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Till statsrådet och chefen

Finansdepartementetför

beslut den juniGenom 21 1995 bemyndigade regeringen chefen för
Finansdepartementet tillkalla särskild utredare medatt uppdrag atten

vilkautreda regler bör gälla för ekonomiska föreningarsom tarsom
insättningar sparkasseverksamhet.emot

Med stöd regeringens bemyndigande tillkallades den juni27av
Å.1995 landshövdingen Bengt K. Johansson. Som sekreterare

förordnades den 21 augusti rådmannen1995 vid Stockholms tingsrätt
Anders Davidsson.

Utredningen har antagit Sparkasseutredningen.namnet
Utredningen skulle enligt sina direktiv slutföra sitt arbete till

årsskiftet 1995/96. skrivelsel till chefen för Finansdepartementet
hemställde utredningen i december i1995, skrivelsen närmare
anförda skäl, förlängd tid för slutförandet uppdraget ochom av
meddelade arbetet beräknades kunna färdigställtatt under vårenvara
1996. Framställningen inte någon erinran.mötte

Härmed överlämnas betänkandet Skydd för sparande i sparkasse-
verksamhet. Utredningsuppdraget därmed avslutat.är

Stockholm i maj 1996

Bengt K. Johansson

/Anders Davidsson
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Sammanfattning

sparkasseverksamhetDen bedrivs i Sverige har hittills varitsom
oreglerad. ändring iGenom bankrörelselagen krävs emellertid från den

januari tillståndl 1996 för sådan inlåningäven tas emotsom av
Över-ekonomiska föreningar bedriver sparkasseverksamhet.som

fårgångsvis emellertid verksamheten bedrivas i sin nuvarande form
fram till årsskiftet 1997/98.

Från den januari1 1996 gäller också den lagen insättnings-nya om
garanti. Den lagen innehåller bestämmelser bl.a. skydd för demom

har insättningar i bank. Högsta ersättningsbelopp 250 000ärsom
kronor.

betänkandet föreslåsl denna bakgrund lagmot att en ny om
sparkasseverksamhet Vidare föreslås det ändringantas. att genom en

bankrörelselageni blir tillåtet för ekonomiska föreningar att ta emot
sådan inlåning från sina medlemmar förbehållensom annars vore
bank.

denl lagen sparkasseverksamhet föreslås bl.a. att ettnya om
skyddssystem för sparande i sparkasseverksamhet införs. Före-
ningarna kan för närvarande fritt använda medlemmarnas sparmedel

tinansieringskälla i sin övriga verksamhet. Förslaget innebär attsom
varje förening bedriver sparkasseverksamhet kontinuerligt skallsom
ombesörja till Bankstödsnämnden betalas 25att procent av
föreningens sparkasseinlåning. Nämnden skall placera medlen, som
fortfarande tillhör föreningen, på räntebärande konto hos Riks-
gäldskontoret. Vid föreningens konkurs ingår inte dessa medel i
konkursboet, och ersättning från skyddssystemet betalas då ut av
Bankstödsnämnden.

Ersättningen uppgår till den andel den enskildesom spararens
kapitalbelopp belopp. belopputgör Högsta förspärrat ersättning ärav

kronor.250 000 Ersättningsbelopp understiger kronor1 000som
betalas inte Beslutas förenings likvidation likvidato-ut. om en svarar

för ersättningsbeloppen betalas Omatt särskilda skälut.rerna



föreligger kan förening hos Bankstödsnämnden hemställa atten om
tillfälligt få disponera del det spärrade beloppet. Upphör föreningenav
med sin sparkasseverksamhet skall det spärrade beloppet betalas
tillbaka föreningen.till

förslagetsGenom utformning kan föreningarna fortsätta användaatt
medlemsinlåning ñnansieringskälla samtidigtsom som spararnas
ställning i betydande utsträckning stärks.

reglerna föreslåsDe träda i kraft den januaril 1998.nya



Författningsförslag

Förslag till lag sparkasseverksamhetom

Härigenom föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

§ Denna lag innehåller1 bestämmelser inlåning ekono-om som en
misk förening, huvudsakliga verksamhet inte finansiellärvars av

från sina medlemmar. innehållerLagennatur, tar emot också
bestämmelser visst skydd för de har sådan inlåningom sparare som
hos föreningen.

§ ekonomisk2 En förening, huvudsakliga verksamhet inte ärvars av
finansiell får från sina medlemmar sådannatur, inlåningta emot som

i l kap. första2 § stycket bankrörelselagen 1987:617avses utan
tillstånd oktroj regeringen.av

Med sparkasseverksamhet den del den ekonomiska före-avses av
ningens verksamhet innefattar inlåning det slag isom av som anges
första stycket.

Omfattar sparkasseverksamheten inlåning från färre l 000än
medlemmar gäller inte övriga bestämmelser i denna lag för den
verksamheten.

Anmälningsskyldighet

ekonomisk3 § En förening bedriver sparkasseverksamhet skallsom
skriftligen anmäla detta till Finansinspektionen.genast Till anmälan

skall fogas.
registreringsbevis för föreningen,
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för föreningensredogörelse huvudsakliga verksamhet och ekono-
miska ställning, samt

redogörelse för sparkasseverksamhetens omfattning.

Information m.m.

ekonomisk förening bedriver4 § En sparkasseverksamhet skallsom
regelbundet lämna information till den har insättningar isom
sparkasseverksamheten och till den första gången göraattsom avser
insättning där.

information inlåningsvillkorUtöver och eventuell behållning påom
informationkonto skall lämpligt lämnassätt om,

den ekonomiska föreningens huvudsakliga verksamhet,
sparkasseverksamhetens omfattning.

insatta medel får användas i den ekonomiska föreningensatt
rörelse,

det skyddssystem gäller för insättningar,4. som
ersättningsnivå,gällande samt

formerna för utbetalning ersättning från skyddssystemet.av

Följer ekonomisk förening5 § bedriver sparkasseverksamheten som
inte bestämmelserna i denna lag, får Finansinspektionen förelägga
föreningen vidta rättelse.att genast

rättelse inte inomHar skett månader från föreläggande enligtsex
första stycket får Finansinspektionen besluta föreningens sparkasse-att
verksamhet skall upphöra.

fattatFinansinspektionen beslut enligt andraHar stycket kan frågan
föreningens begäran regeringen.prövas av

§ beslut fattats enligt6 Har 5 § upphörande ekonomiskom av en
förenings sparkasseverksamhet, skall föreningen tillgenast spararna
betala tillbaka deras respektive fordran föreningen. såNär skettmot
skall detta anmälas till Finansinspektionen. Till anmälan skall fogas
förklaring samtliga konton i sparkasseverksamheten avslutats.att

§ Upphör ekonomisk förening7 beslut med sinegeten genom
sparkasseverksamhet skall detta skriftligen till Finansin-anmälas
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spektionen. Till anmälan skall fogas förklaring samtliga kontonatten
i sparkasseverksamheten avslutats.

Tillsyn

Finansinspektionen8 § tillsyn bestämmelsernaiutövar dennaöver att
lag följs.

förSkydd spararna

lnlåning9 § i sparkasseverksamhetskall omfattas skyddssystemettav
enligt denna lag.

Frågor skyddssystemet handläggs Bankstödsnämnden.om av

Till10 § tryggande ställning skall föreningav spararnas en som
bedriver sparkasseverksamhet till Bankstödsnämnden inbetala såett

belopp hos nämnden fortlöpande minststort att är 25avsatt procent
föreningens sammanlagda sparkasseinlåning.av

Bankstödsnämnden skall placera de föreningen medlenavsattaav
för föreningen räntebärande kontoöppnat hos Riksgäldskontoret.ett

gång år,En vid tidpunkt nämnden bestämmer, skallper som
nämnden behållningen respektivestämma förenings kontoattav

minst 25 föreningens sparkasseinlåning.motsvarar procent av
Överstiger behållningen 25 sparkasseinlåningen fårprocent av
överskjutande belopp föreningens begäran betalas tillbaka till
föreningen.

till§ Rätt ersättning från11 skyddssystemet inträder den ekono-när
miska föreningen försätts i konkurs.

Föreningen beslut konkursäger rätt dessförinnanatt, utan att om
fattats och särskilda skäl föreligger, hos Bankstödsnämndenom
ansöka få använda viss del föreningens medelatt avsattsom av som
till skyddssystemet.

Ersättning från12 § skyddssystemet omfattar den enskilde spararens
andel det belopp konto hos Riksgäldskontoret.avsattsav som
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Ersättning endast den andel belöper kapitalbe-avser som spararens
lopp får inteoch överstiga 250 000 kronor. Ersättningsbelopp som
understiger l 000 kronor utbetalas inte.

Ersättning enligt13 § skyddssystemet betalas nämnden. Ersätt-av
ningar skall betalas möjligt efter konkursbeslutet.ut snarast

Beslutas den ekonomiska föreningen skall träda i likvidationatt
skall ersättning enligt skyddssystemet betalas Iikvidatorerna.av
Likvidator har hos Bankstödsnämnden hemställarätt skyddsbe-att att
loppet skall betalas ut.

14 § sig haDen krav på ersättning enligt skyddssyste-ettsom anser
förlorar sin till ersättning han interätt anspråk påmet görom

ersättningen innan han har förlorat sin till utdelning i denrätt
föreningensekonomiska konkurs.

Kostnader

§ ekonomisk förening15 En sparkasseverksamhet omfattasvars av
skyddssystemet skall årligen nämnden för dess administrativaersätta
kostnader. Nämnden bestämmer hur belopp varje ekonomiskstort
förening skall betala i avgift och betalning skall ske.när

Nämndens kostnader får från fördet föreningen öppnadetas ut
kontot hos Riksgäldskontoret.

Uppgiftsskyldighet

16 § ekonomisk föreningEn sparkasseverksamhet omfattasvars av
skyddssystemet skall lämna informationden till nämnden densom
behöver för fullgöra sina uppgifter enligt denna lag.att

ekonomisk17 § Har förening sparkasseverksamhet omfattasen vars
skyddssystemet försatts i konkurs, skall konkursförvaltaren lämnaav
uppgifter tillde nämnden behöverden för betala ersättningatt utsom

till Konkursförvaltaren skall övrigti lämna nämndenävenspararna.
det biträde nämnden behöver för utbetalning ersättning.som av



13

18 § Nämnden skall underrätta Finansinspektionen ekonomiskom en
förening sparkasseverksamhet omfattas skyddssystemet intevars av
fullgör sina skyldigheter enligt denna lag.

Överklagande

19 § Nämndens beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

lagDenna träder i kraft den januaril l998.
Ekonomiska föreningar bedriver sparkasseverksamhet vidsom

lagens ikraftträdande skall under år 1998 inbetala 12,5 sinprocent av
sammanlagdasparkasseinlåningtill Bankstödsnämnden. Under år 1999
skall sådan förening till nämnden betala medel beräknade efter den

erforderlig för detär vid åretsprocentsats slut kontot hosattsom
Riksgäldskontoret skall ha minst 25 föreningenssatts procent av
sparkasseinlåning.
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Förslag till lag ändring i sekretesslagen 1980:100om

härigenom föreskrivs i fråga sekretesslagen 1980:100.om
8 kap. och 9 kap. 25 § skall ha följande lydelse.att

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

8 kap. Sekretess med hänsyn främst till förskyddet
förhållandenenskilds ekonomiska

5§
Sekretess gäller i statlig myndig- i statligSekretess gäller myndig-
hets verksamhet, består i hets verksamhet, består isom som
tillståndsgivning eller tillsyn med tillståndsgivning tillsyneller med
avseende på bank- och kreditvä- krcditvä-avseende bank- och
sendet, värdepappersmarknaden sendet, värdepappersmarknaden,
eller försäkringsväsendet, för försäkringsväsendet eller som
uppgift består handläggning ärendeniom av

enligt lagen 1997:000 om spar-
kasseverksamhet, för uppgift om

affärs- eller driftförhâllanden hos den myndighetens verk-som
det uppgiftensamhet kan han lider skada röjs.antas attavser, om om

ekonomiska eller personliga förhållanden för har trättannan, som
i affärsförbindelse liknande förbindelseeller med den myndig-som
hetens verksamhet avser.

statlig myndighet iärende hos innehav aktier bankaktie-l om av
bolag, kreditmarknadsbolag, ivärdepappersbolag och försäkrings-
aktiebolag gäller sekretess för uppgift enskilds personliga ellerom
ekonomiska förhållanden det kan den enskilde lider skadaantas attom
eller uppgiften röjs. Sekretess gäller inte för beslutmen om av
myndigheten och inte heller för uppgift erhållits frånsom annan
myndighet uppgiften inte sekretessbelagd där.ärom

Sekretess gäller vidare i statlig myndighets verksamhet, bestårsom
i Övervakning enligt insiderlagen för sådan uppgift1990:1342, om
enskilds ekonomiska eller förhållanden, vilkenpersonliga begäran

någon skyldig uppgifter tillhar lämnats lämna myndig-är attav som
uppgiften uppgiftsskyldigeheten. den gäller dock sekretess endastRör
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denne kan lida skada eller uppgiften röjsantas och sekre-om men om
inte motverkar syftet med uppgiftsskyldigheten.tess

Sekretess gäller, i den mån riksdagen har godkänt avtal härom med
främmande eller mellanfolklig organisation, hosstat myndighet i
verksamhet i första-tredje styckena för sådan uppgiftsom avses om
affärs- eller driftförhållanden och ekonomiska eller personliga
förhållanden myndigheten erhållit enligt avtalet. Samma sekretesssom
gäller hos Finansinspektionen, i den mån regeringen föreskriver det,

inspektionen från motsvarande utländsk myndighet erhållitom upp-
gifter enligt avtal. Föreskrifterna i kap.annat 14 1-3 får inte i
fråga denna sekretess tillämpas i strid med avtalet.om

Regeringen kan för särskilt fall förordna undantag från sekre-om
enligt första stycket den finnertessen det viktom attvara av

uppgiften lämnas.
frågal uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugoom

ar.

9 kap. Sekretess med hänsyn till skyddet för enskilds
förhållanden såväl personlig ekonomisk naturav som

25 §
Sekretess gäller i ärenden ersättning enligt lagen 1995:1571om om
insättningsgaranti för uppgift personliga eller ekonomiskaom
förhållanden för den enligt 2 § den lagen skallsom anses som
insättare, det kan denne lider skadaantas ellerattom men om upp-
giften röjs.

Sekretess gäller ärendenäven i
enligt lagenersättningom

1 99 000 omsparkasseverksam-
het för uppgift personligaom
eller ekonomiska förhållanden för
den enligt den lagen ärsom er-
sättningsberättigad, det kanom

denne lider skada ellerantas att
uppgiften röjs.men om
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fråga uppgift i allmän handling il gäller sekretessen högst år.20om

lag träder i kraft den januariDenna 1998.l
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Förslag till lag ändring i bankrörelselagen 1987:617om

Enligt riksdagens beslut föreskrivs i fråga bankrörelselagenom
1987:617, kap.l 2 § och kap.7 22 § skallatt ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

l kap. Allmänna bestämmelser

2 §
Med bankrörelse i denna lag verksamheti vilken ingår inlåningavses

konto behållningen nominellt bestämdär och tillgänglig förom
insättaren med kort varsel.

Bankrörelse får drivas endast efter tillstånd oktroj regeringen.av
Tillstånd får endast till banker. Bestämmelser utländskages om
bankföretags driva bankrörelserätt finns i 4 ochatt 5 §§.

F sådan inlåning enligt förstaär
stycket bedrivs ekono-som av en
misk förening huvudsakligavars
verksamhet finansiellinte är av

behövs tillståndinte enligtnatur
andra stycket. Ytterligare bestäm-
melser sådan inlåning finns iom
lagen 1997:000 sparkasse-om
verksamhet.

7 kap. Tillsyn

22§
Svenska banker utländska Svenska banker,samt ekonomiska
bankföretag med filial här i lan- föreningar bedriversom
det skall årligamed avgifter be- .sparkasseverksamhet enligt lagen
kosta Finansinspektionens verk- I 99 000 sparkasseverksam-om
samhet enligt de före- het,närmare utländska bankföretagsamt
skrifter regeringen meddelar. med filial här i landet skallsom med

årliga avgifter bekosta Finansin-
spektionens verksamhet enligt de
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föreskrifternärmare som rege-
ringen meddelar.

i kraft den januarilag träder 1 1998.Denna
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Förslag till lag ändring i lagen 1987:667 ekonomiska0m om
föreningar

Härigenom föreskrivs i fråga lagen 1987:667 ekonomiskaom om
föreningar.

kap. § skall ha följandell lydelseatt

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

11 kap. Likvidation och upplösning

l 1 §
Likvidatorerna skall så det kan ske försäljningsnart genom
offentlig auktion eller lämpligt förvandla föreningensannat sätt
egendom till i den mån det behövs för likvidationen.pengar, samt
betala föreningens skulder. Föreningens rörelse får fortsättas, detom
behövs för ändamålsenlig avveckling eller för de anställda skallen att
få skäligt rådrum för skaffa sig anställningar.att nya

Bedriver föreningen sparkasse-
verksamhet enligt lagen
1 99 000 sparkasse verksam-om
het då beslutet likvidationom
fattades, likvidatorerna försvarar

behållningen på föreningensatt
konto hos Riksgäldskontoret för-
delas bland Bestäm-spararna.
melser hur behållningen skallom
fördelas finns lageni om spar-
kasseverksamhet.

Om har beslutaträtten likvidation enligt 4 § första stycket fårom
likvidatorerna inte särskilt tillstånd föreningsstämmanutan avyttraav
föreningens egendom på försäljningsätt änannat på offentliggenom
auktion. Till dess beslutet har vunnit laga kraftatt får likvidatorerna
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inte samtycke vidta några likvidationsåtgärderstämmansutan utan
endast vårda föreningens egendom och bevaka dess angelägenheter.

lag träder i kraft den januariDenna l 1998.



Förslag till lag ändring i konkurslagen 1987:672om

Härigenom föreskrivs i fråga konkurslagen l987:672,om
kap.3 3 skall§ ha följandeatt lydelse

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 kap. Verkningar konkursav

3§
Till konkursbo räknas,ett i den Till konkursbo räknas,ett i den
mån inte något följer mån inte någotannat följerav annat av
2 all egendom tillhörde tredje stycket eller 2 allsom egen-
gäldenären konkursbeslutetnär dom tillhörde gäldenären närsom
meddelades eller tillfaller honom konkursbeslutet meddelades eller
under konkursen och tillfallerär honom under konkursensom
sådan den kanatt Lltmätas. och sådanär den kanattsom

utmätas.
Till konkursboet räknas denäven egendom kan tillföras boetsom

återvinning enligt 4 kap.genom
Är konkursgäldenären eko-en

nomisk förening bedriversom
sparkasseverksamhet enligt lagen
1 99 000 sparkasseverksam-om
het hör föreningensinte behåll-

på kontoning hos Riksgäldskon-
till konkursboet.toret Besfämmel-

hur behållningen skallser om
fördelas efter föreningens konkurs
finns lageni sparkasseverk-om
samhet.

Denna lag träder i kraft den januari1 1998.
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Inledningl

Genom beslut den 21 juni 1995 bemyndigade regeringen chefen för
Finansdepartementet tillkalla särskild utredareatt med uppdragen att
utreda vilka regler bör gälla för ekonomiska föreningarsom tarsom

insättningar sparkasseverksamhet.emot direktivenAv för ut-
redningen dir. 1995: 100 framgår utredaren skallatt

vilka kvalitativaöverväga och kvantitativa krav bör ställassom
på ekonomiska föreningar insättningar ochtar emotsom som
har icke-finansiell huvudverksamhet,en
bedöma i vilken utsträckning offentlig kontroll dessa före-över
ningar skall utövas,
föreslå rättslig reglering tillfredsställer de krav ochen som
behov bedöms föreligga till skydd för insättarna, ochsom

huröverväga särskilt skydd förett i sparkassor kansparare
utformas.

Direktiven finns i sin helhet intagna bilaga i1 detta betänk-som
ande.

l utredningen har inte förordnats några sakkunniga eller experter.
Med hänsyn till den begränsade tid bedömdes stå till budssom
inhämtades erforderligt arbetsunderlag i första hand kontaktergenom
med företrädare för ekonomiska föreningar bedriver sparkasse-som
verksamhet, Kooperativa Institutet och Lantbrukarnas Riksförbund.
Diskussioner har vidare förts med Finansinspektionen, Bankstöds-
nämnden, Riksgäldskontoret och Sveriges Riksbank.

uttagUnder våren 1995 förekom under kort period från HSB:sen
sparkassa i utsträckning ovanlig. Saken väckte vissen som var
uppmärksamhet i massmedia inte minst bakgrund demot ut-av
tagsanlopp tidigare drabbat de finska kooperativen EKA ochsom
Elanto. frånUttagen HSB:s sparkassa stabiliserades emellertid snabbt
till normal nivå. Andra svenska ekonomiska föreningaren tarsom
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inlåning från sina medlemmar märkte inte någon motsvarandeemot av
ökning uttagen.av

illustrerade bl.a det förhållandet inlåning iHändelsen sparkassaatt
ekonomisk förening lagstiftarenhos oreglerad verksamhet.är en aven

års infördesRedan vid tillkomsten 191 banklag undantag frånl ettav
i lagförslaget intagna bankrörelsedefmitionen.den Bankrörelse

sådan inlåningdefinierades sker från allmänheten. Därige-som som
lyckades undvika sådan inlåningsverksamhetattmannom som av

föreningarkooperativa bedrevs enbart de medlemmar-gentemot egna
förbjudenblev eller skulle kunna bedrivas endast efter tillståndna av

regeringen.
Frågan sparkassornas ställning övervägdes på år dock1929,nyttom

leda till lagstiftning.utan att
regeringens proposition inför års1955 bankrörelselag1 prop.

fsid. 146 redovisades bl.a. i vissa organisationer1955:3, medatt
inlåning från medlemmar hade medlemsantalet nått betydande storlek.

befanns ändå inte rimligt enbart den anledningenDet att av anse
inlåningen bedriven bland allmänheten. påpekades emellertidDetsom

det inte skulle möjligt använda medlemsskapet iatt attvara en
formalitet iförening syfte föra inlåningsverksamhetenattsom en

utanför begreppet bankrörelse i dess bokstavliga tolkning.rent
Kreditmarknadskommitténs slutbetänkande "Förnyelse kredit-1 av

marknaden" sidSOU 1988:29, del gjordes bedömningen200 att
det inte visst fog kunde gällande antalet medlemmar igörasutan att
Kooperativa Förbundet för länge sedan den dåKF gränspasserat
inlåningsverksamheten kunde bedriven allmänheten. Avmotanses
kommitténs direktiv framgick emellertid specialinstitutatt som
kooperationens sparkasseverksamhet inte skulle behandlas av

varförkommittén, kommittén ansåg sig förhindrad komma medatt
iförslag saken.

tilläggsdirektiv till Betaltjänstutredningen dir.I 1993:56 gavs
utredningen i uppgift bl.a. den verksamhetgöra översynatt en av som
bedrivs sparkassor och andra föreningar. Utredningen skulle vidareav
kartlägga vilka institut inlånings- finansieringsverk-bedrev ellersom
samhet inte omfattades någon reglering. Respektivemen som av

skulle bedömas utifrån existerande förverksamhet regelverk banker
ñnansieringsinstitut.och andra
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Betaltjänstutredningen i maj 1994 sitt delbetänkandeavgav
Finansiella förändring SOU 1994:66. delarDe betänkan-av
det berör sparkasseverksamhet och bl.a. innehåller utred-som som
ningens kartläggning sparkasseverksamhetenär intresse förävenav av

förevarande utredning och bifogas detta betänkande bilaganu som
återkommerJag nedan till vissa de överväganden och bedöm-av

ningar gjordes Betaltjänstutredningen. dettal sammanhangsom av
kan emellertid nämnas utredningen fann inlåningatt frånatt en
förening, där medlemskap för träffadesöppet det dåvar envar, av
gällande allmänhetsbegreppet. Innebörden sådantett synsätt attav var

den inlåning konsument-merparten och bostadskooperationenav som
fickbedrev bedriven allmänheten och således krävamotanses vara

tillstånd regeringen oktroj för tillåten.attav vara
Under hösten 1995 överlämnade regeringen till riksdagen två

propositioner områden betydelse för min utredning, delsav prop.
1995/96260, Ökadinsättningsgaranti, dels l995/96:74, bank-prop.
konkurrens. Förslagen har lett till lagstiftning i kraft denträttny som

januaril 1996.
propositionenl insättningsgaranti föreslogs bl.a. lagom en ny om

insättningsgaranti. primäraDet syftet med den stärka konsu-attvar
mentskyddet för insättningar i bank och komplettera den övriga
skyddsreglering bankerna. Garantisystemet skulle gällasom omger

för vissa värdepappersbolagäven insättningar. Skyldig-tar emotsom
het införa för insättningsgarantiatt ett system följd Sverigesvar en av
medlemskap i EU.

