, kommer EU:s regler inte att att
föreskriftersådana eller beslut.

dödande handlingar underLagen med vissa bestämmelser förstörtsom av som
fredstida handlingkrig bygger den lagen dödande förkommenm.m. om av

Samordningen skei böroch bestämmelserna dessa tvâ lagar bör samordnas.

bestämmelsema.i samband med de fredstidaöversynen av

l99596:60.1995:3ochSeDs prop.
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Tillämpningsvillkoren10.5

FÖRSLAG: valutaregleringföreskrifterVillkoren enhetliga förgörs när om
betalningsanstånd får meddelas.föreskrifter eller beslutoch när om

olika former bered-krissituationer föreskrivaRegeringen i flertalkan ett av
beredskapsregleringar i kraftkanskapsreglering. situationer i vilka sättasDe

104.87 finan-på detsamtliga fullmaktslagarredovisas i tabell Syftet bakomv
stabilitetområdetstidigare framhållits upprätthållasiella området ar attsom

funktionsförmåga.och

förberedskapslagarnavilka de olikaFörhållanden underTabell 10.1

får zillanzpas.närvarande

all.exirøiarrliitaraligardvåldrlzanrllizigepidemiellerallvarligkrigochand- derjar lom
betal-Izimlrurliknande kaptalrzirel-ellerliknandeIillgodareenzleulyrkaeller.rakerhelx-ra

ning{illliknandepalinlrkakri- allmänval serav
inorgerarairavnnner-ser

Sverigtlig vik
Nej NejNejNej NejNejvrirelprotesllagen Ja

JuNej NejNejJa NejJamommrielngen
vissalagenmed

besl. dödandeom
NejNejNej NejNejhandlingar Ja Nejav

beialningrviirerz-
NejNej NejNejNej NejJadelagen

kredit-WI1l1~ork
NejJuJaJa Jaregleringslrtgen Ju Nej

inlandskaförsak-
ringxnrclxelageri

NejNej NejNejNej NejI959. 71 Ja
tzlanølrkaförsak-
ringrrörelxelttgrelt

NejNejNejNej Nej959.74 J11 NejI
statliglagenum

krigifzirsrikring
NejNej NejNejNej Nejl96:22 Ja

l möjligförsäkringsotiirådetberedskapslagstiftningframgår tabellen gällandeSom ärav
för liv-krigsansvarigliet1959:118endastunder krigsförhállanden.Lagentillämpaatt om

försakringsområ-invaliditetsförsäknng visserligen beredskapslagstiftningenräknas tilloch
minskakan normalti egentligmening.Ett försäkringsbolaginte fullmaktslagdet, ar enmen

krigvistelsei landdärsärskildafareökandeomständigheter,ansvarighetundersin ettt.ex.
medobligatorisktgällerför vissaförsäkringarkngsansvanghetslagenråder.Genom ett ansvar
SOUkrigstillstånd, vidareSverigebefinnersig iförutsättningarför det fallsärskilda att se

ff,1994:130 215s.
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Flertalet fullmaktslagar sikte krigsförhållanden. Emellertidpå endasttar
möjliggör bemyndigandena i moratorielagen och valuta- och kreditregle-

krissituationer. Syftetringslagcn beredskapsreglering i vissa fredstidaäven
moratorium,med samtliga bemyndiganden, undantaget vissa former är attav

upprätthålla det finansiella stabilitet och funktionsförmåga. Densystemets
omständigheten rekvisiten inte identiska det gäller valuta-när sättaäratt att

betalningsanständ i tillämpning, oklarheter ochreglering eller kan skapa

Bemyndigandenafördröja eller försvåra snabbt samordnat agerande.ochett
Utredningen föreslår därfördärför samordnas och enhetlig form.bör ges en

förtillämpningsvillkoren valutareglering får utgångspunktför utgöra ävenatt
betalningsansténd.möjligheten föreskriva eller beslutaatt om

fullmakterYtterligare10.6

FÖRSLAG: med Riksbanken, ibemyndigas efter samrådRegeringen att,
enligt lag gäller iföreskriva åliggandenkris krig undantag frånoch som

finansiell verksamhet.fråga om
krig enskilda fallet medgeFinansinspektionen får i kris och i deträtt att

föreskrifterbedriver finansiell avvika frånverksamhet rörden att somsom
följer bolagsordning ellerverksamhet eller från vadsådan motsva-som av

rande.
vilka skallföreskrifter kravRegeringen bemyndigas meddelaatt om som

överlåta dennaRegeringen fåri fråga beredskapsplaneringen. rättställas om
Finansinspektionen.till

betalningsanstånd skall,valutareglering respektiveVillkoren för införaatt som
videnhetliga. Regeringen således generellföreslagits, skall t.ex. envara -

finansiellt institut- havid allvarlig förtroendekrisbankpanik eller mot etten
eller föreskrivabetalningsanstånd,föreskriva eller beslutamöjlighet attatt om

avvikaandravalutareglering. Regeringen emellertid mandatsaknar sättatt
regeringendärförbörfinansiella lagstiftningen. Det övervägasfrån den om

ytterligare fullmakter föravseddaFinansinspektionen behövereller extra-
ordinära situationer.

5 199495:19 436Jfr s.prop.

6 15-I329
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Karaktären och omfattningen eventuella störningar på det finansiellaav
området kan inte forutsägas. Det inte heller möjligt vilkaär fullmakteratt ange

regeringen bör förfoga i krissituationer eller vilkaöver regler det blikansom
nödvändigt avvika från. Fullmakter bör emellertid generellt inteatt sett vara
för Det måste i kris krigsnäva. och finnas visst handlingsutrymme förett
statsmakterna. Fullmakter bör dock inte heller för vida. Komplexa över-vara
väganden måste således förutsättningarna för tillämpa olikagöras attav
styrmedel i samband krisermed berör det finansiella omrâdet. Delvissom

Åmotstridiga intressen fâr varandra. sidanvägas kan handlings-mot storena
frihet fördel det därigenom blir möjligt hantera oförut-attvara atten genom

Åsedda problem stömingar.och sidanandra kan diffusa villkor skapa misstro
stabiliteten i de ekonomiska spelreglerna möjliggöraoch missgreppmot även

från sidastatsmakternas i det avseendet bemyndigandena tillämpas iatt
situationer då andra, icke reglerande, åtgärder varithade ändamålsenliga.mer
Slutsatsen möjligheten tillgripa icke marknadskonforrnaär styrmedel,att att

valuta- kreditreglering,och måste begränsad. Frågan hurärt.ex.som vara
dessa börsnäva gränser vara.

Enligt vedertagna lagstiftningsprinciper bör utfomiaslagar så deras lydelseatt
klar uppfattning bestämrnelsemas tillämpningavsedda och ändamål.ger en om

Lagregler bör alltså så möjligtlångt regleringens faktiska innehållsom ange
och de syften tillgodose.lagen skall l beredskapssammanhang innebärsom
emellertid detta något problem. Samtidigt uppfyllalagregler måsteettav som
kravet tydlighet kan allmänt formulerade fullmakts-regler, närt.ex.om en
lag tillämpas,skall omöjligtha positivt eftersom förutsevärde, det ärett att
alla krissituationer i vilka fullmakt i anspråk. En full-kan behöva tasen
maktslag i realiteten vilka beredskapsât-överlåter regeringen avgöraattsom
gärder får vidtas och tillämpas maximaldessa åtgärder fârnärsom ger
flexibilitet. Ett bemyndigande emellertidotydligt medföraså kan deär attsom
finansiella aktörerna negativt myndighetsbeslut.på rationellareagerar

Fullmaktslagarna innebär enskilda synvinkel potentiellaktörers inskränk-ur en
ning framtida handlingsfnheten. inskränkning kanden Denna påverkaantasav

finansiellabeteendet aktörer situationer.hos i normala Detäven möjligtär att
sigaktörerna skydda kommande regleringar vidtari syfte åtgärderatt mot som

problem tillämpningenförvärrar de de extraordinära styrmedlent.o.m. som av
blir intenegativa effekter mindrelösa. Dessa beaktar riskenattavser manom

för icke ändamålsenligtfullmaktslagen användas Omkommer sätt.att att ett
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allmänheten uppfattar statsmakterna utnyttjabenägna den maktäratt att som
fullmaktslag ökar misstron kontinuiteten i spelreglerna. Om åmoten ger,

andra sidan beslutsfattarna i ord handlingoch visat intede bereddaäratt att
tillgripasnabbt extraordinära styrmedel, kommer risken för destabilisering och

snedvridningar bli mycket liten. Allmänhetens uppfattning statsmakter-att om
intentioner således viktig.ärnas

kris-En eller krigssituation kan få återverkningar i finansiella instituten.de

Instituten kan behöva prioritera mellan verksamhetsgrenar. Undert.ex. ex-
ändrade förhållanden föranledda kris krig instituteneller kantremt av

behövadessutom från regler och förpliktelser. Detgöra kanavsteg ettvara
samhälleligt intresse i situationersådana underlätta for instituten bedrivaatt att
verksamheten.

Det framstår mindregenerellt lämpligt marknad redansett attsom somen
fungerar dåligt, in regleringar ytterligare försämrar funktionsförmå-sätta som

Statsmaktcrnas åtgärder stödjabör därför i första hand inriktas ochattgan.
möjligt återställa funktionsförmåga. innebärmarknadens normala Dettasnarast

bl.a. inriktastatsmakterna måste åtgärderna förpå underlätta deatt att
finansiella instituten fortsätta verksamheten. inteDet bör normalt kommaatt
i fråga i krissituationer betalningsanstånd elleränsättatt annat genom
valuta- och kreditreglering finansiella instituten. Ytterligarebelasta de belast-

ningar kan införasdet finansiella Det böräventyra däremotsystemet. ett
generellt bemyndigande for regeringen i krissituationer där valuta-sådanaatt,
reglering och betalningsanstånd kan införas, föreskrifter undantagmeddela om
från åligganden enligt lag gäller i fråga finansiell verksamhet. Det kansom om

sig tidfinansiella institut vissmedge under frånröra göraatt att avstegom
administrativa rapporteringsskyldighet.regler, i fråga statistik ocht.ex. om

kan också komma i fråga underDet medge finansiella institut begränsadattatt
kapitaltäckningtid ha lägre Regeringenvad normalt krävs. skallän som
Riksbanken innan föreskrift föreskriftersamråda med meddelas. Sådana bör

beredskapsreglering fåi likhet med vad gäller för meddelas endastsom annan
möjliga eller tillräckliga.det uppenbart andra åtgärder inteär ärattom

bemyndigandet regeringen vilket har i § 3Det föreslagna för stöd 8 kap. 7-
RF kombineras Finansinspektionen i detbör med möjlighet för atten-
enskilda fallet medge dispens från krav ställs i eller med stöd denavsom
finansiella lagstiftningen.
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Utredningen Finansinspektionen också i det enskilda fallethar övervägt om
bolagsordningskall kunna medge från bestämmelser i elleravsteg motsvaran-

Särskilt krigsförhållanden uppstå situationer då institutde. under kan det ett
institutensvårt iaktta bolagsordningens bestämmelser. För underhar att att

extraordinära förhållanden avvika från bestämmelser i bolagsord-skall kunna

möjlighetningen föreslås Finansinspektionen fåreller motsvarande, attatt
institut avvika följeri det enskilda fallet medge finansiellt från vadett att som

bolagsordning eller motsvarande.av

regeringsbeslut enligtRegeringsrätten har i rättsprövningbeslutett ettavom
09822713 hänvisning tillförsäkringsrörelselagen allmänuttalat att en

inte grunden det gäller åtgärdersundhetskravet bör få den enda närutgöra av
enligt Konkretaså ingripande erinringar eller förelägganden lagen.natur som

enligt regeringsrättenbrister, rättslig eller måstenatur, envaraav annan
åtgärder. tillinställning lederförutsättning Regeringsrättensför sådana

finansielladeninte ingripanden enligt andra delarslutsatsen helleratt av
måstesundhetskravet. Dethänvisning till endastlagstiftningen kan ske med

föreligger i förhållande till vadbristerkonstaterasdärutöver kunna att som
föreskrifter gäller på finansiellaförfattningar och detenligtkrävs de som

medför det behövsställningstagandeRegeringsrättensområdet. att ett ut-
nödvändigaskyldiga vidtafinansiella institutentryckligt krav på de är attatt

god. För säkerställaskalli verksamhetenåtgärder for beredskapen attatt vara
i principnärvarandeFinansinspektionen förgod beredskap området haren

medDettasundhetskravet.sig äringet stödja det allmännaänannat att
institutenförmåtillräckligt förtill Regeringsrättens avgörande intehänsyn att

framtvingamöjligttveksamt detvidta beredskapsåtgärder. Det ärär attatt om
näringsid-skyldighet förstödkonkreta beredskapsâtgärder med lagenav om

totalförsvarsplaneringeniarbetsmarknadsorganisationer m.fl. deltakare, att
kanenligt denna lagnäringsidkarnas skyldigheterse avsnitt 5.4.2, eftersom

och till åtgärderbiträde vid planeringsarbetebegränsade till att avvara avse
införasdärförmening bör detorganisatorisk Enligt utredningens ettart.

verksamhet skallfinansiellbedrivergenerellt stadgande denatt varaom som
verksamheten skallberedskapsåtgärder förskyldig vidta nödvändiga attatt

vidare detUtredningen föreslårkrissituationer.bedrivas i olikakunna även att

RÅ° 106.1990ref.

°° 145.199293:89Se s.prop.
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bemyndigande,införs generell för regeringen efter regeringenseller,rätten
Finansinspektionen meddela föreskrifter vilka krav skall ställas påatt somom

6 § iberedskapsplaneringen. Se vidare författningskommentaren till l kap.

i kris krig.förslaget till lag finansiell verksamhet ochom

Riksbanken, underefter samråd medRegeringen föreslås sålunda rätt att,
åliggandenfrånextraordinära förhållanden meddela föreskrifter undantagom

Vidare föreslåsenligt gäller i fråga finansiell verksamhet.lag attomsom
enskildafår möjlighet i detFinansinspektionen under förhållanden attsamma

föreskrif-avvika frånmedge den bedriver finansiell verksamhetfallet attsom
bolagsordning ellerföljereller från vadsådan verksamhetrörter avsomsom

finansiell verksamhetden bedriverSlutligen föreslåsmotsvarande. att som
nödvändiga förvidta beredskapsåtgärderskyldig deskall är attatt somvara

krig regeringenbedrivas i kris och ochverksamheten skall kunna även att
Finansinspektionen får före-bemyndigande, meddelaregeringenseller, efter

beredskapsplaneringen.skall ställas påskrifter vilka krav somom

Underställning överklagandeoch10.7

FÖRSLAG: bemyndigandeföreskrift med stödregeringenNär meddelat av
inom månad.prövningföreskriften underställas riksdagensskall en

i krisverksamhet ochfinansiellenligt föreslagna lagenBeslut den om
tillämpningsområde.från rättsprövningslagenskrig undantas

får överklagaslagenFinansinspektionen enligt den föreslagnaBeslut av
till regeringen.

riksdagenkan be-till regeringen,föreskriftsrättriksdagen delegerarOm
stöd normgiv-medregeringen meddelasföreskrift ettstämma avatt somav

prövning. l de nuvaranderiksdagen förningsbemyndigande skall underställas
möjlighet inte genomgå-har dennafinansiella områdetfullmaktslagarna det

riksdagen.utnyttjatsende av

politisk och demokratiskhar möjlighetviktigt riksdagen utövaDet är attatt
i dettamöjligheter avseende bör före-riksdagenssyfteIkontroll. att trygga

bemyndigande underställasregeringen med stödmeddelatsskrift avavsom
riksdagen inom månadunderställasFöreskriften skallprövning.riksdagens en

Underställningen skall föreskriftensmeddelades.föreskriftenfrån det avseatt
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innehåll,sakliga skall vid valutareglering vilka valutatran-dett.ex. anges
saktioner kräver Riksbankens medgivande. Om regeringen underlåter attsom

gälla.°underställa föreskrift skall den upphöra atten

l de nuvarande fullrnaktslagarna finansiella finns olikapå det området lös-

ningar på frågan vad skall föreskrift visserligenhända medom som en som
underställs riksdagen i tid, riksdagen inte inom viss tid.prövasmen som av
Krigsforsälcringsutredningens försäkringsverksamhetförslag till lag underom
kris- krigsförhållanden innehåller 3 § enligt vilken denoch regel 5 kap.en

föreskrift föreskriften skall vissmeddelar skall också gällaavgörasom en om
föreskriften intetid bemyndigandet meddela längre skallefter det att att

föreskriftentillämpas. Enligt moratorielagens huvudregel upphör gällaatt
Enligt valuta- ochtrettio efter det riksmötedagar sammanträtt.nästaatt

valutareglering så regeringkreditregleringslagen föreskrift längegäller om
lösningen föredra.riksdag inte föreskrivit sistnämndaeller Den är attannat.

gälla förränföreskrift enligt inte upphöraEn den föreslagna lagen bör att
Därigenom ökarriksdagen regeringen uttryckligen fattar beslut härom.eller

beredskapsregleringar.möjligheterna avvecklingenkontrolleraatt av

sådana privaträttsliga och offent-enskild i frågorPå ansökan rörpart, somav
respektive § regerings-förhållanden i 8 kap. 2 § 3ligrättsliga som avses

i detdomstol enligt rättsprövningslagen, avgörandetformen, skall pröva om
strider någon rättsregel sökanden eller påaktuella ärendet på sätt angettmot

klart omständigheterna i ärendet. Rätts-något framgårsättannat som av
myndighetsutövningprövningsinstitutet begränsat till innebärbeslutär som

enskild. Beslutet efter ansökanskall normalt domstol förstprövasmot omav
inte ordning.resning och det skall kunna i Avgörandenöverprövas avannan

förvaltnings-avgörandenregeringen Regeringsrätten medanprövas avav
itill rättsprövning saknasmyndigheter kammarrätt. Möjlighetenprövas av

Orsaken härtillenligt bl.a. och kreditregleringslagen.fråga beslut valuta-om
visst måttkreditregleringslagen innehållerbeslut enligt valuta- ochär ettatt

domstol inte börekonomisk-politiska bedömningar, vilka överpröva.av en

9‘ pågickinteTidigare föreskrift meddelatsunder tid då riksmötegällde generelltatt som
månadfrån följandeskulleunderställasriksdagensprövning inom början det närmasten av

januari emellertid riksmötepågårtillriksmötet.Sedandenl 1995gäller dess nyttatt attettett
förhållandenriksdagsordningen.De bestämmelserpåbörjasl kap. 2 § särregleradesom

pågick respektiveintepågick, i därmed,undertid riksmöte slopades samband seprop.som
199495:87.
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Även beslut enligt den föreslagna lagen innehåller ekonomisk-politiska bedöm-
ningar. Beslut enligt lagen bör därför inte kunna domstol.överprövas av
Rättsprövningslagen bör således inte tillämplig.vara

10.8 Kostnadskonsekvenser

Kostnaderna för olika beredskapsátgärder svåra beräkna. Detärtyper attav
går inte alltid fastslå vilka åtgärder behövs för säkerställa godatt attsom en
beredskap. Genom den föreslagna lagen finansiell verksamhet i kris ochom
krig samlas samtliga hithörande bestämmelser i Härigenomlag. skapasen

klarhet spelreglerna for finansiellastörre den verksamheten i kris och krig,om
långsiktigavilket i sin underlättar den beredskapsplaneringen på området.tur

Lagen medför ingen väsentlig förändring för sig finansiellade institutenvare
eller Finansinspektionen. Emellertid får inspektionen möjlighet närmareatt
föreskriva vilka krav skall ställas på beredskapsplaneringen i instituten.som
Detta bemyndigande behövs för inspektionen effektivt skallsättatt ett
kunna genomdriva nödvändiga finansiellaberedskapsátgärder i den sektorn.

den månI detta förslag medför kostnader för de finansiella instituten, får insti-
själva stå får för kostnaderna. Utredningsförslagen i övriga delar föran-tuten
inteleder några ytterligare kostnader för sig instituten inspektionen.ellervare

I den Finansinspektionensmån framtida insatser i beredskapsarbetet medför
ökade kostnader, åligger det de finansiella instituten står inspek-undersom
tionens tillsyn de s.k. tillsynsbidragen, finansiera merkostnaden.att, genom

I utredningens delbetänkande Riksbankens Finansinspektionensoch bered-
skapsansvar SOU 1993:116 35, anfördes planeringsarbetet inspek-hosatts.
tionen sedan beredskapsansvaret utvidgats tilläven omfatta hela detatt
finansiella området, kunna utförasbör befattningshavare. Regeringen ut-av en

italade l99495:47 10 vids. det fastställandet inspektionensattprop. av
får inspektionenramanslag skall, under övergångstidövervägas påom etten

år, tilldelas medel för ytterligare halv ársarbetskraft. Regeringen uttaladeen
vidare det svårt uppskattaär hur mycket behövsatt näratt resurser som
överflyttningen helt genomförd och det övergångstidenär under böratt

vilkautvärderas kommer finnas på sikt. Utvärderingsperiodenattresurser som
slutar i och med utgången år 1995. Enligt utredningens uppfattning ärav en
årsarbetskraft med hänsyn till de förslag läggs fram inte tillräcklig för attsom
inspektionen tillfredsställande skall utföra sinakunna beredskaps-sättett
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ytterligaredärför tillföras deFinansinspektionen böruppgifter. resurser som
behövs.

Övriga frågor10.9

aktörerutländskai SverigeFinansiell verksamhet10.9.1 av

marknader-finansielladeinternationaliseringen påtill den ökandeMed hänsyn
finan-utländskaSverige verksammagälla för iförutsättningarbör sammana

regleringen börföreslagnaDenaktörer.gäller för svenskasiella aktörer som
finansiell verksamhetbedriverinstitutsamtligai princip omfattasåledes som

Sverige.i

ÖCB, det ärsamråd med avgöraFinansinspektionen efteråliggerDet omatt,
bedrivsverksamheteni vilken formutländska aktörerlämpligt oavsettatt -

ideltarutanför EUinom ellerfrån ländersig aktörerdeteller rör omom -
försvarsberedska-finansiella området. När det gällerpå detberedskapsarbetet

kriser, måstesäkerhetspolitiskasikte bemötadeldvs. den atttarsompen,
utländskasekretesskäl hindrarnaturligtvis övervägasdet t.ex.noggrant om

finnas.intetorde dockhinder häremotgenerelltNågotdelta.institut från att

EUtillförhållandeiBeredskapsregleringlO.9.2

svenskapåverkargradii EU högmedlemskapet statensstår klartDet att
kapi-förbetydelseregleringar harensidigt införamöjligheter t.ex.att som

finansielladenregleringarEventuellainom EU.mellan ländernatalflödena av
inomInrättandetregelverk.EU:sstrid medfår inte stå iverksamheten således

långtgåendefårvaluta,ochcentralbankEU gemensamengemensamav en
införa valu-omöjligtgivetvisblirbetalningssystemet. Detfor attkonsekvenser

EMU ochsig förkvalificeratmedlemsländertarestriktioner mellan somsom
inte införasland kantredjeRestriktionervaluta.har motgemensamen

central-unionsnivá. Införandetbeslutänsätt en gemensamavannat genom
förvalutareserven ochförvaltningenförkonsekvenser ävenfårbank av

betalningsmedelsförsörjningen.
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skallbetalningsanståndvalutareglering ochföreslagitUtredningen har att
ochi krisbefogenhetfårregeringensituationer,tillgripas i vissa attkunna att

lagstiftningenfinansiellaavviker från denföreskrifter samtkrig meddela som
medgemöjlighetfårförhållandenunderFinansinspektionen attsammaatt
finan-i deninstitutenställs påkravfrån bl.a.institut dispensfinansiella som

slutakunna5.2.3 tordei avsnittgenomgångenlagstiftningen. Avsiella man
iviss stödtorde haDenna slutsatsEU-konforma.förslagensig till äratt
imedlemskapSverigeinförpropositioneniregeringenuttalandeföljande av

436 f..199495:19 Del lEU s.

kapital-händelsedenskyddsklausul förinnehållerMaastrichtfordraget en
omständigheterexceptionellagrundtredje land påfrånrörelser till eller av

funktion.EMU:sförsvårigheterallvarligaorsakaeller hotarorsakar att
skyddsåtgärdermajoritet beslutakvalificeradmedkan dåRådet om
månader.överstigertid intetredje land under sexgentemot somen

innebärövergångsbestämmelsetredje fasen gällertill denFram somen
betalningsbalansproblem.vidfinansiellt biståndmedlemsland kanettatt

tillräckligt kanintebiståndbeviljat ärellerbeviljasbistånd inteOm
Enskyddsåtgärder.vidtakommissionentillståndfåmedlemslandet attav

ibistånd,beslutfattarinte omedelbartrådetfår,medlemsstat omom
finnsRomfördragetskyddsåtgärder. Inödvändigavidtaförebyggande syfte

medlemsstatfalldetgäller förbl.a.bestämmelserallmännavidare ensom
ochlagupprätthållandetoroligheter berörinreallvarligaför avutsätts som

Med-krigsfara.krig ellerbeñnner sig imedlemsstatordning eller att en
i syftesituationer samrådai sådanaskall att gemen-lemsstaterna genom

funktionmarknadensdenförhindraåtgärder att gemensammasamma
vidta.nödsakadsigkanmedlemsstat attåtgärderpåverkas sesom enav

kapitalrörelserfriareglernainnebärakan bl.a.åtgärderSådana att om
Maastrichtfördra-inteberörsbestämmelserDessa allmännaåsidosätts. av

get.
iåterfinns lagenvalutaregleringbestämmelsersvenskaGällande om

fårbestämmelserEnligt dessakreditreglering.och1602 valuta-1992: om
krigs-krigi ellerSverigevalutareglering ärförordnaregeringen omom

föranled-förhållandenutomordentligadet råderDetsamma gällerfara. om
olycka,allvarligbl.a.omständigheter,exemplifieradei lagenav

kortfristigautomordentligtliknandeepidemi eller storavåldshandling, samt
intei kraft fårkreditregleringslagen ärochDå valuta-kapitalrörelser.

Riksbanken.tillståndgenomförasvalutatransaktioner utan av
skyddsåt-Även vilkaexaktfinns oklarhetskälnaturligadet omavom

övergripanderåder detvidtas,kan komma samsyngärder att ensom
principervilkai frågareglersvenskagällandeochEG:s reglermellan om

tillämpas.fåvalutareglering skallförbör gälla attsom
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Ytterligare stöd for förslagen EU-konformaär torde stå finna i följandeatt att
regeringsuttalande prop. 199293:126 19 f..s.

Ministermötet i Maastricht i december 1991 iresulterade överenskommel-
ändringar i Romfördraget med bl.a. innebördendenser om att ett euro-

peiskt centralbankssystem och europeisk centralbank skall inrättas, meden
för enhetlig valuta- och penningpolitik i gemenskapen.ansvar

EG:s regelverk innebär alltså tills vidare inga förpliktelser för medlems-
fullständigt sinsamordna penningpolitik. Den danska lagstift-staterna att

ningen visar har viss möjlighet ensidigt införa kreditre-att stat atten
striktioner penningpolitiska gnmder. I det andra banksarnordningsdirek-
tivet 89646EEG för övrigt, i anslutning till tillsynsbefogenhe-attanges

för hemlands- respektive värdlandsmyndighetema för bankñlialerterna
preciseras, värdländema skall ha vidta pemringpolitiskt be-rättatt att
tingade åtgärder, intedock får verka diskriminerande.som

Regeringen har nyligen tillsatt kommitté med uppdrag utreda konsekven-atten
eventuell svensk anslutning till den tredje i EMU. letappenserna av en

direktiven dir. 1995:128 följande.uttalades

En union bedöms medföra lägre transaktionskostnader,monetär effektivare
prisjämforelser och lägre riskpremier. En union innebärmonetär samtidigt

inte kan pemiing-använda och valutapolitiken i den ekonomiskaatt man
politiken i enskilda länder. Däremot penning-kommer och valutapolitiken

fortsättningsvis bedrivas för unionenäven den helhet.monetäraatt som
Det omdiskuterat hur effektiva instrument egentligenär dessa deär när
tillämpas i enskilda konsekvensernaländer och därmed vilka är attav ge

demupp
Kommittén bör belysa de allmänna konsekvenserna unionmonetärav en

och speciellt vilken betydelse det har hur den unionen blir,monetärastor
dvs. den skulle omfatta mindre eller antal länder. Utredarnastörreettom
bör också belysa vilken roll EMU kan tänkas spela för det europeiska
samarbetet i stort.

Förutsättningarna för beredskapslagstiftning i dettadet slag föreslåsen av som
betänkande bli förändradekan helt Sverige delta ikommer fulltatt utom
EMU:s tredje fas. Vilka grundlagsändringar författningsändringaroch andra

nödvändiga för svenskt deltagande i tredje åligger intefasen detär ettsom
bedöma.utredningen att

z Se 1995:4 ff. ff.bl.a. Penning- Valutapolitik 7 och 36s. s.
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10.9.3 Vissa gränsdragningsfrågor

Ansvarsfördelningen mellan Riksbanken och Finansinspektionen i be-
redskapshänseende klar. Riksbanken för beredskapen i frågaär ansvarar om
sin i grundlag och lag reglerade verksamhet inspektionenmedan föransvarar
beredskapen i de tillsedda instituten.

Riksbanken skall främja säkert och effektivt betalningsväsende. I dettaett
ligger Riksbanken skall tillgodose behovet sedlar och Dettaatt mynt.av
innebär bl.a. Riksbanken skall besluta vidare distributionenhur denatt av
betalningsmedlen skall ske från riksbankskontoren, avtalt.ex. genom om
sedeldepositioner med Posten enskildaeller med banker. Det ankommer
således Riksbanken och inte Finansinspektionen övervägandengöraatt

detta slag.av

beredskapsplaneringen tillOm för för betalningar och från utlandetansvaret
i SOU 1993:116 följande:anförde utredningen s. 31

funktionenI Bank- och betahtingsväsende kan betalningstrañken med
räknas in. väsentligutlandet Denna betalningstrafik för funktionenär

Utrikeshandel. Härmed valutareglering.sammanhänger frågor An-om
för Finansinspektionen.denna verksamhet bör inte överflyttas tillsvaret

Uttalandet behöver kort utvecklas, eftersom saknas uttryckligt bered-det
i betahtingstrañkenskapsansvar fråga med utlandet. Detta förhållande kanom

myndigheterförklaras flertal i i olika avseenden, förfred, haratt ettav ansvar
utlandsbetalningar.

betalnings-Finansinspektionen uttryckligt förhar inte i fred något ansvar
iför verksamhetensystemfrågor, tillsyns- och beredskapsansvaretharmen

utlandet normaltmedbankerna. Det bankerna betalningsutbytetär genom som
för säkert ochRiksbankensker. har i regeringsformen stadgar ettett ansvar
betalningar inomsåväleffektivt betalningsväsende, vilket omfattaransvar

Regeringsformen inte undan-landet betalningar till och från utlandet. görsom
Betalningstrafrken med utlandet hängerkris- och krigsförhållanden.förtag

valutareglering. sistnämnda frågormed frågor faller inomsamman om
Betalningstrañken med utlandetRiksbankens ansvarsområde. väsentligär
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funktionen funktionsansvarig.ocksåfor Utrikeshandel, for vilken Kommerskollegium är

finns precisera vilken myndigheterna huvudan-Det behov hos deatt treav av
utlandsbetalningar hurligger for beredskapsplaneringen området ochsvaret

vilken myndighetlångt detta sträcker sig. I diskussionen ärsomansvar om
anledning analysera vilken beredskaplämpad bära finnsatt ansvaret, attmest

för, gällervilka åtgärder finns skäl planera detoch det när attatttyper av
betalningsmöjligheterna i kris krig.främja och

medkrediter i utlandet, förbereddberedskap förDet behövs att ta uppen
internationella Detbanker ochmed utländska ochramavtal stater organ.

måste placeradvissa länder. Valutareservenbetalningsavtal medbehövs vara
undermålsättning Riksbanken harlikvid en ävensådant densätt äratt som
säljeruppkomma behovnormala förhållanden. Det kan exportörernaattav

in valutorbankerna levererarsina valutainkomster till bankerna och attavav
skallvalutareglering. I sista handinnebärtill Riksbanken vilket formen av

försörjningoch landetsRiksbanken själv utföra för totalförsvaretkunna
samtliga fallI dessanödvändiga betalningar till från utlandet. äroch

därmed ocksåochRiksbanken myndighet lämpadden är attmest agerasom
utlandsbetalningar.beredskapsplaneringen områdetför päbära ansvaretatt

betalnings-möjliggöragäller tekniska förNär det attattarrangemang
detbankertransaktioner svenska och utländskakan utföras mellan ärm.m.

myndighet,ansvariginte lika självklart Riksbanken skall ävenatt omvara
Finansin-kunskap områdetRiksbanken möjligen tekniskhar bättre än

derastillsynen bankernaspektionen, för såväldock har ansvaret somavsom
beredskapsplanering.

utlandsbetalningarnafunktionen UtrikeshandelDet angeläget förär attmest
förKommerskollegium harkan utföras krissituationer.underäven ansvaret

samverkande myndighet.funktionen Riksbankenden med som

betalningstrafikenberedskap förEnligt utredningens mening hör frågor om
Kommerskolle-Utrikeshandel undermed utlandet hemma inom funktionen

tekniskaNär det gäller deledning i med Riksbanken.giurns samverkanmen
Finansinspektionen.ocksåsamverkan ske medbörarrangemangen
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Författningskommentarl 1

iverksamhetfinansielltill lagFörslaget11.1 om

krigkris och

försäkringsverksamhet undertillförslag lagKrigsförsälcringsutredningens om
iini sak arbetatsändringprincipikrigsförhállanden harochkris- utan

avseendenkrig. Ikris ochifinansiell verksamhettill lag ettförslaget parom
integreraskunnaförjusteratslagförslagKrigsförsälcringsutredningens atthar

Krigsförsälqingsutred-ibestämmelserFöljandelagförslag.förevarandemed
bestämmelser.andraellerhar utelämnatslagförslagningens ersatts av

innehållerlagförslagetvadendastbestämmelsen§l1 kap. som anger
utelämnatsharregler om

under-generelladenbestämmelsen hartredje stycket3 § ersattsl kap. av
lagförslag.försvarandeställningsbestämmelseni 8 §1 kap.

inarbetningenöverflödiggjortsbestämmelsen har§4 avl kap. genom
ochkris-underförsäkringsverksarnhettill lag§ förslaget3 kap. 2 om

lagförslag.förevarandekapitleti förstakrigsförhâllanden,
fårprincipendastinnehållerbestämmelsen§ anses2 kap. 8 somensom

utelämnats.beredskapsåtgärder hari frågagenerelltgälla om
till 4 kap.författningskommentarenframgårdefinitionerna1 §4 kap. av

utelämnats.därförharlagförslag och§ förevarande11
princip innebärvilken iregelinnehåller attparagrafenl §5 kap. ensom

Finansin-delingårförsäkringsområdetberedskapsfrågor avsom en
utelänmats.harspektionens tillsynsansvar,

8 §igenerella regeln l kap.med denharbestämmelsen3 §5 kap. ersatts
stycket.första
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l kap. Allmänna bestämmelser

§1

Regeringen får, efter samråd med Riksbanken, föreskriva Valutareg-att
lering skall införas Sverige i krig eller krigsfara.ärom

Regeringen får, efter framställning Riksbanken, föreskriva valuta-av att
reglering skall införas det råder extraordinära förhållanden för-om ärsom
anledda av

krig eller krigsfara Sverige har befunnit sigav som
2. allvarlig olycka, våldshandling, epidemi eller liknande, elleren

extraordinärt kortfristiga kapitalrörelser.stora
Valutareglering med stöd andra stycket får föreskrivas endast detav om

uppenbartär andra åtgärder inte tillräckliga eller möjliga.att är
Om regeringen har meddelat föreskrifter Valutareglering får den, efterom

framställning Riksbanken, meddela föreskrifteräven kreditreglering.av om
Riksbanken får meddela de ytterligare föreskrifter behövs försom en

effektiv valutareglering och kreditreglering.
Vad med Valutareglering och kreditreglering framgår 2som avses av

respektive 3 kap.

Bestämmelsen behandlas i avsnitt 10.2. Den innehåller bemyndiganden för
regeringen sittoch har grundlagstöd i 8 kap. 7 § och 13 kap. 6 § RF.

Första och andra stycket innehåller bemyndigande för regeringen efteratt,
samråd med respektive framställning Riksbanken, införa Valutaregleringav
under olika extraordinära förhållanden. De angivna extraordinära förhållan-
dena har hämtas från l kap. 1 § valuta- kreditregleringslagen.och Lydelsen
har justerats redaktionellt på så det i valuta- och kreditregleringslagensätt att
angivna extraordinära förhållandet krig utanför Sveriges gränser har tagits
bort, eftersom krig i andra stycket l gäller krig utanför Sverigesäven

Ävengränser. denna punkt har justerats så den medöverensstämmeratt
regeringsformens lydelse av krig eller krigsfara, 13 kap. 6 § RF.av se

Uttrycket förordna har bytts föreskriva. Detta bättrestämmerut överensmot
med RF:s temiinologi, eftersom fråga normgivningsbemyndigande.är ettom

Med ilokutionen tredje stycket om det uppenbart andra åtgärder inteär att
tillräckliga eller möjligaär den situationen varken Riksbanken, medattavses

de medel tillhandahålls i riksbankslagen, eller Finansinspektionen,som genom
de befogenheter följer med tillsyns- och funktionsansvaret, har kunnatsom
vidta tillräckliga åtgärder för komma till situationen.medrättaatt
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initiativetsjälvkrigsfara i Sverigei krig ellerRegeringen kan händelse taav
Riksbanken.samråder medregeringentill valutareglering. Det krävs dock att

initiativetåligger det Riksbankenextraordinära förhållandenandraUnder att ta
valutaregleringinföra kom-regeringentill valutareglering. Om överväger att

sakkunnigasamråda medtidvid behov och i månsjälvfallet attavmer man
underRiksbankenbortsett frånmyndigheter lydermyndigheter. Dessa --

skyldighet förförfattning angiveniinte någonvarför det behövsregeringen,
samrådsskyldighet måste dockRiksbankensmedverka.myndigheterna att

riksdagen.lyder underi eftersom bankenlag,anges

valuta-tredje stycketl §Överförd från l kap.i fidrde stycketBestämmelsen är
möjlighetfår regeringenbestämmelsenkreditregleringslagen. Genomoch att,
förutsättningkreditreglering, underföreskrivaRiksbanken,framställningpå av

kredit-föreskrifterhinderfinns ingetvalutareglering råder. Det mot att omatt
valutareglering.föreskrifternadagmeddelasreglering omsamma som

falletinitiativet i detvarförinte tydligttidigare förarbetenframgår iDet ena
Riksbankeni andra falletvalutareglering och detregeringenskall avtas av

förbjuderföreskriftiinnebär regeringenValutaregleringkreditreglering. att
Riksbanken fårregeringenKreditreglering innebär däremot sägernågot. attatt

skallnågotbeslutaralltid Riksbankenblirnågot, detreglera omsommen
föreskriftnågonmeddelarintenaturligt regeringendärmedDetregleras. är att

vill reglera.visatsin framställningmedRiksbankenförrän attdetta manom

bemyndigande,regeringensregeringen efterfår eller,Enligt stycketfemte
behövs förföreskriftermeddela ytterligaredeRiksbanken rätt ensomatt

i sakBestämmelsenkreditreglering.effektiv valutareglering och motsvarar
valutaför-Genomkreditregleringslagen.och§ valuta-nuvarande 4 kap. 1 en

valutareglering denför denregeringen draordning skall gränsema somupp
emellertid intevalutaförordningEn sådan ärsituationen kräver.rådande av-

får ankommadettransaktioner,detaljreglera olikasedd utanatt typer av
regleringen fåraktuellavilka denföreskrifterutfärdaRiksbanken att genom

fåskall kunnaRiksbankenalltsådetaljerat innehåll. Avsikten är attett mera
nuvarandeBestämmelsensinnehåll.materielltföreskrifter medmeddelarätt att

uppfattningenkanbestämmelsenolycklig, eftersomutformning därförär ge
verkställighetsföreskriftermeddelabemyndigandet omfattar endast rätt attatt

inteEftersom dettaavsnitt 5.1.olika formernadese närmare normer,avom
1989:74Dsvalutalag,Nyavsikt bl.a.lagstiftarens sevarittorde ha m.m.
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112 har bestämmelsen arbetats redaktionellt, så det klart skalls. attom
framgå Riksbankens potentiella föreskriftsrätt meddela materi-att rätt attavser
ella rättsregler. Det inte nödvändigtär regeringen bemyndigandeatt attge
delegera meddelarätten verkställighetsföreskrifter. Sådan delegationsrättatt
har regeringen redan bestämmelsen i 8 kap. 13 första§ stycket RF.1genom

Bemyndigandet i femte stycket direkt till Riksbanken. Denna delegeringges
strider i viss mån systematiken i övriga delar lagförslaget för-därmot av
valtningsmyndigheterna delegeras via regeringen. Orsaken till Riksbankenatt
idenna bestämmelse direkt erhåller bemyndigande utredningen haftär att att
lämna bestämmelserna i valuta- och kreditregleringslagen i oförändrade.sak

2§

Regeringen får, efter samråd Riksbanken,med under sådana förhållanden
i 1 § första eller andra stycket, meddela föreskrifter undantagsom anges om

från åligganden enligt lag gäller i fråga finansiell verksamhet.som om
Sådana föreskrifter får meddelas endast det uppenbart andraär attom

åtgärder inte tillräckliga möjliga.ellerär
Finansinspektionen får under sådana förhållanden i 1 § förstasom anges

eller andra i enskildastycket fall medge den inspektionensunderatt som
tillsyn bedriver finansiell avvikerverksamhet från föreskrifter sådanrörsom
verksamhet följereller från vad bolagsordning eller motsvarande.som av

Bestämmelsen i avsnitt 10.6. innehållerbehandlas Den bemyndigande för
regeringen ioch har grundlagstöd 8 kap. 7 § och 13 kap. 6 § RF.

Regeringen bör i kris krigoch ha möjligheter avvika från den finan-stora att
siella lagstiftningen i syfte i finansiella institutenstödja verksamheten deatt

därigenomoch upprätthålla stabiliteten funktionsförtnågan finan-och hos det
siella Bestämmelsen i första innebär regeringen, efterstycketsystemet. att
samråd med Riksbanken, får meddela föreskrifter undantag från âliggan-om
den enligt ilag gäller fråga finansiell verksamhet. Bemyndigandetsom om
innefattar medgeendast undantag från den finansiella lagstiftningen.rätt att
Det inte möjligtsåledes med stöd denna meddelabestämmelseär att av nya
föreskrifter.

Med åligganden gäller ifrågaenligt lag finansiell verksamhetsom om avses
åligganden författningarenligt samtliga reglerar verksamheten i desom
finansiella instituten, bedrivs institut under tillsyndvs. verksamhet som av av
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in-Finansinspektionen. Vilka institut framgår myndighetenssom avses av
möj-Regeringen bestämmelsenstruktion SFS 1992: 102. har således genom

lagstift-föreskrifter avviker från dels den finansiellalighet meddelaatt som
associationsrättslig lagstiftning i reglerarningen, dels viss de delar lagarna

instituten Bemyndigandet innebärförhållanden mellan och det allmänna. en
lagstiftning försäkringsverksamhet. Be-avvika från denrätt även röratt som

till för-§ första stycket förslaget lagstämmelsen således2 kap. 1 omrymmer
bestämmelsesäkringsverksamhet under kris- krigsförhållanden. Dennaoch

motiveras i SOU 1994:130 267närmare s.

dispenseri särskilda fall[tredje stycket Finansinspektionenmedges rätt att ge
Inspektionen enligt bestämmelsenslag hardet ävennämnts.av som nyss

bedriver finansiell verksamhetdenmöjlighet i särskilda fall medge attatt som
bolagsordning, reglemente eller stadgar.får avvika följerfrån vad avsom

dennamotiveringen inspektionen redan haSom i tordeanförts den allmänna
Inspektionenkreditmarknadsbolag värdepappersföretag.i fråga ochrätt om

försäkringsbolag.i fråga banker ochsaknar dock motsvarande rätt om
2 §§ stycket ochtredje 2 kap. l andraBemyndigandet i stycket rymmer

krigsförhållanden.kris-forsäkringsverksamhet under ochtillförslaget lag om
269i SOU 1994:130 267 ochmotiverasbestämmelserDessa närmare s.

3§

under sådana förhållandenRiksbanken,Regeringen samråd medfår, efter
undvikadet behövs förstycket och§ första eller andrai 1 attomsom anges

i enskilda fallföreskrifter ellermeddelafinansiell verksamhet,störningar pâ
betalningsförpliktelse.med fullgörabeslut anstånd attom

avsnittmotiveringen i 10.4.ibehandlats den allmännaParagrafen har

i 8 8 § RF.grundlagstöd kap.Bestämmelsen har

betalningmed skuld. lanståndlatinsk förMoratorium ettär avtermen
vidsträcktfått inne-perspektivrättshistoriskt har begreppetsvenskt meren

eller förbud,med, fullgöraanståndsåväl beslutbörd. Begreppet attomavser
olikavidta rättsliga eller icke-medbeslut anstándförpliktelser, attomsom

fordringsförhâllande, dvs. olika formeranledningrättsliga åtgärder med ettav
fristmoratorium.av
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Paragrafen regeringen, efter samråd med Riksbanken, generell möjlighetger
föreskriva ieller enskilda fall besluta anstånd betalningmed skuld.att om av

Paragrafen moratorielagen och kan för angripaersätter användas störningaratt
finansiell verksamhet, vid allmän förtroendekris kreditinsti-t.ex. mot etten

tut.

4§

Är Sverige i krig skall bestämmelserna i §§4 kap. 3-5, ll-l3 och 15
tillämpas.