Anvisningar vad sådant skall innehållaett framgårsystemom av
EG-direktiv 94/l9/EG för garanti insättningar.system Detom av
svenska garantisystemet inriktatär renodlat konsumentskyddmot ett
och omfattar insättningar i bank till 250 000 kronor insättareupp per
och bank. lnsättningen skall nominellt bestämd och tillgänglig förvara
insättaren med kort varsel för omfattas garantin.att Bankerna skallav

för finansieringen garantin vissa avgiftsuttag.svara Förav genom att
skall trovärdigt har emellertidsystemet kompletteratsvara systemet

med upplåningsrätt för Bankstödsnämnden för det fall behållnaen att
avgiftsmedel inte skulle räcka till vid ersättningsfall. Garantisystemet
får i anspråk endast domstoltas försattnär bank i konkurs elleren en
då behörig utländsk myndighet förklarat insättningarna ien att en
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sigbank, filial anslutit till det garantisysteinet,svenska ärvars
indisponibla.

Ökad1995/96:74. bankkonkurrens,Prop. innehöll rad förslagen
syftade till ökad konkurrens bankmarknadcn. Vadsom som avses

med bankrörelse enligt bankrörelselagen 1987:617 gavs en ny
definition följande lydelse. "Med bankrörelse denna lagiav avses
verksamhet vilken ingår inlåning på behållningenkontoi är0/n

bestämd och tillgänglignominellt fär med kort vaizvel."insattaren
förslagPropositionen innehöll också till lag medlemsbanker.ett ny om

gjorde det möjligt bedrivaLagen bankverksamhet i den ekono-att
miska föreningens form.

har inlåning iGenom den lydelsen den bedrivs sparkasse-nya som
form ekonomiska föreningar huvudsakliga verksamhet inte ärav vars

finansiell kommit omfattas bankrörelsedefinitionen.natur attav av
skulle således kräva tillståndVerksamheten oktroj regeringen.av

övergångsbestämmelse har emellertidGenom de ekonomiskaen
föreningar här givits möjlighet fortsätta sin sparkasse-attsom avses
verksamhet tillstånd fram till den december31 1997.utan

såledesAllmänhetsbegreppet saknar betydelse för vadnumera som
skall inlåning enligt svensk banklagstiftning. Enligt detanses vara

banksamordningsdirektivets.k. andra den decemberl5 1989av
89/646/EEG har emellertid frågan vad allmänhetom som anses vara
fortfarande viss betydelse. Direktivets iartikel 3 har svensk översätt-
ning följande lydelse.

förbjuda"Medlemsstaterna skall eller företag inte ärpersoner som
kreditinstitut driva rörelse omfattar inlånirzg från allmän-att som
heten. Förbudet skall inte gälla insättningarmottagande ellerav

återbetalningsskyldighetenandra medel i fall då åvilar med-en
eller regionalalemsstat dess eller lokala myndigheter eller

offentliga internationella i vilka fleraeller medlemsstaterorgan en
ingår, inte heller i fall särskilt omfattade nationellärsom av
lagstiftning reglereller gemenskapen, allt underantagnaav av
förutsättning verksamheten underkastad regler ochär Över-att
vakning till skydd för och Min kursiveringinvesterare."insättare

Enligt svensk krävs således bankoktroj för inlåning.rätt att ta emot
framgår direktivets lydelse får emellertid inlåningSom frånav

kreditinstitut nationellallmänheten andra lagstift-äntas emot av om
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ning medger det och verksamheten underkastat sådantär skydd som
i artikelanges

Från årsskiftet 1995/1996 får ekonomiska föreningar huvud-som
sakligen sig finansiellägnar verksamhet fortsätta sin verksamhet i

form, medlemsbanker. För övriga ekonomiskaannan ex. som
föreningar inlåning från sina medlemmartar emot krävs särskildsom
reglering för de skall kunna fortsätta med sin inlåningsverksamhet.att
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Inlåning hos ekonomiska2 föreningar
m.m.

Allmänt inlåning2.1 om

framgår utredningensSom direktiv ingår det inte i uppdraget attav
kartläggning den inlåninggöra ekonomiskatas emoten av som av

föreningar. Sådan kartläggning har redan verkställts Betaltjänstut-av
redningen och redovisats i betänkandet Finansiella tjänster i föränd-
ring, SOU 1994:66. kanDet här framhållas det tordeatt närmastvara
ogörligt med krav någon vetenskaplig exakthet fastställaatt
omfattningen den inlåning ekonomiska föreningar.tas emotav som av

förhållerAtt det sig så beror bl.a. inlåningsverksamheten varitatt
oreglerad och tillstånd för verksamheten inte krävts.att Till detta
kommer den benämning verksamheten oftaatt använts,som
sparkasseverksamhet, inte har någon klar definition. Beteckningen
sparkasseverksamhet har något slags samlingsbegreppanvänts som
både ekonomiska föreningar med huvudsakligen finansiellav
verksamhet och andra. Tidigare använde del affársbankerävenav en
beteckningen sparkasseräkning för viss räkningsform. fårDet antas att
Betaltjänstutredningens kartläggning i allt väsentligt utvisar merparten

den inlåning bedrivs ekonomiska föreningar huvud-av som av vars
sakliga verksamhet finansiell. inlåningär Denän i övrigtannan som
kan bedrivas här berörda ekonomiska föreningar får förutsättas haav
marginell betydelse.

denGenom ändring i bankrörelselagen i kraft denträtt 1som
januari 1996 de ekonomiska föreningar inlåningtaranses emotsom
från sina medlemmar bedriva bankrörelse. Genom den lagennya om
medlemsbanker blir det emellertid fortsättningsvisäven möjligt att
driva bankrörelse i den ekonomiska föreningens associationsrättsliga
form. Denna den enda möjliga förutväg deär ekonomiska föreningar

inlåning från sina medlemmar ledtar emot i föreningensettsom som
huvudsakligen finansiella verksamhet.



30

övriga ekonomiska föreningar inlåning från sinaFör tar emotsom
huvudsakligen sig finansiellmedlemmar, ägnar änmen som annan

införts övergångsbestämmelseverksamhet, har medger atten som
inlåningsverksamhet kan fortsättas decemberderas längst till den 3l

1997.
sparkasseverksamheten Betaltjänstutred-förslag rörandeDet som

ningen lade fram innebar de ekonomiska föreningar avsågatt attsom
måstefortsätta med inlåning från sina medlemmar detgöraemotatt ta

också möjligheten användabank. Då skulle medlenattgenom som
fmansieringskälla i den ekonomiska föreningens rörelse gåhelt
förlorad.

regeringens proposition insättningsgaranti 1995/96260 har hitl om
frågor Regeringens ståndpunkt i fråganhörande berörts. om en

garantiordning insättare i redovisats.för sparkassor har där Ständ-
förpunkten har betydelse denna utrednings uppdrag och avsnittet i

propositionen sparkasseverksamheti ekonomisk förening citerasom
därför i sin helhet nedan.

"Sparkasseverksamheti föreningekonomisk m.m.

Flera remissinstanser har invänt insättningsgarantin endastmot att
omfatta insättningar har gjorts i banker och vissaskall som

värdepappersbolag. Utanför dessa institut förekommer nämligen
insättningar i vissa ekonomiska föreningars isparkassor, sparlåne-

i form tillhandahållnaföreningar och medel kundkonton,av av
rörelsedrivande finns olika principiella skiljelinjerbolag. Det både

angivna formerna för insättningar och mellanmellan de dessanu
och de insättningar enligt promemorians förslag skallsom
omfattas insättningsgarantin. Sedan lång tid finns principi-ettav
ellt förbud för andra banker insättningar frånän att ta emot

insättningarallmänheten. ändå har kunnatAtt tas emot av
sparlåneföreningarsparkassor, och kontoföretag beror i de-

två första fallen verksamheten inte har bedrivenatt ansetts-
allmänheten krets medlemmar. ioch detgentemot utan mot en av

sista fallet insättningarna inte har inlåningutgöraatt ansetts utan
förskottsbetalning för och tjänster.varor

sparkassor förekommer i Sverige i dag iDe principärsom
knutna till olika kooperativa företag drivs i den ekonomiskasom
föreningens form, bostadskooperationen HSB och Riks-t.ex.

konsumentkooperationenKF ochjordbrukskooperatio-byggen,
Medan Riksbyggens sparkassa organiserad särskildärnen. som en
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juridisk övriga sparkassor integreradeär i den ekonomiskaperson,
föreningens verksamhet. dessal fall används de medel tassom

från medlemmarna rörelsekapitalemot föreningen. Ensom av
medlems fordran torde vanligen oprioriterad. finnsDet ingavar
tillgångar i föreningen avskilda för insättarnasär räkning.som
Med tanke den grundläggande funktionen hos sparkassorna -medlemmarna i många fallatt bidrarmot tillräntagynnsam
föreningens försörjning med rörelsekapital också dennaär-ordning naturlig.

Sparlåneföreningar fungerar till skillnad från sparkassorna på i
princip kreditinstitut.sätt Sparlåneföreningenettsamma som tar
också insättningar från medlemmarna.emot lnsättningarna
används för låna medel till medlemmar. förekommandeatt Deut
föreningarnas storlek mycket varierande.är

Som finns ocksånämnts möjlighet insättninggöraatten en
konto hos företag tillhandahållerett någonett formsom av

betalkort. Tillgodohavandet kan i så fall i princip användas för
köp eller tjänster företag närstående tillärav varor av som
kontoföretaget. Den insättningar har karaktärentypen av av
förskottsbetalning.

Enligt EG-rätten artikel 3 i det s.k. andra banksamordnings-
direktivet, 89/646/EEG får inlåning från allmänheten emot av
kreditinstitut andra företag, dessa företagsamt omfattasav om av

särskild nationell lagstiftning och verksamheten underkastadären
regler och övervakning till skydd för insättare och investerare.

Betaltjänstutredningen har i betänkandet Finansiella tjänster i
förändring SOU 1994:66 lagt fram olika förslag berörsom
sparkassor, sparlåneföreningar och företag kund-tar emotsom
medel på konto. Regeringen inom kort lägga framattavser
förslag till riksdagen innebär möjligheten för vissa företagattsom

kundmedel på konto läggsatt ta fastemot se lagrådsremiss den
2l september 1995, Fi 94/1942. För verksamheten kommer att
gälla vissa begränsningar. tillsammansDessa syftar bl.a. till att
klargöra kontobehållningarnas karaktär förskottsbetalningav av

och tjänster. Kontantuttag kommer i princip intevaror att vara
tillåtna.

Kundmedlen har karaktär de medelän finns påen annan som
konto hos kreditinstitut. Att det inteett sig inlåningrör iom
egentlig mening för övrigt förutsättningär för insätt-atten
ningarna i fråga inte skall omfattas de EG-regler gällerav som

vilka skall få inlåning. Vidare insättarensta emot är syfteom som
med insättningen bankspararens.ett än Kontoföretagenannat
verkar dessutom under helt andra förutsättningar bankerän och
andra institut får inlåning från allmänheten.ta emot Enligtsom
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därför inte aktuelltregeringens uppfattning kan det låtaattvara
insättningsgaranti.konto omfattaskundmedel av

Betaltjänstutredningens nyssnämnda betänkande måsteEnligt
i fall sparkassorna ochden verksamhet de störrevartsom

sparlåneföreningarna bedriver vända sig till allmänheten.anses
och erläggande vissSlutsatsen grundas att motvar en av-

förening driveravgift kan vinna inträde i den verksam-som-
Innebörden utredningens sparkassornaheten. är attresonemangav

sparlåneföreningarna måste driva verksamheten enligt deoch
gällande reglerna i andra banksamordningsdirektivet. betyderDet

föreningarnainsättningar skulle kunna bara deatt tas emot av om
auktoriserade kreditinstitut i Sverige banker och vissa värde-är

står särskilda regleringpappersbolag eller under den krävssom
i direktivet.enligt artikel 3

lagstiftningennärvarande medger inte banker harFör att annan
associationsform bankaktiebolag, sparbank eller föreningsbank.än
Betaltjänstutredningen har emellertid föreslagit bankverksamhetatt

drivas kooperativa företag ekonomiska före-skall kunna även av
främstsådan möjlighet skulle kunna aktuell förningar. En vara

sparlåneföreningar. Regeringen också, tidigareämnarstörre som
fram förslag till inomaviserats, lägga lag medlemsbankerett om

lagrådsremissen.den tidigare nämnda Eftersom sådankort, se en
förening bliekonomisk i alla avseenden legalt kommersett att

jämställd med andra banker det naturligt de insätt-är ävenatt
omfattas insättningsgarantin.ningar dessa företag emottarsom av

Regeringens kommande proposition i kommer ocksåämnet att ta
frågan. Regeringen i det sammanhanget ocksåden kommerupp

frågan sparlåneföreningar.behandla mindreatt om
med sparlåneföreningarnas verksamhettankeDet attär ta

insättningar och låna naturligt skapapengaremot att ut att ett
regelverk helt eller i allt väsentligt ansluter till det gällersom som
för banker i allmänhet, detta alldeles hur EG-direktivetsoavsett
allmänhetsbegrepp rätteligen tolkas. Förhållandena för vissaskall

föreningarsekonomiska däremot andra.sparkassor lnsätt-är
iningarna har många avseenden kännetecken desamma som som

kan hos bank. Medlen kan nominellt bestämda,göras en vara
likvida, räntebärande använder de mottagandeDäremotetc.
företagen helt olika bank placerar tillEnsätt.pengarna
övervägande delen de inströmmande insättningarna krediter. Det

under regelverk bl.a. föreskriver riskspridningsker ett samtsom
finns.ingående analyser vilka förlustrisker Dessutomsomav

lånasfordras banken, de medelutöveratt som upp genom
inlåningen, har kapital viss storlek. Slutligen stårett eget av

Finansin-verksamhet under det allmännas tillsynbankens genom
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spektionen. Sparkassorna, däremot, saknar för närvarande
regelverk. Några krav viss uppnådd Soliditet eller andra
skyddsregler finns inte. inlånadeDe medlen används, tidigaresom

ofta i företagets allmänna rörelse.antytts, Aven det finns storaom
skillnader mellan olika sparkassor och olika individer uppgår- -ibland de insättningar enskild medlem gjort i sparkassasom en en
till betydande belopp.

Alldeles sparkasseverksamhet skulleoavsett vändaom en anses
sig till allmänheten och således omfattas den nämnda regelnav
i banksamordningsdirektivet-andra eller inte kan det finnas skäl

fråga sig inteden borde omgärdas vissaatt regler och i såom av
fall också någon form samhällelig kontroll verksam-om av av
heten borde främstaDen anledningen givetvisärarrangeras. att
vissa sparkassor har åtskilligastörre insättare och förvaltar
betydande belopp. Det sig också irör många fall, ettom,
långsiktigt sparande. stundom motiverat socialt viktiga skäl,av

bostadssparande. Det förstärkst.ex. ocksåargumentet attav
insättarna i många fall inte har något klart begrepp hur derasom
sparmedel förvaltas.

den bakgrundenMot det angeläget fråganär regleringatt om en
sparkassorna belyses. Regeringen har därför tillkallatav en

utredare med uppdrag frågan. Avsiktenöveratt är att,se om
denne bedömer det lämpligt, förslag till ändamålsenligsom en
reglering sparkasseverksamhet skall läggas fram.av

Eftersom medlemsñnansiering ingår traditionsenligt ochettsom
ändamålsenligt inslag i den kooperativa företagsformen bör det
regelverk sedermera införs inte onödigtvis lägga hinder isom

för sparkasseverksamhetivägen ekonomiska föreningar. Regel-
verket bör alltså inte strikt oundgängligenänvara mer som
fordras för det grundläggande skydd insättarna kan görasom
anspråk på. Motsvarande bör också vägledande vid be-vara
stämmandet den tid inom vilken sparkassorna skall inrättasav
enligt den modellen.nya

Det är bakgrund tillutgöra regering-sagts avsett attsom nu en
ställningstagande i den fråga väckts flera remissinstan-ens som av

nämligen insättningar i kooperativa sparkassor börser, om
omfattas den i denna lagrådsremiss föreslagna insättnings-av
garantin. Som redan framgått regeringen insättarna iattmenar
sparkassorna förtjänar skyddas särskilda bestämmel-att attgenom

införs sparkasseverksamhet. Sparkassorna har emellertidser om
inte den centrala roll, för hushållen och samhället, i betalnings-

bankerna har. insättningarAttsystemet i sparkassor skallsom
omfattas det obligatoriska garantisystemet, vissa remissin-av som

anfört, inte självklart. Enligtärstanser regeringens uppfattning
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sådanstyrkabeaktansvärdskäl medfleranämligentalar mot en
lösning.

proposition föreslårframgå i dennakommerSom att senare
i principinsättningsgarantisysteminförandetregeringen ett somav

fårgällande laginstitut enligtAllasolidariskt. ta emotär som
fallvissa värdepap-banker och iallmänheten dvs.fråninlåning

kringgär-förutsättningar. Deunder identiskaverkar ärpersbolag
skyddbåde tillregelverk, syftandedade gemensamtett avav

lnsättningsgarantinkonsumenterna.ochbetalningssystemet av
finansieringenbidrar tillinstitutalla dessaförutsätter att av
dess insättareinstitut fallerar kommergarantin. Om attett

Vidaresamlatmedel alla institutkompenseras samman.somav
fåsolidarisktinstitut, fallerat.kvarvarandeallakommer attettom

kapacitet. Mot dengarantisystemetsåterställandetillbidra av
företag inteföreställa sigsvårtdetbakgrunden attär att som

bl.a.grundläggande regelsystemet-omfattas det garante-somav
grundidésparkassornasnågot striderriskspridning, motsomrar

inom dess verksam-föreningens verksamhetförtillatt gagnvara
garantiordningen.inrymmas ihetsområde skall- föreslårgarantisystem regeringeni detviktigt inslag ärEtt som

avgifter itill medinstitut skall bidraomfattade systemetatt
totalt garanteradeinstitutets andel deinte bara tillförhållande av

avgiftssättningen skall grundasocksåinsättningarna, attutan en
risknivå. Som kommervarje enskilt institutsbedömning attav

använda institutensregeringen valtföljande harframgå i det att
sådantmått risknivån. lkapitaltäckningsgrad ett systemettsom

kapitaltäckningskrav,inte lyder underföretag,sig andralåter som
inordna.svårligen

sparkassorskälenregeringenSammantaget attatt motanser
insättningsgarantinobligatoriskaomfattas den överväger.skall av

vissa värdepap-banker ochinsättningar iendastinnebärDet att
garantin.obligatoriskaomfattas denskallpersbolag, av
emellertid intefrågan innebärståndpunkt i denRegeringen att

förkastas.för insättare i sparkassorgarantiordningpåtanken en
flerainsättningar skälsparkassespararesförtjänarTvärtom av

enskilds sparande ianmärkts kanredanskydd. Som enen
väsentligochbetydande beloppuppgå tillsparkassa vara av

sparandet långsiktigtOfta ocksåekonomi.för dennesbetydelse är
hur särskiltdärför klarläggassyften. börviktiga Detoch tjänar ett

ingår iutformas. denkan Deti sparkassorskydd för sparare
uppdrag."utredarenstidigare nämnda
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Jag uttalandena i propositionen kompletterandeser riktlinjer försom
mitt utredningsuppdrag.

2.2 Vad med inlåningavses numera

Enligt den bankrörelsedeñnitionen med bankrörelsenya avses
verksamhet i vilken ingår inlåning på konto behållningen ärom
nominellt bestämd och tillgänglig för insättaren med kort varsel. I
förarbetena prop. 1995/96274 redovisas närmare vad medsom avses
inlåning.

l specialmotiveringen s. 157 till bestämmelsen bl.a. följande.sägs

"Det bankförbehållna inlåningsbegreppet definieras med tre
rekvisit. Det måste för det första frågan kontoinlåning,vara om
det vill formsäga varaktigt avtal mellan insättarenen ochav

medlenmottagaren innebörd insättaren harav attav rätt göraatt
fortlöpande insättningar. För det andra måste behållningen varanominellt bestämd. insättaren skall, han väljernär än sinaatt ta ut

alltid ha fårätt det nominellaatt belopppengar, ut han harsom
jämte överenskommensatt Någonränta. inskränkning till rätten

få det nominellaatt beloppet,ut och inte hänföraär tillattsom ensedvanlig uttagsavgift, får alltså inte förekomma behållningenom
skall nominell. För det tredje måsteanses behållningen varadisponibel för insättaren, det vill likvid,säga för det skallatt varafråga bankförbehållen inlåning. Behållningenom måste alltså varatillgänglig för insättaren med förhållandevis kort varsel."

l allmänmotiveringen s. 96-97 samtliga kriterieratt måsteanges
uppfyllda för verksamheten skallattvara bankrörelse.utgöraanses

Beträffande kontoförhållandet bl.a.sägs storleken påatt de insatta
beloppen inte har bestämts förhand. Härigenom skiljer sig inlåning
från bl.a. obligationsutgivning. Som exempel vidarenämns att
återbäring eller s.k. efterlikvid medlem i ekonomisksom en en
förening låter stå kvar konto i föreningen inte bör betraktas som
insättning medel konto. dessal fall insattaav medel endastavser
medel från föreningensgenererats verksamhet.som

Vad det innebär behållningenatt nominelltär bestämt framgår klart
den citerade specialmotiveringen.av ovan
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tillgänglig förskallbehållningenrekvisitetBeträffande att vara
följande.bl.a. Detpropositionenvarsel ikortmedinsättaren sägs

insättningarförkännetecknetframträdande ärkanske mest som
vidinsättaren harbetalningssystemettill rättrelaterade är attatt

disponiblamedelmedel.insatta lnsatta äranfordran attutta genom
anfordran.vidtillgängliga föromedelbartnormalfalletde i är uttag

anslutassärskiltinlåningsavtalet kontoti ägnatgör attDetta moment
Även inlåningsstjänstbetalningsinstrument.fleraellertill ett somen

uppsägningstid kan fungera välviss kortareefterförsttillåter uttag en
följdtilltillgänglighettransaktionsmedel. Judepositionför sämreav

kontoformensannolikhetenmindreuppsägningstid, desto är attav
inlånings-bedömerRegeringenbetalningssystemet.iintegreras att ett

inte kommermånaduppsägningstidmed längre än attkonto en
därförsådana konton börBehållningentransaktionsmedel.attrahera

mening. Medlenbankrörelselagenstillgängliga ibedömasinte som
tillgängligadedisponibla för insättarendock äräven omvaraanses

förutsättningarsådanaExempel påförutsättningar.vissaendast under
efter viss kortareavgift ellerfår vissskekan uttag motattvara

insättaren självnågon skillnadinteuppsägningstid. börDet omvara
betalningenverkställerkontohållarenfrån kontot ellergör uttag om

check, från insättaren.anvisning,efterförst t.ex. en
inlåningskallvadi förarbetenaVad sagts anses varaom somsom

myndighet, Finansin-för dentjäna underlagsedvanligtfår sätt som
deingenhar tillsynspektionen, änöverutöva attatt annan somsom

bankrörelsela-iinlåningsådantillstånd till dethar tar emot avsessom
inlåningförtillstånddet inte krävsEftersom att ta emotgen.

detbankrörelsedeñnitionenunderinte faller ärvillkorsådana som
ändrarsparkasseverksamhetdriverföreningarvissatänkbart att som

tillstånd. Påinte kräververksamhetenkontobestämmelser såsina att
frågan vadaktualiserasmöjliga utvecklingbl.a. dennagrund somav

insättningar iskydd för deeventuelltomfattas görskall ett somav
iallmänhetsbegreppetbortsparkasseverksamhet. Genom att ta

inlåning ilagstiftaren valtbankrörelsedefinitionen har göraatt
Efterutgången år 1997.sparkasseverksamhettillståndspliktig efter av

ifrågakommadet inte börstår det klartvad attattsagtssom nu
föreningsdelomfattar denskyddssysteminrätta änett enavmersom

lagstift-denbankrörelse enligtverksamhet utgöra nyaansessom
ningen.
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2.3 Exempel på inlåningens fördelning i viss
sparkasseverksamhet

Enligt uppgifter från fannsKF i dess sparkassa under år 1994 totalen
inlåning uppgående till knappt 2,2 miljarder kronor vilket utgjorde
drygt 15.5 KF:s balansomslutning.procent En uppskattningav grov

vid handen omkring 2/3 sparkassansatt totala inlåningger sådanärav
i bankrörelsedefinitionen. Det kan därvidsom avses noteras att

balansomslutningen i KF-koncernen under 1990-talet minskat från
omkring miljarder30 kronor år 1990 till cirka 14 miljarder kronor år
1994. Sparkassans totala inlåning under motsvarande tid ökade från
knappt 1,7 miljarder kronor år 1990 till knappt 2,2 miljarder år 1994.
l augusti 1995 hade den totala inlåningen ökat till knappt 2,3
miljarder kronor. Den kontoform aktivt marknadsförs det s.k.ärsom
kapitalkontot. På sådana konton uppgick den sammanlagda be-
hållningen till drygt 1,3 miljarder kronor. Kapitalkonton ungefärutgör
hälften samtliga konton i sparkassan. l september 1995 hadeav 70

kapitalkontona behållningprocent understegav 25 000 kronor.en som
På 45 kontona understegprocent behållningen 8 000 kronor.av
Behållning saknades sju kapitalkontona.procent av

Riksbyggen Sparkassa ekonomisk förening hade vid halvårsskiftet
1995 inlåning uppgående till 250 miljonernära kronor.en Antalet
bosparare uppgick till knappt 31 000. På 93 kontona fannsprocent av

behållning understeg 25 000 kronor ochen 71som procent av
kontona understeg behållningen 8 000 kronor.