Är Sverige i krigsfara eller råder det extraordinära förhållanden ärsom
föranledda krig eller krigsfara Sverige befunnit sighar fårav av som
regeringen föreskriva ibestämmelserna första stycket skallatt som anges
tillämpas.

Bestämmelsen kap. 3 § första andra stycket i Krigsfor-l ochmotsvarar
sälcringsutredningens tillforslag lag forsäkringsverksamhet under kris- ochom
krigsförhållanden. Hänvisningarna redaktionellt, liksomhar arbetats be-om
stämmelsen i andra stycket så extraordinära situationernade överensstäm-att

med ide 1 § andra stycketmer som anges

Krigsförsälcringsutredningens förslag till innehåller tredjebestämmelse ett
stycke handlar underställning föreskrift enligt andra stycket. Dennasom om av
regel har bestämmelsen 8ersatts av

För motivering till hänvisas till SOU 1994:130 266.närmare paragrafen s.

5§

Bestämmelserna i tredje tredje 9 §§stycket 4 kap. 6 § stycket, 7 ochsamt
tillämpas Sverige kommer i krig såvida inte regeringen Närbeslutar annat.om
kriget har meddelar tidpunkt då kriget skallupphört regeringen beslut denom

ha upphört. Sådant beslut meddelas tidigare, det kankan även antasanses om
krigshandlingar inte längre kommer företas i någon betydandeatt att mera

omfattning.
tillämpningVad i första stycket pâ bestämmel-motsvarandeägersagtssom

tagits in i enligt 8krigsgrunder 4 kap.ser som
Regeringen bemyndigande, Finansinspektioneneller, efter regeringens får

enligtmeddela föreskrifter krigsbokslut 4 kap. 7 § ochnärmare omom
utformningen krigsgrunder enligt kap. 84av



SOU 1791995: 125 Författnihgskommentar

Bestämmelsens första 3 2 förslaget tilloch andra stycken kap. § lagmotsvarar
försäkringsverksamhet under kris- krigsförhállanden. Tredje stycketochom

3 8kap. § lagförslag. Hänvisningarna har arbetatsmotsvarar samma om
redaktionellt. Krigsförsäkringsutredningens tilltvâ paragrafer har flyttats

förevarande lagförslags allmänna bestämmelser, eftersom paragraferna är av
formell karaktär.

För motivering till hänvisas till SOU 1994:130 274bestämmelsennärmare s.
och 276

6§

under Finansinspektionens tillsyn bedriver finansiell verksamhetDen som
vidta verksamhetenskall de beredskapsâtgärder nödvändiga förär attsom

bedrivas iskall under förhållanden lkunna även som anges
Regeringen Finansinspektionen fâreller, efter regeringens bemyndigande,

föreskrifter vilka beredskapsplaneringen.meddela krav skall ställas påom som

ii avsnitt 10.6 och innehåller andra stycketBestämmelsen behandlas - -
i § förstabemyndigande for regeringen och grundlagstöd 8 kap. 7 styckethar

3 RF.

inte möjligt framtvinga konkretaSom framgår avsnitt 10.6 detär attav
sundhetskravet. Förberedskapsâtgärder enbart detta skallmed stöd att varaav

möjligt författning föreskrift.krävs uttryckligt stöd i ellerett

skyldighet bedriver finansiellI första stycket stadgas generell för denen som
nödvändigaverksamhet vidta för verk-de beredskapsåtgärder är attatt som

följerbedrivas krig. Av bestämmelsensamheten skall kunna i kris ochäven
samtliga finansiella för god kris- ochaktörer skyldiga planeraäratt att en

krigsberedskap.

bemyndigande,efter regeringensI andra stycket får regeringen eller,

ställasföreskrifter vilka krav skallFinansinspektionen meddelarätt att om som
regeringensådana föreskrifter kanpå beredskapsplanering. Med stöd av

detinstitut betydelse förinspektionen exempelvis utesluta sådana saknarsom
Övriga kravinstitut skyldiga efterleva definansiella funktion. är attsystemets

föreskriver.regeringen Finansinspektionenberedskapsplanering ellersom



180 Författningskommentar SOU 1995:125

Bestämmelsen omfattar samtliga finansiella institut, institutdvs. även som
bedriver försäkringsverksamhet.

7§

Regeringen efter regeringens bemyndigande, Riksbanken ellereller,
Finansinspektionen förelägga Finansinspektionens tillsynfår den undersom

nödvändiga förbedriver finansiell verksamhet lämna de uppgifter äratt som
föreskrift enligt föreskrift eller beslut2 eller 3 ellerbedömaatt om en

för tillämpastöd dessa bestämmelser behövs, ellermed att enav en av
föreskrift. förenas med vite.meddelad Föreläggande får

valutareglering kreditreglering finns särskilda bestämmelserI fråga ochom
i 2 kap. 5 § och 3 kap. 14

uppgifterinnebär institutenParagrafen kan åläggas lämna oavsettatt att om
beredskapsreglering eller inte. Bestäm-regeringen har meddelat föreskrift om

beredskapsregleringför skall kunnamelsen kan behövas avgöraatt omman
nödvändig. Paragrafen bestämmelser i kraft ochexempel ärärär ett som

förutsättningarna beredskapsreglering. I 10 §tillämpas saknas förfår trots att
befattning ärendesekretess för den tagit medfinns bestämmelser ettom som

i denna lag.avsessom

valutareglering kreditreglering finnsi fråga ochSärskilda bestämmelser om
respektivei2 kap. 5 § 3 kap. 14

kris- krigsförhållandentill försäkringsverksamhet under ochFörslaget lag om
inte tillämpas påmotsvarighet till varför den kansaknar denna bestämmelse

föreligga i för-frågadet eventuella uppgiftsbehov kan komma att omsom
säkringsverksamhet.

8§

2 kap. 2 eller 6 ellerstycket,Föreskrift enligt 2 eller 3 4 § andra
föreskriftenfrån detinom månad3 kap. 2 § andra stycket, skall atten

Om integodkämiande. så sker, upphörriksdagen förmeddelades underställas
föreskriften gälla.att

föreskrift §enligt 3föranledde 2 ellerOm de förhållanden att ensom
regeringenskall omedelbartinte för handen, upphävameddelades längre är

föreskriften.
föreskriftkreditreglering upphör gällaföreskriftEn näratt senast enom

gälla.valutareglering upphör attom
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tredjekap. 3 §avsnitt Paragrafen har lbehandlas i 10.7.Bestämmelsen ersatt
Krigsförsäkringsutredningens lagförslag.i5 kap. 3 §stycket och

före-slutliga kontrollenbehåller riksdagen den överbestämmelsenGenom
i Underställ-bemyndiganden lagen.meddelats med stödskrifter har avsom

regeringen underlåterOmföreskriftens sakliga innehåll.skallningen attavse
på till-Förföreskriften gälla.föreskrift upphörunderställa att ettatten

olika beredskaps-avvecklingenkontrollerafredsställande kunnasätt av
regering förriksdag elleruttryckligt besluti andra fallregleringar krävs ett av

underställningsskyldigheten harFrånföreskriften skall upphöra gälla.attatt
6 eftersommeddelar med stödregeringenundantagits föreskrifter avsom

Under så-ordinära förhållanden.siktei handbestämmelse förstadenna tar
underlika starkaunderställning inteförskälenförhållandendana är som

extraordinära förhållanden.

underställningbl.a.kreditregleringslagen§ och3 valuta-I 1 kap. attanges
styckettredje2 §föreskrift enligt 3 kap.meddelarregeringenskeskall om

föreskriftomfattasför densistnämnda lagrumlag. I sägs att avsomsamma
kreditinstitut.tillämpliga vadi delarstycket gäller sägsenligt andra omsom
Förbiseendetmisstag.till tredje stycket torde3 § hänvisarl kap.Att ettvara
tredje stycketiåterfannsi andra stycketbestämmelsensannolikt påberor att

kreditregle-ochtill valuta-ursprungliga förslagetparagrafi deti motsvarande
riksdagensunderställas pröv-1992:69 11. Vadringslag Dsse avsessoms.

kreditinsti-änstycketföreskrift enligt andra ävenning således attär annanom
l99293:126 34.jfrkreditregleringen,omfattasskall kunna s.prop.tut av

9§

fullmäktige enligt 2meddelas äninom RiksbankenBeslut annanavsom
till fullmäktige.3 kap. får överklagasoch

enligt 2 och 3 kap.avgiftsärskildvite elleri frågorFullmäktiges beslut om
tillöverklagas kammarrätten.fâr

gällabeslutet skallbestämmabeslut får denRiksbanken ävenMeddelar att
iomedelbart.

till kammarrätten.får överklagasbeslutValutanämndens
beslutregeringen. Sådanatillöverklagasbeslut fårFinansinspektionens

myndigheten bestämmerinteomedelbart annat.gäller om
inte överklagas.beslut fårKrigsförsälcringsnämndens

avsnitt 10.7.ibehandlasBestämmelsen
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Första-fjärde styckena har ändring i sak flyttats från valuta-över ochutan
kreditregleringslagen. Beslut inom Riksbanken fullmäktigeän över-av annan
klagas till fullmäktige. Beslut riksbanksfullmäktige i frågor föreläggaattav om
vite eller bestämma särskild avgift tillöverklagas kammarrätten. Om det är
nödvändigt får Riksbanken bestämma beslut skall gälla omedelbartatt ett utan
hinder beslutet inte vunnit laga kraft. Valutanämndens beslut fåratt över-av
klagas till kammarrätten.

Tyngdpunkten i de allmänna förvaltningsdomstolarna flyttas alltmer till den
första instansen, dvs. till länsrätterna. Nu aktuella beslut kan centralvara av
betydelse för Sveriges finansiella Detta utmärks bl.a.system. system av en
mycket rörlighet och snabbhet. En tids osäkerhet finansielltstor t.ex. ettom
instituts bedriva viss verksamheträtt kan påverka hela det finansiellaatt

Det därför samhällsekonomiskaär skäl nödvändigt slutligasystemet. attav
beslut i dessa frågor meddelas så fort möjligt. Den instansord-normalasom
ningen med länsrätt, kammarrätt och regeringsrätt uppfyller inte särskildade
krav på snabbhet måste iställas dessa mäl. Dessa måltyper bör därförsom

instans.i fortsättningen kammarrättäven förstaprövas av som

Beslut Finansinspektionen, tillåta lägre kapitaltäckningskrav änt.ex. attav
innefattarnormalt, icke obetydligt mätt ekonomisk-politiska övervägan-ett av

den. Sådana inteöverväganden bör domstol. Beslut inspektionenprövas av av
skall därför enligt till regeringen.femte stycket överklagas

Bestämmelsen i .värre stycket flyttats frånhar ändring i sak Krigsför-överutan
säkringsutredningens förslag, 5 kap. 4 § stycket. För moti-andra närmareen
vering hänvisas till 1994:130SOU 281s.

10§

Den har tagit befattning med ärende får intei denna lagettsom som avses
obehörigen röja har fåttvad han enskilds personliga ellerveta om en
ekonomiska förhållanden.

I det allmännas tillämpas iverksamhet stället sekre-bestämmelserna i
tesslagen 1980: 100.

Den bryter förbudet i inteförsta stycket skall dömas tillmotsom ansvar
enligt 20 kap. 3 § brottsbalken.

Sebl.a. 199495227 156.prop. s.
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Bestämmelsen med § kreditregleringsla-4 kap. 2 valuta- ochöverensstämmer
Den tagit befattning tystnadspliktmed ärende har i fråga vad hangen. som om

erfarit enskilds personliga och ekonomiska förhållanden. privatDen iom som
verksamhet förbudet riskerarbryter dock inte skadeståndsskyl-änmot annat
dighet, eftersom intebestämmelsen straffsanktionerad. Denna ordningär är
enligt utredningens uppfattning olämplig. Riksdagen emellertid tidigarehar

invändningar kredit-från Lagrådet godtagit bestämmelsen i valuta- ochtrots
regleringslagen. Motsvarande återfinns i den finansiellabestämmelse delar av
lagstiftningen se l kap. l0 § bankrörelselagen. Det föreslås därfört.ex. att
bestämmelsen skall omfatta alla enligt den föreslagna lagen.ärenden

i Riksbanken Finansinspektionen befattning med ärendenDen och hos tarsom
befattningshavarefölja sekretesslagens bestämmelser. Förskallnämntssom

enligt 9 kap. § första sekretesslagen, sekretessvid Riksbanken gäller 5 stycket
valutareglering betalningar till fråni enligt lagstiftningen och ochärenden om

enskilds personliga ekonomiskafor uppgift eller förhållanden,utlandet omom
enskilde liderinte står uppgiften kan röjas den skada ellerdet klart utan attatt

befattningshavare FinansinspektionenFör vid gäller den allmänna sekre-men.
tessregeln för tillsynsverksamheten i 8 kap. 5 § sekretesslagen.

l1§

med årliga avgifter bekostaDen bedriver finansiell verksamhet skallsom
föreskrifter regeringenFinansinspektionens enligtverksamhet de närmare som

meddelar.

förebildefter bl.a.i avsnitt 10.8 utformatsBestämmelsen behandlas och har av
23 kreditmarknadsbolagslagen.§

Finansinspektio-bestridatillsynsbidragfinansiella instituten skallDe genom
med beredskapsfrågortillsynsarbetet. Inspektionens arbetekostnader fornens

enligt gällande ord-såledesingår i De finansiella institutentillsynsarbetet. är
beredskapsarbetet. Denförning skyldiga bestrida inspektionens kostnaderan

intedet skall rådadärförändå motiverad delsföreslagna bestämmelsen är att
därför inspektionensi delstvekan vad gäller frågan,någon attsomom

i förslagetvilar bestämmelserna till lagberedskapsarbete i vissa fall på om
kap. 6 §.i kris och krig t.ex. lfinansiell verksamhet
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2 kap. Valutareglering

Specialmotiveringen till liksom till från2 kap., 3 kap., i huvudsak hämtadär
förarbetena till kreditregleringslagenvaluta- och dess föregångaresamt
valutaregleringslagen 1990:749 1974:922 kreditpolitiskaoch lagen om
medel.

De bestämmelser i valuta- kreditregleringslagen föroch är gemensammasom
valutareglering i föreslagnaoch kreditreglering 4 kap. har arbetats in den

lagens första kapitel.

kreditregleringslagen i normgivning ochTerminologin i valuta- och fråga om
flera förordna förforvaltningsbeslut inkonsekvent. l fall användsär termen att

regeringsformen,normgivning. förekommer inte ibeteckna Detta begrepp

för förvalt-innehåller begreppen föreskriva för normer och beslutasom
ningsbeslut. Vissa redaktionella ändringar gjorts i de bestämmelserhar därför

Härigenom framgår detfrån valuta- och kreditregleringslagen.forts översom
fattai varje särskilt normgivningsrätt ellerfall det fråga rättär attom om

beslut i enskilda fall.

1§

kantransaktioner, sådan deValutarcglcring innebär äratt art attavsom
ivalutapolitiken valutatransaktioner ochha betydelse för angessom

Riks-tillståndföreskriften valutareglering, inte får genomföras utan avom
banken.

kreditregleringslagen.Bestämmelsen 2 kap. l § valuta- ochmotsvarar

valutatransaktionerföreskrivaBestämmelsen regeringen möjlighet att attger
vida betydelse begreppetfår företas först efter Riksbankens tillstånd. Med den

betalningsutbytet mellanvalutatransaktion innebärhar, bestämmelsen att
tillgångar ochi utländskaSverige och inom Sverigeoch utlandet handel

omfattningenemellertid förutsättasskulder kan regleras. Det får att av en
Va-oundgängligen nödvändigt.till vadeventuell reglering begränsas ärsom

föreskrifter enligt 2lutareglering kan kompletteras med
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2§

förföreskriva Riksbankenregeringenvalutareglering fårVid ettatt
valutatransaktion fårtillstånd till

Riksbanken, ellerskall tillfallaavgiftta ut somen
kontoinsatt påviss tid skallvisst underbeloppbestämma att ett varaen

Riksbanken.i
inneharföreskriva denregeringenvalutareglering fårVid ut-att som

myntslag elleri utländsktkontontillgodohavandenbetalningsmedel,ländska
i svenskabetalningerbjuda Riksbankenskallfondpapperutländska att mot

nämndadelvis, överlåtaellerfår, heltRiksbankenin tillgångarna.lösakronor
kreditinstitut.tillbefogenhet ett

1988:1385i lageninstitutkreditinstitutMed omangessomavses
riksbank.Sveriges

bedömning detskall läggasstycketenligt andragrund för beslutTill aven
avyttring.frivilligviduppnåsha kunnatskullepris den kursoch ensom

kreditreg-§ valuta- och2 kap. 2styckentvâ förstaParagrafens motsvarar
leringslagen.

avgift förmöjlighetRiksbankeni forsta stycketBestämmelsen att ta ut enger
introduceraföranvändasmöjlighet kanvalutatillständ. Denna attt.ex. enett

avgiftsbe-importavgifter ellerallmännamarknadsmekanism för införaeller att
Riksbanken2 harstycketEnligt förstavissa konton.användalägga rätten att

visstdepositionavgift, krävamöjlighet i stället för ettavta utatt, att en
ankommaDet börRiksbanken.iinsatt på kontoBeloppet skallbelopp. vara

depositionenförvillkorenfall bestämmariksbanksfullmäktige i sådantpå att
övrigt.l

bestämmelsetidlångfanns undertillämpadesvalutaregleringNär gavsomen
hembjudasskulletillgångarföreskriva utländskaregeringen möjlighet attatt

1947anspråk åriBestämmelsensvensktinlösen iför genomtogsmynt.
förbemyndigandeangåendefullmäktige Riksbankentill iKungl. Majzts brev
till-utländskabetalningsmedelrekvirera utländska samtvalutakontoret att

stycket.i föreslagna andrafinns detbestämmelsemotsvarandeEngångar.

kreditregle-och§ valuta-från kap. 4hämtad 1tredjei stycketDefinitionen är
§ tredje stycketi 4bestämmelsen 2 kap.âterñmisstycketfjärderingslagen. I

skall Valuta-bestämmelseEnligt dennakreditregleringslagen.ochvaluta-
kurspris och denbedömning detsina beslutgrundanämnden somaven

lagstiftarensvaritinte haavyttring. Det kanfrivilligvidha gälltskulle en
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avsikt denna princip skall omfatta beslutatt endast Valutanáirnnden.av
Bestämmelsen har därför flyttats, så den gäller beslut inlösenatt över-om
huvudtaget.

3§

Riksbanken får bemyndiga kreditinstitut meddela tillstånd enligt lett att
sigAnser kreditinstitutet inte kunna bifalla ansökan, skall denna överläm-en

till Riksbanken.nas

Bestämmelsen 2 kap. 3 § valuta- och kreditregleringslagen.motsvarar

I paragrafen Riksbanken kan delegera sin tillståndsprövnittg enligtattanges
Il samband med Postverket bolagiserades och Postgirot fick tillståndatt att

driva bankrörelse, byttes den tidigare lokutionen kreditinstitut eller Post-
verket kreditinstitut.ut mot

Valutareglering förutsätter aktivt deltagande från kreditinstitutens sida. Under
den tidigare valutaregleringert fanns särskilt utsedda banker, s.k. valutabanker.

övervakade och kontrollerade betalningar till och från utlandet ochattsom
andra transaktioner utfördes i enlighet med gällande föreskrifter.

Riksbanken kan delegera såväl tillståndsprövningen uppgiften vakaattsom
över valutaregleringen respekteras. enlighetI härmed i 3 till-att § attanges
ståndsprövning enligt 1 § kan delegeras till sådana företag enligt riks-som
bankslagen hänföra tillär kreditinstitut..att

4§

Om det vid beslut inlösen enligt 2 § andra oenighetstycket råderom om
vilket värde i utländskt myntslag skall ligga till förgrund ersättningensom
eller efter vilken kurs omräkningen till skallsvenska kronor ske, skall
ersättningen bestämmas Valutanämnden.av

Valutanärrtnden skall bestå ledamöter. Regeringen ordförande.tre utserav
En de övriga ledamöterna Riksbanken och den andra Svenskaav utses av av
Handelskammarförbundet.

Bestämmelsen 2 kap. 4 valuta- och kreditregleringslagen§ bortsettmotsvarar
från det lagrummets fjärde stycke återfinns i l 9 § fjärdeatt kap.numera
stycket i detta lagförslag. Andra stycket har redaktionellt såändrats detatt
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19399‘framgår ledamöterna i Valutanänmden. Sedan år har detutservem som
i valutalagstiftningen ledamöterna rikssammanslut-angetts att utsesen av av
ningen för handelskamrar. Före tidpunktdenna fanns ingen rikssamman-det
slutning for handelskamrar, detta år bildades Handelskamrarnas nänmd.men
Nämnden bytte år 1974 till Svenska Handelskammarförbundet. Förbun-namn
det den enda samarbetsorganisationen förär de svenska handelskamrarna i
Sverige. Eftersom det inte aktuellt ändra på förbundet bör detär att namnet ut-
tryckligen Svenska Handelskammarförbundet ledamöter-att utseranges en av

na.