OK ekonomisk förening hade i februari 1996 medlemsinlåningen
sparkonton uppgick till 469 miljoner kronor. Antaletsom sparkon-

uppgick till drygt 883ton 000. På endast knappt 20 000 dessaav
konton behållningenöversteg 4 000 kronor.

De nämnda exemplen måste bakgrund bl.a.mot det frånses attav
årskiftet 1995/96 tillåtetär kundmedelatt ta kontoemot tillupp
15 000 kronor detutan bankrörelse,att utgöra något föranses som
övrigt till exempel KF kan utnyttja vid sidan sin sparkasseverksam-av
het. Vidare det såär sparkasseinlåningenatt får alternativettses som
eller komplement till den inlåning sker i bank. Det i högär gradsom
antagligt de flesta har inlåningatt i sparkasseverksamhetsom också
förfogar placeringaröver i bank. Utgångspunkten måste attvara
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fåvill, förutommedlemmendärförsker atti sparkassainlåning att
föreningenverksamhetstödja densinaavkastninggod sompengar,

bedriver.

InsättargarantinämndenBankstödsnämnden2.4 -

propositionriksdagentillregeringenöverlämnade19967Den enmars
propositionenI995/96:l72. lbankstödetAvveckling prop.avom

avvecklas. Ettbankstödetframgårvilket attföreslogs, namnet,av
verksamhet.Bankstödsnämndensnaturligtvisberörförslagsådant

dåochmaj 1993 överinrättades den l togBankstödsnämnden
VidFinansdepartementet.frånbankernatillmed stödarbetet samma

vissaförvaltauppdragregeringensocksånämnden atttidpunkt fick av
årskiftetfrånnämndenfickDärtillbanker.bl.a.aktier istatens

för garantisvenskaför detuppgift systemeti1995/96 attäven ansvara
insättningar.av

fortsättningen enbartimyndighetenföreslogspropositionen attl
Vidare föreslogsinsättningsgaranti.för attadministreraskall systemet

lnsättargarantinämn-tilloch bytaombildasskallmyndigheten namn
denregeringens. 46 attpropositionenden. l att anserangavs

alltförBankstödsnäinndeninsättargarantiverksamheteni ärrenodlade
friståendeheltharmyndighetenmotiveraskalldenringa för att enatt

med Finansin-samordnaskunnadärförböradministration. Denna
organisatoris-redovisademyndighet. Denågonspektionen eller annan

huvudinrikt-sigpåverkaintebedömtsharförändringarnaka vare
insättningsgarantin.medarbetetfinansieringenellerningen av

för inlåningskyddrörandelämnaavsiktförjag harförslagDe att
förgarantinanknytning tillnaturligharsparkasseverksamheti

inte skallförslagjag skall lämnadeEftersombank.insättningari vara
given lösningtämligendetändamålet kräver,ingripande ärän enmer

skyddssysteinetföradministrativadetanförtro ansvaret enatt
Bankstöds-sedanuppenbartblirmyndighet. Detta änbefintlig mer

administrationendasttilluppgifter koncentreratsnämndens att avavse
lnsättargaranti-tillmyndigheten byttinsättningsgarantin och namn

framtida uppgifterBankstödsnämndensLagstiftningennämnden. om
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har föreslagits träda i kraft den julil 1996. dettaI betänkande
benämns nämnden genomgående Bankstödsnämnden.
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3 Alternativa rörande skydd försynsätt
sparande i sparkasseverksamhet

Kooperativ verksamhet har lång tradition i Sverige. Verksamheten
inom konsument-, bostads- och lantbrukskooperationen har utgjort ett
värdefullt inslag i samhällsutvecklingen. Medlemmarna har kunnat
stödja verksamheten låta föreningen förvaltaatt sparmedel igenom
föreningens sparkasseverksamhet, ofta till konkurrenskraftig ränta.
Därigenom har finansieringen föreningens verksamhet underlättatsav
och förenklats. Medlemmens val, låta föreningen förvaltaatt sparme-
del, får i betydande utsträckningantas ha grundats på vilja atten
stödja föreningens mål med sin verksamhet. För detta talar att
insättaren i fall lika kunnatannat gärna sin insättninggöra i bank vars
verksamhet sedan länge kringgärdats omfattande lagstiftning i syfteav

placeringargöra däratt säkra.
Jag det Linder alla omständigheteratt rimligtanser är sparkasse-att

verksamhet kan få fortsätta bedrivas. Föratt dettagöra möjligtatt
krävs verksamheten regleras iatt lag. En huvudfråga blir då hur ett
särskilt konsumentskydd för sparandet skall anordnas. Teoretiskt
skulle sådant skydd kunna beståett i kontroll före-en noggrann av
ningens verksamhet varigenom risk skulle kunna minimeras.spararnas
En kontroll angivet slag förutsätter emellertid omfattandeav insynen
i föreningens totala verksamhet. En sådan kontrollapparat skulle kräva
i sammanhanget alltför från samhälletsstora sida, och skulleresurser
inte heller stå i överensstämmelse med de syften sparkasseverk-som
samheten haft. Skyddet bör därför utformas på tillgodosersättett som
både föreningarnas möjligheter fortsätta medatt sparkasseverksamhet
och intresse få sin ställning förbättrad.attspararnas av

Som redan finns inämnts Sverige i lag stadgad insättnings-nu en
garanti för de insättningargör i bank. Bankernas avgifter tillsom

riskrelaterade. dvs.systemet är bank med ekonomisk ställningen svag
kommer få betala högre avgiftatt den bankän ekonomiskavars
position fördelaktigare.är Skulle vid ersättningsfall inbetaladeett
avgifter inte räcka till, finns möjlighet för Bankstödsnämnden lånaatt
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lånemöjligheten utnyttjas fårersättningen.för betala Ommedel utatt
lånet betalats tillbaka.till högre belopp till dessavgifterna bestämmas

statlig myndighet tilllånemöjlighet förkopplaGenom att en en
trovärdighet avseendefullständigtillförs detta garanteratsystemet

varje enskilt fall. solidariskt ikronor, i Systemetbelopp, 250 000 är
omfattas bidrarsamtliga institutden bemärkelsen systemetatt som av

ersättningfrån vilken kanavgifter till potten gemensamgenom
underkastademöjligt eftersom bankernabetalas Detta ärär ettut.

förlika alla banker.regelsystem gällersom
bedriver sparkasse-ekonomiska föreningardet gäller deNär som

problematiken annorlunda. Föreningarna använderverksamhet är
utnyttjabehöver därför intei sin rörelse ochinlånade medel extern

Även associationsrättsligamotsvarande mån. denfinansiering i om
skiljer sig faktiskaekonomiska föreningens. delikadan, denformen är

för olika föreningarna.betydande omfattning deverksamheterna i
bakgrunden inte möjligtdensolidarisktEtt är utan attsystem mot

omfattande reglering verksamheten.med Avkombineras aven
förvidare skallavgörande betydelse är ta ett attstaten ansvarom

bibehållainnehåll. går intefår verkligt Detskyddet för attettspararna
föreningensinsatta medel i rörelsefritt användamöjligheten att

skall skyddas för insättarna.medel fullt Densamtidigt insatta utsom
tillräckliga skäl förfinnasinte ihop. det kanekvationen går Om anses

för insättargarantin,motsvarande sätt t.ex.att staten, genomsom
myndigheten skyddetför den ansvarigalånemöjlighet garanteraren

ytterligare trovärdighet. En sådantillförsäkrasför insättarna systemet
sparkasse-särbehandling kooperativemellertidlösning innebär aven

konkurrensskäl kan ifrågasättas. Någrabl.a.verksamhet avsom
redovisas nedan. Förslagen harproblementänkbara lösasätt att

sparandet.skydd förordningsföljd från lägsta till högstaiordnats

skydd alls3.1 Inget

hörande frågor,behandling hitBetaltjänstutredningen har, vid sin av
skall särregleras.sparkasseverksamhet inteinlåning iförstannat att

frånutgåttutredningenemellertid anmärkasDärvid kan attatt
bankrörelsedefinitionen. Omskulle bibehållas iallmänhetsbegreppet
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så varit fallet skulle endast de sparkassornastörsta tvingats föra över
inlåningen till bank eller avsluta inlåningsverksamlteten. Stora delar

sparkasseverksamheten inom Iantbrukskooperationenav skulle
emellertid ha stått utanför eftersom den inlåning där tas emotsom
från medlemmar inte kan komma från allmänheten. Somanses
utredningen anmärkte skulle prövningen vad inryms iav som
begreppet allmänheten hanärmast ankommit Finansinspektionen.
Sedan allmänhetsbegreppetutmönstrats banklagstiftningen faller allur
inlåning, så den där definierats, under vad skallsom utgörasom anses
bankrörelse. Den inlåning har alltsåtar emot söka oktroj försom att
verksamheten och, tillstånd därigenom omfattas denom ges, av
insättningsgaranti gäller för bankinsättningar. En sådan lösningsom
skulle inte lämna någotsagt för fortsattsom utrymme sparkasseverk-
samhet i ekonomiska föreningar. Möjligheten använda med-att
lemmarnas sparande i föreningen ñnansieringskälla för densom
övriga verksamhet föreningen bedriver skulle försvinna.som

Återstår då möjligheten undantag iatt nationell lagstiftninggenom
medge ekonomiska föreningar,att inte huvusakligen sigägnarsom
finansiell verksamhet, inlåningtar emot behövautan sökaatt
bankoktroj för verksamheten. Enligt det tidigare nämnda andra
banksamordningsdirektivets artikel 3 det dockär inte möjligt att
lagstifta sådant undantagett därjämte fogaom utan bestämmelseratt
till skydd för insättare och investerare. Hur sådant skydd skall
utformas inteär angivet.närmare Det får utgångspunktvara atten
skyddet åtminstone bör likna det skydd lämnas för övrig inlåning.som
Med bedömning skulle artikelns bestämmelseen annan nationellaom
undantag sakna verkligt innehåll. Att lämna inlåning i sparkasseverk-
samhet skydd bakgrundärutan vadmot inte möjligtsagts ettav nu
alternativ.

3.2 Betaltjänstutredningens alternativa lösning

sitt delbetänkandel stannade Betaltjänstutredningen för föreslåatt att
inlåning från allmänheten i sparkasseverksamhet inte längre skulle

tillåten. inlåning från allmänheten skullevara förbehållenvara
bankerna. Man insåg emellertid frågan sparkasseverksamhetensatt om



anvisadekomplicerade ochinnehöll radframtida roll ävenmomenten
ställning.till tryggande insättarnas Betal-alternativ lösning aven

anförde bl.a. följande.tjänstutredningen

utformas på olika Etttill skydd för insättarna kan"Regler sätt. sätt
i olika avseendensparkasseverksamhetenbegränsaär att som

kundmedel. försäk-beträffande insättning Entidigare övervägts av
alternativ.kanringslösning ett annatvara

i alternativ lösningbör skyddsreglernaSom nämnts enovan
verksamheten skall kunnautgångspunkt frånutformas med att

åstadkom-oförändrade villkor.väsentligen Ettbedrivas sätt att
sparkassedepositioner-viss delställa kravdetta är att att avma

sådant krav denskall till särskild kassareserv. Ett äravsättas enna
underställd. finska reglernafinska sparkasseverksamheten De är

liknande alternativemellertid föremål för Ett äröversyn. annat att
skall till fondsparkassedepositionernaviss del avsättas en somav

juridiskadministreras särskild Genom deskall attperson.av en
från verksam-fonderade medlen avskiljs föreningensdetta sätt

föreningensskydduppnås för insättarna bättrehet gentemot
i händelse fallissemang.övriga borgenärer ettav

alternativet tilltalande.alternativ lösning detl är mestsenareen
till fond förvaltadbelopp skallHur avsättas t.ex.stort avensom

med utgångspunkt frånsärskild stiftelse bör bestämmasen
omfattning. Avsättningen börsparkasseverksamhetens ochart

minsta sparkassedepositionernastotalbe-uppgå till viss delen av
såledesSyftet med avsättningen skalllopp, förslagsvis 15 procent.

i fall viss del sinatillförsäkra insättarna fåatt ut vartatt avvara
föreningens tillgångar vidmedel för den händelseinsatta ex-
förslå till täcka insättarnasempelvis konkurs inte skulle atten

proportion till insatsernas storlek,fodringar. bör täckas iDessa
kronor.belopp, förslagsvis 000dock upptill visst högsta 50ett

sparkassedepositioner börvärdetFör att garantera avsattaav
lämpligenvisst Medlen börkrävas medlen placeras sätt.att

garanteradeutgivna ellerplaceras i bank eller i skuldebrev av
försäkrings-kreditmarknadsbolag ellerkommun, bank,staten,

bolag."
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skydd3.3 Eget beloppspärrat-

mitt uppdragl ligger utforma förslag till regelverkatt för deett
ekonomiska föreningar inlåning från sina medlemmartar emotsom
eller från medlemmari närstående föreningar. Som i direktivenanges

de kooperativaär grundsatserna verksamheten så långtatten av som
möjligt skall medlemsñnansierad. Med hänsyn till för-dettavara
hållande bör regelverket enligt direktiven inte ingripande änvara mer
vad ändamålet kräver.

Vad i direktiven talar med styrka försagtssom närmareatt
undersöka skyddssystem för inlåning iett sparkasseverksamhet som

i möjligaste mån självfinansieratär och således inte innefattar någon
form statligt åtagande i ekonomisk mening.av

tidigareSom sparkasseverksainhetennämnts är inom kooperationen
inte enhetlig sig till uppbyggnad eller omfattning. Inom koopera-vare
tionen pågår överväganden rörande i vilken form verksamheten som
omfattar inlåning från medlemmarna i fortsättningen skall bedrivas.

såledesDet förär närvarande omöjligt någonmed grad säkerhetatt av
omfattningenavgöra den inlåning i sparkasseverksamhetav som

kommer beröras skyddssystem.att Detett sagda talarav emot attnu
lägga skyddet för sparkasseverksamhet i fond, någonen gemensam
slags premiefmansierad försäkringslösning för kollektivet ekonomiska
föreningar inlåning från sina medlemmar.tar emot Istället börsom en
avvägning mellan föreningarnasgöras intresse bibehålla inlåningatt
från medlemmarna förhållandevis billig finansieringskälla försom en
verksamheten och konsumentaspekten, dvs. behov ochspararnas av
intresse för skydd insatta medel.av

Uppgiften grannlagaär inteOm all föreningens inlåningnatur.av
skall till insättarnasspärras säkerhet krävs någon form statligtav
åtagande för den enskilde skall kunna kännaatt sig säker hansatt

Åinsatta medel fullt garanterade.är andra sidan förtarut alltfören
spärrad andel inlåningen dess funktionstor finansieringskällaav som

för föreningens övriga verksamhet. Den valt sättaattsom pengar
i sparkasseverksamhet bör givetvis väl medveten hansattvara om

bidrar till förbilliga föreningens finansieringatt och därmedpengar
stödja den verksamhet föreningen sig åt. Häriägnar liggersom ett
risktagande kan bli premieratsägas den ofta förmånligasom genom
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sparkasseverksamhet. Skulleför medel insatta igällerräntesats som
alltid stått honom frittundvika den risken har detviljamedlemmen att

i sparkas-sina Denplacera sättersätt.annat pengarsompengar
vid obe-inte kunna räkna medsåledesseverksamhet bör att en

föreningeninlåning iföreningen kunna få sinståndssituation för
emellertid kunna räkna medfullt täckt. börgrundade fordran Hanut

buffertutomstående kontrollerad sådanföreningen haratt aven av
hålla tillräckligföreningen kommer kunnastorleksordning attatt

uttagsanlopp ochför tillfälligabetalningsberedskap möta attatt
försättakort tid kan före-inträffar, inte mycketsådana, deom

ekonomisk kris.ningen i
belopp har,innebörd viss del inlånatmed spärrasEtt attsystem av

skyddssystemetsi anspråk förskattemedel inte behöverförutom tasatt
förinte särskilt kostsamt före-fördelen detfinansiering, den äratt

harjag fått beskedetkontakter med föreningarnaningen. Vid mina att
överkomliga.för skyddssystemetkostnadernabedömer somman

alldeles säker be-i dagslägetinte realistisktDet göraär att en
föreningar kommer bli.kostnaden för berördadömning hur attstorav

följandeoch därmedpåverkas bl.a. upplåningsvillkorFrågan av
Under alla för-inlåningsvolymens storlekräntemarginaler, m.m.

skyddkort tid byggermedförhållanden ettsystemet att uppman
förhållandevis blygsaminnehåll för tillmed verkligt spararna en

för föreningarna.kostnad
egenñnansierat skyddssystemfördel med ärEn attettannan

föreningen.fortfarande tillkommerspärrade medeltilläganderätten
sparkasseverksamhetförekommerdärförbetydelse bl.a.Detta är attav

föreningar-omfattning ochbåde avseende inlåningensolika formeri
risken förkan inte uteslutasverksamhetsområden. Det attattnas

sådan situationanspråk varierar.behöver i lspärrade belopp ärtas en
förförening för sig det skyddfördel varjeavgörandedet svararomen

föreningarna konkurrens-dock under mellanerbjuds,dess insättare
föreningar bedriverlika villkor för deformer, dvs.neutrala som

förbeloppskyddssystem medsparkasseverksamhet. Ett spärratett
underlättar förockså förenklingar. Detför sig innebärvarje förening

medlemsinlåning ñnans-användaverksamheterkooperativa att som
villförening upphörasamtidigt denverksamheteniering somsomav

återfå de medelsparkasseverksamhet harsinmed spärratsrätt att som
föreningen.fordringarinsättarnastill tryggande motav
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En nackdel med egenfinansierat skyddssystemett naturligtvisär att
inte fullt kan räkna med få sin fordranut täcktspararna att vid en

obeståndssituation för föreningen. Något sådant går inte åstadkom-att
statlig garanti. Detutan egentinansierade skyddssystemetma måsteen

därför kompletteras med vissa bestämmelser den informationom
föreningen har lämna till De böratt självfallet ha möjlighetspararna.

bedöma denrätt eventuellaatt risk förenadär med insättning isom
sparkasseverksamhet.

Till skyddssystemet bör kopplas separationsrätti konkurs. Skulleen
föreningen försättas i konkurs skall det spärrade beloppet inte vara
åtkomligt för föreningens övriga borgenärer. Behållningen såvitt avser
spärrade medel skall istället delas bland dem har inlåningut isom
sparkasseverksamheten.

3.4 Insättningsgaranti för sparkasseverksamhet

Konsumentskyddsaspekten har haft dominerande inflytandeett vid
utformingen det skyddssystem gäller för insättningar iav bank.som
Liknande skäl kan gällande för dengöras inlåning i sparkasseverksam-
het sker på konton Ävenkan attrahera transaktionsmedel.som som

säkerligen de flesta medlemmarom sätter konton isom pengar
föreningen klart skillnaden jämfört medser göraatt motsvarande
insättning i bank, har de sannolikt ändå uppfattningen placeringenatt

lika säkerär hos föreningen den gjord hos bank. Somsom om vore en
framgått regeringens ställningstagande i 1995/96:60,av prop.
5.43 m, har skälen sparkassor skallmot inordnasatt i den obliga-
toriska insättningsgarantin överväga. ställningstagandetansetts lättär

begripa bakgrundatt bankverksamhetenmot att är omgärdadav ettav
relativt omfattande regelverk under det sparkasseverksamhetenatt
hittills lämnats oreglerad.

Tanken på anordna liknandeatt förett sparkasseverksam-system
heten bör emellertid inte analys förkastas.utan närmare Till börjanen
måste med skärpa framhållas trovärdigheten iatt sådantett system
helt bygger på förstatens den lånemöjlighetsystemetansvar genom

ansvarig myndighet måste ha för insättarnas fordringarsom att trygga
vid konkurs för förening Ärinlåning.en tar inteemoten som man
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måsteekonomiskt hänseendesamhälleligt iberedd att ta ett ansvar
därhän.lämnasinlåningsgaranti för sparkassortanken

föreslåtillräckliga skäl fördet finnsFrågan då att att statenär om
isparkasseverksamhet ekonomiskasig sådantpå etttar ansvar.

sig finansiell verksamhetinte huvudsakligenföreningar ägnarsom
inlåningensutsträckning både avseendei betydandesigskiljer

uppbyggtinriktning.verksamhetens Ettomfattning och gemensamt
påminnerdraggarantisystem haravgiftsfmansierat om ensom

möjlighet föruppbackadförsäkringslösning, låt staten att taavvara
sådanttrovärdighet.skänka Ettlån för systemsystemetatt passarupp

betämmelser ochunderkollektiv lyderförbäst ett gemensammasom
förutsättningar detverksamhet. Under sådanalikartadsig ärägnar

låta denriskrelaterade, dvs. löperavgifternalåtamöjligt att somvara
högre avgift deni anspråk betalabehövarisk änstörst systemetatt ta

risknivå i detta avseende.lägrebedöms ligga ensom
sig ekonomiskt ställerpåi vilketEtt ettstaten tarsystem ansvar

kvantitativt hänseende egenska-i kvalitativt ochockså kravstora
offentligBehovetomfattashos de aktörer systemet. avavsomperna

åtagandet inte skall behövadet statligakontroll till tryggande attav
i vilketmåste kravenanspråk ökar. Sammantageti ett systemtas

fråga sig sparkasse-kanstatligt åtagande bli höga. Maningår ett om
motiverar så ingripandeomfattning i landetverksamhetens ett pass

Även sparkasseverksamhet spelatkooperationensskyddssystem. om
sparkasseverksamhetenintesitt område harbetydelsefull roll inomen

för landets betalnings-viktig rollbankernasätt som ensamma
system.

ifrågainte bör kommamig emellertid detAvgörande för är attatt
omfattande tillsyn ochskulle erfordrabygga ett system ensomupp

Till detta kommer detföreningars verksamheter.kontroll dessa attav
tyderövervägandenkooperationen förekommerinom attsom

sparkasseverksamhet i framtidendelar nuvarandebetydande av
bedrivas under formeri bank ellerantingen läggaskommer överatt

gällande bankrörelsede-inte faller undermedför verksamhetenattsom
bakgrund avvisat tankenangivenfinition. harJag attmot mot nu
inlåning ellerekonomiska föreningar sättettemot annattarsom

insättningsgarantisystemet.få omfattasskulle av
någraemellertid inte beredalagstiftningstekniskt bör det störreRent

bestämmelser gäller för in-överföra motsvarandesvårigheter att som
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sättargaranti till lagstiftning garantisystem för denett separatom
inlåning finns i sparkassor. Bankstödsnämnden kommer isom
framtiden huvudsakligen ha för insättningsgarantinatt ansvaret som
sin uppgift. Lämplig myndighet för administreraatt eventuelltett
garantisystem för sparkasseverksamhetenäven finns således redan.