§ fjärdeI 2 stycket vilka sinde grunder på Valutanämnden skall göraanges
bedömning. Ersättningen skall bestämmas utgångspunktmed från det be-

priset vidräknade frivillig avyttring allmänna Ompå den marknaden. deten
inte förekommer någon handel i tillgång inlösenden får nämndensom avser,

fri bedömning vad skälig ersättning.göra utgören mera av som

5§

Vid valutareglering får Riksbanken meddela föreskrifter skyldighet förom
for räkningden eller har gjort valutatransaktion, lämnaattsom egen armans en

uppgifterde och visa de handlingar transaktionenangående behövsupp som
valutaregleringenför kontroll följs.attav

Bestämmelsen 2 § kreditregleringslagen.kap. 5 valuta- ochmotsvarar

En förutsättning för effektiv valutareglering väl fungerande kontroll-är etten
Ett börja med Riksbankensådant kontrollsystem förutsätter till attsystem. att

möjligheterhar in handlingar från enskildafordra uppgifter och ochatt
I §företag. 5 har därför föreskrivits för för elleratt egenenvar som annans

räkning har företagit valutatransalction omfattning Riksbankenskall, i denen
föreskriver, uppgifter transaktionenlämna de förete de handlingarsamt om

behövs for kontroll efterlevnaden valutaregleringen och med stödsom av av
meddelade föreskrifter, tillstånd uppgiftsskyldighetdärav villkor. Dennaoch

sanktionerad §.l4är

Riksbankens in uppgifter tillkräva begränsadrätt är attatt avse personer som
emellertid riktasföretagit valutatransaktion. inte endasthar Kravet kan moten

9‘ 1939:350.Valutalagen
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företagit valutatransaktion räkning denden har för även motutanen egensom
räkning, exempelvis bankerhar företagit sådana transaktioner för annanssom

valutatransaktionen företagitsvärdepappersföretag. den faktiskaoch Att av
inte ocksåräkning hindrar såledesbank för någon attt.ex. upp-en annans

företagit transaktionen.dragsgivaren haanses

uppgifter handlingar tillskyldighet lämna ochParagrafen innebär t.ex.atten
visatransaktion verkligen genomförts eller vadpåståddstyrkande attattav en

ligger bakom transaktionen.som

6§

eller andra stycketvalutareglering enligt kap. 1 § första stycketVid 1
i samrådRiksbankenföreskriva Riksbanken, eller denfår regeringen att som

ochpostområdet bestämmer, hartillsynsmyndigheten på rätt öppnamed att
finns hostill från utlandetandra försändelser ellergranska brev och som

postbefordringsföretag.

kreditregleringslagen. I§ och2 kap. 6 valuta-Bestämmelsen motsvarar
valutareglering, medgemöjlighet vidregeringenbestämmelsen att,ges en
tillsynsmyndigheten påi samråd medeller RiksbankenRiksbanken den som

granskaochTelestyrelsen bestämmer,postområdet Post- och rätt öppnaatt
finnsutlandet hos postbe-till och frånförsändelserbrev och andra som

regeringen sålundaDet mandat199394:38 165.fordringsföretag prop. s.
granskning och andrabrevEftersominnefattar normgivningsmakt.erhåller av

fri- och rättighetergrundläggandeenskildasinnebär ingrepp iförsändelser
regeringen i denna fråga ha stödbemyndigande för6 § RF måste2 kap. ett

lagrumtill i sistnärrmdabegränsaddärföri 13 kap. 6 § RF. Bestämmelsen är
situationer.angivna

7§

förbudbegränsningar ellerlag har föreskrivitsdennadet med stödOm av
kontrolleratullmyndighetemalandet, fårin i ellerföra tillgångar utmot att ur

föreskrifterna följs.att
kontrollen gällerFör

varvidi tillämpliga delar, det1994:1550 sägstullagen varoromsom
valutaregleringen,omfattastillgångarskall samtavsomavse

husrannsakan,förundersökning beslag,bestämmelserna2. m.m.,om
straff för1960:418kroppsbesiktning iytlig lagenkroppsvisitation och om

varusmuggling.
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kreditregleringslagen.Bestämmelsen 2 kap. 7 § valuta- ochmotsvarar

tullrnyndighetemas befogenheter i fråga valutakontroll.Paragrafen reglerar om
in-föreskrift valutareglering omfatta bl.a. och utförselEn kan komma attom

varför tullmyndigheternas befogenheter enligt valuta- ochtillgångar,av
anmälnings-kreditregleringslagen föreskrifterbör bestå. Paragrafen saknar om

direkt sikte påuppgiftsskyldighet. i stället utformad så deneller Den är att tar
valutaregleringens efterlevnad.

Övergångsbestämmel-i januari 1995. EnligtEn tullag trädde kraft den lny
till 1987:till 5 skall hänvisningar gamla tullagenden lagen p.serna nya

1065 i stället den lagen.avse nya

8§

i år döms den med uppsåtfängelse högstTill böter eller ett som
föreskrift valutareglering eller förbud,bryter mot ettmot enom

sådan reglering,villkor har meddelats med stödföreskrift eller ett avsom
oriktig uppgift ochbli uppgiftlåter lämna eller lämnar2. att en en

valutatransaktion beviljas,tillstånd tilldärigenom föranleder att ett somen
valutatransaktion kräverinte skulle meddelats,ha eller att somannars en

deposition,tillstånd genomförs tillstånd, avgift ellerutan
har meddelatssig kringgå förbudanvänder bulvan för ettatt somav

valutareglering.stöd föreskriftmed av om
oaktsamhet,i stycket begåttsHar gärning första grovavsom avsesen

till böter.döms
tillringa fall döms inteI ansvar.

kreditregleringslagen.valuta- ochBestämmelsen 2 kap. 8 §motsvarar

påföljderna vid brottbestämmelserParagrafen innehåller grundläggande om
paragrafenomfattasöverträdelservalutaregleringen. Demot angesavsom

valuta-överträdelsedirektapunktvis i första stycket. Första punkten avavser
regeringenåterfinns i denmateriella regler, antingen dessaregleringens av

föreskriftermeddeladeRiksbankenvalutaförordningen, iutfärdade eller av
tillstånd. I andrameddelandevillkor vidi Riksbanken ställdaeller ettavav

uppgiftbli lämna sesituationen låterden någonpunkten atttas att enupp
oriktiga uppgifter, tillnågon lämnar1992931126 34 eller när t.ex.s.prop.

valutatransaktionerutföra vissa ochmedgivits befogenhetbank attsomen
transaktionenssig i fråga karaktärbanken misstarföranlederdärigenom att om

transaktion. Punkten omfattarförbjuden denigenom ävenoch släpper en
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avgiftoriktig uppgift undandrar sig erläggasituationen någon attatt genom
innebärfinns bestämmelsebelopp. l tredje punkteneller deponeraatt somen
förbudför kringgåsig eller medverkar bulvanden använder attatt av somsom

straffas.kan

uppsåtliga överträdelser.i endastPåföljdsbestämrnelsen första stycket avser
gärnings begåttspåföljden förEnligt andra stycket dagsböterär av grovsom

oaktsamhetpåföljd begåttsgärning fri frånoaktsamhet. Sådan är somavsom
inte är grov.

ringai ringa fall. Medpåföljdsfrihetbestämmelsetredje finnsl stycket omen
obetydligt belopp och därrelativtgällersådana fallfall främst ettsomavses

beviljats.uppenbarligen skulle hatillståndansökan om

9§

tilldömsstycketi 8 § forstaOm brott är grovt,attett anse somavsessom
fängelse i högst tvâ âr.

särskilt beaktasskallbrottetVid bedömningen är grovt omomav
varitharpåbetydande belopp ellergärningen mycket sätthar annatavsett av

synnerligen allvarlig art.

kreditregleringslagen.9 § valuta- och2 kap.Bestämmelsen motsvarar

överträdelserstraff förbestämmelsestycket innehållerFörsta avgrovaomen
tillskall dömasskyldig till brottgjort sigvalutaregleringen. Den grovtsom

i två år.maximala straffet fängelse högstDetfängelse. är

överträdelse skallvissledning for bedömningenTill som grovansesom enav
beloppbetydandemycketOm brottet harexempel i andra stycket. rörtfinns

det betraktasallvarlig skallsynnerligenvariteller på sätt art, somannat av
utformadvalutaregleringslagen, ärBestämmelsen, infördesgrovt. genomsom

antyderbetydande beloppmycketUttrycketförebild skattebrottslagen.efter av
kvalificera förmögen-vad brukaröverstigabeloppet skall avsevärt ettatt som

Även valdes försynnerligen allvarliguttryckethetsbrott attartgrovt.som
fallen prop.allvarligasteskall förbehållas deunderstryka bestämmelsenatt

l98990zl35 66.s.
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10§

För försök till brott i 8 § forsta stycket eller 9 § döms tillsom avses ansvar
enligt 23 kap. brottsbalken.

Bestämmelsen 2 kap. 10 § kreditregleringslagen.valuta- ochmotsvarar

Bestämmelsen innehåller hänvisning till reglerna försök i brottsbalken.en om
Samtliga uppsåtliga brott därigenom i princip straffbara på försöksstadiet.är

liggerDet emellertid i sakens vissa brott inte kan förekom-natur att typer av
försöksbrott. Det gäller ibrott består underlåtelset.ex. attma som som

fullgöra föreskriven upplysningsskyldighet.

11§

Om flera har medverkat till i detta kapitel straffbelagd gärning,en
tillämpas bestämmelserna i 23 kap. brottsbalken.

Bestämmelsen kreditregleringslagen.2 kap. 11 § valuta- ochmotsvarar

Regeln infördes kreditregleringslagnuvarande valuta- och prop.genom
199293:126 34.s.

Straffansvar i strikt mening gärningsman.âvilar ofta inte endast den ärsom
Även den i gärning fällaspå har medverkat straffbar kan tillsättannatsom en

Man skiljer, vid sidan gärningsmannaskap, anstiftan tillmellanansvar. om
medveikansansvarbrott och medhjälp till brott. Bestämmelsen ñmis iom

23 kap. § Straffet4 brottsbalken. för övriga medverkande i princip det-är
gärningsmannen.för I praktiken dock den gjort sigtordesamma som som

skyldig till endast medhjälp regelmässigt för mildarebli föremål bedöm-en

mng.

Rättsläget tidigare sådant brottsbalkens medverkansregler i praxisattvar
tillämpliga i fallansågs analogt de specialstraffrättsligt stadgandeettvara

innehöll i straffskalan. Av det skälet infördesfängelse stadgandet i valuta- och

förtydligandekreditregleringslagen i syfte. Genom 1994lagändring åren
ändrades Sedan den 1 juli 1994brottsbalken. 23 kap. 4 § brottsbalkenär ut-

på specialstraffrättsligatryckligen tillämplig fängelse istadganden med

199394:l30. sigstraffskalan prop. Den föreslagna § således i och för11 är
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och 13 §§ behöverparagraferna 12två följandeöverflödig. Eftersom de
erinrandockmedverkansbrott börtillhänvisninginnehålla även en omen

behållas.medverkansansvaret

l2§

efter med-endastfår väckasi 8-11för brottåtalAllmänt som avses
Riksbanken.givande av

kreditregleringslagen.och12 § valuta-2 kap.Bestämmelsen motsvarar

åtalbestämmelseinnehållitår 1941har sedan attValutaförfattningarna omen
åtal fårmedgetttill åtal, dvs.detRiksbanken attväckasinte får angettattutan

domstolsprövning-frånuppgifteni första handfyllerBestämmelsenväckas. att
valutaregleringensomfattassig formelltfall i och för avutsortera somen

omständighe-ochbeloppringagrundsanktionsbestämmelser, avmen som
nämligenvalutareglering läreffektivEnsig straffvärda.i övrigt inte tertema

bagatellarta-omfattarområdet ävenregleradenödvändighet kräva detmed att
sådantpåtransaktioner. Dengenomförda,slarvoförstånd eller ettde, somav

införemellertid inte drasföreskrifter börvalutareglerandebrutitharsätt mot
domstol.

13§

§ första stycketi 8för brottvarit föremålharEgendom avsessomsom
förverkad heltförklarasfåregendomför sådanvederlag9-11 §§ ellereller

delvis.eller
värdeegendomenskanstycketi förstaegendomstället för denI avsessom

delvis.ellerförverkat heltförklaras

kreditregleringslagen.ochvaluta-13 §2 kap.Bestämmelsen motsvarar

föreskrifterförbud ochskallvalutaregleringbestämmelsernaMed stöd omav
betalningsmedel,förfogande översikte på inte barautfärdaskunna tarsom

egendom,också förvärvvärdepapper, upptagan-fordringar och utan annanav
därmed egendom13 § träffarkontraktÖvertagandelán,de somm.m.avav

sigkontoinsättning riktarVid olovligförbud.stridiförvärvats mott.ex.
Vidkontoförande banken.hos denuppstårfordrandenbestämmelsen mot som

vederlaget.riktar sig förverkandetegendomavyttringförbjuden motav
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Det kan också förekomma brottstyper, där inte kan någonsäga attman
varitegendom har föremål för brottet. Detta gäller underlåtenhett.ex. att

lämna föreskrivna uppgifter valutatransaktion. Om transaktionenom en som
sådan varit tillåten, intekan hävda den egendom transaktionenattman som
avsåg har varit föremål för brott.

l många fall skulle förverkande iegendomen sin helhet medföraett av en
alltför ingripande åtgärd. I förverkanderegeln har därför uttryckligen angetts

förverkande får delvis.ske helt elleratt

Den egendom enligt första stycket föremål för förverkande iär ärsom
inte tillgängligallmänhet på sådant förverkandeförklaringen riktaskansätt att

just den egendomen. Enligt iandra stycket kan stället egendomens värdemot
helt eller delvis förklaras förverkat. förverkandet i sådana fall skallDet belopp

får bestämmas efter skälighetsprövning. många fall skulle full-I ettavse en
ständigt utnyttjande förverkandemöjlighetema inte i rimlig proportionståav

Enligttill de straffsatser gäller vid brott valutalagstiftning. allmänmot ensom
princip obilligtpå detta område får förverkande inte ske det uppenbartärom

avvägning enskildesjfr 36 § avtalslagen. En måste därför mellan dengöras
intresset valutalagstiftningens effektivitetintresse och det allmänna attav

upprätthålls.

14§

i får föreläggas viteDen inte fullgör skyldighet 5som anges avsom
Riksbanken.

kreditregleringslagen.Bestämmelsen 2 kap. 14 § ochvaluta-motsvarar

vite förBestämmelsen medger Riksbanken erhållaföreläggarätt attatt
handlingaruppgifter eller i 5som avses

15§

vidtagits i strid föreskriftuppnå rättelse åtgärd har medFör näratt enen
föreskrift villkorvalutareglering ellereller förbud, ettett somen annanom

föreskrift, Riksbanken vite.får föreläggahar meddelats med stöd sådanav
egendomförfoga denFöreläggandet får den har överrätt attavse som

i ställe.åtgärden avsåg eller det har egendomensträttsom

15-13297
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föreläggandeEtt enligt första stycket får riktas den sedanmot som
vidtagitsåtgärden har förvärvat till tillegendomen eller det harrätt trättsom

i egendomens ställe endast om
förvärvet har skett bodelning, eller gåva, ellertestamentegenom arv,-
förvärvaren har haft vetskap eller skälig anledning till misstankeom om-

åtgärden och åsidosättandet förbudet, föreskriften villkoret.ellerav
Föreläggande vidta rättelse får inte meddelas, den egendomatt om som

avsåg,åtgärden vederlag för den eller dess värde förklarat förverkat.har

Bestämmelsen 2 kreditregleringslagen.kap. 15 § valuta- ochmotsvarar

Paragrafen Riksbanken möjlighet vite tillförelägga för få ståndatt attger
rättelse åtgärd vidtagits i strid föreskriftermed meddelats medav som som
stöd valutareglering för framtvinga iakttagande villkoreller attav av som
Riksbanken i tillstånd.uppställt

Föreläggande får enligt första riktas förfogastycket den kan denövermot som
egendom åtgärden avsåg eller det i egendomens ställe. Enligtträttsom som

riktasstycket kan föreläggande den förvärvat tillandra även rättmot som
förutsättning förvärvet skett på bodelning,egendom under grundatt av arv

gåva eller förvärvaren vid sitteller eller förvärv hafttestamente genom om
skälig anledning till antagande sambandeteller mellan detvetskap omom

villkoret. Deförvärvade och åtgärden eller åsidosättandet familje-upptagnaav
skyddar således intesuccessionsrättsliga förvärven gåvaoch samt mot

Vidvitesföreläggande, i god fånginte onerösatro.mottagarenens om var
anledningskälig tillkrävs däremot för vitesföreläggande vetskap eller an-

och åtgärdenegendomen ellertagande sambandet mellan den förvärvadeom
förbudintagetåsidosättandet villkoret. I tredje stycket är ett mot attav

för den ellerförelägga vite enligt första vederlag dessstycket egendomen,om
förverkat.värde har förklarats

Riksbanken vissaTanken bakom bestämmelsen 1975:82 28 f. iprop. är atts.
frånfall, valutabrott har begåtts, avstå brottet till åtalskall kunnanär att ange

åstadkommavitesföreläggande söka inträffadoch i stället ett attgenom
blir avhjälpt.valutaskada

l6§

till15 får inte dömashar förelagts vite 14 ellerDen med stödsom av
gärning omfattas föreläggandet.för somansvar av
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Bestämmelsen 2 kap. 16 § valuta- kreditregleringslagen.ochmotsvarar

Paragrafen förhindra den förelagts vite skall drabbasatt ävenattavser som av
påföljd för gärning omfattas föreläggandet. Straffansvar kanannan som av

drabba den överträder förbud har föreskrivits i valutaförordningensom som
eller Riksbanken med stöd förordningen. Straffansvar kan också följaav av
i de fall där någon har åsidosatt föreskrift Riksbanken har iuppställt frågasom

tillstånd enligt valutaförordningen. Vitesföreläggandet skulle däremot haom
till syfte framtvinga åtgärder, varigenom otillåtnadet dispositionenatt om-
intetgörs. Döms sådant vite kommer beslutet därom i flertalet fallut, att
grundas på den förelagda i skede det straffansvaretänatt ett senare som
hänför sig till har underlåtit vidta åtgärder. Det dock tänkbartäratt att
straffansvar, i samband med någon har åsidosatt eller underlåtit uppfyllaatt att

tillståndetmed förbundet villkor, hänför sig till sådantett även skede.senare
Av denna anledning bör det finnas bestämmelse föreskriver denen attsom

inte har efterkommit vitesföreläggande inte får dömas till förettsom ansvar
gärning omfattas föreläggandet.som av

3 kap. Kreditreglering

Se kommentar vid rubriken till kapitlet valutareglering.om

1§

Kreditreglering innebär Riksbanken får föreskriftermeddelaatt om
utlåningsreglering, emissionskontroll, räntereglering och placeringskrav i
enlighet med vad i regeringens föreskrifter införandeangessom om av
kreditreglering.

Bestämmelsen 3 kap. § kreditregleringslagen,l valuta- och ochmotsvarar
vilka kreditregleringar finns tillgå.anger attsom

2§

Kreditreglering kan gälla kreditinstitut.eller flera slagett av
Regeringen får på begäran Riksbanken föreskriva ävenattav annan som

yrkesmässigt och i betydande omfattning bedriver kreditgivning, detnärsamt,
gäller emissionskontroll, offentligen utbjuder obligationer ochannan som
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omsättning, skall kunnafordringsrätter avsedda för allmänandra ärsom
omfattas kreditregleringen.av

föreskrift enligt stycket gäller iomfattas andraFör den avsom en
tillämpliga kreditinstitut.delar vad sägssom om

1988:1385institut i lagenkreditinstitutMed omavses som anges
Sveriges riksbank.

och kreditreg-3 kap. 2 § valuta-första styckenBestämmelsens motsvarartre
kreditregle-4 § valuta- ochleringslagen. Det fjärde stycket l kap.motsvarar

ringslagen.

kreditreglering.föreskriftvilkaParagrafen kan beröras omenanger som av
kreditreglering eller flera slagföreskriftEnligt huvudregeln kan ettavseen om

Riksbanken före-begärankreditinstitut. Regeringen får dessutom avav
kreditregleringen. Sådanaomfattasnäringsidkare skallskriva andraävenatt av

behandlastillämpliga delarenligt tredje stycket inäringsidkare skall som
sin skall pekaRiksbanken i begärankreditinstitut. Avsikten inteär utatt en

föreskrif-ochframställningen,stället skallviss fysisk eller juridisk Iperson.
kriterierna,uppställdai andra stycketvarje uppfyller deten, avse annan som
exempelvisomfattaföreskrift kommasådan kandvs. generell. En attvara

finansiella förbransch denföretag inom någon än attstörre somannan
kreditmarknaden och ävenöverskottslikviditetförvalta omsom,agerar

verksamhet, kanliten del det företagetsverksamheten barautgör varaen av
obligationsemittenterregeringen föreskrivakanviktig aktör. Dessutom atten

emissionskontroll. Detkreditregleringen såvitt den gällerskall omfattas av
försig till marknadenindustriföretag vänderinnebär for attatt t.ex. stora som

liknande slagobligationer eller andra,bjudaskaffa sig kredit utatt avgenom
företagEtt sådantkreditinstitut.fordringsrätter, gäller vad sägssom om
inte fårobligationer 0.d.inte bestämmelsenomfattas således enbart attomav

särskilt avgiftupplysningsskyldighet,också bestämmelsernaut utan omges av
vite.och

3§

Riksbankenfinns särskilda skäl fårOm det
slag institut,till eller flerakreditregleringenbegränsa ett av

kreditregleringen, ochvisst institut frånundanta
institut.föreskrifter skildaolika förutfärda

kreditregleringslagen.och3 kap. 3 § valuta-Bestämmelsen motsvarar
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Av konkurrensskäl bör kreditreglering i görligaste mån träffa alla mark-en
nadsaktörer I de situationer Riksbankendär någon särskildsätt.samma av
anledning skulle finna det nödvändigt eller åtskillnadönskvärt mellangöraatt
kreditinstituten bör banken emellertid ha möjlighet differentiera använd-att
ningen kreditregleringen. Medan regeringen enligt kreditregle-2 § kan låtaav
ringen eller flera slag institut bankinstitut Riksbankent.ex. harettavse av
således, dock finns särskildaendast det skäl till det, möjlighet inomattom

regeringensför föreskrifter inskränka användningen till visst slagettramen av
institut bankaktiebolag,t.ex. medan sparbanker skulle kunna lämnas

olikaoreglerade, eller utfärda föreskrifter för olika institut t.ex. fastställaatt
viss enligt § for vissa institut förhögsta 7 och högstaränta räntaen en annan

institut. dispensrätt Riksbanken,andra Bestämmelserna också förrymmer en
institut. institutenfor visst specificerat Detta kan befogat hart.ex. ett vara om

olika olika visst kreditinstitut,struktur eller bedriver slags verksamhet. Att ett
visst kreditinstitut,eller slag drabbas lönsamhetsproblem kanett av av

intedäremot skäl för särbehandling.utgöra

4§

Med utlåningsreglering belopp maximibelopphögstaatt ettavses
fastställs för

disponerad utlåning,
beviljad2. disponerad utlåning,men

kreditgivning, ellergarantiförbindelser knutna tillärsom
till nyttjandeñnansieringssyfte upplåts4. värdet lös egendom iav som

utlåningsreglering ileasingobjekt har kraft.sedan föreskrift trätten om
i finansie-utlåning fordringar förvärvasMed likställs likvider för som

ringssyfte factoring.

Bestämmelsen 3 kap. 4 § valuta- kreditregleringslagen.ochmotsvarar

beloppI paragrafen med Utlåningsreglering högstaattatt ettavsesanges
utlåning och garantiförbindelser.maxirnibelopp fastställs för vissa former av

utlämnade lån också beviljadeUtlåningsregleringen inte endastkan utanavse
Ävendisponerade krediter. garantiförbindelserinte utlämnadeännu avmen

maximibeloppet tillkreditinstitut inräknas i den del förbindelsernakan repre-
till kreditgivning. Utlåningsreglering kaneller knutna ävenärsenterar avse

finansieringegendom kreditinstitut för medverka tillvärdet lös attsomav
utlåningsregleringupplåtit till nyttjande leasingobjekt föreskriftsedan omen

kreditinstitutfordringari kraft. Med lån jämställs likvider förträtt som
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förvärvar för till finansiering, factoringverksamhet. Enmedverka dvs.att
alltidföreskrift utlâningsreglering behöver dock givetvis inte omfatta kre-om

ditinstitutens samtliga krediter garantiförbindelser.och Den avgräns-närmare
föreskrifter. Regleringenningen får bestämmas Riksbanken dessav genom

exempelvis begränsas till omfatta utlåning till vissa ändamål, dvs. detkan att
möjligt prioritera vissa krediter därigenom påverkaoch sökaär att typer av

kreditvolymen.allokeringen av

5§

Riksbanken fastställer viss beräkningstidpunkt för vissför eller enen
beräkningsperiod maximibelopp enligt för utlåningens eller garantiför-4 §ett
bindelsernas storlek eller leasingobjektens Därvid får Riksbankenvärde. ge

för utlåning, leasingobjekt olikaskilda regler garantiforbindelser och avseende
krediter leasingobjekt.slags eller

Bestämmelsen 3 kap. 5 § valuta- och kreditregleringslagen.motsvarar

paragraf första punkten, kan maximibeloppet vid utlånings-Enligt denna en
olika hittills vanligaste detreglering bestämmas på Den metodensätt. är att

vidutlåningstaket bestäms kvotdel kreditvolymens storleks.k. som av enen
emellertidviss tidigare tidpunkt. utlåningstak kanEtt bestäms detta sättsom

vissai realiteten vissa kreditinstitut på grunddrabba hårdare andraän av
användai institutens därför möjlighetrörelser utlåning. Riksbanken attges

för beräk-Utgångsvärdetockså andra metoder bestämma maximibeloppet.att
genomsnitt utlåningsvolymenningen bör kunna bestämmast.ex. ett avsom

tänkbar metod kredit-vissunder tid eller vid vissa tidpunkter. En är attannan
maximibeloppet. Den kon-förändringvolymens blir basen for beräkningen av

Riksbankenutformningen föreskrifter utfärdar.kreta får deske somgenom

förEnligt andra punktenkan Riksbanken kreditändamålet avgörandelåta vara
utformningen kreditrestriktioner utläningsreglering. Lånde följerav avsom

garantiförbindelser vissa helt frånför ändamål kan undantaseller t.ex.
höjdmaximeringen. Det kan också tänkas utlâningstakets bestäms olika föratt

olika ändamål. Riksbanken får sådanatill sektorer eller frågorutlåning avgöra
prioritering de kredit-till den böra ske aktuellamed hänsyn som anses av

behoven.
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6§

Med emissionskontroll obligationer och andra fordringsrätterattavses som
avsedda för allmän omsättningär inte tillstånd Riksbanken fårutan utav ges
någon Riksgäldskontoret.änav annan

Bestämmelsen 3 kap. 6 § valuta- och kreditregleringslagen.motsvarar

Bestämmelsen innebär Riksbanken kan hindra kreditinstitut och andraatt ett
jämställs kreditinstitutmed enligt 2 § tredje stycket skaffar sig kreditsom

bjuda obligationer och liknande fordringsrätter.andra Skulleatt utgenom t.ex.
viss obligationsemission inte strida syftet med kreditregleringen ochmoten

valutaregleringen, Riksbankenhar emellertid möjlighet lämna tillstånd tillatt
såväl emissionen särskilda skäl föreligger, undanta visst insti-att, ettsom om

från kreditregleringen enligt 3tut

Syftet med emissionskontroll kan variera beroende på förhållandena på
kapitalmarknaden inteoch i lagtexten. Ett syfte kan kontrolleraattanges vara
räntesättningen för obligationer, kan utbjudas marknaden. En sådansom
kontroll kan ha central betydelse för den allmänna räntepolitiken, särskilt i
tider då det råder brist långfristigtpå kapital. Ett syfte kan iattannan vara en
mobiliseringssimation kapitalmarknadens till prioriteradestyra resurser
områden.

7§

Med räntereglering högsta eller högsta genomsnittliga räntaattavses
fastställs för utlåning Sådan intereglering omfattar harräntaav pengar. som
fastställts enligt lag eller likställsförfattning. Med varjeräntaannan annan
ersättning för lån av pengar.

Bestämmelsen 3 kap. 7 § kreditregleringslagen.valuta- ochmotsvarar

Den genomsnittliga bör beräknas genomsnitträntan vägtett ettsom av
krediünstituts utlåningsräntor, där vikterna omfattningen utlåningdenutgör av

beviljas till tillämpadvarje I paragrafen undantasräntesats. räntasom som
Medbestämts enligt lag eller regeringen, vissa statliglån med garanti.t.ex.av

likställs enligt det andra stycket varjeränta gottgörelse utgörannan som
ersättning vid lån Härmed aviseringsavgifter, ocht.ex. portoav pengar. avses
kreditavgifter debiterasregelbundet brukar låntagaren.som
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8§

placeringar vidkreditinstitutsvissaMed placeringskrav ettatt enavavses
totalainstitutetsviss andelberäkningstidpunkt skallviss utgöra aven

beräkningsperiod sådana place-förändringen underplaceringar eller att aven
placeringarna.förändringen de totalavissringar skall utgöra procent avaven

9§

Riksbanken anger
enligt 8beräkningenförunderlagplaceringar skallvilka utgörasom

skallplaceringskravetberäkningsperiod dåberäkningstidpunld eller2. den
uppfyllt, ochvara

placeringskravet.förskall gälladet procenttal3. som

kreditregleringsla-och8 och 9 §§ valuta-3 kap.Bestämmelserna motsvarar

gen.

nämligenplaceringskrav,medvad att ettParagraferna avavsessomanger
viss andel ellervissa skallplaceringar utgöratotala attinstituts av enen

vissvissa skallplaceringama utgöratotalade procentförändring avenav
ök-alltså viss andelalternativet skalldet andraEnligtförändringen. aven

period redovisasvissplaceringar undertotalainstitutetsningen som enenav
tillväxtök-konstruktion, baseradplaceringar. Dennaprioriteradeökning av

gällerSärskilt för affarsbankernaplaceringskvot.marginellkallasningen
obe-mycketperiod kanunderinlåningsökningemellertid deras varaatt en

Samtidigt kan derasi förväg.uppskattanegativ och svårtydlig eller att
tankestabilitet. Medvisa heltbostadsñnansieringbruttouppláning for annanen

placeringspliktenallmännanämligen denalternativet,förstahärpå finns det att
§I 9totalkvot.storlek, s.k.totalai tillgångarnasutgångspunktmedbestäms

placerings-beräkningenforunderlagethurRiksbanken bestämmer avattanges
vilkaRiksbanken avgördetvilket innebärpreciseras, ärskallkravet att som

prioriteradeenligt 8 dvs.vissamed uttrycketskallplaceringar avsessom
ellertidpunktvid vilkenbestämmerRiksbankenocksåplaceringar. Det är som

uppfyllt.skallplaceringskravetvilken periodunder vara

l0§

harbeslutföreskrift elleråsidosätterkreditinstitut ettEtt somensom
särskildskall betalakreditregleringföreskriftstödmedmeddelats enomav en

tillavgift staten.



SOU 2011995:125 Färfattningskommentar

Fråga särskild avgift Riksbanken.prövasom av

kreditregleringslagen.Bestämmelsen 3 kap. 10 § valuta- ochmotsvarar

sanktion iParagrafen innehåller de allmänna bestämmelserna denom som
Riksbankensärskild avgift kan följa vid underlåtenhet fullgöraform attav av

skyldighet i fråga kreditpolitiskt Enligt första stycketföreskriven medel.om
inte fullgörsärskild avgift erläggas kreditinstitut ellerskall av annan, som

föreskrivits föreskriftskyldighet eller beslutats med stöd av omsom
iaktta föreskrivetkreditreglering. fråga underlåtenhetDet kan attt.ex. vara om

maximibelopp vid utlåningsreglering.placeringskrav eller överskridande av
emissionskontroll utgivaren skuldebrevet,bör gälla detI fråga ärattom av

skyldig särskiltoch inte entissionsinstitutet, erläggadvs. låntagaren är attsom
tillstånd Riksbanken inte inhämtats. En sakavgift, är attom av annan

låntagaren.emissionsinstitutet i sådant fall kan bli ersättningsskyldig gentemot
utgå vidindirekt särskild avgift inte skallAv bestämmelsen framgår att

uppgiftsskyl-uppgiftsskyldighet enligt eftersomunderlåtenhet fullgöra 14att
föreskrivitsinte med stöddigheten direkt enligt lagen och alltså hargäller av

Enligt Riksbanken frågaföreskrift kreditreglering. andra stycket prövarom
föreligger sådanRiksbanken har alltså detsärskild avgift. avgöra,att omom

särskild avgift skall utgå, och bestämmamedföraunderlåtenhet bör attattsom
skall vidavgift tillfaller ochskall erläggas. Särskildhur avgift statenstor som

avdragsgilltaxering inte kostnad.utgöra

11§

beloppavgiftensärskilda skall bestämmasDen räntan ett somsom
skall tvåunderlagsbeloppet. RäntesatsenRiksbanken fastställer motsvara

1988:1385stycket lagenenligt § förstaden gäller 52gånger räntesats som
angivnaenligt denAvgiften skallSveriges riksbank. räntamotsvaraom

beräkningstidpunkten eller,tiden föregåendeför från denräntesatsen enom
började tillämpasföreskriftenberäkning inte skett, från dettidigare har att

beräkningsperioden.eller för
beräkningstidpunkten ellerplaceringskrav skallutlåningsreglering ochFör

i § respektive5beräkningsperioden enligt första stycket den avsessomvara
Riksbanken be-emissionskontroll räntereglering bestämmer9 För och

räkningstidpunkt beräkningsperiod särskilt.eller
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12§

Underlagsbeloppet skall utgöra
för utlåningsreglering det belopp maximibeloppet har överskriditssom

med,
2. för ernissionskontroll den utestående lånesurnrnan,

för räntereglering fem gånger det belopp med vilket harräntan
överstigit den skulle ha utgått enligt fastställdränta ochräntesats,som

4. för placeringskrav underskottet.

Bestämmelserna 3 kap. 11 och 12 §§ valuta- och kreditreglerings-motsvarar
lagen.

väsentligt särskilda avgiftenDet den innebär så kännbar sanktionär att atten
kraftigtöverträdelse medför ekonomiskt avbräck. Beräkningen denetten av

ingår i särskildaden avgiften därför knuten till den särskildaräntesats ärsom
avgift kan åläggas den inte uppfyller bestämmelser kassakravsom som om

riksbankslagen.enligt För sanktionen bli tillräckligtskall kännbar utgåratt
den särskilda avgiften från två gånger gäller vidden överträdel-räntesats som

kassakraven. Denna koppling i 11 Bestämmelsen har justeratsgörsse av
redaktionellt anledning ändring § riksbankslagenmed 52 SFSav en av
1995:969.

I 12 § bestäms hur Riksbanken fastställaskall det underlagsbelopp på vilken

deni § angivnall skall beräknas. Tanken den särskilda avgiftenräntan är att
skall sanktion omfattningen överträdelsenutgöra moten som svarar av av
föreskrifterna. Detta åstadkoms underlagsbeloppet pågrundasattgenom
avvikelsen från vad varit godtaget enligt gällande föreskrifter. På dettasom

och med användande den beskrivna eliminerassätt, ochräntan, gottav ovan
ekonomiskaväl den föreskrifternaför någon överträdernyttan attsom genom

låna prismedges utlåningsreglering eller till högreänut ettmer pengar som

’ Den 1 april Riksbanken kassakravet1994slopade helt banker neddetsättaattgenom
från %2 till 0 %. Enligt Riksbankenhadekassakravetsroll styrmedelgradvisminskatsom

gickoch det likviditetsstymingeninom banksystemetvia andra penningpolitiskaklaraatt
instrument,främst Riksbankenhar emellertidgjort bedömningenoch omvändarepor repor.

det inte uteslutet situationerdär kassakravetär det kanuppkomma kan användasatt att som
penningpoliüsktstynnedel.Dessutom Sverigei EU-medlemvid fasmåste egenskap tre avav
EMU styrmedel minimireser-ha ECB. Enligt Maastrichtöverenskommelsenskallsamma som

i ECB:s instrumentarsenal.ingå anledning ifinns enligt RiksbankendärförDet attver
bevara möjligheten Valutapolitikriksbankslagen Penning-uppställakassakrav,att se

1994:2 45 ff.s.
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medges ränteregleringän eller skaffar sig lån fast intedet medgessom som
emissionskontroll inteeller placerar föreskrivetmedel på placerings-sätt
krav. När det gäller räntereglering inte tillräckligtdet utgå frånär att
skillnaden mellan den betingats och den varit tillåten,ränta eftersomsom som
det skulle medföra medvetet brott föreskrifterna skulle sig.lönaatt ett mot
Beloppet måste för sådan effekt skall undvikas multipliceras med fematt en

3.12 §

13§

Om det finns särskilda skäl, får den särskilda avgiften ned helt ellersättas
delvis.

Bestämmelsen 3 13 § valuta- kreditregleringslagen.kap. ochmotsvarar

Enligt förevarande paragraf får särskild avgift nedsättas eller efterges, om
särskilda skäl föreligger. Riksbanken bestämmaDet tillkommer att om
nedsättning eftergifteller sådan avgift. Paragrafens ordalydelse medgerav

domstol skyldighet särskild avgift,nedsätter eller eftergeräven att utgeatt
vidnämligen i det fall sanktiondomstolen har frågan vägranpröva attatt om

avgiftfastställdbetala

14§

Riksbanken får kreditinstitut lämna de uppgifterförelägga ett att som
Riksbanken nödvändiga kreditregleringför bedöma behövs ellerattanser om
för tillämpa meddelad föreskrift.att en

Bestämmelsen 3 kap. 14 § kreditregleringslagen.valuta- ochmotsvarar

Paragrafen innebär kreditinstituten lämna uppgifterkan åläggasatt att oavsett
regeringenföreskrift kreditreglering eller inte. Sådanameddelatsom om av

uppgifter förutsätts nämligen underlag för Riksbankens fram-kunna utgöra
ställning till regeringen föreskrift. Dennasådan paragraf såledesär ettom en

i kraftexempel bestämmelse och får tillämpas kraven förär trots atten som
beredskapsreglering i kap. § inte uppfyllts.1 1

°° och 35.Sehärom 1962:143 33prop. s.
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l5§

blimed uppsåt låteri år döms denTill eller fängelse högstböter ett som
uppgift i samband fullgörandeoriktig meduppgift eller lämnatlämnaatt en en

skyldighet enligt 14av
oaktsamhet,i begåttsgärning första stycketHar av grovsom avsesen

döms till böter.
ringa fall döms inte tillI ansvar.

16§

dömsi stycket15 § förstaOm brott är grovt,attett anse somsom avses
i två år.till fängelse högst

gärningensärskilt beaktas,skallVid bedömningen brottet är grovt omom
varitkreditvolym eller påeller sättbetydande belopphar mycket annatrört av

allvarligsynnerligen art.

l7§

gärning,kapitel straffbelagdtill i dettamedverkatflera harOm en
brottsbalken.i 23 kap.bestämmelsernatillämpas

18§

efterväckas endastfåri 15-17åtal för brottAllmänt som avses
medgivande Riksbanken.av

kreditregleringslagen.ochvaluta-15-18 §§3 kap.Bestämmelserna motsvarar

det nöd-lagstiftarenkreditreglering hareffektivFör upprätthålla ansettatt en
uppgift,underlátelse lämnaavsiktligvändigt straffbelägga dels att enatt en

uppgift, i sambandoriktiginnebär lämnardels handlandeett att man ensom
be-uppsátliga brottFörskyldigheten enligt 14fullgörande motmed av

i år,fängelse högststraffskalanstämmelsemai 14 § i angivet avseende ettär
inte föranledaskallbrottRingaskall bestraffas med böter.oaktsamhetmedan

Även jfr kommentarenstraffbaruppgiftunderlåtenhet lämna äratt enansvar.
valutareglering, straffstadgandeliksom vad gällerVidare finns,till 2 kap.. ett

oriktigalämnandetkanbrott. Ett brottfor grovt t.ex. om avgrovt anses vara
frånkreditinstitut skall undantasvisstuppnåsyftat tilluppgifter att ettatt

varitdetsystematiskt, liksomvarit närkreditregleringen eller på sättannat
Denmotsvarande.kreditvolymereller ellerbetydande beloppfråga somom

härom,bestämmelseuttryckligstraffas. Enskall kunnatill brottmedverkar ett
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motiveringen tilliöverflödig skäli 16 torde dock på angettssomvarasom
redaktionellaföreslås behållasbestämmelsen11 Eftersom den2 kap. av

I enlighetbestämmelsen i 16 § behållas.i konsekvensensskäl bör ävennamn
väckasvalutareglering för åtal skall kunnaför måstemed vad gäller attsom

medgivande till det.Riksbanken lämna

19§

vitefår föreläggasföreläggande enligt 14inte följerDen ett avsom
Riksbanken.

20§

föreskriftstrid medvidtagits iåtgärd harFör uppnå rättelse näratt enen
föreskriftsådanmed stödkreditreglering beslut meddelatseller ett avsomom

vite.Riksbanken föreläggafår

21§

till förinte dömasvite stöd 19 fårmedhar förelagtsDen ansvaravsom
föreläggandet.gärning omfattassom av

22§

enligtsärskild avgiftfår20förelagts med stödOm vite harett av
inte10-12 §§ tas ut.

kreditregleringslagen.och19-22 valuta-3 kap.Bestämmelserna motsvarar

Riksbanken möjlighetvalutaregleringengäller förlikhet med vad attI gessom
med vite.§ Dessutomuppgifter 14till någon lämnaanmodanförena atten

åtgärdmöjlighet vid vite förelägga någon rättaRiksbanken att somatt enges
sigkreditregleringen. Det kan rörastrider något attt.ex.moment ommot av

tillgångar elleri visst slagmedelvid vite förelägga någon placera attettatt av
vitevidDenfastställdaöverskrider den gränsen.sänka räntor somsom

inte, behövaskalldetuppgifter underlåter utöverförelagts lärrma attatt men
till intenågot kanvid vite rättastraffas. Den ålagtsvitet, kunnabetala attsom

beaktas vitesbelop-vilket måstesärskild avgift, närdrabbassedan dessutom av
bestäms.pet
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4 kap. Försäkringsverksarnhet

1§

Regeringen får beträffande svensk och utländsk försäkringsgivare i fråga
skadeförsäkring meddela föreskrifterom om

upphörande vissför tid eller tills vidare försäkringsgivares förav ansvar
vissa slag meddelade försäkringar, därvid det skall vad skallav anges som
gälla i fråga försäkringstagarnas rätt,om

2. storleken försäkringstagarnas självrisk, vad ioavsettav som anges
försäkringsvillkoren,

avvikelse från bestämmelser i 14 § andra stycket lagen l927:77 om
försäkringsavtal och reglerna i konsumentförsäkringslagen 1980:38 om
försäkringsgivares meddelande till försäkringstagare och från bestämmelser
och avtalade försäkringsvillkor beroende sådana meddelanden,ärsom av

4. oförändrat för försäkringsgivare enligt försäkringsavtal till denansvar
del avtalet omfattar brandförsäkring byggnad tillhör fast egendomsom
eller därmed jämställd egendom, försäkringstagaren inte betalatoavsett att
fömyelsepremie enligt avtalet.

Regeringen eftereller, regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får
medge försäkringsgivare avvika från villkorbestämmelser ochatten som

i första stycketavses
försälqingsgivareMed svensk försäkringsbolag fått koncessionavses som

enligt försäkringsrörelselagen 1982:713.
Med utländsk försäkringsgivare dels försäkringsföretag fåttavses som

koncession enligt lagen 1950:272 för utländska försäkringsföretagrätt attom
driva försäkringsrörelse i Sverige, försäkringsgivaredels tillämpningmedsom

lagen 1993:1302 EES-försäkringsgivares verksamhet i Sverige driverav om
verksamhet här i landet.

Bestämmelsens 3 § förslaget till lagtvâ första stycken 2 kap.motsvarar om
försäkringsverksamhet moti-kris- krigsförhállanden. Bestämmelsenunder och

i SOU 1994:130 269närmareveras s.

Tredje fjärdeoch stycket l kap. 2 § förslaget till för-lagmotsvarar om
säkringsverksamhet krigsförhållanden.under kris- och Deñnitionerna moti-

i 1994:130 265SOUnärmareveras s.

2§

För försäkringsgivares obetald premie i §fordran sådan len som avses
4 gäller förmånsrätt enligt 6 förmânsrättslagen 1970:979.§ 1 och 7 § 2
Förmánsrätten premie, iskall omfatta obetald detäven ränta angesom

tillämpningbeslut §1om av
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Bestämmelsen till försäkringsverk-2 kap. 4 § förslaget lagenmotsvarar om
kris- motiveras isamhet under och krigsförhållanden och SOUnärmare

1994:130 270s.

3§

Regeringen får beträffande försäkringsgivare isvensk och utländsk fråga
livförsäkring meddela föreskrifterom om

för försäkringsgivare avvikelse från försäkringsvillkormedrätt att
skjuta utbetalning på grund återköp,upp av

befrielse försäkringsvillkorför försäkringsgivare från skyldighet enligt
lån försäkringen,lämna på ochatt

avvikelse 1927:77frän bestämmelsen i §14 andra stycket lagen om
försäkringsavtal till försäkringstagaren ochforsäkringsgivares meddelandeom
pâ grund försäkringsvillkor.därav gällande

Regeringen bemyndigande, Finansinspektionen fåreller, efter regeringens
iförsäkringsgivare avvikelse förstamedge sådangöraatt som avsesen en

stycket.
första gäller i frågaBestämmelserna i stycket 3 och andra stycket även om

sjuk- olycksfallsförsäkring.och

2 kap. 5 § förslaget till försäkringsverksam-Bestämmelsen lagmotsvarar om
kris- lcrigsförhållanden motiveras i 1994: 130under och och SOUhet närmare

271s.

4§

FinansinspektionenRegeringen efter regeringens bemyndigande, fåreller,
viss tidföreskrifter anstánd för försäkringstagare med undermeddela attom

förfallen tillbetala premie betalning.ärsom

5§

Finansinspektionenbemyndigande, fårRegeringen eller, regeringensefter
viss tid svensk och utländskmeddela föreskrifter föranstánd underom

försäkringsersättning.försäkringsgivare i fråga utbetalning avom

till lag försäkrings-förslagetBestämmelserna 2 kap. 6 och 7motsvarar om
i SOUmotiverasverksarnhet under kris- krigsförhållanden ochoch närmare

1994:130 272.s.

Finansin-regeringens bemyndigande,Paragraferna regeringen eftereller,ger
föreskrifter moratorium.spektionen i olika avseenden meddelatvårätt att om
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Paragraferna går inte inordna under den generella regel anstånd medatt om
betalningsförpliktelser i 1 kap. eftersom denna bestämmelse förutsätter att
föreskriften behövs för undvika störningar finansiellpå verksamhet.att
Krigsförsälcringsutredningens två bestämmelser intebehöver nödvändigtvis ha
sin grund i den finansiella verksamheten.omsorgen om

6§

iBestämmelserna 7-10 tillämpliga försäkringpå sådan direktär som
livförsälqing, sjukförsäkring eller olycksfallsförsäkring försäkringenavser om

delvishelt eller gäller för försäkringsfallockså orsakatssom av
krigshandling till följd riket kommit i krig krigsskyddad försäkring,attav
och

meddelas försäkringsgivaresvensk eller utländsk försäkringsgivareav
bedriver i enligtverksamhet här landet lagen 1950:272 förrättsom om

utländska försäkringsföretag driva försäkringsrörelse i Sverige.att
För försäkring i första stycket skall krigsgrunderupprättassom avses

enligt föreskrivs ivad 8 I det avseende framgår andra stycketsom som av
i paragraf kan därvid icke krigsskyddade försäkringar bliävensamma
berörda.