Handlingsaltemativ3.5 för föreningarna

framgåttSom kommer, med nuvarande lagstiftning, de före-ovan
ningar inlåning från årsskiftettar 1997/98emot bedrivaattsom
tillståndspliktig verksamhet. Det torde nödvändigt vidattvara samma
årskifte ha skyddssystem för dennaett inlåning i kraft. Vilket system

väljs kommerän det i ellerstörre mindre mån inkräktasom att
föreningarnas möjlighet använda inlåningenatt sättett attsom
finansiera delar föreningens övriga verksamhet. Det bör dock återav
framhållas det endast den inlåningatt är faller under bankrörelse-som
definitionen förbehållen bankär och således tillståndspliktig.som

föreningarDe vill bibehålla sparkasseinlåning har flerasom
handlingsalternativ.

Genom lagen medlemsbanker kan bankrörelse bedrivas i denom
ekonomiska föreningens associationsrättsliga form. inlåningen kom-

då omfattas den insättningsgarantiatt gäller för banker.mer av som
Föreningarna kan också välja skilja den del inlåningenatt ut av som

omfattas bankrörelsedeñnitionen och låta sparkasseverksamhetenav
inordnas under det skyddssystem föreslås för sådan verksamhet.som
l dessa alternativ omintetgörs eller går delvis förlorad möjligheten att
använda inlåningen finansieringskälla för föreningens övrigasom
verksamhet.

En förening har emellertid också möjligheten ändra sinaatt
kontovillkor så inlåningen inte längre omfattasatt bankrörelsedefi-av
nitionen. Som angivits under avsnitt 2.2 har regeringen gjort be-
dömningen uppsägningstiden föratt medel från kontoatt taom ut ett
överstiger månad så det inte frågaär inlåning i bankrörelsela-en om

bemärkelse. Genom föreningarna har dennaatt möjlighetgens att
ändra sina kontovillkor förtas inte möjligheten fortsätta bedrivaatt
kooperativ verksamhet med stöd medlemmarnas ekonomiskaav
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sparkasseområdet läggerkommande lagstiftninginsatser. En
framtida kooperativ verksamheti förnågot hinderdärmed inte vägen

inslag.betydelsefulltmedlemsfinansieringmed ettsom

kooperationenöverväganden inomVissa

period under vårenförekom kortinledningsvis underSom nämnts en
sparkassa. Sakenomfattning frånosedvanlig HSB:sil995 uttag

upprepningnågonuppmärksamhet i massmediaväckte viss men av
ellerförekommit sig HSBsedan dess inteharuttagsanloppet motvare

sparkasseverksamhet.förening bedriverekonomiskmot somannan
vårenunder l995,samband med händelsernahar,HSBlnom utan

omstrukturerings-organisationenomstrukturering lövervägts.aven
tinansieringsverksamhetenöverföraingått planerarbetet har att

kontrollerad bank.till HSBsparkasseverksamheteninklusive en av
oktober lämnat HSBhar i beslut under l995Finansinspektionen

aktiernaviss andel itillstånd förvärva JPek. för.Riksförbund att av
tidpunktbeslutet vidaktier skall enligtinnehavetBank AB. varav

röstetalet för samtligaaktiekapitalet ellerunderstiga 20 procent av
år l995i dagspressen i slutetaktier i banken. l uppgavavannonser

bank förskulle skapaår 1996under göraHSB attatt egenenman
dessa planer kommerattraktivt. Genomförsbosparandet ännu mer

omfattasbank ochöverföras tillsparkassasparandet i HSB:s att av
bank. skydds-för insättningar i Ettgällerinsättningsgarantiden som

beröradå inte HSB.sparkasseverksamhet kommer lför attsystem
oktroj skall sökasfattatshar beslut1996slutet att av en avmarsav

sparkasseverksamhetskallkontrollerad bank och HSB:s över-HSB att
ingivits tillsådant innehåll har HSBansökan medföras dit. En av

Finansinspektionen.
har företrädaremed berördajag haftVid de kontakter partersom

till skyddssystemställt sig tveksammaför lantbrukskooperationen ett
Betaltjänsttttredningensbedrivs där.sparkasseverksamhetsomför den
lantbrukskooperationeninlåning inomuppfattades såbetänkande att

betraktassåledes inteallmänhetsrekvisitet ochomfattasskulleinte av
bankrörelselagen börförarbetena tillangivits ibankrörelse. Somsom

verksam-från föreningensmedel kontointe sådana genereratssom
inlåning. Sedanbetraktasefterlikvids.k.återbäring ochhet som
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allmänhetsbegreppet bankrörelsedeñnitionenutmönstrats harur
förutsättningarna ändrats och delar den inlåning föreningarav som

bedriverinom lantbrukskooperationen kommit falla underatt
begreppet bankrörelse. Saken kompliceras det förhållandet detattav
inom dessa föreningar förekomma kontoformer intesynes ärsom
enhetliga. Klarhet i dessa frågor torde inte föreligga förrän till-
synsmyndigheten har bedöma det i det enskildaatt fallet frågaärom

inlåning eller inte. stårDet naturligtvis föreningarna fritt föreom att
årsskiftet 1997/98 ändra sina kontovillkor så det inte blir frågaatt om
inlåning. Det kan dock inte uteslutas medlemmarna skulle föredraatt

sparkassemedlen omfattasatt visst skydd under förutsättningav att
detta inte blir alltför kostnadskrävande för föreningen.

KF har intagit positiv attityd till skyddssystem fören att ett
sparkasseverksamheten byggs Man där angelägnaärupp. attom
behålla inlåning från medlemmarna ñnansieringskälla för densom
övriga verksamheten. KF har i och för sig inte skydds-ansett att ett

erforderligt,ärsystem gällandeaccepterat nödvändiggöratt rättmen
sådant inrättas. Mot den bakgrundenatt ett har från KF:s sida vidman

kontakter med utredningen förordat självfmansierat skyddssystemett
med så lågt beloppspärrat möjligt. Man har förklarat sigsom vara
beredda denatt procentuella nivå,acceptera 15 angivitsprocent, som
i Betaltjänstutredningen alternativa förslag.

Riksbyggens sparkassa har speciell ställning den drivsen attgenom
självständig ekonomisk föreningsom verksamhet.en utan Förannan

placering inlånade medel gäller placeringsreglementeav ett vars
innehåll, enligt Riksbyggens uppfattning, sådant någotär ytterliga-att

skydd för inlåningen där inte erforderligt.är Genomre uttalande i
specialmotiveringen till den övergångsbestämmelse medger attsom
sparkasseverksamhet får fortsätta i nuvarande form fram till årsskiftet
1997/98 omfattas emellertid Riksbyggensäven sparkassa dennaav
övergångsbestämmelse. Riksbyggens Sparkassa ekonomisk förening

framgått ekonomiskär förening huvudsakligensom sigen ägnarsom
finansiell verksamhet. En sådan ekonomisk förening får enligt

gällande lagstiftning fortsätta sin verksamhet endast i medlemsbankens
form.

Redan i inhemsk lagstiftningatt medge ekonomiskagenom att
föreningar huvudsakliga verksamhet inte finansiellärvars natur tarav

inlåning undantag frånemot görs huvudregeln inlåning endast fåratt
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Även för sinha skälRiksbyggen kanbank.emottas upp-omav
innehållet isäkramedel i sparkassaninlånadefattning, äratt genom

föreligger enligt minplaceringsreglementet,gällandeför kassandet
undantag för undantagetför föreslåtillräckliga skälmening inte ettatt

huvudverksamhetmed finansiellekonomisk föreningvissoch tillåta
förbehållen bank.skulleinlåningemotatt ta varasom annars

årsskiftet 1997/98fram tillsparkassa föreliggerRiksbyggensFör ett
bibehålla inlåningsverksamheten.handlingsalternativ förflertal att
för Riksbyggen.intern frågaväljsVilket är ensom

Även för.Bostadsförening ek. SKB harStockholms Kooperativa
sparandeanledning detutredningen medmedvarit i kontakt av som

föreningenMedlemsskap ii föreningen.från medlemmardär emottas
föreningenförhand bestämdainbetalandeerhålls avavgenom

Ävenårsavgift.och bosparandetkreditbeloppavseende insats,belopp
under årtillförhandsbestämda beloppmed spargränsen,sker somupp

medhyreskontrakt tecknaskronor.uppgick till 6.000 När1995
kreditbelopp medkompletteringsinbetalning skeföreningen skall av
i lägenheten. Vidberoende på antalbestämda beloppförhand rum

insats och kreditbelopp. Jag haråterbetalasfrån SKBavflyttning
bedömningen denjagför SKBmeddelat företrädare gör attatt

inlåning iinte kanföreningen bedriververksamhet anses vara
därförSparandet i föreningen kommer intemening.bankrörelselagens

uppbyggt för sparkasseverk-omfattas skyddssystembehöva ettatt av
samhet.

redovisade alternativasamlad bedömning de synsättenEn av ovan
föreningarna, utvisarstår till buds förhandlingsalternativdeoch som

enkelt ochfinna skyddssystemangelägetdet ärär att ettatt som
medföra ökade kostnader förinte fåöverskådligt. Skyddssystemet bör

det föreningarnaskyddet sådantheller börInte attstaten. avvara
sparkasseverksamhet, varkenför fortsatthämmandebedöms som

avvägningkonstruktion. Enkostnaderna ellergrund systemetsav
användaför föreningarna kunnamåste mellangöras attnyttan

ochfmansieringskälla för övrig verksamhet,medlemsinlåningen som
sådantsparande. börskydd för sitt Systemetbehov varaspararnas av

bör inteomfattande kontrollapparat.inte för med sig Detdetatt en
övriga verksamhet förföreningarnastill behov insyn iheller leda av

tillfredsställande.skall kunna fungeraatt systemet
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Efter övervägande de angivna omständigheterna harjag funnitav nu
skyddssystem utformat i enlighet med vadatt ett angivits undersom

avsnitt skydd3.3 Eget belopp bäst fungeraspärrat är ägnat att som-
skydd för sparande i sparkasseverksamhet.
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överväganden4 och förslag

4.1 Sparkasseverksamhet undantas från

tillståndsplikten enligt bankrörelselagen

Mitt förslag: föreslårJag det i bankrörelselagen införsatt undan-ett
för sparkasseverksamhet så den kantag bedrivas tillståndatt utan av

regeringen.

Som anförts inledningsvis innebär ändringarna i bankrörelselagenatt
inlåning i sparkasseverksamhet tillståndspliktig,är låt detattvara

övergångsbestämmelse möjligt förär de ekonomiskagenom en
föreningar bedriver sparkasseverksamhet fortsätta med det isom att
nuvarande former fram till årsskiftet 1997/98. Frågan blir då om
inlåning i sparkasseverksamheti framtiden skall förbjudas och allom
inlåningsverksamhet skall förbehållen bank.vara

Kooperativ verksamhet har lång tradition i Sverige. De insatser som
under åren gjorts konsument-, bostads- och lantbrukskooperationenav
har varit till för samhällsutvecklingen i landet. Medlemmarnasgagn
insatser och sparande i de enskilda föreningarna har varit värdefulltett
inslag i finansieringen föreningarnas verksamhet. lnlåningensav
sammanlagda omfattning har emellertid aldrig tillnärmelsevis kunnat
jämföras med bankinlåningens totala behållning och sparkasseverk-
samheten har inte på bankerna betydelsesätt för stabilite-samma som

i landets betalningssystem.ten
Såväl förarbetena till den ändring i bankrörelselagen varigenom

allmänhetsbegreppet tagits bort mina direktiv talar för attsom en
särskild reglering sparkasseverksamheten bör komma till stånd. Deav
överväganden inom skilda delar kooperationen för närvarandeav som
pågår, och vilkajag i delar redovisat under avsnitt 3.5, kan komma att
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förellerkontostruktursin överändrarföreningarvissainnebära att
till-emellertid intebank. Dettatill utgörsparkasseverksamheten

iinlåningsverksamhetenförbjudahelheti sinförskälräckliga att
sparkassa.

inteföreningarekonomiskaförmöjligtdetFör göra somatt
efterverksamhetfinansiell ävensig atthuvudsakligen ägnar

bankrörelselageniinlåningsådan1997/98årskiftet emotta avsessom
bankrörelselagen. Av§till kap. 2fogas lstycketredjebör nyttett

för ekono-inte behövsoktrojtillståndframgåbörlagtexten att en
finansiellinteverksamhethuvudsakliga är naturföreningmisk avvars

stycke.paragrafens förstaiinlåningsådanden emotnär tar avsessom
bestämmelserytterligarebörsparkasseverksamhetsärskild lagl omen

skydd förochkontrolltillsyn,bl.a.införas spararna.om

sparkasseverksamhetlagtillFörslag4.2 om

intasdennasparkasseverksamhet llag antas.EnMitt förslag: omny
infor-verksamheten,tillsynoffentligbl.a. överbestämmelser om

förskyddssystemtill insättamamation ettsamt spararna.
medlemmar000från färre 1inlåning änFöreningar emottarsom

sparkasseverk-Föreningarskyddssystemet.tillanslutasskall inte vars
bedriva sin verk-fåbör kunnaomfattningbegränsadsåharsamhet

skyddssystemet.tillsiganslutabehövasamhet utan att

ekono-för debankrörelselageniundantagförslagmittGenom om
medlemmarsinafråninlåningföreningarmiska emottarsom

iskall reglerasinlåningsverksamhetdennafråganuppkommer enom
1987:667lagenkapitel ieller fleraingåellerlag omettsomny

ochkvalitativtide kravbakgrundföreningar. Motekonomiska av
föreningarställasmåste emottarhänseendekvantitativt somsom

berörakommafrågan ettfårmedlemmar attsina antasfråninlåning
fördärförhar attföreningar. Jag stannatmindre antalrelativt sett

särskild lag. Detifrågor skerhithöranderegleringenföreslå att enav
sparkasseverk-begreppetlagi sådan avgränsaviktockså attär enav
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samhet. Som angivits i utredningens direktiv bör regelverket inte vara
ingripande vad ändamålet kräver.änmer

Genom de ändringar i bankrörelselagen trädde i kraft den lsom
januari l996 gjordes undantag från bankrörelsedefinitionen för vissa
mindre och låneföreningar. Dessa ekonomiska föreningar,spar- som
huvudsakligen sig finansiellägnar verksamhet. skulle i fallannat
behövt regeringens tillstånd för verksamheten. Regeringen redovisade
sin uppfattning prop. l995/96:74, l08 förening medatt etts. en
medlemstal högst l 000 borde kunna hållas utanför det reglerade
området. För undvika flera och låneföreningaratt att slår sigspar-

i federationerstörre utanför det reglerade området krävssamman att
medlemsskap i föreningen får beviljas endast fysiska lpersoner.
propositionen framhölls också det angelägna i medlemmar i dessaatt
föreningar klart och tydligt informeras föreningen står utanförattom
den samhälleliga kontroll och det regelsystem gäller för banker-som
na.

För ekonomiska föreningar inte huvudsakligen sigägnarsom
finansiell verksamhet det sparkasseverksamhetensär omfattning som

avgörande förär vilka kvantitativa krav bör ställas. På motsva-som
rande gäller för mindresätt och låneföreningar börsom ävenspar-
sparkasseverksamhet mindre omfattning kunna undantas frånav
regelverket. Uppgår det antal medlemmar, från vilka föreningen tar

sådan inlåning i bankrörelselagen,emot till mindre antalsom ettavses
l 000 bör sådanän sparkasseverksamhet undantas från skyddssyste-

Någon i relationmet. gräns till inlåningenssatt volym inteär
erforderlig. Den väljer placera belopp i föreningarstörreatt medsom
endast begränsat antal medlemmar får goda grunder välantas vara
informerad föreningens verksamhet. Något särskilt skäl skyddaom att
den Ävenplaceringar föreligger inte.sortens här det emellertidär
angeläget förebygga kringgåendeatt skyddssystemet.ett Endastav
föreningar sparkasseverksamhet innefattar inlåning från färrevars än
l medlemmar000 undantas från ingå i skyddssystemet.att
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sparkasseverksamhetbegreppetAvgränsning4.3 av

sådan inlån-förbehållssparkasseverksamhetförslag: BegreppetMitt
ekonomiska föreningarbankrörelselagening enligt emottas avsom

finansiellverksamhet intehuvudsakliga är natur.avvars

sparkasseverksamhetbegreppetavsnitt harangivits under 2.1Som
omfattat skildasamlingsbegrepp vilketslagstidigare använts ettsom
förhållandesådant harnackdel mednämnvärdNågonföreteelser. ett

oreglerad.varit Närverksamhetenså längeförelegat ettinte nu
inlåning från med-ekonomiska föreningarnasdeförregelsystem

medvadviktdetskall tillskapas avgränsalemmar är att avsessomav
allmänhet bör kunnaochBåde medlemmarsparkasseverksamhet.

sparkassa.i begreppetverksamhetför slagstill vadkänna rymssom
inrättas förskyddssystembetydelsesärskildDetta ettär omav

inlåning omfattasendast sådanEftersomföreningen.sparandet i som
för vilken undantagtillståndspliktig, ochbankrörelsedeñnitionen ärav

föreningensden delensakens detiligger det ärattgörs, natur avnu
benämnas sparkassa.börinlåningsverksamhet som

vissa praktiskamåhända skapaangivet slag kanEtt synsätt av nu
föreningarna.berördaför några debekymmerpedagogiskaeller av

sigföreningen grundarfordransig medlemmensVare mot en
inlåningsdefinition eller finnergällandeunderfallerinsättning nusom

obligationsutgivning,insättning,isin grund t.ex.typ avannan
igjord sparkassan.insättningenmedlemmensannoliktuppfattar som

Även ekonomiska åtagandenalla sinauppfattar säkertföreningen mot
det risktagandebl.a.skyddsvärda. Genomlikamedlemmar somsom

i föreningensanvändsinsatta medelgodtarmedlemmenligger i attatt
för ytterligarelagstifta skydduteslutetdetövriga rörelse är att om

så skulleinlåningsdefinitionen. Omfaller underdetriskkapital än som
imedlen beskurendisponeramöjlighetföreningensblevske attäven

inte bedömasresultat kansådantutsträckning. Ettstörreännu som
den delblirsida. Slutsatsenföreningarnasfrånönskvärt att av

slaginlåning detinnefattarverksamhetföreningens som angesavsom
skall omfattasvadbankrörelselagenförsta stycket ärkap. §i 21 som



skyddssystem. Till undvikandeett medlemmar får felaktigav attav en
uppfattning det skydd deras insättningar har bör uttryckligenom anges

sparkasseverksamhet inte får bedrivasatt i form änannan som anges
i lagen sparkasseverksamhet.om

Tillsyn4.4 och anmälningsskyldighet

Mitt förslag: Finansinspektionen tillsyn sparkasseverk-utövar över
samhet. Ekonomiska föreningar bedriver sparkasseverksamhetsom
skall anmäla detta till Finansinspektionen och med årliga avgifter
bekosta den tillsynsverksamhet inspektionen bedriver såvittsom avser
sparkasseverksamhet.

Betaltjänstutredningen har i sitt delbetänkande Finansiella tjänster i
förändring framfört Finansinspektionenargument mot skulleatt utöva
tillsyn sparkasseverksamheten.över Förhållandena har emellertid
sedan dess förändrats. Efter det allmänhetsbegreppetatt tagits bort ur
bankrörelsedeñnitionen omfattas all inlåning det slag bestämtsav som
där tillståndsplikten. inlåning har i sin helhet blivit förbehållenav
bank. liggerDet självfallet inom för Finansinspektionens tillsynramen

övervaka inte andraatt de haratt än tillstånd till det tarsom emot
inlåning. Om det införs undantag för bankän att taannan emot
inlåning det sig heltter naturligt de omfattasävenattnumera som av
undantaget ställs under tillsyn Finansinspektionen. Ekonomiskaav
föreningar med huvudsakligen finansiell verksamhet står redan under
inspektionens tillsyn de måste drivaatt sin verksamhetgenom numera
i form medlemsbank. Föreslås skyddssystem förav ett isparare
sparkasseverksamhet i allt väsentligt finansieratärsom genom
föreningens från medlemmarna inlånade kapital finns inte anledning

tillgripa någraatt omfattande regler tillsyn ellermer om annan
offentlig insyn i föreningens verksamhet. Vissa bestämmelser denom
information förening har lämna till sinasom atten ärsparare
erforderliga för de skall kunna bedömarättatt risker och fördelar med
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till dettaåterkommerföreningen. Jaghossinaplaceraatt pengar
nedan.

sparkasseverksamhet bör admini-isparandeförskyddssystemEtt
sådantrovärdighet.i Enför vinnamyndighetstatlig attstreras av en

tillsyns-medinte kombinerasemellertiduppgift böradministrativ
myndighetanförtrosuppgiften bör ändenvarförfunktionen annan

Finansinspektionen.
sparkasseverksamhet skallbedriverföreningekonomiskEn som

Till anmälan skallFinansinspektionen.tilldettaanmälaskriftligen
inteföreningfrågadetutvisarhandlingar ärfogas att somom ensom

omfatt-finansiellverksamhetharhuvudsakligen natur samt angerav
anmälningsskyldighetEnfrån medlemmar. ärinlåningenningen av

det frågabedömaskall kunna ärinspektionenförnödvändig att om
medlemsbank.i formbedrivasborderätteligenverksamhet avsomom

sparkasseverksam-tillsynFinansinspektionensför överKostnaderna
Enligt mittekonomiska föreningarna.berördadefår bekostasheten av

följeromfång. Däravtillsynsuppgiften begränsat attförslag är av
också blir begränsade.verksamhetför dennakostnaderinspektionens

uppskattningnärvarandeförmöjligt görainteDet är att aven
tillsynskostnadernafinansieraalternativstorlek. Ettkostnadernas är att

inspektionenanmälan tillsinsamband medförening iatt engenom
nackdelanmälningsavgift. Enfår betalasparkasseverksamheten enav

inte kanför tillsynenkostnadernaalternativsådantmed är attett
förkostnadernaEftersomanmälan.medsambandöverblickas i

årligeninspektionenbegränsade börbli utfår förutsättas tatillsynen
föreningrimligtsig.förening för Detvarjeavgift för är att somenen

ingripanden frånsådantsparkasseverksamhet sättsin attbedriver
övriga.avgift dehögrebetalar änfordrasFinansinspektionen en
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4.5 Skydd för sparande i sparkasseverksamhet

Mitt förslag: Bankstödsnämnden lnsättargarantinämnden anförtros
administrera skyddssystem föratt sparande i sparkasseverksamhet.ett

föreningEn bedriver sparkasseverksamhet skall 25som avsätta
inlåningen i sparkasseverksamheten.procent De medlenav avsatta

skall inbetalas till Bankstödsnåmnden skall placera dem ettsom
för föreningen räntebärande kontoöppnat hos Riksgäldskontoret.

Föreningen får vissa villkor använda medel kontot efter
ansökan hos och tillstånd Bankstödsnämnden. Upphör sparkasse-av
verksamheten skall, sedan samtliga inlåningskonton avslutats, de
spärrade medlen återbetalas till föreningen.

förordarJag skyddssystem grundatett är avsättningar visssom av
del behållningen avseende inlåning i sparkasseverksamheten.av
Förslaget innehåller enligt min mening rimlig avvägning mellanen
konsumentskyddsaspekten och intresset kunna bibehållaattav
medlemsinlåningen finansieringskälla för ekonomiska föreningar.som
Händelseutvecklingen inom den finansiella sektorn och överväganden
inom kooperationen medför det för närvarande förenatatt medär
påtagliga svårigheter överblicka och bedöma i vilkenatt utsträckning
inlåning vid årsskiftet 1997/98 kommer bedrivas andraatt änav
banker. iAtt det läget föreslå skydd för sparkasseverksamhetett som
innefattar statligt åtagande i ekonomiskett bemärkelse finner jag
mindre lämpligt.

Ett innebörd de ekonomiskasystem föreningarna fåratt avståav en
del använda medlemsinlåningnyttan att ñnansieringskälla förav som
sin övriga verksamhet har fördelen konkurrensneutralt.att Det ärvara
inte fråga medel skall ingå iatt avsattaom pott. utanen gemensam
varje förening inlåning från medlemmarnatar emot fårsom

konton del sinseparata medlemsinlåning. insatsen, förreservera av att
bygga skydd för står iett proportion till inlåningensupp spararna,
sammanlagda behållning för berörda föreningar.

Mot förslag angivenett kan hävdas den enskildeartav attnu
medlemmen skulle kunna uppfatta sin placering osäker eftersom.som
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iharinlåningen spärratsendast 25uttryckt,förenklat procent av
mening inteminenligtsådant ärEtt argumentskyddssystemet.

inlåningsindelingenhargällandeEnligt rättbärande. avspararen
efterochsituationer,vissaföreningen iVidare kommersäkerställd.

eventuellstillaförmedelfrigörakunnanämnden. attfråntillstånd att
Sammantagettillgänglighet.sparmedelssinahos spararna omoro

förbättringpåtagligomständigheterallaunderdettainnebär aven
situation.nuvarandemedjämförtställningspararnas

fall tillsparkasseverksamhetjsparandeti vartkommerdettaTill att
föreningensstödjaintressemedlemmensmotiveras attdel.någon av

medvetetmåttvisstdärmed får utgöraoch ettverksamhet avanses
motiveratintebakgrunden attdenkanrisktagande. Det mot vara

skallaspektdennahelhet.i sin Förbeloppsäkerställa insatt attförsöka
vissåläggasföreningarnabörför insättarnaklarfullständigtstå

avsiktföreller har göra,har.dem attinformationsskyldighet mot som
nedan.till dettaåterkommerföreningen. Jaghosinsättningar

administrerauppgiftenböravsnitt 4.4angivit Linder attjagSom
Finansinspektionenmyndighetanförtros änskyddssystemet somannan

det svenskaUtformningenverksamheten.tillsynhar överutöva avatt
utgångs-byggeri bankerinsättareför de ärgarantisystemet som

Ävenkonsumentskydd.frågadet skallpunkten ettatt omvara
därför hasparkasseverksamhetböriför deskyddssystemet spararsom

konsumentskydd.frågaskalldetutgångspunkt ettatt omvarasom
deförinte desammaförhållandenaberörtstidigare ärSom som

motsvarandeför de görinlåningsmedel i sparkassorplacerar somsom
ekonomiskai denfår användasmedlenEftersomplacering i bank.

sparkasseverksam-iplaceringinnebärrörelseföreningens av pengar
verksamhetstöd för deninnebäraderisktagandevisstheten somett

Även skallutgångspunktenbedriver.föreningenekonomiskaden om
ihågkommamåstekonsumenterna/spararna attskydd för manvara

ha inlåningfortsättamöjlighetenmåsteskydd attgraden vägas motav
föreningen.ekonomiskaför denfinansieringskällasparkassai som

Riksgäldskonto-konto hosavsättningar tillmedbyggsSkyddet upp
ekonomiska före-dentillhörafortfarandeMedlen kommer attret.

avgiftsbaseradedenförgällervadskillnad fråntillningen som
skyddssystemet,förbankinsättarna. Ansvaretförinsättningsgarantin

innebärahuvudsakligeninsättningsgarantin, ettkommer attförliksom
sparkasseinsättningarförSkyddssystemetadministrationen.föransvar
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skall inte ingripande situationen kräver, måsteän ocksåvara mer men
innefatta möjligheter vidta åtgärder den bedriveratt mot som
sparkasseverksamhet uppfylla sina skyldigheter skydds-utan att mot

harDen för skyddssystemet skallsystemet. också kunnaansvaretsom
fatta beslut den ekonomiska föreningen,när obeståndssitu-utan att en
ation för föreningen föreligger, vill disponera spärrade medel under

tillfällig likviditetskris orsakad osedvanligtt.ex. frånstoraen uttagav
sparkasseverksamheten..

Flera alternativ för placering finns, allt beroendeansvaretav
vilken grad skydd och kontroll önskvärd. Minst ingripandeärav som
och kostnadskrävande torde låta de ekonomiska föreningarattvara

bedriver sparkasseverksamhet själva ha föransvaret attsom systemet
byggs angivet Mot sådan ordning talarsätt. någon rimligattupp en
kontroll kommer i funktionöver och inte missbrukasatt systemet
saknas. Ett alternativ skapa särskild myndighet,annat är att en
"sparkassenämnden", för kontroll skyddssystemet byggs ochattav upp
administreras effektivt För sådant förslagsätt. talarett ett att en
tydlig rågång mellan insättningsgarantin för bankkunderna och
skyddet för sparande i sparkasseverksamhet markeras. relativtDen
begränsade omfattningen skyddssystemet och myndighetensav
arbetsuppgifter medför emellertid skapandet myndighetatt av en ny
måste bedömas alltför kostnadskrävande för motiveradattvara vara
i detta sammanhang.

inledningsskedet innebärl för skyddssystemet främstansvaret att se
till skyddet byggs i enlighet lagstiftarensmedatt intentioner.upp

arbete kommerDetta i allt väsentligt administrativatt vara av
karaktär. Enligt min uppfattning talar således helt avgörande förskäl

inom det finansiella redan existerande myndighetatt systemeten
anförtros för skyddssystemet för insättare i sparkasseverksam-ansvaret
het. Framförallt talar kostnadsmässiga och organisatoriska fördelar för

sådan lösning. propositionenl insättningsgaranti l995/96:60,en om
ff74 relativt utförligt för varför Bankstödsnämndenargumenterass.

skall anförtros för insättningsgarantin. delarJag denansvaret
bedömning gjorts där och i allt väsentligt skälattsom anser samma
bör för skyddssystemet för insättarna iäven sparkasseverk-ansvaret
samhet anförtros Bankstödsnämnden. deOm antaganden gjortssom

Bankstödsnämndens framtid visar sig riktiga, kommerom vara av
dess verksamhet återstå för garantisystemet och föratt ansvaret
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Även finnsuppbyggda olikaskyddssystemet. sättärsystemenom
förmed verksamhetenlikheter i syftetsådana att ansvaret systemen

myndighet.ochligga hosbör sammaen
för administrationförvaltningskostnaderBankstödsnämndens av
Avgifterfinansieras anslag. motsvarandebörskyddssystemet över

årligen de ekono-förvaltningskostnaderna bör nämnden tas ut avav
förassparkasseverksamhet ochbedrivermiska föreningar motsom

insättningsgarantisystemetLiksom förinkomsttitel statsbudgeten.
förvaltningskostnader såuppdelning nämndensbör göras attaven

urskiljas och därmed rättvistskyddssystemet kankostnaden för
föreningar bedriver sparkasseverk-ekonomiskafördelas bland de som

ersättningsfall enligt skyddssystemet intesamhet. Så länge ett
utgångspunkten kunna nämndens förvaltnings-aktualiseras bör attvara

bedriver sparkasseverk-lika mellan de föreningarkostnader delas som
omständigheter inte inlåningsvolymensådana detsamhet. Under är

arbetsbelastningen för Likartade åtgärder behövernämnden.styrsom
berörda föreningarna. Vid ersättningsfallvidtas för och deen avvar

inledningsvis bedömning vilka kostnader förnämndenbör göra en av
utbetalningar enligt skyddssystemet kommeradministrera attatt som

framförföreningen. sådan situation spelar naturligtvis alltbelasta l en
för för förfarandetberörda roll hur kostnadernaantalet storasparare

bli.kommer att
Möjligheterna träda i skyddssystemet respektive upphöraattatt

Beslutarsparkasseverksamheten bör okomplicerade.med vara en
förening sparkasseverksamhetekonomisk upphöra med sin böratt

ställning efter det föreningenemellertid markeras. Först attspararnas
Bankstödsnämnden anmält samtliga inlåningskonton avslutatstill att

nämnden ombesörja föreningens behållning kontoskall hosatt
utbetalas till föreningen. kan inte uteslutasRiksgäldskontoret Det att

sparkasseverksamhet har behovförening skall avsluta sinen som av
för tillräcklig likviditet förbehållningen kontot uppnåatt av-

får föreningeninlåningskontona. sådan situationslutande l göraav en
framställan med sitt önskemål till Bankstödsnämnden.särskild Jagen

nedan till frågan utbetalning medel från skyddssys-återkommer om av
temet.
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Utbetalning4.6 medel från skyddssystemetav

Mitt förslag: medelDe betalas till Bankstödsnämnden för attsom
skyddssystemet i full effekt tillhörsätta respektive ekonomisk

förening. Efter ansökan från ekonomisk förening bedriveren som
sparkasseverksamhet får nämnden besluta medel det föratt
föreningen öppnade kontot hos Riksgäldskontoret får utbetalas till
föreningen för användas för återbetalning till medlemmar haratt som
sparande i sparkasseverksamheten.

Beslutas föreningen skall träda i likvidation likvidato-attom svarar
för behållningen kontot fördelas bland insättarna.attrerna

Vid förenings konkurs skall behållningen det för föreningenen
öppnade kontot hos Riksgäldskontoret inte tillgänglig förvara
föreningens övriga borgenärer.

l lagen insättningsgaranti föreslås ersättning från garantin skallattom
kunna utbetalas först efter det bank försatts i konkurs. Enligtatt en

"Översynkommittédirektiven vissa rörelse- och tillsynsreglerav
bankområdet Dir.l995:86m.m." skall det lämpligtövervägas ärom

för insättningsgaranti någon uppgift vidatt rekonstruktionsystemetge
krisdrabbad bank. lnbetalda medel skulle då kunna användasav en

innanredan konkursen. Något förslag med anledning direktiven harav
inte lagts fram.ännu

Till skillnad från det avgiftsbaserade för insättnings-rent systemet
garanti harjag föreslagit skyddssystemet för insättarna i sparkasse-att
verksamhet skall finansieras varje ekonomisk förening för sig. Påav
så vis uppnås rättvist där varje ekonomisk föreningett system som
bedriver sparkasseverksamhet får bygga individuellt skyddettupp
beroende inlåningens storlek i den verksamheten. Varjeegna
sparkasseverksamhet får därigenom, i full effekt,när ärsystemet
relativt lika förskydd sina insättare.sett gott

Vidare det rimligt föreningen får disponeraär medel föreatt en
obeståndssituation. Meningen med skyddssystemet blandär annat

skapa trygghet för Om osedvanligt frånatt görsstora uttagspararna.
föreningens sparkasseverksamhet skall föreningen kunna tillfälligt
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i syfte under tiden föreningen tiddisponera medel attattavsatta ge
åtgärder förtillgångar likvida eller vidtaandra sättgöra attannat

kunna fullgöra sina åtaganden mot spararna.
frågan föreningen skall få tillgång tillBeslutanderätt rörande om

Bankstödsnämnden. Mina kontaktermedel kontot bör ligga hos
föreningar bedriver sparkasseverksamhet har utvisatmed att mansom

uppkomma i vilkeninte för sådan situation skallkänner attoro en
Äveni osedvanlig omfattning. detta skullegör uttag omspararna

skaffa tillräcklig likviditet förinträffa kommer normalt kunnaattman
tillräckligt andruminfria medlemmarnas fordringar baraatt ges.om

bör föreligga för Bank-riktpunkt för de omständigheterEn attsom
tillåta föreningen disponera medel kontotstödsnämnden skall att

föreningen tid,visar den under kort vecka,kan t.ex.att att envara
för i osedvanlig omfattning, exempelvis tioutsatts uttag procent av

inlåningsbehållning. också rimligt föreningsammanlagd Det är att en
fattat beslut upphöra med sparkasseverksamheten får rättattsom om

disponera för avslutandet berörda konton. Huvudregelnmedelatt av
i detta avseende bör emellertid föreningen visar allaatt attvara

återbetalningkonton avslutats innan spärrade medel sker för attav
undvika urholkning säkerhet. Något hinder för smidigav spararnas en

både föreningenslösning där hänsyn till ekonomiska ställning ochtas
finnstrygghet dock inte. Några uttryckliga regler för dettaspararnas

utformasanserjag inte bör eftersom de omständigheter under vilka en
förening kan vilja disponera medel säkert kan variera i betydande
omfattning. ligger i sakens Bankstödsnämnden kommerDet natur att

beslut i frågorfatta sina dessa med hänsynstagande tillatt spararnas
bästa.

avsättningar föreningen gjort till skydd för insättarna skallDe
emellertid tillhöra föreningen. förening kanju beslutaEn upphöraatt

sin sparkasseverksamhetmed andra skäl föreningens obeståndänav
och det i sådan situation naturligtvis rimligt medelär att avsattaen
återbetalas till föreningen i densamband med visat sparkasse-att att
verksamheten avslutas.

föreningen likvidatorernaBeslutas skall träda i likvidationatt svarar
för behållningen det för föreningen Öppnade kontot hosatt
Riksgäldskontoret betalas till berörda Bankstödsnämndenut sparare.
skall likvidatorernas begäran betala föreningens skyddsbelopput
till dem. Likvidatorerna skall därefter fördela medlen till spararna
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enligt principer utbetalning skett nämndenssamma som om genom
försorg. bör informeras i sambandDetta med medlenattspararna om

tillgängliga för likvidatorerna.görs
specialfallet den i likvidation försatta föreningensl medel inteatt

förslår till täckande föreningens skulder finns möjlighet försättaattav
föreningen i konkurs. Vid sådan konkurs aktualiseras inte någon
utbetalning från skyddssystemet. Berörda harju redansparare genom
likvidatorernas försorg erhållit motsvarande ersättning skullesom
kommit dem till del Bankstödsnämndet i det konkursfalletom rena
verkställt utbetalning. ställning såledesSpararnas har i det angivnanu
specialfallet inte försämrats.

till ersättning från nämnden går förlorad inteRätt den ersätt-om
ningsberättigade framställt krav ersättning innan han förlorat sin

till utdelning i föreningens konkurs.rätt
lagen insättningsgarantil finns i 18 § bestämmelserom om

återbetalning ersättning nämnden betalat Bestämmelsernaut.av som
sikte fall då någon oriktiga uppgifter ellertar sättannatgenom

orsakat ersättning betalats obehörigt eller förmed högt beloppatt ut
någon i fall tagit sådan ersättning och skäligensamt annat emotom

borde ha insett detta. Finns särskilda skäl får återbetalningsskyldighet
efterges helt eller delvis. Eftersom viddet ersättningsfall enligt
insättningsgarantin kan aktuellt disponera upplånadeatt statenvara av
medel det naturligt regler eventuell återbetalning felaktigtär att om av
utbetalda belopp gäller.

För sparkasseverksamheten sig problematiken någotter annor-
lunda. Endast vid föreningens konkurs kan det bli aktuellt att
nämnden skall betala från skyddssystemet till enskildaut pengar

uppgifterDe nämnden får underlag för sinasparare. som som
utbetalningar skall komma från konkursförvaltaren. kan visserli-Det

tänkas dessa uppgifter i något fall kan innehålla felaktigheter.attgen
konkursförvaltarenHar till nämnden vidarebefordrat oriktiga uppgifter

blir det emellertid hans sak i förekommande fall förverkaatt att
rättelse kommer till stånd. Förvaltaren har enligt allmänna rätts-
grundsatser i sådan situation återkräva det oriktigt utbetaldarätt att en
beloppet. Något behov i detta sammanhang införa regler beslutatt om

nämnden återbetalning föreligger således inte.av om
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Information4.7

sparkasseverk-bedriverföreningekonomiskMitt förslag: En som
insätt-till den harinformationregelbundet lämnasamhet skall som

första gångensparkasseverksamheten och till deniningar avsersom
insättning där.göraatt

derasgod grund förinformation tillSaklig och korrekt ärspararna en
förskyddssystemVid uppbyggnadenskydd konsumenter. ettavsom

informationbestämmelser vilkenbehövs såledesinsättarna somom
vilkai bedömningenfråga ingår ocksåtill dem.bör lämnas Denna av

in-föreningarkvalitativa bör ställaskrav emottarsomsom
från sina medlemmar.sättningar

sparkasseverksamhetbedriverlämnar de föreningarRedan somnu
exempelvistillställer KFtill insättarna. anmodaninformation Utan

"Dittnyhetsbladkontoutdrag ochinsättare kvartalsvissina ett
utveckling, boksluts-aktuell information KFzssparande" med om

Information har detta ochsparande.siffror, konton och tips somom
alla föreningarinnehåll det lämpligtliknande är tar emotatt som

medlemmar lämnar till dem.inlåning från sina
precisera hur in-erforderligt i detaljemellertid inteDet är att

Informationensitt syfte.skall utformas för fullgöraformationen att
före-den ekonomiskaemellertid innehålla uppgifter bl.a.bör om

sparkasseverksamhetens omfatt-ningens huvudsakliga verksamhet,
inlåning i sparkasseverksam-gäller förning, det skyddssystem som

ekonomiska före-i deninsatta medel får användasheten, och att
så viktigtsist nämndaningens rörelse. Det är motmomentet nog

sparanderisktagande idärmed klarläggs detbakgrund att somav
sparkassa utgör.

bestämmelser deninsättningsgaranti återfinnslagenl omom
insättare. § andraskyldighet lämna l llinformation banken har att

underlåtelse lämna in-frågaföljande.stycket stadgas attom
särskildi första stycket ellerformation ärannars avsomsom anges

Inarknadsföringslagenkonsumentsynpunkt gällerbetydelse från
med stödmöjlighethänvisningenGenoml995:540." att avges
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marknadsföringslagen tvinga fram information kan hasom anses
särskild betydelse från konsumentsynpunkt. Sanktionsmöjligheterna
kopplas därigenom till både Finansinspektionen och Konsumentom-
budsmannen. På den initiativ kan saken komma undersenares
Marknadsdomstolens prövning.

Det ligger i sakens kontrollen föreningarnanatur fullgöratt attav
sin informationsskyldighet sina sparkasseinsättare ankommermot
Finansinspektionen. Uppgiften ligger inom inspektionens tillsyn. Det
får påpekande från Finansinspektionenantas att ett attom en
förenings information till sina insättare inte uppfyller lagens krav,
eller i avseende bristfällig,är räcker för i detta fallannat uppnåatt
avsedd effekt. förAtt sparkasseverksamhettillfogaäven sanktions-en
möjlighet för Konsumentombudsmannen förefaller mig vara en mer
ingripande åtgärd vad ändamåletän kräver. Jag avstår därför från att
lägga fram sådant förslag.ett

4.8 tillRätt ersättning från skyddssystemet m.m.

Mitt förslag: Sådan inlåning omfattas skyddssystemetsom av ger
till ersättningrätt motsvarande inlånat belopps andelspararen av

behållningen kontot hos Riksgäldskontoret. Ersättning utgår med
högst 250 000 kronor. Understiger beloppet l 000 kronor utbetalas
inte någon ersättning.

Ett genomgående kännetecken för den sparkasseverksamhet försom
närvarande bedrivs föreningarna harär antal kontonatt medett stort

Åoch kontona begränsad behållning.ett andra sidanvar av svarar
mindre antal konton för betydandeett andel den sammanlagdaen av

kontoinlåningen. Som exempel kan kontoinlåningennämnas hosatt
KF:s sparkassa fördelas knappt konton.95 000 På 45 000över av
dessa konton understiger behållningen l 000 kronor. Knappt l0 000

kontona har behållning överstigande 50 000 kronor. denAvav
sammanlagda inlåningen drygt 1,65 miljarder kronor sistsvarar
nämnda konton för drygt miljard kronor. Det sagda måste tjänaen nu
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byggasbörgränsvärdenvilkabedömningledning vid somavsom
i skyddssystemet.

hosinsättningaravseendeinsättningsgarantinbelopp förHögsta
nivåvaletVidvarje institut.för togskronorbank 250 000är av

insättargaranti,enligt direktivetminiminivåntillbl.a.hänsyn om
individerna i hus-endast omkringtill00020 tre procentatt avecu,

tillochkronor.överstigande 250 000bankinlåninghållssektorn har en
insättningsgarantininternationelljämförelse.Till detta kommerviss att

intekanKostnadsaspektenlånemöjlighet.statliguppbackadär av en
betydelse.varitha utan

modelljagiskyddssystem densparkasseverksamhetkommerFör ett
medelföreningarnasfinansieratföreslagit utanatt egnaavvara

ifinns därförlånemöjlighet. Anledningstatligkomplement att storav
vid valetkan haföreningarnasynpunkterbeakta deLitsträcknirtg som

förlågt finns riskförersättning.för Sätts gränsen atthögsta gränsav
medel ochväljersitt kontobehållningmed högre utatt tasparare

konsumentskyddsaspek-angivits tidigareSomplacera ärsätt.annat
för iskyddssysteminrättandebetydelsefull vid ettten sparareav

harmånga deinte uteslutaskansparkasseverksamhet. Det att somav
sparkasseverksam-betydelse placerad iekonomisknågonsparande av

det placeratlika säkertsparandetutgår från dethet äratt varsom om
sparande iförbakgrund skyddetminstbank.i lnte attmot av

andelreserveringsparkasseverksamhet byggs avgenom avupp
för ersättning lägrehögsta beloppanledninginlåningen saknas sättaatt

föreslår därför högstaför bankinsättare.vad gäller Jag attän som
kronor.skall 250 000för ersättningbelopp vara

isjälvrisk skall byggasfråga slagsdet gäller systemetNär ettom
insättningsgarantin inte gällerförtill början konstateraskan atten

finns förgoda skälframgår desjälvrisk. förarbetenanågon Av att som
nackdelarna.bedömts intesjälvrisk harinföra övervägaatt en

föröka riskensjälvrisk har antagits kunnaFörekomsten attav
förtendens tilltidigt stadium vid att ettettuttas oropengarna

förlorat.självrisken skulle kunnamotsvarandebelopp
försjälvrisk iinföraliknande hinder förNågot systemetatt en

praktiskainte. Starkasparkasseverksamhetfinnssparande iskydd av
utredningsEnligt dennainförs.sådanttalar förskäl att ett system

ändamålet kräver.ingripandeinteskall förslaget ändirektiv mervara
sparkasseverksam-präglasredovisningframgått min tidigareSom av
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heten antal konton har försumbar behållningatt ett stort närmastav
under det mindre antal konton föratt ett merpartensvarar av
inlåningen i föreningen. Eftersom det kommer åligga Bankstöds-att
nämnden administrera utbetalning från skyddssystemetatt detär
angeläget förenkla denna uppgift i möjligaste mån. Redan vidatt en

000 kronorl kommer igräns fallKF:s antalet utdelningsbe-t.ex.
rättigade konton reduceras med tredjedel. givetvisatt än Det ärmer en
möjligt högre eftersomöverväga även det inteatt gräns antagligtären

den enskilde i undantagsfall samlatatt än allt sittannat sparanderena
i sparkasseverksamheten. sådanEn högre förslagsvisgräns 5 000
kronor skulle naturligtvis ytterligare förenkla administrationen av
skyddssystemet.

liggerDet emellertid särskilt ivärde tämligen blygsam-ett ävenatt
belopp kan komma omfattas skyddssystemet. Till dettaattma av

kommer föreningarna bör kunna framhålla värdetatt derasattav
medlemmar till ha så behållning sina kontonatt destor attser pass
kan räkna med utdelning för det fall skyddssystemet skulle behövaatt
utnyttjas. Ett med undre och för skyddat beloppsystem övre gränsen
medför också det verkliga skyddet överstiger denatt procentsats som

Hur mycket bättre utfalletspärrats. blir beror naturligtvis be-
hållningens fördelning i varje sparkasseverksamhetför sig. särskildEn
fråga detta skall kommaär till del eller överskottetom spararna om
skall återbetalas till konkursboet. Spärrat belopp skall räntebä-göras
rande konto hos Riksgäldskontoret till följd det beloppvarav som

innestående tillär tryggande ställning med åren kommerav spararnas
harJag denna bakgrundväxa. funnitatt övervägande skälmot talaratt

för lägsta belopp berättigar till utdelningatt från skyddssystemetsom
bestäms till 1 000 kronor.