Vad gäller for krigsskyddad försäkring också för försäkringsfallgällersom
inträffar inom år efter kriget slut, det krigshandling.orsakatsettsom om av en

Första och 3 tillandra stycket kap. 1 § förslaget lag för-motsvarar om
säkringsverksamhet kris- och krigsförhâllanden. Hänvisningen iunder första

justerat redaktionellt.stycket har Tredje stycket 3 kap. 3 §motsvarar samma
motiveraslagförslag. Bestämmelserna i SOU 1994:130 273närmare s.

7§

För försäkringar krigsskyddade försäkringsgivare inomde skallärsom en
kriget för dentvâ år efter det har upphört särskilt krigsbokslutupprättaatt ett

tid kriget pågått. Krigsbokslutet visa intäkter kostnader för dehar skall och
krigsskyddade försäkringarna fördelning på verksamhetsgrenar. Kost-med

in-naderna omfatta försäkringsfall harskall kostnader för sådanaäven som
träffat inom krigets försäkringsfalletår från slut, har orsakatsett av enom
krigshandling.

Bestämmelsen 3 förslaget till försäkringsverksam-kap. 4 § lagmotsvarar om
130het under kris- lcrigsforhâllanden och motiveras i SOU 1994:och närmare

274s.
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8§

I särskilda krigsgrunder skall bestämmelser indelningtas upp om av
loigsskyddade försäkringar i därvidverksamhetsgrenar försäkringar likartatav
slag förs till Verksamhetsgren. Krigsgrunderna kan vidare innehållasamma

möjlighetbestämmelser om
inne försäkringsersättninghålla till krigsbokslutdess upprättats,att

2. krigunder provisorisk krigspremie,att ta upp en
krigsprerniefastställa för försäkring innan krigsbokslutupphöratt som

har eller före nämnda tidpunkt föranleder periodiskupprättats att ut-som
betalning påbörjas grund försäkrad har avlidit eller harattav en person

vissuppnått ålder,
4. krigspremie, det behövs för täcka i krigsbokslutetatt uttaxera attom

redovisade ikostnader den mån dessa överstigit belopp, enligtdet vadsom
antagits vid premieberälmingen krigetvarit förvänta under den tidattsom som

pågått överkostnader,
ned försäkringsersättning hållits inne enligt5. har punktsättaatt som

överkostnader i skäligen inte kanpunkt 4 täckasom som avses genom
krigsprernier eller överskottsmedel,

utjämning försäkringsgivare i 9sådan mellangöraatt som avses
krigsgrunderna bestämmelser beräkningI kan meddelas de ochäven om

tilldelning återbäring försäkringsgivare tillämpa i sinattavserav som en
till dess krigsbokslutetrörelse har upprättats.

Krigsgmnderna försäkringsgivare inom tid bestämsskall upprättas somav
DärvidFinansinspektionen inges till inspektionen. gälleroch skall attav

krigsgnmder inte behöver beslutasavseende första stycket punkterna 4 och 5
krigsbokslutetförrän har upprättats.

försäkringsverksam-Bestämmelsen 3 5 § förslaget till lagkap.motsvarar om
i SOU 1994: 130het under kris- krigsförhållanden motiverasoch och närmare

275s.

9§

överkostnader, krigspremie nedsättning försäkringsersättning fåreller av
inom varje försäkringsgivareVerksamhetsgren utjämnas två eller fleramellan

Vidpå grundval mellan försäkringsgivarna träffad överenskommelse.av en
till utjämning.krigsbokslut sådanupprättande skall hänsyn tasav

till försäkringsverksam-3 § förslaget lagBestämmelsen kap. 6motsvarar om
krigsförhállanden motiveras i SOU 1994:130under kris- och ochhet närmare

276.s.
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l0§

försäkringstagare eller inte åtagit sig hålla för-En har attannan som
säkringen vid makt fomyelsepremie inte med egendomgenom ansvarar annan

betalningen krigspremie.försäkringen förän av

3 § förslaget till försäkringsverksam-Bestämmelsen kap. 7 lagmotsvarar om
kris- krigsförhållanden motiveras i SOU 1994: 130het under och och närmare

231s.

11§

transportförsälcing motorfordonsförsäkringStaten får meddela och mot
krigsrisk och

uppbringas eller förrisk egendom läggs under embargo eller utsättsatt
där har tagit ellerliknande åtgärd främmande eller denstatannan av av som

försöker makten frustrationsrisk.ta
får också meddelaFörsäkring risker i första stycket statenmot som avses

i för införsel till Sverige elleri fråga egendom, har lagrats utlandetom som
Sverige.i anslutning till utförsel från

återförsäkring sådana försäkringar har meddelatsStaten får ta somav
enligt första eller andra stycket.

försäkringsavtal inte i fråga försäkring1927:77 gällerLagen omom
enligt första eller andra stycket.

till lag för-4 2 § förslagetFörsta och andra styckena kap.motsvarar om
krigsförhållanden. Tredje och fjärdesäkringsverksamhet kris- ochunder

lagförslag. Bestämmel-respektive 4 §styckena 4 kap. 3 §motsvarar samma
motiveras i SOU 1994:130 277närmareserna s.

i fartyg,försäkring meddelas frågaMed transportförsäkring omavses som
med sådantunderluftfartyg spårfordonoch är transportsamt varor som

motorfordonsförsäkringlandfordon. Medtransportmedel eller med avses
Deñnitionernaförsäkring skada på landfordon. ärmeddelas i frågasom om

försäkringsverksamhet undertillhämtade från 4 kap. § förslaget lag1 om
i 1994:130 277.SOUkrigsförhållanden motiveraskris- och och närmare s.

12§

försäkringförsåkringsgivare meddela återförsäkringfårStaten somav
skadeförsäkring andraförsta och andra styckena ochi ll § motavavses

i de styckena.risker sådanaän angessom
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Bestämmelsen 4 kap. 5 § förslaget till lag försäkringsverksam-motsvarar om
het kris- lcrigsforhällandenunder och motiverasoch i SOU 1994: 130närmare

279s.

l3§

Riksförsäkringsverket får för olycksfall till följd krigsåtgärdsom av
drabbar tjänstgör pâ fartyg eller transportmedel meddelaannatpersoner som
försäkring kan ersättning vad gäller.utöversom ge som annars

Bestämmelsen 4 6 tillkap. § förslaget lag försäkringsverksam-motsvarar om
kris- lcrigsforhällandenhet under och och motiveras i SOU 1994: 130närmare

279.s.

14§

Ärenden försäkring enligt 12 §ll § första eller andra stycket ochom
handläggs Krigsförsäkringsnämnden. får meddela sådanNämndenav
försäkring väsentlig folkförsörjningenendast det betydelse för ellernär är av
för näringslivet.det svenska

föreskrifter KrigsförsälqingsnämndensNärmare organisation ochom
regeringen.verksamhet meddelas av

Krigsforsälcringsnämnden får ingå vid krigsut-avtal innebär att statensom
brott eller under förutsättningarandra i avtalet föregåendeutansom anges
prövning från försäkringsgivare i fråga löpande för-övertar ansvaret om
säkringar i sig11§ första eller andra stycket eller åtagasom avses annars
sådant for viss kortare tid krigsutbrottsavtal.ansvar

Nämnden får också träffa försäkringsgivare tillämpningenavtal med om
12 § âterförsäkringsavtal.av

enligt tredje regeringenAvtal och fjärde skall godkännas förstycket attav
giltigt.vara

Första 7 § förslaget till lag försäkringsverksam-stycket 4 kap.motsvarar om
kris- 8 §het under och krigsförhállanden. Andra stycket 4 kap.motsvarar

lagförslag. Tredje-femte 4 kap. 9 § lag-styckena nämntmotsvararsamma
i SOU 1994:130förslag. Bestämmelserna motiveras 279närmare s.

15§

försäkringsgivare för-Om det svensk eller utländskkan attantagas en
säkringsgivare driver verksamhet här i landet enligt lagen 1950:272 omsom

Sverige, påutländska försäkringsföretag driva försäkringsrörelse iforrätt att
krigsförhållanden i längregrund kris- eller kap. 4 under1som avsesav en
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tid inte infriakommer kunna sina försäkringsavtal avseende här belägnaatt
risker regeringen Finansinspektionenkan efter anmälan besluta återkallaattav
meddelad koncession. förutsättningar Finansinspektio-Under motsvarande kan

förbjuda försäkringsgivare, driver enligtutländsk här verksamhetnen som
EES-försäkringsgivareslagen 1993:1302 verksamhet i Sverige, attom

fortsätta iverksamheten landet.
enligt försäkringsrörelselagen iVad 1982:713 och de första stycketsom

angivna koncessionlagarna, gäller efter beslut återkallelse eller förbudom av
fortsätta tillämpning enligtverksamhet motsvarande efter beslut förstaägeratt

stycket.

Bestämmelsen 5 till försäkringsverksam-kap. 2 § förslaget lagmotsvarar om
kris- krigsförhâllanden i 1994: 130het under och och motiveras SOUnärmare

280 redaktionellt.Andra stycket har ändratss.

till finansiell i kris krig föranlederFörslaget lag verksamhet ochom
följdändringar teknisk inaturav

beredskapsförordningen8 § 1993:242 och-
1994:1321 finansiering Finansinspektionens§ förordningen1 avom-

verksamhet.
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ändring i lagenFörslaget till lag11.2 rätts-omom

förvaltningsbeslutprövning vissaav

2§

sammansättninginte beslut sådan nämndLagen gäller ärav varsen
varit ordinarie domare.eller hari och ordförande skallbestämd lag vars vara

inteLagen gäller heller
övervakningsnämnd,ellerarrendenärrmd, hyresnämndbeslut av

svenskt medborgarskap,2. beslut om
i riket,utlänningars vistelsebeslut om

tjänstgöringellerreservpersonals inkallelsevärnpliktigas ellerbeslut4. om
inom försvarsmakten,

vapenfri tjänst,1966:413enligtbeslut lagen om
avgifter,ellerskatterbeslut rörsom

krigi kris ochfinansiell verksamhet1996:000enligt lagenbeslut om
prisreglering,likviditetsindragning eller allmänallmäni frågoreller beslut om

krigsmateriel sådanaenligt lagen 1992:1300 änbeslutandra somom
tillstånd enligt 3 eller 4återkallelse avavser

34 lageni l §tillstånd till sådan verksamhet9. beslut avsessomom
kärnteknisk verksamhet,198423 om

produkter.strategiskaenligt lagen 1991:34110. beslut om

lagenenligt den föreslagnai avsnitt 10.7. Flertalet beslutFörslaget behandlas
överväganden baserasi krig innehållerfinansiell verksamhet kris och somom

stabilitet.ftmktionsförmåga ochfinansiellapå det systemetsomsorgen om
detöverväganden varförekonomisk-politiskainnefattarSådana överväganden

författ-framgårSomdomstol.olämpligt avsedda beslut prövasär att avav
i kris ochverksamhetfinansielltillningskommentaren till förslaget lagen om

ordningDennatill kammarrätt. över-vissa överklagaskrig, får beslut
kreditregleringslagen.ochidag enligt valuta-gällermed vadensstämmer som

ekonomisk-politisk karaktäri frågor över-FinansinspektionenBeslut avav
tillförfattningskommentarenavsnittregeringen 11.1,till seklagas även

§.91 kap.
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11.3 Förslaget till förordning ändring i bok-om

föringsförordningen

23§

Ytterligare föreskrifter bokföringsskyldigheten fâr meddelasom av
Riksrevisionsverket.

Föreskrifter bokföringsskyldigheten under krig ellerrör andrasom
extraordinära förhållanden får avvika från föreskrifterna i denna förordning.

Myndigheterna skall i sin beredskapsplanering beakta föreskrifter som
Riksrevisionsverket har meddelat med stöd andra stycket.av

Bestämmelsen behandlas i avsnitt 10.3. En regel med liknande innehåll finns
i tillämpningskungörelsen.17 §

Bokföringsförordningen statlig myndighetervad gäller för i frågaanger som
bokföring. RRV föreskrifterhar meddela de ytterligare på områdeträtt attom
behövs. Emellertid fâr sådana föreskrifter inte strida bestämmelsernamotsom

i förordningen. RRV har därför fått i bokföringsskyldighetenfrågarätt att om
under krig extraordinäraeller andra förhållanden avvika från bestämmelserna

i förordningen. RRV arbetar med fram beredskapsrutiner. Föratt ta attnya
säkerställa myndigheterna i sin beredskapsplanering beaktar eventuellaatt
reservrutiner, finns erinran myndigheterna i sin beredskapsplaneringatten om
skall beakta beredskapsföreskrifter.
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11.4 Förslaget till förordning ändring i förord-om

ningen statliga myndigheters betalningarom

och medelsförvaltning

l2§

Riksrevisionsverket får meddela föreskrifter betalningar till frånochom
myndighet krigunder eller andra extraordinära förhållanden, avvikeren som

från föreskrifterna i förordning.denna
Myndigheterna skall i sin beredskapsplanering föreskrifterbeakta som

Riksrevisionsverket har meddelat med stöd första stycket.av
Riksrevisionsverket får meddela föreskrifter för verkställighetenäven av

denna förordning. Verket skall därvid samråda med Riksgäldskontoret i frågor
behovs information myndigheternas betalningar.rör statenssom av om

Betalningsförordningen vad för statliga myndighetergäller i frågaanger som
betalningar och medelsförvaltning. RRV får bestämmelsen i förstaom genom

stycket meddela särskilda beredskapsföreskrifter irätt fråga betalningaratt om
till från myndigheter,och avviker från i förordningenvad stadgassom som

betalningar.sådana RRV arbetar med fram beredskapsrutiner.att taom nya
För säkerställa myndigheterna i sin beredskapsplanering beaktaratt att even-
tuella reservrutiner, finns i andra stycket erinran myndigheterna iatten om
sin beredskapsplanering skall beakta beredskapsföreskrifter.
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Kommittédirektiv

Översyn lagstiftningen för finansiella områdetdetav

under krigsförhållanden

Dir. 1993:55

Beslut vid regeringssammanträde 1993-04-01

Statsrådet Lundgren anför.

förslagMitt

Jag föreslår särskild utredare tillkallas med uppdrag göra översynatt atten en
den beredskapslagstiftning gäller för finansiella området underdetav som

krigsförhållanden.

Lagstiftningen i fråga föråldrad och behöver till förändradeär anpassas
förhållanden och lagstiftning området.ny

Bakgrund

den denEn viktig del planeringen Sveriges totalförsvar är som avserav av
samhället skall kunna fungeraadministrativa beredskapen. Den syftar till att

sarnhällsomställningen från till krigkrig. fredi laga former under Huräven
gälla efter detgenomföras skall samhälletskall vadplaneras och attsamt som

förordningar brukar kallastill krig framgår de lagar ochställts somavom
sikte på krigsfara, påregelmässigt krig ochberedskapsförfattningar. Dessa tar

utomordentliga förhållanden. De däremot, med någotdärav föranledda är
fredslcriser. Beredskapslagstiftningentillämpliga s.k.undantag, inte spänner
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praktiskt all samhällelig Till administrativverksamhet. beredskapöver taget
myndigheternas internaräknas också föreskrifter den verksamhets-om egna

och organisationsberedskapen.

Enligt förordningen 1986:294 ledning samordningoch inom total-om
försvarets civila del ledningsförordningen hänförs myndigheternas verksam-

olikahet i totalförsvaret till funktioner. Vidare i förordningen vilkenanges
myndighet skall för funktionen vilka övriga myndigheterochsom ansvara som

uppgifter i funktionen. myndigheternas planeringhar En utgångspunkt för

enligt förordningen vissskall myndighet med för verksam-attvara en ansvar
i krig,het fred skall behålla detta också under verksamheten skallansvar om

Såvitt finansiella finns funktionerupprätthállas då. den sektorn tvåavser an-
givna i förordningen, nämligen betalningsväsendet enskildbank- och samt
försäkring Enligt 30 § lagen 1988: 1385 Sveriges riksbank åliggeromm.m.

Riksbanken förutom vid planeringen dendet verksamhetenatt att av egna-
förbeakta de krav totalförsvaret ställer beredskapsplanlägg-ansvarasom -

Finansinspektionenningen i den förstnämnda funktionen enligt led-medan,

ningsförordningen ansvarig myndighet sistnämnda.i denär
Enligt förslag för närvarande förbereds i Försvarsdepartementetett som

ledningsförordningenkommer läggas med beredskapskungörelsenatt samman
förordningen statliga myndigheters bered-1960:515 och 1977:55 vissaom

författningens bli beredskapsförordningen.skap Denm.m. nya namn avses
inteFörordningen, skall träda i kraft juli 1993, innebär emellertidden lsom

någon ändring i bestämmelser i ledningsförordningensak de tas uppav som
i direktiv.detta

I skrivelse regeringen fullmäktige i Riksbankentill den 7 maj 1992 haren
föreslagit beredskapsplanläggningen skall frånför bankväsendet föras överatt
Riksbanken anledningtill Finansinspektionen riksbankslagen ändras ioch att

Till följande.härav. för förslagen fullmäktige i huvudsakstöd har anfört

Tidigare försäkringsinspek-enligt 5 § ledningsförordningengällde att
Enskildtionen ansvarig planeringsmyndighet för funktionen för-var

Socialförsäkringensäkring då Försäkringarm.m. betecknad utom
bankinspektionenEfter sammanslagningen och försäkrings-m.m. av

inspektionen 19909l:l77NU44, vilken fastlagts lagenprop. genom
1991:936 anledning finansinspektionens inrättande och förord-med av
ningen 1991:937 instruktion för ñnansinspektionen har planerings-med

Enskild försäkring följt i myndighetensför m.m. med denansvaret nya
egendomligaÖvertagande försäkringsinspektionens uppgifter. Denav

g
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situationen har därmed inträtt ñnansinspektionen har beredskapsplane-att
ringsansvar för sindelen verksamhet, försäkringsväsendet,ena av men
för den andra, bank- och kreditväsendet.

Fullmäktige i riksbanken i sittuppmärksammade den berörda frågan

yttrande betänkande till grund för sammanslagningendet legatöver som
inspektionsmyndigheterna. Finansiell tillsynde båda SOU 1991:2av

och framhöll fördelning för beredskapsplanläggningenatt ansvareten av
betalningsväsendetinom borde göras.

utredning finansin-Frågan behandlades därefter den beträffandeav
spektionens organisation gjordes inspektionens generaldirektör ochsom av
chef såsom ensamutredare. I denna utredning uttalades att flera skäl talar

inom bankområdet, betalningsmedelsför-för beredskapsfrâgoratt utom
till finansinspektionen Fi 1991:04sörjningen, överförs från riksbanken

promemoria fullmäktige i riksbankensid 24. I yttrande denna haröver
finansin-hänvisat till sitt tidigare det bör å1iggayttrande och uttalat att
samtligaspektionen följa beredskapsplanläggningen iochatt styraupp

i riktninginstitut inspektionens tillsyn. förändring dennastår under Ensom
för civili riksbanken Överstyrelsenbör samråd med såvälövervägas som

beredskap.

Enighet finansinspektionens ledning ochalltså råda mellansynes
beredskapsplaneringen förriksbanken finansinspektionen bör övertagaatt

i linjeinspektionen institut. ligger för övrigt ocksåunderställda Att så sker
prin-i ledningsförordningen uttryckta allmännamed den 4 § forsta stycket

i fred skallcipen myndighet med för viss verksamhetatt en ansvar en
också krig verksamheten då upprätthållesbehålla detta underansvar om

i för beredskapsförberedelser behövs.och sådant fall de somsvara
därefter diskuteratsTanken överföring planeringsansvaret harpå en av

riksbankenansvariga beredskapsplaneringen inom och finans-mellan för

kreditinstitutsavdelning utvecklats iinspektionens och sedan närmare en
föreslogstjänstemannapromemoria. I dennai riksbanken utarbetad att en

infördesoch betalningsväsende i schematfunktion betecknad Bank-ny
ledningsförordningen ñnansinspektionenfunktioner med såsomi 5 §över

för dennafunktionsansvarig myndighet. Detta förutsatte att ansvaret
iriksbanken ändringberedskapsplanläggning samtidigt avlyftes genom

ändringriksbankslagen, vilket tillika måste medföra30 § andra stycket av
ledningsförordningen.stycket5 § andra

riksbankspromemorian erinrades emellertid riksbankenl ävenattom
vissaplaneringsansvaret skulle ha kvaröverföringefter sådan aven
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Lag 1957:684 betalningsväsendet under krigsförhållandenom

Är§ Sverige i1 krig, skall bestämmelserna i 4 och 5 tillämpas.
Är Sverige i krigsfara eller råder det sådana utomordentliga förhållanden

föranledda det krig utanför Sverigesär ellerär gränserattsom attav av
Sverige har varit i krig eller krigsfara, får regeringen föreskriva och4att
5 §§ skall tillämpas.

Föreskrift enligt andra stycket skall riksdagensunderställas prövning inom
månad från det den utfärdades. Sker inte underställning eller godkänneren

riksdagen inte föreskriften inom två månader från underställningendet skedde,
föreskriftenupphör gälla.att

När bestämmelserna i 4 och 5 tillämpas, gäller inte ibestämmelser
författning,lag eller de strider dessa bestämmelser ellermot motannan om

föreskrifter meddelats med stöd dem. Lag 1994: 1628.som av

Är2 § Sverige i krig, får regeringen, efter hörande möjligtdär så är av
fullmäktige i Riksbanken, meddela föreskrifter Riksbankens sedel- ochom
myntutgivning och bankrörelse offentliggörande Riksbankenssamt av
räkenskaper gälla i stället för föreskrivetvad i lagen 1988: 1385äratt som

Sveriges riksbank och i lag.om annan
Är Sverige i krigsfara eller råder det sådana utomordentliga förhållanden

föranledda krigdet utanför Sveriges ellerär är gränseratt attsom av av
Sverige har varit i krig eller krigsfara, får regeringen, efter framställning av
fullmäktige i Riksbanken, sådana föreskriftermeddela i förstasom avses

1992:1415.stycket. Lag

3 § har 1989:244.upphävts laggenom

3a § har upphävts lag 1989:244.genom

Är4 § Sverige hörande där så möjligti krig, får regeringen, efter är av
skyldigfullmäktige i Riksbanken, Riksbanken skallföreskriva attatt vara

direktutbetalnings-inlösa utbetalningskort avsedda för postgirorörelsen och
försäkrings-kort, utfärdats statlig myndighet, allmäneller kommunalsom av

kassa eller postgirokontoinnehavare, medgivandefått göraattannan som
utbetalning med direktutbetalningskort, skallsådana kort emotsamt att tas som
betalning till statlig myndighet.