Efter det förening försatts i konkurs skall såledesatt konkurs-en
förvaltaren till Bankstödsnämnden lämna uppgifter erforderligaärsom
för nämnden skall kunna betala frånmedel kontotatt hos Riks-ut
gäldskontoret. Genom konton vilka 25 kapitalbe-att procent av
loppet understiger 0001 kronor inte berättigar till utbetalning liksom
konton där motsvarande andel överstiger 250 000 kronor endast
berättigar till utdelning sist nämnda belopp kommer på kontot hosav
Riksgäldskontoret återstå några den ursprungligaatt procent av
behållningen efter det utbetalning till berörda skett.att sparare
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föreskall täckas detutdelningsförfarandetkostnader förNämndens att
till konkursboet.skall utbetalasResterande belopputdelning sker.

inomutbetalning skall skeinsättningsgarantin gällerFör treatt
vissa fallför nämnden imedkonkursbeslutetmånader från rätt att

med beaktandehar valtstidsfristen. Gränsenförlängningbegära avav
direktivet.gällandeför insättningsgarantiföreskrivits i detvad som

förvaltningsdoms-nämnden hos allmänfår begärasFristförlängning av
för insättningar iinsättningsgarantinligger i sakenstol. Det natur att

förslagdetkompliceratrelativtbank änsystemär ett sett ommer
Ävenlägger fram.sparkasseverksamhet jagiskydd för somsparare

fråntid utbetalninginom vilkensärskild bestämmelseutan omen
naturligt-sparkasseverksamhetskall ske, kommerförskyddssystemet

möjligt. Därvidutbetalningar så snabbtnämnden verkställavis att som
ledning. hartjäna Jagför insättningsgarantinbestämmelsernakan som

för föreslåfunnit tillräckliga skälbakgrunden inteden attmot en
skall ske.utbetalning från skyddssystemetinom vilkentidsgräns

hunnitföre föreningen byggalnträffar ersättningsfall det att upp
föreslårövergångstid jag ierforderligt belopp, dvs. under den som

be-utbetalning ske efter denavsnitt 4.12, skall procentsats som
föreningensi förhållande till samladehållningen på kontot motsvarar

sparkasseverksamheten.inlåning i
endast kapitalbe-föreslår jag i förenklande syfteframgåttSom att

återstående fordran.skall omfattas skyddssystemet. lnsättarenslopp av
inte omfattats ochupplupen eller beloppkan ränta somavsesom

sedvanligt gällande iskyddssystemet, får påutbetalats via sätt göras
förden ordning närvarandeföreningens konkurs. Detta motsvarar som

förening bedriver sparkasse-fordringargäller för om en somspararnas
försättas i konkurs.verksamhet skulle
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4.9 Sekretess m.m.

Mitt förslag: Sekretess skall gälla i ärenden ersättning enligtom
lagen sparkasseverksamhet för uppgift personligaom ellerom
ekonomiska förhållanden för den enligt den lagen ersättnings-ärsom
berättigad, det kan denne lider skada ellerantas attom men om

Ävenuppgiften röjs. vid myndigheternas handläggning andraav
ärenden enligt lagen sparkasseverksamhet skall sekretess gälla. lom
fråga uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugoom
år.

l ärenden ersättning enligt lagen insättningsgaranti gällerom om
sekretess för uppgift personliga eller ekonomiska förhållanden förom
insättaren det kan denne lider skadaantas ellerattom men om
uppgiften röjs. Behandlingen sekretessfrågan motiveradärav attav
Bankstödsnämnden under garantiförfarande kommerett tillgångatt
till uppgifter för vilka s.k. banksekretess enligt kap.l 10 § bankrörel-
selagen gäller. frågal uppgift i allmän handling gäller sekretessenom
i tjugo år.

Någon skyldighet för de föreningar bedriver sparkasseverksam-som
het lämna uppgifter tillatt utomståendeut enskilda finnsom sparare
inte. Enligt uppgift från föreningarna har de hanterat sekretessfrågorna
i sparkasseverksamheten banksekretess gällde för uppgifternasom om
i verksamheten. Om ersättningsfall skulle inträffaett måste emellertid
Bankstödsnämnden få tillgång till uppgifter ärom spararna som av
motsvarande karaktär de uppgifter beträffande insättnings-som som
garantin lämnas från bank. Anledning behandla dessa frågoratten
annorlunda för sparkasseverksamhet för bank föreliggerän inte. Jag
föreslår därför motsvarande lösning sekretessfrågornaatt införsav

för uppgifteräven personliga eller ekonomiska förhållanden förom
de ersättningsberättigadeär enligt skyddssystemet för sparkasse-som
verksamheten.

Även i de fall då nämnden har handlägga ärendeatt ett om en
förenings ansökan disponera medel kontotattom utan att en
obeståndssituation föreligger bör sekretess gälla. Bestämmelse om
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statligaförgällersekretessregleringunder deninordnasbördetta som
Påkreditväsendet.ochbank-avseendemedtillsynmyndigheters

ochföreningberörduppgifterskyddamöjlighetvisså att omges
liknandeelleraffärsförbindelseiuppgifter andra trättsomom

förskyddsådanthamöjlighetföreningen. Enmedförbindelse att ett
affärsförbindelser kanoch dessföreningenuppgifter avvaraom

likviditetskristillfälligunderföreningenbetydelsesärskild enom
i avvaktanmedel kontotdisponerabehöveruttagsanlopporsakad av

åtgärder förvidta andratillgångar eller attkanden avyttrat.ex.att
likviditeten.förbättra

bedömningförbetydelsefrågaberörasskallHär även avannanen
sparkasseverksamhetentill dct allmänna.uppgifterbehovet omavav

uppkommerersättningsgrtmdandekapitalbeloppetendast ärEftersom
upplupenkontrolluppgift räntanämnden lämnaringet behov att omav

vidinteskattskyldighet uppkommerskattemyndigheten.till
kapitalbe-utbetaltsakkapitalbeloppet. En ärutbetalning attannanav

förmögenhets-föranledatillgångar kanandraenskildesjämte denlopp
sammanhang.dettainte hör tillfrågadetbeskattning. är somenmen

ochskattskyldighetfrågorytterligare beröraanledningNågon att om
således inte.finnssammanhangkontrolluppgifter i detta

medelöverskjutandeåterbetalningtill4.10 Rätt av

kontrolleraregelbundetskallBankstödsnämnden attförslag:Mitt
till kontotsparkasseinlåningenminst 25föreningen procentavsatt av

tillföras kontotytterligare medelBehöverRiksgäldskontoret.hos
detta. Nämndenverkställaföreningenförelägganämndenskall att

bestämmer,nämndenår, vid tidpunkt göragångskall ensomperen
före-behållning 25avstämning kontots procentmotsvararatt avav

behållning tillUppgår kontotssparkasseinlåning.samladeningens
sparkasseinlåningen fårsammanlagda över-den25än procent avmer

tillbaka till före-betalasbegäranföreningensskjutande belopp
ningen.
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En lämplig avvägning mellan behov skydd och före-spararnas av
ningens behov kunna använda sparmedel ñnansieringskällaattav som
i verksamheten enligt min meningär 25 inlånings-att procent av
volymen Eftersom inlåningsvolymenspärras. hela tiden förändras

verkställer respektive insättningaratt fordrasuttaggenom spararna att
den myndighet har för skyddssystemet vid vissa tillfällensom ansvar
kontrollerar erforderligt belopp finns kontotatt hos Riksgäldskon-

Kontrollen får ske i den utsträckningtoret. nämnden finnersom
behövlig och bör kunna ske relativt smidigt. Marginella avvikelser bör
inte kräva någon åtgärd, sjunker beloppsspärrat andelmen av
inlåningsvolymen märkbart under den angivna börgränsen nämnden

förelägga föreningen tillföra ytterligaregenast medel i erforderligatt
utsträckning.

Huvudregeln givetvis det föreningenär är bär det primäraatt som
för tillräckliga medel kontot.ansvaret att När inlånings-avsatts

volymen ökar bör således berörda föreningar kontinuerligt till attse
behållningen på kontot 25 inlåningsvolymen.motsvarar procent av
För uppnå så effektiv hantering dessa frågoratt möjligt bören av som
föreningarna i samråd med nämnden utarbeta former för hur det skall
skötas.

Om inlåningsvolymen sjunker kommer det spärrade beloppets
procentuella andel inlåningen öka. Till detta kommer medlenattav att

kontot Nämnden bör därförränta. gång år, vidgenererar en per
tidpunkt nämnden bestämmer, tillsammans med föreningensom göra

avstämning kontots behållning minstatt 25en motsvararav procent
Överstigerföreningens inlåningsvolym. behållningen angivenav gräns

kan det ligga i föreningens intresse låta överskjutande belopp ståatt
kvar kontot. På så ökar säkerhetsätt vilket kan verkaspararnas
för inlåningsvolymenäven ökar. kanatt Det för föreningen ligga ett
värde i för sina medlemmar kunna visaatt den säkerhet byggtatt man

för sina Åöverstiger den föreslagna miniminivån. andraupp sparare
sidan föreningenkan bedömningengöra det angelägetäratt attmer
disponera överskj utande belopp i rörelsen. Föreningen får då hemställa
hos nämnden få överskjutande belopp utbetalt.att kanDet antas att
föreningen väljer så bara i de fall då dengöra överskjutandeatt delen
uppgår till ansenligt belopp.ett mer
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Överklagande1 1

i egenskapBankstödsnämnden fattarbeslutDeMitt förslag: avsom
länsrätten.får överklagas hosskyddssystemetadministratör av

prövning i kammarrätten.förPrövningstillstånd skall krävas

deinsättningsgarantin kommergäller förskillnad från vadTill som
skyddssyste-fatta vid administrationbehövernämndenbeslut avsom

handlar huvud-förhållandevis enkel karaktär. Detmet att vara av
avsättningar till skyddssystemetföreningenssakligen att ta emotom

öppnade hos Riks-för föreningen kontotdetoch placera dem
Även utbetalningersättningsfall förvidgäldskontoret. är systemet

därför liten. Nämndens beslutfelaktiga beslutenkelt. Risken för är
myndighetsutövning.innefattadockkommer att

instansordningen i de allmännaprinciper förenlighet med gällandel
nämndens beslut kunna överklagas hosförvaltningsdomstolarna bör

avgörande kan överklagas till kammarrättenlänsrätt. Länsrättens men
prövningstillstånd meddelas. Prövningstillståndendastdärprövas om

avgörande,det finns anledning ändra länsrättensfår beviljas attom
rättstillämpningen överprövningvikt för ledningendet är attavom av

synnerliga skäl talandet i fall finnseller attäger annatomrum
prövas.

innefattar intei ärenden skyddssystemetNämndens beslut rörsom
anledningsaknas därförnågra svåra bedömningar. Det rättenanta att

belasta domstolarnaöverklaga nämndens beslut kommer annatattatt
införandetmarginellt. Till detta kommerutomordentligt att ettän av

sparkasseverksamhet medför i sigiför sparandeskyddssystem att
skyddssystemet skall inträffaersättningsfall enligtrisken för ettatt

minskar.



Övergångsbestämmelser12

Mitt förslag: Skyddssystemet för i sparkasseverksamhet skallsparare
i full effekt två år efter det lagensenast sparkasseverk-vara att om

samhet i kraft.trätt

Det förslag jag lägger fram till tryggande ställningav spararnas
medför viss inskränkning i föreningarnas disponerarätt sparmedelatt

ñnansieringskällai rörelsen. För den befintliga sparkasseverksam-som
heten det därför rimligtär föreningarna får viss tid sigatt att

Övergångstidenverksamheten efter de villkoren. böranpassa nya vara
så tilltagen föreningarnageneröst får erforderligt rådrumatt förpass

bästa möjliga ekonomiskaatt finna alternativ finansieringsätt för
den del behöver kontospärras hos Riksgäldskontoret. Vidsom
bestämmande övergångstidens längd måste emellertid också hänsynav

till det inte får dröja förtas länge innanatt skyddssystemet i fullär
kraft. Spararna har befogat intresse så snabbtett möjligt fåattav som
skyddet uppbyggt. harJag vid denna avvägning funnit skyddssyste-att

bör fullt utbyggtmet två år efter det lagensenastvara att om
sparkasseverksamhet i kraft.trätt Inget hindrar naturligtvis den
förening så önskar redan dessförinnan tillattsom attse reservera
erforderligt minimibelopp kontot hos Riksgäldskontoret.

En ekonomisk förening sparkasseverksamhet efter detstartarsom
lagen sparkasseverksamhetatt i kraft kommerträtt naturligaom av

skäl inte omfattas övergångsbestäminelsen.att sådanEn föreningav
skall i samband med verksamheten anmäls ocksåatt 25avsätta

inlåningsvolymen placerasprocent konto hos Riksgäldskon-attav
Skälet därtill sådantoret. föreningär redan frånatt verksamhetensen

början har klart för sig vilket regelsystem gäller.som
Under det första de två årens övergångsperiod skall föreningenav

12,5 inlåningsvolymen.avsätta finnsDet enligtprocent minav
mening inte tillräckliga skäl för reglera under året sådanatt när
avsättning bör ske. Det uppenbart föreningensär trovärdighetatt

medlemmarna blirgentemot avsättningen tillstörre Bankstöds-om
nämnden sker i årets början istället för vid årets slut. Det emellertidär
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Riksgäldskontoretkontot hosbehållningenårets slutvidsenast som
Under detinlåningsvolymen.minst 12,5uppgå tillskall procent av
efter denmedelföreningenskalltvå åren avsättadeandra av

skallkontotbehållningenförerforderligår attprocentsats som
övergångs-efter detinlåningsvolymen dettill attuppgå 25 procent av

löpttiden ut.

Ikraftträdande4.13

januarikraft denträda i 1börbestämmelsernaDeMitt förslag: nya
1998.

bankrörelselagenändringar iövergångsbeståmmelsernatill deEnligt
sparkasseverksamhet,fårjanuari 1996krafti den 1trädde omsom

icke-finansiell huvud-förening medekonomiskibedrivsden enen
såledesdecember 1997. Dettill den ärfortsätta längst 31verksamhet.

kraft.ibestämmelserna bördejanuari 1998först den 1 varanyasom
börja gällakundeskyddssystemetvärdefulltvisserligenDet omvore

sparkasseverksamhetbedriverföreningarmöjligt. Deså snart somsom
bestämmel-beskedeteftersin planeringemellertid inrättathar att nya

årsskiftet 1997/98.först frångällaverksamheten kommerför attser
flera före-också visat siggång har dctutredningensUnder att av

skilda islagför förändringararbetatochhar planeratningarna av
dem bäst.lösning Detden ärför finnaverksamheten att passarsom

omfattningvilkenförutsäga iomöjligbakgrundenden attmot nu
tidpunkt dåvid denbedrivassparkasseverksamhet kommer att

Övervägande därför förskäl talarlöperövergångsbestämmelsen attut.
januariden 1998.kraft förstträda i 1bestämmelserna börde nya
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Ekonomiska5 konsekvenser m.m.

Mitt förslag lösning problemen kring sparkasseverksamhetom av
kommer enligt mitt förmenade inte leda till några ökade kostnaderatt
för staten.

Skyddssysteinet för inlåning i sparkasseverksamhet kommer
visserligen innebära vissa begränsadeatt kostnader för föreningarna
till följd dels föreningarnas möjlighetatt använda inlåningenav att

finansieringskälla för verksamheteni övrigt delvis begränsas, ochsom
dels kostnaderna för tillsyn och administrationatt skyddssystemetav
får avgifter till inspektionentas ut respektive frångenom uttag
föreningarnas behållning kontot hos Riksgäldskontoret. Det kan

antagligt föreningarna försökeratt övervältra denna kostnad.vara
Eftersom föreningarna huvudsakligen sigägnar finansiellänannat
verksamhet det svårtär förutsäga i vilken utsträckningatt detta
kommer ske liksom det blir inedleminarna/spararnaatt fårom som

villkor ellersämre andra kunder i verksamheten i slutändan fårom
bära kostnaden.

Bankstödsnämndens kostnader för administration skyddssystemetav
får föreningens medel påtas ut kontot hos Riksgäldskontoret.av
Endast för det fall förening behöveratt i anspråkta systemeten

föreningen försatts i konkursatt kommer några nämnvärdagenom
kostnader uppstå. skallDessaatt emellertid täckas före det att
utbetalning till ägerspararna rum.

införandetGenom skyddssystein för inlåningen iett sparkasse-av
verksamhet kommer det offentliga sparandet öka vid uppbyggna-att
den för respektive förening konto hos Riksgäldskontoret.öppnatav

lånebehovStatens kommer, till skillnad från vad gäller försom
insättningsgarantin, inte påverkas eftersom någon upplåningsrättatt för
Bankstödsnämnden inte föreslagits i detta sammanhang.

Beslut nämnden fattar i egenskap administratör skydds-som av av
skall kunna överklagas till allmän förvaltningsdomstolsystemet i

likhet med vad gäller för beslut nämnden fattar rörandesom som
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regeringengarantisystemet harBeträffande detinsättningsgarantin.
mycket marginell omfatt-idet inte,bedömningengjort änannatatt

har gjortDomstolsverketdomstolarna.torde påverkaning, samma
giltighet vidgradtorde i högrebedömning. ägaDetta synsätt än

förskyddssystemutsträckning införandetvilkenbedömning i ettavav
effekthakommasparkasseverksamhet kaninlåningen i att

domstolsväsendet.
konsekvenserellerjämställdhetspolitiskaregionalpolitiskaNågra av

finns inte.förslaget
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6 Specialmotivering

6.1 Förslaget till lag sparkasseverksamhetom

1 §

Denna inledande paragraf lagens innehåll. Här ocksåanger attanges
i lagen finns bestämmelser skydd för de har inlåningom sparare som
hos ekonomisk förening huvudsakliga verksamheten intevars är av
finansiell Begreppet inlåningnatur. har här innebörd isamma som
bankrörelsedeñnitionen vilken återfinns i kap.l bankrörelselagen2 §
l9987:6l7.

2§

l paragrafens första stycke ekonomisk föreningattanges en vars
huvudsakliga verksamhet inte finansiellär får från sinanatur,av
medlemmar sådan inlåningta emot i kap.l 2 § bankrörel-som avses
selagen tillstånd regeringen.utan Utan detta undantag hade denav
inlåning ekonomiska föreningartas emot inom kooperationensom av
från medlemmar endast kunnat förekomma i bank.

Som under avsnitt 2.1 har benämningenangetts sparkassa ingen klar
definition. Benämningen har i skildaanvänts sammanhang. l paragra-
fens andra stycke med sparkasseverksamhetavsesatt den delanges av
den ekonomiska föreningens verksamhet innefattar inlåningsom av
det slag i första stycket.som anges

Av praktiska skäl införs i tredje stycket begränsning innebörden av
sparkasseverksamhetenatt omfattar inlåning från färreom l 000än

medlemmar så gäller inte övriga bestämmelser i lagen för den
verksamheten. Detta medför föreningar med begränsadatt sparkasse-
verksamhet fortfarande får inlåningta tillståndemot enligtutan
bankrörelselagen, de behöver inte underkasta sig tillsyn enligt detmen
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Å andra sidan kommerinnehåller.lagenskyddssystem spararnasom
denomfattassparkasseverksamhet inteföreningarsi sådana att av

medför.skyddssystemettrygghetytterligare som

3§

måstesparkasseverksamhetbedriverföreningekonomiskEn som
främstanmälanSyftet medFinansinspektionen. är atttillanmäla detta

kontrollerauppgift ochsinfullgöraskall kunnatillsynsmyndigheten
ochförföreskrivet skyddmeduppbyggdverksamheten äratt spararna

enligt bankrörel-tillståndrätteligen kräversådan den inteden är attatt
huvudsakliga verksamhetförening ärbedrivsdvs.selagen. varsenav

finansiell natur.av
registrerings-såledesanmälanskall fogas tillhandlingar ärDet som
huvudsakligaför föreningensredogörelseföreningen,förbevis en

förredogörelseställningoch ekonomiskaverksamhet samt en
redogörelsennämndaomfattning. sistsparkasseverksamhetens Den

imedlemmarantaletinnehålla angivandeskall som spararav
Uppgifterna skall tjänastorlek.inlåningsvolymensverksamheten samt

inbetalning skall skebestämmande hurvidunderlag stor somavsom
gällande skydds-sparkasseverksamhetenföruppbyggnad detför av

systemet.

4§

bedriverföreningekonomiskparagrafen föreskrivsl att somen
tillinformationskall lämnaregelbundetsparkasseverksamhet spar-

finansieringskälla försparinedel får användasEftersom somarna.
kontinuer-det angelägetövriga verksamhetföreningens är att spararna

tillfyllest informationinformerade. kanligt hålls väl Det attvara
påkallar det.förhållandenakvartalsvis och därutöverlämnas när

vad informationenexempelparagrafens andra stycke lämnasl
Är vilseledande skallinformationen felaktig ellerinnehålla.skall

formföreningen. Lämpligförhållandet förFinansinspektionen påpeka
i samrådfår utarbetasinformation tilllämnandetför spararnaav

Finansinspektionen.föreningarna ochmellan
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5§

För skyddet för skall fåatt verkligt innehåll fordrasettspararna att
tillsynsmyndigheten har möjlighet förening inteatt motagera en som
följer regelsystemet. l paragrafens första stycke därför attanges
Finansinspektionen får förelägga förening bedriver sparkasse-en som
verksamhet vidta rättelse föreningenatt integenast följerom
bestämmelsernai lagen sparkasseverksamhet.om

liggerDet naturligtvis föreningarnasi intresse tilleget att att ettse
eventuellt föreläggande från tillsynsmyndigheten vidta rättelseattom
i något avseende åtgärdas. Om rättelse inte skett inomgenast sex
månader i paragrafens andra stycke Finansinspektionen dåattanges
får besluta föreningens sparkasseverksamhetatt skall upphöra. Ettom
sådant ingripande beslut kommer naturligtvis bara behöva fattas iatt
fall allvarliga överträdelser, då föreningen inte följert.ex.av ett
föreläggande inbetala erforderliga medel föratt upprätthållaatt
skyddssystemet för spararna.

tredje1 stycket Finansinspektionens beslut enligtatt andraanges
stycket får på föreningens begäran regeringen.prövas Möjlighetenav
till överprövning inspektionens beslut motiveras det efterav attav
beslutet i något enstaka fall kan ha framkommit omständigheter som

sådana föreningenär enligt regeringensatt bedömning bör få
möjlighet fortsätta sin sparkasseverksamhet.att

6§

beslutHar fattats sparkasseverksamheten skallatt upphöra skall
föreningen avsluta de i verksamheten befintligagenast kontona. När
så har skett skall detta anmälas till Finansinspektionen. in-När
spektionen mottagit denna anmälan skall den underrätta Bankstöds-
nämnden därom. Nämnden skall därefter till föreningen betala ut
behållningen på föreningens konto efter avdrag för nämndens
eventuella förvaltningskostnader. Om det erforderligt förär att
föreningen skall kunna fullgöra sina förpliktelser fårmot spararna
föreningen hemställa hos nämnden få använda spärrade medel tillatt
detta. den situationI behandlas, nämligen då föreningensom nu
tvingats upphöra med sin verksamhet på grund föreningen inteattav



84

sådan hemställanbifallanämndenbörregelsystem.följt gällande en
undantagsfall.iendast rena

7§

medför detfinansiella sektornutvecklingen inom densnabba attDen
må, villskäl detförening, vaduteslutasinte kan att varaaven

därom.beslut Ettsparkasseverksamhetsinupphöra med egetgenom
Till anmälan skallFinansinspektionen.anmälas tillskallsådant beslut

sparkasseverksamheten harisamtliga kontonförklaringfogas atten
skall densådan anmälanmottagitinspektionenavslutats. När en

de spärradeskall betaladåBankstödsnämndenunderrätta utsom
till föreningen.medlen

8§

Finansinspektionensavsnitt ligger det inomunder 3.4redovisatsSom
tillstånd till detharövervaka endast detillsyn emottarattatt som

undantag frånbankrörelsedeñnitionen.i Närsådan inlånng avsessom
i sparkasse-inlåningför sådantillståndsplikten görs tas emotsom

tillsyninspektioneni sakensligger det utövarverksamhet attnatur
verksamheten.denöveräven

jag lagt fram följerskyddssystemförslag tilldetEftersom som
vad ändamåletingripandedirektiv inteutredningens änatt vara mer

innehålltillsynsfunktionens ochpräglabörkräver synsättsamma
omfattning.

föreningarna följeranmälningsskyldighet förföreskrivenAv att
föreningarderegisterFinansinspektionen bör överupprätta ett som

sinföreningens anmälansparkasseverksamhet. Närbedriver om
måste naturligtvisinspektionentillsparkasseverksamhet kommer

föreningfrågaställning till detinspektionen ärta varsom enom
Endast sådanafinansiellverksamhet intehuvudsakliga är natur.av

sparkasseverksamhet.för Andraregelsystemetomfattasföreningar av
inlåning iförsöka tillståndenligt gällandehar emoträtt att taatt

kartläggningBetaltjänstutredningensbankrörelselagensbemärkelse. av
betänkande utvisartill dettalandet bilaga 2sparkasseverksamheteni
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sådan verksamhet i alltatt väsentligt bedrivs inom kooperationen. De
handlingar skall fogas till anmälan bör med önskvärd tydlighetsom

vilken föreningens huvudsakliga verksamhetange Skulle i detär.
enskilda fallet någon tveksamhet föreligga bör inspektionens praxis

restriktiv. Någon svårighet denavgöra anmäldavara att verksam-om
heten sådan denär skall omfattats lagenatt sparkasseverksam-av om
het bör den bakgrunden inte föreligga.mot

Tillsynen föreningenöver fullgör sinatt informationsskyldighet
enligt lagen bör främst inriktas får korrekt informationatt spararna

sparmedel får användasatt ñnansieringskälla i föreningensom som
verksamhet, och innehållet i det skyddssystematt gäller försom
sparkasseinlåning redovisas överskådligt Avsiktenett intesätt. är

det skall behöva utfärdasatt några särskilda föreskrifter hurom
informationen skall utformad. Utgångspunkten börvara attvara
föreningarna samråd med inspektionen kan arbeta fram "mall" fören
vad informationen bör innehålla för fullgöra sin funktion hållaatt att

väl underrättade den verksamhet i vilken de placerarspararna sinaom
sparmedel.

Som i kommentarennämnts till 5 § bör det endast i flagrantavara
fall inspektionen skall behöva fatta beslut föreningssom attom en
sparkasseverksamhetskall upphöra. Framför allt kommer det kunnaatt
aktualiseras föreningen inte till betala för skyddssystemetattom ser
erforderlig andel sparkasseinlåningen till Bankstödsnämnden. lav
sådant fall behöver inte beslutet föregås några övervägandenav av
komplicerad eller arbetskrävande art.

Tillsynsfunktionen i övrigt omfattar huvudsakligen skyldighet fören
inspektionen underrätta Bankstödsnämndenatt påbörjad ellerom
avslutad sparkasseverksamhet.

9§

l paragrafens första stycke inlåning i sparkasseverksamhetattanges
skall omfattas skyddssystem enligt lagen.ettav

Av andra stycket framgår frågor skyddssystemetatt skallom
handläggas Bankstödsnämnden. iEtt lag reglerat skydd förav

i sparkasseverksamhet bör övervakatspararna myndighetvara av en
för vinna i trovärdighet,att även helt finansieratärsystemetom av
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Bankstödsnämn-harinsättningsgarantinmedel. Förföreningens egna
hithanteraErfarenhetuppgifter,motsvarande attanförtrottsden av

skyddssystemetnämndenfinnas hos närkommerfrågorhörande att
kraft.träder i

kommerför skyddssystemet attmedArbetet varaatt ansvara
insättningsgarantin.förmotsvarande insatsenklarebetydligt än

föreningenkontrollerautsträckningerforderligi attskallNämnden
fullskall iskyddssystemetförbelopptillräckligtbetalat att vara

insättningargrundinlåningsvolymenEftersomkraft. spararnasav
Litsträcl-:ningi denkontrollerna skevarierar tiden böroch somuttag

sigkännakunnaskallbehövlig förfinnernämnden att spararnavara
Huvudan-medel.tillräckligafortlöpandeföreningensäkra avsattatt
nämndenFinnerföreningen.givetvisvilarfalletsåför ärattsvaret

skyddssyste-enligtförpliktelsersinafullgjortförening intenågonatt
tillräckligt förfrån nämnden attpåpekande därombör ett varamet

naturligtvisskallbristeruppenbaraVidtill.skallförhållandet rättas
saken.Finansinspektionenunderrättanämnden om

skalllikvidationträda iskallföreningenbeslutatsdetOm att
likvidato-tillkontoföreningensbehållningenbetalanämnden ut

itillgodoi sin kommermedlenför turatt spararnasvararsomrerna
haftdennämndenförgäller attriktlinjermed deenlighet omsom

"necialfal-Skulle dekonkurssituation.utbetalningarnaiverkställa en
förslåintelikvidationenmedel vidföreningens :rlleinträffalet att s.

försättamöjlighetföreliggerskulderföreningens atttäckandetill av
medelkonkurs. Deföreningen ilikvidation varandeden i som

utbetalats tillhafall redani dettabörskyddssystemetomfattas av
medi enlighetförsorglikvidatorernas sammagenomspararna

utbetalningarnaverkställtskulleBankstödsnämndenprinciper omsom
försämratsintehar såledesställningkonkurs Spararnasi det rena

specialfallet.tecknadei det nu
skälsärskildanämndenkanberörs nedanfallvissal omsom

spärradedel detdisponeratillfälligtföreningenlåtaföreligger av
Linderkommenterasbeloppet. Detta

kommen-konkursföreningensvidskyddssysternetfrånUtbetalning
under 12närmareteras
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10§

paragrafensl första stycke förening bedriverattanges en som
sparkasseverksamhet fortlöpande skall till den till Bankstöds-attse
nämnden betalat minst 25 sin sammanlagda sparkassein-procent av
låning. Eftersom inlåningsvolymen varierar i tiden allt efter spararnas
insättningar och åligger det föreningenuttag ständigt tillatt attse
erforderliga medel betalats till nämnden. kanDet acceptabeltvara

marginella avvikelser inte föranlederatt rent åtgärder. Nämnden bör
i samråd med föreningarna komma överens förett systemom

kontroll smidigt och inte förorsakarär onödiggemensam som
arbetsbelastning sig hos nämnden eller föreningarna.vare

andra stycketl Bankstödsnämnden skall placera inbetaladeattanges
medel för föreningen konto hosett Riksgäldskontoret.öppnat
Äganderätten till medel tillkommer föreningen.avsatta nämndenmen
har dispositionsrätten till dem.

Genom inlåningsvolymen inte konstantatt kommer,är in-om
låningsvolymen minskar, den situationen uppstå föreningenatt att
betalat det minimibeloppän i lagen. Utöver den imer som anges
kommentaren till första stycket angivna fortlöpande kontrollen attav
erforderliga medel finns föreningens konto, bör därför ytterligare
avstämning skyddsbeloppet paragrafensl tredjegöras. styckeav anges

nämnden gång år,att vid tidpunkt nämnden bestämmer,en per som
skall behållningenstämma kontot uppgåratt till minst detav
angivna minimibeloppet. finnsDet inget skäl för dennagöraatt
avstämning vid tidpunkt år från år. Praktiska skäl talarsamma
emellertid för samtliga föreningar kontrollerasatt samtidigt. Visar det
sig behållningen kontot överstigeratt 25 sparkasseverk-procent av
samhetens inlåningsvolym har nämligen föreningen hemställarätt att
hos nämnden få överskjutande beloppatt utbetalt. Det kan vara
arbetsbesparande för nämnden handlägga dessa frågor iatt ett
sammanhang. Det emellertid inteär antagligt föreningen väljeratt att

sådan hemställangöra i fall då denän överskjutandeannat delen
uppgår till ansenligt belopp. måsteett Det för föreningen liggamer ett
särskilt värde i för sina medlemmar ochatt kunna visa denattsparare
säkerhet byggt enligt skyddssystemet överstiger miniminivån.man upp
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11§

enligttill ersättning skydds-paragrafensfáirarta .styckel rättattanges
föreningen försatts i konkurs.inträder den ekonomiskanärsystemet

ersättningsrätt i huvud-beslut domstol innankrävs såledesDet av
konkurs kommit tillbli aktuell. Sedan beslutetalternativet kan om

vunnit laga kraft,kännedom, och beslutet skallBankstödsnämndens
påbörja arbetet med betala de medelnämnden spärratsatt ut som

Riksgäldskontoret.kontot hos
specialfall nämligen föreningen kan,andra stycketl attettanges

särskildakonkurs dessförinnan fattats och skälbeslututan att omom
få använda viss del behåll-föreligger, ansöka hos nämnden att av

täcka den situationenpå Bestämmelsen avseddningen kontot. är att
trångmål, försättsföreningen. i akut ekonomiskt iutan attatt vara en

fråntillfällig likviditetskris grund sparkasse-oväntat uttagstoraav
Eftersom föreningen till skyddssystemetverksamheten. de avsattaav

vid inte ingårmedlen tillhör föreningen, konkurs då de iutom
frånkonkursboets tillgångar istället konkurboets övrigaärutan

ställning,tillgångar separerade till tryggande detärav spararnas
få disponerarimligt föreningen i sårpräglade situationer kan medelatt

kortfristiga lån.istället för kostsamma börfrån kontot Detatt ta upp
ifråga låta föreningen disponera medel iinte komma änannatatt rena

lösningar inte tillgängliga eller försvarbara.undantagsfall då andra är
andra stycket bör i beslutet inom vilkentillstånd enligtLämnas anges

behållning åter skall uppgå till den föreskrivna minimini-tid kontots

van.

12§

stycke skyddssystemet omfattarparagrafens första denl attanges
andel det belopp kontoenskilde hosavsattsspararens av som
praktiken innebär skyddssystemetRiksgäldskontoret. dettal äratt om

konkursfallet förvänta sigi full kraft så kan i attspararen vara
kapitalfordranungefär fjärdedel sin grundad pågaranterad en av

sparkasseverksamheten. märka detta beloppsparandet i Det är att att
kan ha blivit hans utdelning i konkursen.kommer vadutöver som
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andra stycketl redovisas skyddssystemets ersättningsnivåer. För den
insättningsgaranti gäller bankinsättningar har valts högsta nivåsom en
uppgående till 250 000 kronor. Något lägsta ersättningsbelopp inteär
angivet. Någon anledning föreslå högsta nivå för skyddetatt en annan
för i sparkasseverksamhetfinns inte. Eftersom skyddssystemetsparare

finansierat användande föreningensär medel bör emellertid,genom av
inte minst praktiska och kostnadsbesparande skäl. lägsta nivåav en
fastställas. På betydande andel konton i sparkasseverksamhet ären
kapitalbehållningen låg. För begränsa arbetet med utbetalningatt
enligt bör ersättningsbelopp understigandesystemet 000 kronor intel
utbetalas. fordranDen har återstående kapitalbelopp ochspararen

får bevakas i föreningens konkurs.ränta

13§

förstal stycket ersättningar enligt skyddssystemet skallattanges
betalas Bankstödsnämnden möjligt efter konkursbeslutet.ut snarastav
Till skillnad från vad gäller för insättningsgarantin någonärsom
tidsgräns inte angiven i paragrafen. Sådan har i dettagräns samman-
hang inte erforderlig. Nämndens arbete med betalaansetts att ut
ersättning i betydande utsträckning inom vilken tid fråndenstyrs av
konkursförvaltaren får de uppgifter den behöver för kunnaatt
verkställa utbetalningarna. liggerDet i sakens nämndennatur att ser
till utbetalningarna sker så snabbt möjligt.att som

paragrafensl andra stycke behandlas den situationen föreningenatt
i likvidation. Då det likvidatorernaträtt har ombesörjaär att attsom

utbetalningen kommer till del. De har därför hosrätt attspararna
nämnden hemställa skyddsbeloppet skall utbetalas till dem.att

14§

paragrafenl till ersättning enligträtt skyddssystemet gårattanges
förlorad den ersättningsberättigade inte gjort anspråk ersättningom
innan han har förlorat sin till utdelning i föreningensrätt konkurs.
Eftersom skyddssystemet inte täcker den ersättningsberättigades hela
fordran kommer ändå beröras utdelningsförfarandet iattspararna av
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i lagenmotsvarighethar sinBestämmelsenkonkurs.föreningens om
nämndensförbestämsslutpunktmedförinsättningsgaranti och att en

inträffa.skulleersättningsfallarbete ettom

15§

före-berördaskallkostnaderadministrativa ersättasNämndens av
nämndensinträffar kommerersättningsfall inteSå längeningar. ett

blygsamma. Detutomordentligtavseendei dettakostnader att vara
berördaförlikatämligenblirkostnadernavidarekan attantas

sig.förening förvarjeförskall bestämmasKostnadenföreningar.
ske.betalning skallfår bestämmaNämnden när

detfrånnämndenfårkostnadernastycket tas utandral att avanges
ersättnings-OmRiksgäldskontoret.hosöppnade kontotföreningenför

bedömning hurinledningsvisnämndeninträffar bör görafall aven
Motsvarandesig.föra medförfarandet kankostnader antasstora

utbetalningsförfarandetinnanför nämndenbelopp bör reserveras
inleds.

§§16-18

föranledningmedåliggandensinafullgöra ansvaretkunnaFör att av
information.erforderligtillfå tillgångnämndenmåsteskyddssystemet

sparkasseverksamhetföreningekonomiskstadgas§l 16 att varsen
information till nämndendenskall lämnaskyddssystemetomfattas av

enligt lagenuppgifterfullgöra sinaför kunnaden behöver att omsom
sparkasseverksamhet.

konkursförvalta-föreningenersättningsfall företrädsinträffar ett av
skallkonkursförvaltaren lämnasåledes§17 ävenl attangesren.

i övrigtskallFörvaltarennämnden.uppgifter till ävenerforderliga
ersättning.utbetalningförbehöverbiträde dennämnden detlämna av

ned något arbeteläggaskall behövanämndeninte avsiktenDet är att
ersättningsbe-identifiera deuppgifter för kunnafå fram attt.ex.att

fram liksomkunnaföreningenuppgifter måsteSådanarättigade. ta
kapitalbehållning.och dessasuppgifter kontonaktuella om
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§l 18 nämnden skall underrätta Finansinspektionenattanges om en
ekonomisk förening inte fullgör sin uppgiftsskyldighet.

19§

Nämndens beslut innefattar mydighetsutövning. Nämndens beslut bör
därför kunna överklagas.

Övergångsbestämmelser

Enligt gällande får sparkasseverksamhet i sinrätt nuvarande form
bedrivas fram till årsskiftet 1997/98. föreslåsDet därför deatt nya
bestämmelserna träder i kraft den januaril 1998.

Vidare i punkten 2 ekonomiska föreningar bedriverattanges som
sparkasseverksamhet vid lagens ikraftträdande får två år sig att
bygga behållningen kontot hos Riksgäldskontoret till 25upp

föreningens inlåningsvolym.procent av

Förslaget6.2 till lag ändring i sekretesslagenom
1980:100

8 kap. 5§

Genom tillägg i första stycket framgår sekretess skall gälla i statligatt
myndighets verksamhet består i handläggning ärenden enligtsom av
lagen sparkasseverksamhet. På så kan sekretess gälla försättom
uppgifter föreningen och dess affärsförbindelser i situation dåom en
den för skyddssystemet ansvariga myndigheten har handläggaatt
ärenden under sitt ansvarsområde.

Sekretess för uppgifter de ersättningsberättigade föreslås gällaom
enligt ändring i kap.9 25 § sekretesslagen.
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§9 25kap.

kraft föreskrevsinsättningsgaranti trädde iSamtidigt lagen omsom
sekretesslagen,paragraf, 9 kap. 25 §införandet attav en nygenom
enligt lagenersättninggälla i ärendenskullesekretess omom

ekonomiskaellerpersonligaför uppgiftinsättningsgaranti om
skallden lagenenligt §för den 2förhållanden anses somsom

ellerlider skadadennedet kaninsättare, attantas ommenom
gäller sekretessenhandlinguppgift i allmänfrågauppgiften röjs. l om

år.i 20enligt bestämmelsen
paragrafen införsiandra stycketilläggGenom motsva-nyttettav

sparkasseverk-lagensekretessbestämmelseför enligtderande omsom
ersättningsberättigade.samhet är

bankrörelselagenändring itill lagFörslaget6.3 om
1987:617

2§1 kap.

för sådanstycke i paragrafentredjetilläggGenom attett nytt angesav
bedrivsochparagrafens första styckeiinlåning som av ensom avses

finansiellintehuvudsakliga verksamhetföreningekonomisk är avvars
hänvisas tillstycket. Vidaretillstånd enligt andraintebehövs attnatur

inlåning finns i lagen sparkas-sådanbestämmelserytterligare omom
severksamhet.

ekonomiska föreningarförblir möjligtmedför detTillägget attatt
i bankrörel-villkorinlåning sådanafortsätta att ta emot som anges

använda medlemsinlå-och kunnafrån sina medlemmarsedefmitionen
verksamheten.finansieringskällainingen som

22 §7 kap.

bedriverföreningarekonomiskaparagrafen ävenI att somanges
Finansinspektio-till bekostandetskall bidrasparkasseverksamhet av

motsvarandeskall.tillsynsverksamhet. Avgifterna sätt somnens
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gäller för övriga företag under inspektionens tillsyn. betalas årligen
och beräknas enligt de föreskrifternärmare regeringen meddelar.som
Tillsynen sparkasseverksamhetenöver kommer naturligtvis att vara en
helt obetydlig del Finansinspektionens hela verksamhet. Kost-av
naderna för denna tillsyn kommer därför också bli begränsade.att
Kostnaderna bör delas på och föreningarna. På så sättupp var en av
kan förening bedriver sin verksamhet så ingripande frånen attsom
inspektionen erfordras få betala högre avgift de övriga.änen

6.4 Förslaget till lag ändring i lagen 1987:667om
ekonomiska föreningarom

ll kap. 11 §

l andra stycke föreningenett nytt bedriver sparkasse-attanges om
verksamhet då beslutet likvidation fattades så likvidatorernaom svarar
för behållningen föreningens kontoatt hos Riksgäldskontoret
fördelas bland Vidare i detgörs stycket hänvisningspararna. nya en
till bestämmelser hur behållningenatt skall fördelas finns i lagenom

sparkasseverksamhet.om
Likvidatorerna har således hos Bankstödsnämndenrätt hemställaatt

behållningen kontot hos Riksgäldskontoretatt skall betalas tillut
dem. sådanl situation upphör nämndens för föreningensen ansvar
anslutning till skyddssystemet i och med utbetalning be-att av
hållningen skett till likvidatorerna. Hänvisningen till likvidatorernaatt
skall fördela behållningen nämndensätt verkställtsamma som om
fördelningen behövlig bakgrundär det inte kanmot uteslutasatt attav
föreningen i likvidation inte kan infria sina skulder. l sådanen
situation har i fall hunnit få tillgång till devart medelspararna som
tillkommer dem enligt skyddssystemet.
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konkurslageniändringtill lagFörslaget6.5 om
1987:672

3kap.3§

ekonomiskkonkursgäldenärenstycketredje ärl att ennyttett anges
föreningensintesparkasseverksamhet så hörbedriverförening som

konkursboet. Hän-tillRiksgäldskontoretkonto hosbehållning
behåll-hurbestämmelsertillstycketi detvisning attgörs omnya

sparkasseverksamhet.i lagenfinnsfördelasskallningen om
desäkerställskonkursföreningensseparationsrätti attdennaGenom

demställning kommertryggandetillmedel avsatts spararnasavsom
anspråkintekonkurs kanföreningens göraborgenäreriAndratill del.

därigenomharställningmedel. Spararnasdessadelnågon av
gällt.tidigaretill vadförhållandeistärkts som
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Dir. 1995:100

Beslut vid regeringssammanträde den Zl juni 1995

Sammanfattning uppdragetav

En särskild utredare skall utreda vilka regler bör gälla försom
ekonomiska föreningar insättningar sparkasseverk-tar emotsom
samhet.

Utredaren skall

vilka kvalitativaöverväga och kvantitativa krav bör ställassom
ekonomiska föreningar insättningar och hartar emotsom som en
icke-finansiell huvudverksamhet,

bedöma i vilken utsträckning offentlig kontroll dessa före-över
ningar skall utövas,

föreslå rättslig reglering tillfredsställer de krav och behoven som
bedöms föreligga till skydd för insättarna, ochsom

hur särskiltöverväga skydd för iett sparkassor kan ut-sparare
formas.