Är Sverige i krigsfara utomordentliga förhållandeneller råder det sådana
föranledda krig Sveriges ellerdet utanförär är gränser attattsom avav

Sverige har varit i krig eller krigsfara, regeringen, efter hörandefår av
fullmäktige i Riksbanken, meddela sådana föreskrifter i förstasom avses
stycket. Lag 1992:1415.

riksstyrelsenKan krig förbindelsen mellan någon del riket och5 § under av
svårighet upprätthållas föreligger eljesticke avsevärd ellereller allenast med

åtgärder, länsstyrelse iunder krig trängande behov omedelbara ägerav
enligt tillkommer Konungen.tillämpliga befogenhet denna lagdelar utöva som
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till-föreskrifter, erfordras för6 § meddelar deKonungen närmare som
lämpningen denna lag.av

underordnaduppdraga riksbanken KonungenKonungen ockäger samt
tillämpningenföreskrifter, erfordras förmyndighet meddela deatt avsom

stöd lagen meddelat förordnande.denna lag eller med av

angåendeföreskriftermed vissaKungl. Majzts Kungörelse 1964:18
684 betalnings-tillämpningen lagen den 20 december 1957 nr omav

krigsförhállandenunderväsendet

Inledande bestämmelser

Maj:tKungl.gälla,i 4-13 denna kungörelse skola1 § Bestämmelserna när
krigsför-betalningsväsendet underenligt 4 § lagenmeddelat förordnande om

postgirokonto ochöverdragningi och 12hållanden. Vad ll sägs om av
förutsättning,stadgas skall dock gälla endast underi 8 § andra stycketvad att

postgirorö-utfärdat sådana från förordningen angåendeMaj:t därjämteKungl.
möjliggöra överdragning postgirokonto.bestämmelser,avvikanderelse som av

förordnande14-18 denna kungörelse skola gälla,Bestämmelsernai när
stycketi Vad i 14 § andraenligt bestämmelse 2-5 §§ nämnda lag.meddelats

Maj:t utfärdatförutsättning, Kungl.endast underskall dock gällasägs att
avvikanderiketsSveriges riksbank och lagensådana från lagen för myntom

betalningsmedel.provisoriskamöjliggöra användandebestämmelser, avsom
tillse, de åtgärderkungörelse skallMyndighet beröres denna attsom av

skall kunnaomedelbartför kungörelsenvidtagna erfordrasäro attsom
tillämpas.

förstås med§ kungörelse2 I denna
myndigheter ochhörandeförvaltningstatsmyndighet: alla till statens

förundantagkommittéer medkomrnissioner ochinrättningar, närrmder,
nämnder,avdelningar, utskott,riksdagen kyrkomötet, derasoch allmänna

verk;revisorer, ombudsmän ochdeputerade, samt
förvaltning hörandeellerkommunal styrelsealla tillkommunalmyndighet:
kollegier, nämnder,styrelser,representationer, myndigheter,ochstämmor

verkjämte underlydandekommittéerochkommissioner, revisorer, utskottråd,
inrättningar.och

i tillämpligaskallkommunalrnyndigheti kungörelse stadgasVad denna om
försäkringskassa.gälla för allmändelar

kungörelse förstås med3 § I denna
dragningsrätt på statsverketsharstatsmyndighet,sådanhuvudfärvalming: som

checkrälcning i riksbanken;
i postgiro-utbetalningshandling, användespostalsådanutbetalningskonz som

angivetpå kortetbetalningsmottagaren sedantillställesrörelsen och som
postgiroavdelningellerpostgirokontoretbokfört hosblivit antingenbelopp

postanstalt;redovisatordning hossärskildeller i



Bilaga 2 SOU 1995: 125

direktutbetalningskort: sådan postal utbetalningshandling, användes isom
postgirorörelsen och utfärdaren tillställes betalningsmottagarensom av utan

på kortet angivet belopp dessförinnan blivit bokförtatt hos postgirokontoret
eller postgiroavdelning eller redovisat hos postanstalt; samt
gireringskort: sådan postal betalningshandling, användes i postgirorörel-som

och medelst vilken kontoinnehavaren beordrar överföring belopp frånsen av
postgirokonto tillett ett amiat.

Betalningsväsendet

4 § Insättning på från statsverkets checkräkning i riksbanken skallsamt uttag
företrädesvis ske anlitande postgirorörelsen.genom av

5 § inbetalning till huvudförvaltning skall företrädesvis ske överföringgenom
till eller inbetalning på myndighetens postgirokonto för inbetalningar.

Medel, vilka överföras till eller inbetalas å postgirokonto för inbetalningar,
upplagt för sådan huvudförvaltning icke har checkräkning isom egen
riksbanken, överföras postgirokontorets försorg till postgirokonto förgenom
statsverkets checkräkning i riksbanken.

6 § Utbetalning från huvudförvaltning skall företrädesvis verkställas med
anlitande myndighetens postgirokonto för utbetalningar. Därvid måav
direktutbetalningskort användas.

Postgirokonto, i första stycket, må överdragas.som avses
Huvudforvalming, icke har checkräkning i riksbanken, må frånsom egen

postgirokonto for statsverkets checkräkning i riksbanken till myndighetens
postgirokonto for utbetalningar överföra för verksamhetenseget upprätthållan-

de erforderliga medel.

7 § Utan hinder vad i 5 och 6 §§ stadgas huvudförvaltning,äger harav som
checkräkning i riksbanken, använda för inbetalningar och utbetalningaregen

postgirokonto olikaävensom konton för olika delar för-gemensamt av
valtningen.

Efter medgivande generalpoststyrelsen och riksrevisionsverket må ävenav
huvudförvaltning olikaanvända postgirokonton för olika delarannan av

förvaltningen.

8 § inbetalning till statsmyndighet icke huvudförvaltning skall,ärsom om
myndigheten har postgirokonto, företrädesvis ske överföring tilleget genom

Äveneller inbetalning på nämnda konto. utbetalning från myndigheten skall
företrädesvis verkställas anlitandemed detta konto. Därvid direktutbe-måav
talningskort användas sådan myndighet, vederbörande huvudför-av som
valtning efter samråd med generalpoststyrelsen bemyndigat därtill.

Har statsmyndighet, i första stycket, blivit avstängd frånsom avses
förbindelse med huvudförvaltning, under vilken myndigheten i fråga sinom
medelsförsörjning lyder, må myndigheten ändock den tillgodo-saknaratt-

postgirokontohavande sitt verkställa utbetalningar nämnda konto.över-
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motsvarandeVerkställda utbetalningar skola täckas beloppattgenom av
myndigheten överföres från huvudförvaltningens till myndighetens post-
girokonto.

9 § Föranleda loigshändelser, statsmyndighet, har postgirokonto,att egetsom
icke kan på tillfredsställande använda för inbetalningardettasätt ellerett
utbetalningar, må myndigheten, hinder ivad 4-8 §§ stadgas, för sinutan av
kassarörelse checkräkning iöppna penninginrättning.

10 § Därest statsmyndighet, icke har postgirokonto, blir avstängdegetsom
förbindelsefrån med huvudförvalming, under vilken myndigheten i fråga om

sin medelsförsörjning lyder, skall länsstyrelsen i det län, inom vilket
myndigheten har sin verksamhet, eller, så kan ske, lämpligom annan
länsstyrelse till myndigheten rekvisition utbetala för verksamhetens upp-
rätthållande erforderliga medel.

Kan riksdagen beviljat anslag, understöd bidrag tillellerav som avser
förening,kommun, sammanslutning, anstalt eller enskild, på grund krigs-av

händelser icke utbetalas myndighet, till förfogande medlen ställts,av vars
skola medlen på rekvisition utbetalas länsstyrelse i förstaav avsessom
stycket.

§ll Kommunalmyndighet erhåller för verksamhetens upprätthållande erfor-
derliga medel efter rekvisition hos länsstyrelsen i det län, där myndigheten har
sin verksamhet eller, så kan ske, lämplig länsstyrelse. Allmänom annan
försäkringskassas behov tillgodosesrörelsemedel dock i första handav genom
riksförsäkringsverkets försorg.

Vid utbetalning från kommunalmyndighets postgirokonto mä direktutbe-
talningskort användas sådan myndighet, vederbörande länsstyrelseav som
efter samråd med generalpoststyrelsen bemyndigat därtill.

Bemyndigande, i må innefatta för denandra stycket, även rättsom avses
kommunala myndigheten postgirokontot, oundgängligenöverdraga sänäratt
erfordras för upprätthållande myndighetens verksamhet.av

12 § Efter medgivande Överstyrelsen för ekonomisk försvarsberedskap måav
innehavare postgirokonto eller kommunalmyndighet vidän stats-annan av

utbetalning från kontot använda direktutbetalningskort. Innan medgivande
lämnas Överstyrelsenskall samråda generalpoststyrelsen.med

Medgivande, i första må innefatta förstycket, även rättsom avses
kontoinnehavaren överdraga postgirokontot, så oundgängligen erfordrasnäratt
för upprätthållande kontoinnehavarens verksamhet.av

13 § Det åligger generalpoststyrelsen vid behov anordna regionalatt post-
girobolcforing postgiroavdelning.vid Innehavare postgirokontoretkonto hosav

postgiroavdelning utnyttja sitt tillgodohavandemå hos på detta konto. Annan
kontoinnehavare och kommunalmyndighet må dock ickeän stats- utan

tillståndgeneralpoststyrelsens generella postmyndighetseller vederbörlig för
lämnade medgivandedet särskilda fallet disponera sådant tillgodohavande,
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därifrånsaldouppgiftmed mindrebokfört hos postgirokontoret,ärsom
postgiroavdelningen.tillställts

Penningmedelsförsörjningen

samverka föroch postverketjusteringsverketRiksbanken, och14 § attmynt-
olikai delar.sedlar och landetstillgången på mynttrygga

för motverkandeerfordrasriksbanken såankommer päDet att, avom
samråd medi fall efterförekommandesedlar ochknapphet mynt-mynt,

utgivandeförfärdigande ochvidtaga åtgärder förjusteringsverketoch av
betalningsmedel.provisoriska

riks-vederbörandefördirektörenunder länsstyrelsen§ Närmast15 svarar
förmöjligt efter samråd medsåi den månbankskontor är representanter-

samordningerforderligpenninginrättningar förberördapostverket och att-
penninginrättningarsoch andrariksbankens, postverketsdensker av

inom länet.pemiingmedelsförsörjningenverksamhet, tryggaattsom avser

fientlig makt,skall besättasriket eller del däravFöreligger risk for16 § att av
pemiinginrättningar,kommunalmyndigheterstatsmyndigheter,skola de samt

beröras därav,vilket kan kommainom områdesin verksamhetha attsom
penninganvisningar ochsedlar,förrådåtgärdervidtaga sådana mynt,att av

direktutbetal-utbetalningskort ochgireringskort,till sådanablanketter samt
i fiendens händer.icke fallaningskort

Medelsförvaltningen

gällandestatsmyndigheternaförrådande förhållandenpå grund17 § Därest av
lämpligen böraickeellericke kunnabokföringföreskrifter angående m.m.

Därvid iakttagesgenomföras.förenklingarskola erforderliga atttillämpas,
möjliggöraskola föras,utgifteranteckningar inkomster ochsådana somom

föreskrifter.gällandemedöverensstämmelsehuvudsakligbokföring isenare

rätteligen bortutbetalning,vilken verkställerStatsmyndighet,18 § som
sistnämndaunderrättastatsmyndighet, skall däromankomrna snarastannan

myndighet.
kommu-tillämpningmotsvarande närskallVad i forsta stycket stadgas äga

räkning.statsmyndighetsutbetalning förnalmyndighet verkställer

Särskilda föreskrifter

tillämpningen härförerfordrasföreskrifter,ytterligare19 § De avsom
civilförvaltning,riksbanken, försvaretsutfärdasbestämmelser,meddelade av

riksrevisionsverket,generalpoststyrelsen ochriksförsäkringsverket, envar
verksamhetsområde.dessmyndighet såvitt avser
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Lag 1992:1602 valuta- och kreditregleringom

1 kap. Förordnande valutareglering och kreditregleringom

§ Regeringen får, efterl samråd med Riksbanken, förordna valutaregle-om
ring Sverige i krig krigsfara. Regeringeneller får också, på fram-ärom
ställning Riksbanken, förordna valutareglering det råder utomor-av om om
dentliga förhållanden föranleddaärsom av

krig krigsfaraeller Sverige har befunnit sigsom
krig utanför Sveriges gränser,

allvarlig våldshandling, epidemiolycka, eller liknande, elleren
utomordentligt kortfristiga kapitalrörelser.stora

Regeringen får valutareglering enligt förstaförordna stycket andraom
meningen bara det uppenbart åtgärder inte tillräckliga ochandra ärär attom
möjliga.

regeringen valutareglering, får regeringen på fram-Om har förordnat om
förordna kreditreglering.ställning Riksbanken ocksåav om

valutareglering kreditreglering2 § Om förutsättningarna enligt § för ellerl
regleringeninte längre uppfyllda, skall regeringen omedelbart förordnaär att

upphöra.skall
för-Ett förordnande kreditreglering upphör gälla ,närsenastattom

ordnandet valutareglering upphör gälla.attom

§ Varje förordnande enligt 2 2 § stycket eller 6 § eller3 1 kap. andra
3 2 § tredje stycket skall inom månad från beslutet underställaskap. en

inte inom tid, förordnan-riksdagen för godkännande. Om så sker upphörrätt
1994:1645.det gälla. Lagatt

4 § institut i 3 § lagenMed kreditinstitut enligt denna lag deavses som anges
1988:1385 Sveriges riksbank.om

2 kap. Valutareglering

§ Valutareglering innebär transaktioner, sådan de kan1 äratt art attavsom
ibetydelse för valutapolitiken valutatransaktioner ochha angessom

valutareglering, genomföras tillståndförordnandet inte får utan avom
Riksbanken.

förordnafår regeringenregeringen förordnat valutareglering,2 § Om har om
tillstånd till valutatransaktion fårRiksbanken för ettatt

elleravgift skall tillfalla Riksbanken,ta ut en som
på kontoviss tid skall insattvisst belopp underbestämma att ett varaen

i Riksbanken.
förordnavalutareglering, får regeringenförordnatOm regeringen har om

itillgodohavanden på kontonbetalningsmedel,den innehar utländskaatt som
erbjuda Riksbankenskallutländska fondpapperutländskt myntslag eller att
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betalning i kronor in tillgångarna.svenska lösa Riksbanken får, helt ellermot
delvis, överlåta nämnda befogenhet till kreditinstitut. Lag 1993:1702.ett

Handläggningen vissa ärendenav

3 § Riksbanken får bemyndiga kreditinstitut meddela tillstånd enligtett att
detta kapitel. sig kreditinstitutet bifallaAnser inte kunna ansökan, skallen

tilldenna överlämnas Riksbanken. Lag 1993: 1702.

4 § Om regeringen har meddelat förordnande inlösen enligt 2 § andraett om
stycket och det råder oenighet vilket ivärde utländskt myntslag skallom som
ligga till grund för ersättningen omräkningen tilleller efter vilken kurs
svenska kronor skall ersättningen nämndskall bestämmasgöras, av en
valutanämnden

.
Regeringen ordförande.Valutanämnden skall bestå tre utserav personer.

övriga riks-En de ledamöterna Riksbanken och den andrautsesav av av
sammanslutningen för handelskamrar.

bedömning prisTill grund för sina beslut skall nämnden detlägga aven
kurs skulle ha vid frivillig avyttring.och den kunnat uppnåssom en

Nämndens beslut får överklagas till kammarrätten.

Uppgiftsskyldighet och kontroll

§ Om regeringen förordnat valutareglering, får Riksbanken5 har meddelaom
föreskrifter skyldighet för för eller någon räkningdenom som egen annans

valutatransaktion, de uppgifterhar gjort lämna och visa deatt uppen
behövs för kontrollhandlingar angående transaktionen valutaregle-attsom av

ringen följs.

valutareglering enligt §6 § regeringen l kap. l förstaOm har förordnat om
regeringen förordnameningen eller meningen eller fårandra 1 att

tillsynsmyndigheteni med påRiksbanken, eller den Riksbanken samrådsom
ochde brev andrapostomrádet bestämmer, och granskahar rätt öppnaatt

postbefordringsföretag. Lagförsändelser till eller från utlandet finns hossom
1993:1702.

förbudföreskrivits begränsningar ellerOm det med denna lag har7 § stöd av
kontrolleralandet, tullmyndigheternaföra tillgångar in i eller fårutmot att ur

föreskrifterna följs.att
gällerFör kontrollen

1987:l065 i tillämpliga delar, varvid dettullagen sägs om varorsom
valutaregleringen,tillgångar omfattasskall samtavavse som

1994:1550, krafttill tullagen vilken träddeiJämlikt övergángsbestämmelsema5 nyap.
199495:34.lagenprop.januari 1995, hänvisningen denden l skall nyaavse
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bestämmelserna förundersökning beslag, husrannsakan,om m.m.,
kroppsvisitation och ytlig kroppsbesiktning i lagen 1960:418 straff förom
varusmuggling.

Straff m.m.

8 § Till böter eller fängelse i högst år döms den med uppsåtett som
bryter förordnande valutareglering eller förbud,mot ett mot ettom en

föreskrift eller villkor har meddelats med stöd sådant för-ett ettsom av
ordnande,

2. låter bli lämna uppgift eller lämnar oriktig uppgift ochatt en en
därigenom föranleder tillstånd till valutatransaktion beviljas,att ett en som

inte skulle ha meddelats, eller valutatransaktion kräverattannars en som
tillstånd genomförs tillstånd, avgift eller deposition,utan

siganvänder bulvan för kringgå förbud har meddelatsatt ettav som
med stöd förordnande valutareglering.ettav om

Har gärning i första stycket begåtts oaktsamhet,en som avses av grov
döms till böter.

ringaI fall döms inte till ansvar.

9 § Om brott i 8 § första stycket döms tillett är attsom grovt,avses anse som
fängelse i högst två år.

Vid bedömningen brottet skall särskiltär beaktasgrovtav om om
gärningen har mycket betydande belopp eller på något haravsett sättannat
varit synnerligen allvarlig art.av

10 § För försök till brott i 8 § första stycket § tilleller 9 dömssom avses
enligt 23 kap. brottsbalken.ansvar

11 § Om flera har medverkat till i detta kapitel straffbelagd gärning,en
tillämpas bestämmelserna i 23 kap. brottsbalken.

12 § Allmänt åtal för brott i 8-11 får väckas endast eftersom avses
medgivande Riksbanken.av

13 § Egendom har varit föremål för i 8brott § första stycketsom som avses
eller 9-11 §§ eller vederlag för sådan förklarasegendom får förverkad helt

delvis.eller
I stället för den egendom stycket kani första dess värde heltsom avses

delviseller förklaras förverkat.

14 § Om någon inte fullgör isådan skyldighet 5 får Riksbankenangessom
förelägga honom vite.

uppnå vidtagits15 § För rättelse åtgärd i stridhar med för-näratt etten
ordnande valutareglering eller förbud, föreskrift villkorellerett ettom en som

med stöd sådant förordnande, får Riksbankenhar meddelats föreläggaettav
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den egendomförfogafår den har övervite. Föreläggandet rätt attavse som
ställe.i den egendomensdet haråtgärden avsåg eller trättsom

sedanriktas denenligt stycket fârförstaEtt föreläggande mot som
tilleller det hartill egendomen trättvidtagits har förvärvatåtgärden rätt som

ställe barai egendomens om
gåva,ellerbodelning,har skettförvärvet testamentegenom arv,-

eller
anledning till misstankeskäligellerförvärvaren har haft vetskap omom-

villkoret.föreskriften ellerförbudet,åsidosättandetåtgärden och av
egendommeddelas, denfår intevidta rättelseNågot föreläggande att om

förverkat.har förklaratseller värdeavsåg, vederlag for den dessåtgärdensom

tillfår inte dömas15stöd 14 ellervite förelagts med§ Om har16 ett av
föreläggandet.omfattasför gärning avsomansvar

Kreditreglering3 kap.

utlåningsreglering,förordnaRiksbanken fårKreditreglering innebär§1 att om
vadi enlighet medplaceringskravräntereglering ochemissionskontroll, som

regeringens förordnande.ianges

flera slaggälla ellerkreditreglering kanförordnande2 § Ett ett avom
kreditinstitut.

förordnaRiksbanken ävenRegeringen begärankan att somannanav
detkreditgivning,bedriver näromfattningbetydandeyrkesmässigt ioch samt,

obligationer ochutbjuderoffentligenemissionskontroll,gäller annan som
omsättning, skall kunnaallmänavsedda förfordringsrätterandra ärsom

kreditregleringen.omfattas av
igällerstycketenligt andraförordnandeden omfattasFör ettsom av

kreditinstitut.tillämpliga delar vad sägssom om

särskilda skäl får Riksbankenfinns3 § Om det
institut,slagkreditregleringen till fleraellerbegränsa ett av

ochkreditregleringen,institut frånvisstundanta
institut.skildaföreskrifter förutfärda olika

Utläningsreglering

maximibeloppbelopphögstautlåningsreglering4 § Med ettattavses
förfastställs

utlåning,disponerad
utlåning,disponeradbeviljad2. men

kreditgivning,till ellerknutnagarantiförbindelser ärsom
nyttjandetillñnansieringssyfte upplåtsilös egendomvärdet4. somav

i kraft.utlåningsreglering harförordnande trättsedanleasingobjekt ett om
ñnansie-ifordringar förvärvasförjämställs likviderutlåningMed som

factoring.ringssyfte
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5 § Riksbanken fastställer för viss beräkningstidpunkt eller för vissen en
beräkningsperiod maximibelopp enligt 4 § för utlåningensett eller garantiför-
bindelsernas storlek eller leasingobjektens värde. Därvid får Riksbanken ge
skilda regler för utlåning, garantiforbindelser och leasingobjekt avseende olika
slags krediter eller leasingobjekt.

Ernissionskontroll

6 § Med emissionskontroll obligationer och andra fordringsrätterattavses som
avsedda förär allmän omsättning inte tillstånd Riksbanken fårutan utav ges
någon Riksgäldskontoret.änav annan

Räntereglering

7 § Med räntereglering högsta eller högsta genomsnittligaatt räntaavses
fastställs för utlåning Sådan reglering omfattar inte harräntaav pengar. som
fastställts enligt lag eller författning.annan

Med likställsränta varje ersättning för lånannan av pengar.

Placeringskrav

8 § Med placeringskrav vissa kreditinstituts placeringar vidatt ettavses av en
viss beräkningstidpunla skall viss andel institutetsutgöra totalaen av
placeringar eller förändringen under beräkningsperiod sådanaatt en av
placeringar skall vissutgöra förändringen de totalaprocenten av av
placeringama.

9 § Riksbanken anger
vilka placeringar skall underlag förutgöra beräkningen enligt 8som
den beräkningstidpunlct eller beräkningsperiod dä placeringskravet skall

uppfyllt, ochvara
det procenttal skall gälla för placeringskravet.som

Särskild avgift

10 § Ett kreditinstitut åsidosätter föreskrift har meddelats medsom en som
stöd förordnande kreditreglering skall betala särskild avgift tillettav om en
staten.

Fråga särskild avgift Riksbanken.prövasom av

11 § Den särskilda avgiften skall bestämmas påräntan beloppettsom som
Riksbanken fastställer underlagsbeloppet. Räntesatsen skall tvåmotsvara
gånger den gäller enligt §räntesats 52 första och andra styckena lagensom
1988:1385 Sveriges riksbank. Avgiften skall enligt denräntaom motsvara
angivna för tidenräntesatsen från den föregående beräkningstidpunkten eller,

tidigare beräkning inte har skett, från det föreskriften börjadeom en att
tillämpas eller beräkningsperioden.för
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beräkningstidpunkten ellerutlåningsreglering och placeringskrav skallFör
respektivei 5 §beräkningsperioden enligt första stycket den avsesvara som

räntereglering Riksbanken beräk-emissionskontroll bestämmer9 För och
beräkningsperiod särskilt.ningstidpunkt eller

skall12 § Underlagsbeloppet utgöra
överskriditsmaximibeloppet harutlåningsreglering det beloppför som

med,
utestående lánesununan,2. för emissionskontroll den

vilketmed harför räntereglering fem gånger det belopp räntan
fastställd ochöverstigit skulle ha utgått enligtden räntesats,ränta som

placeringskrav underskottet.4. för

avgiften ned heltsärskilda§ finns särskilda skäl, får den sättas13 Om det
delvis.eller

Uppgiftsskyldighet

uppgifterkreditinstitut lämna deförelägga14 § Riksbanken får attett som
kreditreglering ellerbehövsnödvändiga för bedömaRiksbanken att omanser

förordnande.meddelatför tillämpa ettatt

Straff m.m.

bliuppsåt låterår döms den medfängelse i högst§ Till böter eller15 ett som
fullgörandeoriktig uppgift i samband meduppgift lämnarellerlämnaatt enen

skyldighet enligt 14av
oaktsamhet,gärning i första stycket begåttsHar av grovsom avsesen

tilldöms böter.
interinga fall döms tilll ansvar.

dömsi § stycket16 § Om brott 15 första är grovt,attett somansesom avses
till fängelse i högst två år.

särskilt beaktas,skallVid bedömningen brottet är grovt omav om
eller påkreditvolymbelopp ellergärningen har mycket betydande annatrört

varit allvarligsynnerligensätt art.av

gärning,straffbelagdkapiteltill i detta§ Om flera har medverkat17 en
i brottsbalken.tillämpas bestämmelserna 23 kap.

efterendastfår väckasi 15-17brott18 § Allmänt åtal for avsessom
Riksbanken.medgivande av

enligt får Riksbanken före-föreläggande 14följerinte19 § Om någon ett
vite.lägga honom



SOU 1995: 125 15Bilaga 2

20 § För uppnå rättelse åtgärd vidtagitshar i strid föreskriftnär medatt en en
eller beslut kreditreglering får Riksbanken förelägga vite.ett om

vite21 § Om har förelagts med stöd 19 får inte dömas till förett av ansvar
gärning omfattas föreläggandet.som av

22 § Om vite har förelagts med stöd 20 får särskild avgift enligtett av
10-12 §§ inte tas ut.

4 kap. Gemensamma bestämmelser

Riksbanken1 § skall meddela de ytterligare föreskrifter behövs försom
tillämpningen enligtförordnanden denna lag.av

Tystnadsplikt

2 § Den tagit befattning i denna får intehar med ärende lagettsom avsessom
obehörigen röja fått enskilds personligavad han har ellerveta om en
ekonomiska förhållanden.

tillämpasI det allmännas verksamhet i stället bestämmelserna i sekretessla-
1980:100.gen

i inte tillDen bryter förbudet första stycket skall dömasmotsom ansvar
enligt 20 3 §kap. brottsbalken.

Överklagande

Riksbanken fullmäktige till3 § Beslut inom får överklagasänav annan
fullmäktige.

särskildfullmäktige i frågor förelägga vite eller bestämmaBeslut attav om
avgift får överklagas till kammarrätten.

omedelbart.Riksbanken får skall gällabestämma beslutatt ett

15-132910
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Sammanställning med hänvisningar i Krigsför-mellan lagrummen
säkringsutredningens förslag i SOU 1994: 130 till försäkrings-lag om
verksamhet under kris- och krigsförhållanden och förevarande utred-
nings förslag till lag finansiell i kris och krig.verksamhetom

försäkringsverk- Förslaget till lag finansiell verk-Förslaget till lag omom
krigunder kris- och krigsförhál- samhet i kris ochsamhet

[anden

lkap.
inarbetadl§

fjärde1 § tredje och2§ 4 kap. st
kap. 4 §3 § första och andra 1st

8 § förstatredje l kap.3§ ersättsst av
inarbetad4§

2kap.
2 § första1§ första 1 kap.ersätts stst av
2 § tredje1 kap.1§ andra ersätts stst av

tredje1 kap. 2 §ersätts stav
§ första andra4 kap. 1 och st

2 §4 kap.
3 §4 kap.
4 §4 kap.

§4 kap. 5
inarbetad

6 § första och andra4 kap. st
första och andra5 §l kap. st

§ tredje4 kap. 6 st
§4 kap. 7

4 8 §kap.
9 §4 kap.
10 §4 kap.

tredje1 kap. 5 § st

inarbetad
och andra4 § förstakap. 11 st

tredje§4 kap. 11 st
fjärde4 kap. 11 § st

4 12 §kap.
§4 kap. 13
§ första4 kap. 14 st
§ andra4 kap. 14 st

tredje-femte4 kap. 14 § st

inarbetad
4 kap. 15 §

8 §1 kap. förstaersätts stav
9 § femte1 kap.

sjätte9 §1 kap. st
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BANKERNAS FRAMTIDA DATASYSTEM

diskussionsunderlagEtt

Kjell Hagelberg 1995-03-31

Nuläget

centralisering tillStorbankernas karakteriseras starknuvarande datasystem av
till vilka terminaler avdelningskontor ochstordatorer kopplats lokala på

teleförbindelser.centrala avdelningar via stjärnformiga eller slingkopplade

Denna historiskt betingad tillbaka tiden dåuppbyggnad och går denär
centralisering, minidatorertekniken krävde sådan d.v.s. då varken eller per-

nödvändig lagrings- behandlings-med i sammanhang ochsondatorer dessa
sigkapacitet fanns. kan ställa frågan denna struktur fortfarandeMan ärom

hittills efterfrågan påden bästa möjliga och skall växandemötaom man som
sig till centralutrustning. Ellerdatorkraft byta allt kraftfullareattgenom upp

tekniska utvecklingenskall bättre tillvara vad densöka vägar tarman nya som
bjuder.

tillfredsställandeifrågasätta nuvarande modell Allt fungerar påVarför ett
åtminstonesäkerhetsmässiga faktorer bordeMen ekonomiska ochsätt. ge

billigare medoch bättreanledning till undersöka vad kunde görasatt ensom
omläggning.radikal

iVerkligheten siffror

finnerComputertillbaka i historien BeforeOm går till BC attmanman
avdelningskon-särskilt vadredovisning decentraliserad,bankens avservar

tvingade fram nuvarandeteknikens begränsningDet sagttoren. somvar som
centralisering.

fråga liksomgång metoderna förlagringskapacitetDatorernas storenvar en
registerbankernas skivminnenIdagåtkomst alla konton. representeras avav

då behovet Lite sifferexercisdiskbänkar. Vilketfördelade på räcka ären
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ochkräver 500 bytesvarje i fasta datavi kontokan hjälpa. Om antar att om
vardera 50 bytes10i medeltal månadtransaktioner ärantalet tarst somper

000med 5år. Ett kontor6,5 KB för heltsådant kontoså skulle ettupptaett
då förtransaktionsfilen då ocharkivrensarinteskullekonton om man --

inteidag skulle klaraVilken persondatormindre 35 MB.helår använda än av
det

medföravdelningskontordatabehandlingen för nätDen centrala störreett av
sekund.brådtransaktioner simultantavveckla 100kunnakravet sägatt per

datorkraft kostarställer kravdetSådant klarar stor pengar.sommenman -
avdelningskon-pådatorbehandlasiställettransaktionsmängdOm utesamma

omhand itransaktionaldrig endabehöver än taget.tagastoren enmer

Även harkontorsekunder.disken 30vidbankärendetDet enklaste etttar om
blirenkla ärendenmed dessasysslaroch allamotsvarandeellerfem kassor

vilket slump-sjätte sekundgångi medeltalinmatningen till datorn varen
Inmatningsekund.överstigervarje intei fallmässigt fördelat aven per
kundväntandeprioritetmed lägre ändiskett kan utförasfrånlönelista e.dyl.

ärenden.

kommuni-idag belastarbankenavseende dentransaktionerAv alla somegna
kontonlandsortskontorfrån80% dem kommerkationsnätet somavavser

50%.cirkastorstadskontorsiffra för ärMotsvarandedet kontoret.egna
Majoriteten lokalt.fördesförsvinna kontonaalltsådatatrafiken skulle omav

Dedatabehandlingen.transaktionsintensiva delengäller denOvanstående av
värde-kapitalmarkrtaden,penning- ochutlandsrörelsen,förcentrala systemen

PM.fram i dennaavhandlas längreetc.papper

Beredskapskrav

datahanteringbankernaspraktiska synpunkter påekonomiska ochFörutom
myndigheterBeredskapsansvarigaberedskapsmässiga hänsyn.tillkommer

situationkrigsliknandei krig ellerhanmarvårt landräknar med manatt om
brist påföljdtilltid fungeraefter upphörrisk stordatorernalöper att avatt en

sigklararreservrutinerhadärför medmåste räknareservdelar. Man att som
kommerdessaeftersompersondatorerDit räknas attredskap.med enklare

omprioritering.alltidbortfall kan ersättasi så mängdfinnas att genomstor
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Såvitt bekant ingenhar storbank hittills visat hur planerar gå iöverattman
Ävenstordatorlöst tillstånd. den aspekten till eftertanke denmanar om

framtida utvecklingen. Skall den bli forcerad och dyrbar eller planmässig och
balanserad

En framtidsvy

Med ovanstående bakgrund kan sigtänka bank i framtidenattsom man en -
inom fem år till tio år har sin databehandling för avdelnings-arrangerat-
kontoren ungefär det beskrivs nedan. Beskrivningensätt främstupptarsom

huvuddrag också del systemlösningar detaljnivâ. Desystemets men en
till för huvudlinjen inte viftasskall bort ospecifikaär med detattsenare

Det integârargumentet:

Avdelningskontorets maskinella utrustning för idagpersonalen utser som men
huvudsakligenbestår mrsgndatorer. Den skillnaden ligger istoraav program-
och datalagringen. in-Alla och utlåningskontor det kon-varan som avser egna
kunder ñnns lagrade lokalt. Likaså alla andra kontontorets avsersom

kontoret, exempelvis intäkts- och kostnadskonton. Kort kontoret har helasagt,
sin bokföring i lokal. Under dagens lopp databehandlas transaktionerallaegen
lokalt de inte kontor inom banken eller bank. I så fallannatom avser annan
går viade kommunikationsnätet till bankens centraldator för vidareupp

till kontoförande kontor eller bank. Via ankommer ocksånätettransport
kontinuerligt transaktioner detta kontor håller på attsom avser men som
expedieras utanför detta.

Vid dagens slut då kontoret den framlokala datorn huvudboksdatastängs tar
och sänder dagens uppdaterade balansräkning till centraldatom.

Huvudkontorets centraldator har for kontorens decimerats tilldel messageen
switching center, dataväxel förmedlar transaktioner mellan kontorenen som
och hand in- och utgående clearing. Dessutom skall centralt görastar om en
daglig sammanställning räkenskaper, ihela bankens detta fall pågrundatav

balansräkningar in vidde kontoren dagens slut.säntsom

Kan detta fungera Praktisk finns.Ja. erfarenhet Redan för 30 âr sedan hade

totalintegreratstorbank liknande imed datafångst hálrems-ett systemen
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Ochplatser.fördelade påstordatorerkassaregister, femproducerande tre
problem.totalredovisningdaglig utan

i tänktaBeredskap det systemet

lokalai denkrisläge kunde bestånationelltförBeredskap att programvaran
skillnadenväsentligadrift. I så fall denfor centraldatorlös år attförbereddvar

kommunikationsnätetblirintetransaktion skallfrämmandeutgångden taen
itill detvid dagens slutregister töms annattemporärt samman-ettutan som

CLIKK.clearingsystemetbeskrivnahang

rutinenfredstidanormala,ifinnas denocksåregister måsteDetta temporära
fastcentraldatorn,medkommunikationenitillfälligtvid avbrottanvändasatt

i CLIKKblir annorlundatömning ändess

avdelnings-kanräkenskapernasammanställningcentralNär banken gör av
viabjudstillfällediskett elleruppgifter påsinalevererakontoret om --

persondatorut-harcentraldatornslocknadetelelinje. Den ersattsuppringd av
lokaliserat.kanHK, detrustning på varanuvar

orderefterberedskapsrutin skulle skeavdelningskontoretstillOmkoppling
säkerhetsskäldatainstruktionenkelinrnatningHKfrån avav engenom -

omställning frånomständliginte någonblir alltsådubbelkommando. Detunder
upplärningkontoregister,överföringdatasystem,till decentraltcentralt avav

beredskapssystem.hittills tänktaföljer medpersonal etc. som

Hårdvaran

denÄven harlika dagenssig ganskaför ögatdatorerna tersagtssom ovanom
strukturendenspeciella kravtill detagit hänsynframtida banken nyasom

etc.nätverklokaltarbetsstationer,persondatorerställer. I valet server,av
skallenheterberedskapsaspekten sägertill att varamåste hänsyn somtagas

bankeninomomflyttning inte barakristidunderersättningsbara även genom
Detkällor.från andrarekvisitionmyndigheternasstödockså medutan av --

spriddallmäntskallutrustningen typ.uttrycktenkeltbetyder enatt vara av
fantastiska uddaaldrig såpåbyggafrestelsenfalla föralltså inteMan får att

modeller.
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Mjukvaran

lokalainte betyda detdatorkraften bör detdecentraliseringTrots attav
skallspecialister data. Datasystemetutvecklaskallbankkontoret egna

inte dirigera.personalen kan hanterainstrumentliksom idag ett mensomvara
frånLaddning bör skeligga centralt.Programutvecklingen skall programav

kommunikationsnätet.viacentralen kanske

strömförsörjningentillfälligt avbrotthandvarje närI tar omprogram man
beredskapstid dåviktigt underexaktcheckpointrestart. Dettasviktar är man

normalt.fler strömavbrottkan änvänta

vidtillgodosesalltidsynpunkter måsteRevisionsavdelningen program-som
in i den lokala datorngåobemärkt kunnautvecklingen. Måhända skall de

från central pc.

arbetsuppgifterLokala

Även inteenligtarbetsuppgifter vadavdelningskontorets sagtsovansomom
till dis-måste några problemfrån dagensskilja sigskall nämnvärt tas upp

backuptag-distribution kontokuranterexempelvis utskrift ochkussion, samtav
ning.

sida.starkastepersondatorernastillhör intekontokuranterMassprinting av
uppgiften hörhärtill denMenskrivutrustningen allt bättre.Visserligen blir

praktisktdetförefallerdistribution. Därförkuvertering och attmestockså
bankkontoretalltsåVi tänkerspecialmaskiner för detta arbete.använda attoss
antingen medsitt huvudkontorprintfilen tillkontokuranttillfallet sändervid

taxalägrekommunikationsnätet kanskevia mot natten.diskett eller -

torde kunnaräntebeskedinnehåller saldo- ochårsskiftetvidDen printñl som
tillHK lämnarför denunderlagcentralt ocksåanvändas rapport somsom

skattemyndigheten.

sådant läge kanIsjälvförsörjande.dock kontoretmåsteI beredskapsläge vara
kontokurantlevererautskriftsbehovettroligen skära på attgenomnerman

underför ävenOm ärpå kundens begäran. attendast utrustatprogrammet
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fredstid kunna leverera enstaka kontokurant på begäran direktutskriftgenom
så har också beredskapsrutinen klar.man

Backuptagningen bör så långt möjligt automatiseras. Flera lösningar kansom
tänkas, följande. När dagsavslutning initieratshar och genomförts ocht.ex.
sedan HK fått sin kunde registerhâllande dator ringa närbelägetrapport etupp
avdelningskontors backupdator och till denna transferera sin fll. Generations-
växlingen skulle mottagande dator kunna sköta automatiskt. Program för åter-

inmatning vid behov måste naturligtvis finnas.

Ekonomi

För närvarande har banken kostnaden för i detta onödigtsammanhangen
kraftfull centraldatorutrustning. Dessutom icke obetydlig kostnad förväntar en
utveckling arbetsrutineroch för fullgöra myndig-system, attav program

Överstyrelsenhetemas beredskapsrutiner.krav på civilför beredskap liksom

Finansinpektionen Riksbankenoch kan inte hur länge helst förväntassom
bristande följsamhet till sina direktiv.acceptera

Det skisserade framtida kostnader för lokal utrustning torde intesystemets
överstiga den nuvarande. Lämplig tidpunkt för övergång till det decentrali-

serade kunde terminalutrustningnuvarande förnär ärsystemet ut-vara mogen
Då blir ingenbyte. det hårdvarukostnad. Programkostnaden blir be-extra

tydande den skall jämföras med vad på inte utvecklaattmen man sparar
speciella iberedskapsprogram. genom sgtapförandgt endaett program
slipper också fogsättningsvis kostnaderna för underhåll särskildaman av
beredskapsprogram.

Centrala avdelninggrs gg1;gr§tgg

tidigare centraldatorutrustningSom betjänar idagbankens delnämnts en cen-
trala avdelningar kapitalmarknaden,för utlandsrörelsen, penning- och värde-

praktiskt struktur. vissaDet förefaller ha denna I fall haretc. attpapper
Vspecialavdelningen kommunicerar iminidator med stordatom, andraegen som

ligger tillgången viafall hela datorprogrammet i den och fårsenare man
terminal.
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inte självklar.Tar in beredskapsaspektenblir centraliseriing sånuvarandeman
till avdelningarna självförrsörjande i frågaI framtiden bör blirattman se om

datorkraft i kristid I princip ñlosoñ uppbyggnaden gällakan föräven samma
beskrivits för avdelningskontoren.som ovan

Despeciell mellanställning intar för notariaatverksamheten.En program
särskiltspecialavdelninigar, delsanvänds dels några centralt placerade avav

avdelningskontor.utsedda

Hur från till dåkomma nu

skriften avsedd underlag förrubriken PM såSom på denna säger, är ettsom
förfram till tiden kandiskussion kanske leder att vara annanmogen ensom

fram intelägga modell,datapolicy nuvarande. Då måstedenän an nyman
nödvändigtvis beskrivna, bättre.den här gärna en

framtida datorstrukturensig för frågan denOm bestämmer att ta omman
utvecklingsplaner isina taktpå få genomföraallvar kan hoppas att manman

Om iminimerar kostnaderna.ochsjälv bestämmer struntarmansom
tvingas tillrisk eller andrafinns uppenbarproblemet sättetatt enaen man

beredskapslösningair blirdessutommindre godaforcerade och därmed som
onödigt dyrbara.
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Bedömd effekt föreslagna beredskapsåtgärderav

Effekten uppföljning och korrigering eventuella brister fram-av av som
kommer vid funktionsövningen FI 94 blir hela den organisation skaatt som
fungera i kris- eller krigssituation kan lösa sina uppgifter pá godtagbarten ett
sätt.

Effekten de konkreta åtgärder vidtas Krigsförsälcrings-avseendeav som
nämnden KFN blir nämnden med kort inledavarsel kan den verksamhetatt

lagen 1960:22 statlig krigsförsäkring förordningstyrs samtsom av om
1988:1565 med instruktion for krigsförsäkringsnärnnd. KFNs uppgiftstatens

för räkningär meddela och motorfordonsförsäkringatt statens transport- mot
krigsrisk. Lagen träder i kraft automatiskt Sverige i krigkommer och iom

fall efter regeringens beslut. Avsikten den statliga krigsförsäkringenmedannat
tillförsäkra landet tillräckligär transportkapacitet utrikeshandeln.föratt en

För detta syfte har nämnden träffat antal krigsutbrottsavtal för transportför-ett
säkring med olika försäkringsbolag eller sammanslutningar bolag.av
Nämnden i händelse krig dessaövertar bolags krigsriskförsälcringar.av
Nämnden kan också fungera återförsäkringsgivare de utländskasom om
áterförsäkringsförbindelsema blir avbrutna. För detta ändamål ha nämnden
träffat återförsäkringsavtal vissamed beredskapsorgan inom försäkrings-

branschen.

Effekten planläggningsarbetet för inspektionens blirdel bl.a. attav egen
behovet ADB-stöd planeras for den situation iuppstår händelse krisav som av
eller krig. D.v.s. vissa rutiner planeras utföras i PC, id.v.s.separata
nätverksrniljö, sådana finns tillgängliga försesoch kan med erforderligom
energi. Vissa rutiner förbereds för manuell bearbetning. Personalplanerna har
aktualiserats efter den omorganisation genomförts vid inspektionen ochsom

iträdde kraft den 1 april 1994.

Effekten fortlöpande övervakning enskilda försäkringsföre-deattav av
fullgör sin beredskapsplanläggning betydelsefull, eftersom godärtagen en

beredskapsplanering absolut förutsättning för snabbt kunna ställaär atten om
verksamheten för kris- krigssituationer.och

utbildningenEffekten i folkrätt blir fårberörd personal grundläg-attav en
gande kunskap folkrätt folkrättsförordningensuppfyller krav.om som



9Bilaga 5SOU 1995:125

Åtgärder återtagningunder

genomföra undermöjligafullständig förteckning åtgärderEn över är attsom
naturligaochtämligen enklaåtertagningsskede svår Någraär göra.attett

åtgärder att:ar
möjligtså långtfysiska skyddet personalenförbättra det som

inkallelser,bl.a. på grundvid personalavgångproblemförebygga av
utbilda ersättareattgenom

säkerhetskopie-datamediapåviktig information lagratssäkra genomsom
betryggande sättförvarasring som

tillstånddatorlöstalternativa rutiner förförbereda ett
andra mindreoch avvecklaviktiga branscherpåprioritera verksamheten

branscherviktiga
kris-viktiga iuppgifterverksamhet på ärmyndigheternasinrikta ettsom

tillsynsverksamhetmindre viktigavslutakrigsläge ocheller

därmedochmycket osäkeromställningför dennaErforderliga kostnader är

redovisa.svår att

resultatmått för funktionenFörslag till

planeringsâtgärder inomför resultatprecisera adekvata mått mätaAtt att av
skulle kunnavanskligt. möjlig sättaEnfunktionen mycket attär ansats vara

förmågaönskvärdpåbedömd förmågagiven skala påenligtvärde samtett en
relevantrelationeniframkommer kvot utgörataloch låta det ettsomsom

betydligtbearbetasbelysas ochfråga behöverOvanståendenyckeltal. mera
tillåter.nuvarande situationvadännoggrant

myndigheter och företagdet gällernär
företagengäller endast
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