Principer för kooperationen

Kooperationen har sina idémässiga och förstarötter praktiska
erfarenheter från första hälften 1800-talet. börjadeDet då växaav
fram idéer verksamheter och företagsformer direkt skulle utgåom som
ifrån och tjäna människors behov arbetare, jordbrukare, konsu-som

bostadsbehövande, småspararementer, och hantverkare.
kooperativaDen verksamheten skiljer sig till såväl syfte formsom

från andra ekonomiska verksamheter. Syftet med den kooperativa
verksamheten tillgodoseär medlemmarnas ekonomiskaatt intressen
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producenterellerexempelvis konsumenter ärdeområden där som
medlemsägtföretagetkooperativadet ärengagerade. Genomdirekt att

varithadeaffärspartnersinkontrollfår medlemmarna över annarssom
starkareden parten.

utvecklats Linderharsamverkankooperativaför denFormerna
principsådanprinciper.grundläggande En ärvissa attiakttagande av

frivilligt och Enförening skallkooperativ öppet.intedlemskp varaen
beslutsprincipendemokratiskadenhuvudregelnär enomannan

överskottsför-medviktig princip hartredjeEnmedlem röst.en
normal bankräntautgåskall inteKapitalvirtstdelningen göra.att men

utdelningövrigt skallkapital.insatta lmedlemmarnasbetalaskan
proportion tillimedlemmarnaske tillverksamheteniöverskottav
ytterligareSjälvfinansieringföreningen. ärutnyttjandederas enav

i rörelsen skallegenkapitalbehovetinnebärviktig princip att avsom
fonderade överskott.ellermedlemsinsatsertillgodoses genom

efterkooperationenförprincip strävanviktig ärYtterligare en
skall verka förkooperativolikainnebärsamverkan vilket attatt

främja sinaför bästakooperativ sättmed andrasamarbeta att
intressen.medlemmars

rättsliga ställningSparkassornas

kapitaletdetkooperationen byggtTraditionellt har genomegnaupp
olikaÖverskottsmedelmedlemsinsatser sättvissautöveratt --

fonderingar harföreningensföreningen. Genomhållits kvar i
princip aldrigsparande ikollektivtbidragit medmedlemmarna ett som

viktigtjänatsparkassornaharföreningen.lämnar Därutöver som en
verksamhet.föreningarnasfinansieringskälla för

erbjudithar sedan längekooperationernai SverigeFlera de störreav
Bland desparkassa.i föreningensolika sparformersina medlemmar

Riksbyggendrivs HSB,återfinns de KF.sparkassornastörsta avsom
inlåningsparkassor harochKF:s HSB:sODAL.Lantmännensamt en

Medan Riksbyggens sparkassavardera.miljarder kronoromkring 2
övrigajuridisk sparkassorsärskildorganiserad ärär personensom

föreningens rörelse.centralai denintegrerade
såväl före-till ömsesidig förtänktaSparkassorna nyttaär att vara

finansiera sinmedlemmar. Genomför enskildaningarna attsom
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rörelse med sparkassemedel från medlemmarna stärks kooperationens
finansiella självständighet i förhållande till finansiärer.externa
Sparkassorna erbjuder medlemmarna alternativ inlåningstjänsten
utanför banksektorn. ofta med konkurrenskraftig nominell ränta.

lnsättningarna i sparkassorna har i många avseenden känne-samma
tecken bankernas inlåningstjänster. Medlen kan nominelltsom vara
bestämda, likvida och räntebärande. Sparkassemedlens avistakaraktär
förstärker emellertid effekterna de lojalitetskriser kan uppståav som

föreningen visar resultat. Oro föreningensöver ekonomiskaom svaga
ställning och utveckling, den befogad ellerär kanoavsett om
därför lätt leda till uttagsanstormningar. harDetta drabbat till exempel
de finska kooperativen EKA och Elanto svenska HSB.samt

Sin inlåningsliknande karaktär till har sparkassorna lämnatstrots
utanför det finansiella regelverket med dess krav soliditet.
riskspridning och offentlig tillsyn. Redan vid tillkomsten 191 årslav
banklag infördes nämligen bankoutskottets initiativ undantagett
från den i lagförslaget intagna bankrörelsedefinitionen. Genom att
definiera bankrörelse sådan inlåning sker från allmänhetensom som
undvek förbjudandet den sparkasserörelse kooperativaman av som av
föreningar i olika delaröppnats landet och bedrevs enbartav som

de medlemmarna. Riksdagengentemot denna sålundaegna antog
modifierade bankrörelsedefinition konstaterade samtidigt attmen
hänsynen till insättarnas krävde sparkasserörelserätt bedrevs underatt
fullt betryggande former och därför borde underkastas erforderlig
kontroll och reglering i särskild lagstiftning.en
På riksdagens begäran tillsattes därför utredning föreslogen som en
rad lagregler för de ekonomiska föreningar bedrev sparkasserörel-som

bl.a. regler kassareserv, förbud viss kreditgivningse, motom samt
begränsningari inlåningsrätten.Någon lagstiftning kom emellertid inte
till stånd.

Efter motion hade iväckts fråganatt tillsattes utredningen en ny
i sitt betänkande 1929 vidareutveckladeden tidigare utredningenssom

förslag. hellerInte detta förslag ledde till någon lagstiftning. denl
proposition föregick 1955 års bankrörelselag 1955:3 146som s.
konstaterade departementschefen vissa inlånande organisationeratt
såsom Kooperativa Förbundet och visserligenHSB hade högst
avsevärda medlemskadrar det ändå inte rimligtatt syntesmen att
enbart den anledningen beteckna inlåningsrörelsen såsom bedrivenav
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organisa-inträde imedlemmarnasdärförbl.a.allmänheten,bland att
inlånings-tillanslutningvinnaintressetbetingatsmindretionen attav

fannKreditmarknadskommitténsyften.andraverksamheten än av
förbundetsKooperativa1988:29betänkande SOUi sittemellertid att

måsteinlåningsrörelsendådensedan länge gränsmedlemstal passerat
dock därhänlämnadesSakenallmänheten.bedriven motanses

intesparkassornauttryckligenLitredningsdirektiven angett atteftersom
kommittén.behandlasskulle av

Betaltjänstutred-behandlatsharsparkassornaFrågan senast avom
sparkassornas1994:66delbetänkande SOU atti sitt angettningen som

allaförstårmedlemskapdär öppetföreningarrörelse i deinlånings-
därmed haansågsallmänheten. lnsättarnablandbedrivenmåste anses

Betaltjänsteut-i bank.deskyddsintressestarktlika spararett somsom
skulleverksamhetsparkassorsdärför dessaföreslogredningen att

bankoktroj.fordra
i89/646/EG 3banksamordningsdirektiv attart.andraEG:sl anges

ochkreditmarknadsbolagbanker,Sverigeikreditinstitut, dvs.endast
från allmänheten.inlåningfårvärdepappersbolag,vissa emotta

särskildaföremål förinlåningsverksamheten ärmedgesUndantag om
förutsättningLinderinsättarna,skydd för atttillnationella regler

kreditgivning.sigfråga inteiföretaget ägnar

uppgifterUtredarens

ekonomiskaför detill regelverkförslagutformaskallUtredaren ett
ellermedlemmarfrån sinainsättningarföreningar emottarsom

föreningar.närståendeimedlemmar
verk-grundsatsernakooperativa ärdetill attMed hänsyn att en av

medlemsñnansierad börskallmöjligtså långtsamheten varasom
ändamålet kräver. Ettvadingripanderegelverket inte änmervara

förutsättningar.från följandeutgåregelverk bör docksådant
föreningekonomiskibedrivasfår endastlnsättningsverksamhet en

Frågan före-icke-finansiellhuvudverksamhet är natur. omavvars
beredsverksamhetfinansiellbedriverhuvudsakligenningar som

Föreningensammanhang.regeringskanslietinomnämligen ett annat
föreningensinsättarnainformeraregelbundettydligt ochskall om

skydd lnsättarnavilketochutvecklingställning ochekonomiska om
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har i händelse ekonomiska påfrestningar i föreningen. Insättningarav
på konto där medlen omedelbart disponiblaär för har egenska-uttag

kan förstärka förenings finansiella utsatthet. börDet därförper som en
undersökas i vad mån möjligheten erbjuda sådana kontoformer böratt
begränsas, exempelvis till visst belopp insättare. Utredaren kanper
undersöka behovet begränsa föreningensatt exponeringar, istoraav
synnerhet förhållandei till andra företag i federation. Vidaresamma
bör utredaren bedöma vilket mått offentlig kontroll sparkasse-av som
verksamhet kan behöva och hur sådan kontroll bören arrangeras.

regeringensl lagrådsremiss den juni21 1995 med förslag till lag om
insättningsgaranti föreslås för insättningsgarantiett system med det
primära syftet stärka konsumentskyddet för allmänhetensatt in-
sättningar i bank och komplettera den övriga skyddsreglering som

bankerna. Flera remissinstanser har i det nämnda lagstift-omger nu
ningsärendet invänt insättningsgarantin endastmot skallatt omfatta
insättningar har gjorts i banker och vissa värdepappersbolag,som men
inte i sparkassorna. Regeringen har emellertid funnit övervägande skäl
tala sparkassorna skall inordnasmot att under den obligatoriska
insättningsgarantin. Enligt regeringens uppfattning bör emellertid
tanken på garantiordning för insättare i sparkassor inte förkastas.en
Tvärtom förtjänar insättningar i sparkassor flera skäl skydd. Enav
enskilds sparande i sparkassa kan nämligen uppgå till betydandeen
belopp och väsentlig betydelse för dennes ekonomi. Oftavara ärav
sparandet långsiktigt och tjänar viktiga syften. Utredaren bör därför
klarlägga hur särskilt skydd för iett sparkassor kan utformas.sparare

Redovisning uppdragetav

Utredningen skall bedrivas skyndsamt och avslutad undersenastvara
december 1995.

Utredaren skall beakta de allmänna direktiven till kommittéer och
särskilda utredare och direktiven, regionalpolitiska konsekvenserom
dir. 1992:50, offentliga åtagandenpröva dir.att 1994:23om samt

redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenseratt dir. 1994:124.om
Utredaren skall samråda med kooperativa rådet l 1983:G, ut-

redningen bostadspolitikenöversyn N 1995:01, dir. 1995:20om av
och Företagskooperativa utredningen C 1994:05, dir. 1994:149.
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Utdrag Betaltjänstutredningens delbetänkandeur
Finansiella tjänster i förändring SOU 1994:66.

Utdraget utredningens kartläggning sparkasseverksamhetenavser av
i Sverige.

Inlåning2.3 och kreditgivning hos ekonomiska
föreningar

2.3.1 Inledning

Som inledningsvis harnämns inlåning och kreditgivning bland före-
ningars medlemmar ökat i omfattning under tid. Blandsenare
föreningar bedriver sådan verksamhet finns det anledningsom göraatt
åtskillnad mellan dels sådana bedriver inlåningsverksamhetsom som

integrerad del sin övriga verksamhet i syfte finansiera denen av en att
huvudsakliga verksamheten och dels den inlåningsverksamhet som
bedrivs huvudsaklig verksamhet vad i denna framställ-som av som
ning benämns och låneföreningar. förstDen angivna inlånings-spar-
formen benämns i några föreningar sparkassa. Sparkasseverksamltet

således inlåningär från medlemmar. Som exempel sådan verksam-
het Ävenkan KF:s ochnämnas HSB:s sparkassor. viss inlånings-
verksamhet bedrivs ekonomiska föreningar inom lantbruksko-som av
operationen kan jämföras med sparkasseverksamheten inom konsu-

och bostadskooperationen. l dettament- avsnitt behandlas inlånings-
verksamhet, och i förekommande fall kreditgivningsverksamhet, som
bedrivs ekonomiska föreningar dock har verksamhetav som annan

sin huvudsakliga verksamhet. lnlåningsverksamhet isom ochspar-
låneföreningar dvs. huvudsaklig verksamhet, vanligtvissom som
bedrivs i kombination med viss kreditgivningsverksamhet, behandlas
utförligare i avsnitt 2.4.

insatta medel i sparkassa avseddaär användas rörelseka-atten som
pital i föreningen. insatta medel med undantag förär, HSB:s
bosparande, inte avsedda användas för inköpatt och tjänster.av varor
lnsättningen kan i och för sig ha individuell sånytta sättanses en

KF:s medlemmar insättningatt kooperationen förgenom attgynnar
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erhållabedriverden verksamhet KFtillgodogöra sig samt ensom
kapital.avkastning insattrimlig

låneföreningar harochi och andraSparande sparkassor spar-
bankrörel-inte omfattatsbankrörelselagenalltsedan tillkomsten avav
träffa deninterekvisitet allmänhetensedefinitionen, ansettsattgenom

med-gällt alldelesmedlem i förening. harDetta oavsettär omensom
inlåning fråninte. Fråganvarit för ellerlemskapet äröppet omenvar

bankrörelsedefinitionen.skall falla utanför lalltjämtmedlemmar
harbankrörelselagen l955z3 147förarbeten till prop.tidigare s.

medleinskapetimöjligt användapåpekats det inte skall attatt envara
inlåningsverksamhetensyfte föraformalitet iförening attsom en

tolkning. Frågani bokstavligautanför bankrörelse dessbegreppet rent
får besvarasomfatta medlemmarallmänheten skallbegreppet ävenom

medlemskap inteenligt vilketutifrån EU:s synsätt, ettanses vara
vad hänförligt tillkriterium vid gränsdragningenavgörande ärav som

omfattas medlemskapEnligtallmänheten. EU:s är öppetsynsätt som
begreppettill och sluten kretsför och inte begränsat snäv avenvar en

skallPå vilket allmänhetskriterietallmänheten "the public". sätt
bedriva till-avgörande för föreningarna skalltolkas är ansesom

ieller inte. Allmänhetsbegreppet behandlasståndspliktig bankrörelse
avsnitt 4.6.1.1.

upphovFöreningarnas inlånings- och utlâningsverksamhet ävenger
bedrivertillståndspliktig finansieringsverk-till frågan föreningarnaom

enligt kreditmarknadsbolag föreningarnasamhet lagen ärsamtom om
kreditinstitut enligt direktiv området.betrakta EG:s Dennaatt som

fråga behandlas i kapitel
följande avsnitten beskrivs den inlånings- och kredit-del tre

föreningar inomgivningsverksamhet bedrivs k0nsument-,som av
ochbostads- och lantbrukskooperationen. för KF:s, HSB:sRätten

i behandlas dockRiksbyggens sparkassor delta allemanssparandetatt
i avsnitt 4.6.3.

Föreningar inom konsumentkooperationen2.3.2

år inlånings-konsuinentkooperationen bedrivs sedan 1908lnom
förekommerverksamhet KF:s sparkassa. viss omfattningl ävenav

kreditgivningsverksamhet inom KF-koncernen.
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Kooperativa Förbundet ekonomisk förening KF

KF Centralorganisation förär Sveriges konsumentföreningar och OK-
föreningar. KF har till uppgift främja medlemmarnas ekonomiskaatt
intressen i och fortlöpandenäraatt samverkan med dessagenom
samordna konsumentkooperationens och härvid bedriva sådanresurser
verksamhet i stadgarna. KF skall därvid bl.a. verka försom anges en
samordning konsumentkooperationens kapitalanskaffning och in-av
vesteringar uppsamla sparmedel.samt KF ekonomisk förening innefat-

endast koncernledningtar och koncernstaber FinansKFnumera samt
och KF:s sparkassa.

KF-koncernen har alltmer fokuserat verksamheten till detalj handeln.
Detaljhandeln bedrivs det nybildade bolaget Kooperativagenom
Detaljhandelsgruppen, KDAB, tillägs KF 90,1 ochprocentsom av av
Konsumentföreningen Stockholm till 9,9 KDAB,procent. är ettsom
dotterbolag till KF ekonomisk förening, sedan septemberansvarar
1993 för kontokortsverksamhet.KF:s Denna verksamhet behandlas i
avsnitt 2.2.

KF Finans verksamhet omfattar hantering koncernens likvidaav
medel, kort- och långfristig upplåning valuta- och räntehandel.samt
Sparkassan, behandlas utförligare nedan, har till uppgiftsom att
administrerainlåning från konsumentföreningarnas medlemmar. Enligt
KF:s stadgar skall det vid kapitalanskaffning eftersträvas verksam-att
heten i möjligastörsta utsträckning finansieras med medel som
tillskjutits enskilt eller kollektivt anslutna föreningar och organisa-av
tioner deras medlemmar.samt

Konsumentkooperationen består konsumentföreningar,115 14av
OK-föreningar Kooperativa förbundet.samt Tillsammans driver
konsumentkooperationen 400l butiker och varuhus helaöverca
landet och via OK-föreningarna 600 försäljningsställen för bensinca
och biltillbehör. Varje enskild konsumentförening och OK-förening är

självständig ekonomisk förening.en
Ca 2,2 miljoner privatpersoner medlemmarär i konsumentföre-

ningar och 1,5 miljoner medlemmar i OK-föreningar.ca Med-
lemskapet förär öppet Medlemmar och därmed ägare KFenvar. av,
ekonomisk förening konsument-är och OK-föreningarna.
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sparkassaKF :s

sparmedel sparkassa. ekonomiskuppsamla har KF KFFör att en
till insättningar inom sparkasseav-förening står allamottagare ensom

varför sparkasseavdelningen endast förmedlar insättning ochdelning,
finns sparkasseavdelningari sparkassa. 250KF:s Detuttag ca

stormarknaderi landet. Sparkassan har till ändamålvaruhus och att av
anslutna föreningar och deras medlemmar till förräntningförbundet

och efter uppsägning åter utbetala dem.ta emot pengar
Förutsättningen för få i sparkassan medlemär ärattatt manspara

Frågan medlemmari OK-föreningari konsumentförening. skallomen
få i sparkassan utreds för närvarande inom bl.a. medKF,spara
anledning OK-förbundet fusionerat med KF. Som konse-attav en

fusion,kvens denna sparkassan de s.k. utvecklingslånenövertogav
från OK-förbundet. Härigenom blev sparkassan i praktiken föröppen

interna syftarOK-medlemmar. utredning emellertid tillKF:s attegen
formalisera denna förändring. Avsikten dock sparkassan iär ävenatt
framtiden för föreningarendast skall medlemmar inomöppenvara

i HSB-förening eller den fackföreningmedlemmar KF. Denärsom
vill i sparkassan måste medlem i konsumentföre-som spara vara en

ning. alltså möjligt för HSB-förening medlemDet iär att varaen en
konsumentförening.

Sparkassan erbjuder olika former kontoinlâning; kapitalkonto,av
vinstkonto, allemanssparkonto, sparkasseräkning m.fl. Sparkassan

kontoinlåningskiljer därvid mellan och det s.k. femårslånet. På insatta
medel utgår rörlig varierar beroende ränteläget i landet.ränta som

från konto i sparkassan ske begränsningar.Uttag kan någrautan
lnlåningen i sparkassan uppgick till knappt miljarder kronor vid2

halvårsskiftet Vid utgången och inlånings1993. 1992 1991av var
storlek endast obetydligt lägre. lnlånade medel placeras inte på visst

ingår rörelsekapital i verksamhet.KF:ssätt utan som

Kreditgivning

bedrivs inte någon kreditgivning till medlemmar inomDet förramen
sparkassans verksamhet. bedriver kortfristig utlåning lånKF under ett
år medlemsföreningartill sina två antingen den s.k.sätt, genom
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kontokuranten KF:s interna bokföringssystem eller med sedvanlig
praktikenl utnyttjas denna möjlighet endast konsumentföre-revers. av

ningarna i principär öppen för OK-föreningar.ävenmen
Kreditgivning företagtill och konsumenter i samband med konto-

kortsverksamhet sker inom för KDAB:s verksamhet.numera ramen
Detta innebär erbjuderKDAB medlemmaratt i konsumentföreningar
möjlighet till viss kredit och sätta konto iatt KDAB.pengar
Beviljande kredit vid s.k. låneköp, dvs. kund beviljas kreditattav en
vid köp kapitalvara, sker inte något bolag inom KF-kon-av en av

Övrigbank, för närvarandeutan JP Bank.cernen kredit-av en
givningsverksamhet sker i JP Bank. KF 4äger aktierna iprocent av
JP Bank; 1994.mars

Tidigare svarade Koopfinans AB för KF:s företagskrediter och
Koopkredit för konsumentkrediterKF:s och kontokortsverksamhet.
Sedan år 1990, då KF blev ägare 65 procent JP Bank och JPav
Bank blev till Koopñnansägare AB, har Koopkredits verksamhet
bedrivits rörelsedrivande enhet inom Bank.JP Kontokorts-som en
verksamheten har således bedrivits JP Bank. Kortinnehavaren harav
haft möjlighet maximaltsätta 8 000 kronoratt konto till en
räntesats 8 Kontokortet har varit förenatprocent. med tillav rätt
kredit. Tillgodohavandet på kontot har varit användas tillavsett att
framtida köp produkter i Konsumbutikerna. Pengarnaav sattssom
på konto har ingått i JP Banks rörelse. Förutsättningen för få bliatt
kontokortskund har varit kontokortshavaren medlematt ivar en

Övrigkonsumentförening. kreditgivning till konsumenter, i form av
bl.a. medlemslån, har skett även Koopkredits verksamhet inomgenom
JP Bank. Under hösten 1993 har kontokortsverksamheten, som ovan

flyttatsnämnts, från BankJP till KDAB.

2.3.3 Föreningar inom bostadskooperationen

Inom bostadskooperationen bedrivs inlåningsverksamhet HSB:sav
sparkassa och ÄvenRiksbyggen sparkassa ekonomisk förening.av
Stockholms Kooperativa Bostadsförening ek. för. kan hänföras till
denna kategori. HSB:s sparkassa bedrivs integrerad delsom en av
HSB Riksförbund. Riksbyggen sparkassa ekonomisk förening är
däremot självständig ekonomisk förening. Kreditgivningsverksam-en
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avsnittHSB-föreningarna. dettalokala linom dehet förekommer
Kooperativaoch Stockholms Bo-Riksbyggensbeskrivs HSB:s,

fall kredit-förekommandeinlåningsverksamhet och istadsförenings
givningsverksamhet.

HSBHSB:s Riksförbund

förening enligt stadgarnaekonomiskRiksförbundHSB:s är somen
ekonomiska intressen,främja medlemmarnastill ändamålhar att

finansiering denlån tillbl.a. och förmedlalämnaatt avgenom
stödjaochbedriver, organiseramedlemmarnabyggverksamhet attsom

bedrivasparverksamhetför hela HSB-rörelsen attsamtgemensamen
organisationer anslutnamedlen tillde hopsamladeutlåning ärsomav

till riksförbundet.
förRiksförbundMedlemskapet i HSB:s är öppet somenvar

imedlemskap HSB:svillkoren i stadgarna. Enligt dessa kanuppfyller
HSB-förening ellervarje inom Sverige verkandeRiksförbund beviljas

byggnadssammanslutning.därmedjämförlig kooperativ bostads- eller
iHSB-föreningar medlemmarregionalajuli l993 57Den l var

bostadsrättsföreningarnaärindividerna ochriksförbundet. enskildaDe
fysiskamedlemmar i HSB-föreningarna. De ärpersonerna som

eller tillHSB-förening innehar bostadsrättmedlemmar i en spararen
medlemskap",uppstå "dubbeltbostadsrätt. Härigenom kan sägas etten

bliri HSB-föreningarna indirekteftersom medlemmarna även
medlemmar i riksförbundet.

juliriksförbundet uppgick den"indirekta" medlemmar i lAntalet
något undertill Medlemsantalet har minskatl993 648 000. senareca

vidmedlemsantalet 660 000 ochtid; vid utgången l992 var caav
utgången 676 000.1991av ca

Riksförbund bedriver förbundet och dess dotterbolagHSB:s genom
finansiellMaterial m.fl. konsultrörclse,HSB HSB AB.Bygg AB.- -

tomtexploatering och byggnadsentreprenadverksamhetverksamhet,
förvaltning anläggnings- och lagerfastigheter.samt av

ändamål bl.a. främjaHSB-föreniirg har enligt stadgarna tillEn att
bereda medlemmarnamedlemmarnas ekonomiska intressen attgenom

och uppsamlabostäder, verka för produktion goda bostäderav
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medlemmarnas sparmedel. Varje enskild HSB-förening själv-är en
ständig ekonomisk förening.

En bostadsrättsförening har enligt stadgarna till ändamål bl.a.att
främja medlemmarnas ekonomiska intressen i föreningensattgenom
fastigheter upplåta bostäder för boende. En bostadsrätts-permanent
förening bedriver således inte någon in- eller utlåningsverksamhet.

HSB:s sparkassa

lnlåningsverksamheten bedrivs HSB:s sparkassa. Riksförbundet ärav
huvudman för sparkassan. Sparkassan således ingen självständigär
juridisk HSB-föreningEn kan "sparkasseställe" och dåärperson. vara
ombud för riksförbundet och samlar sparmedel från föreningensupp
medlemmar för insättning i sparkassan.

Syftet med sparkassan organiseraär bosparande iatt ett ett
långsiktigt perspektiv med god avkastning, i syfte medlemmarnaatt
skall tillräckligtha med kapital till HSB-bostadsrätt, möjliggöraatten

organiserad turordning till HSB-bostäder efter enhetligaen nya
principer och kanalisera internt genererad utlåning inomatt HSB-
rörelsen, bl.a. i syfte minska beroendet kreditmarknaden.att av

Förutsättningen för få medlemär iatt är HSB-attspara man en
förening. finnsDet fyra olika sparformer, "bospar".ärvarav en
Bospar för allaär öppen De övriga sparformerna riktar sigtresparare.
till viss ålderskategori och anställda inom HSB. Det finns ingen övre
insättningsgräns i bospar och inte någon uttagsavgift. På insatta medel
utgår rörlig för närvaranderänta, 6,25 Den bosparar ochprocent. som
köper HSB-bostadsrätt får bonus räknas underräntaen en som som
hela spartiden. Några begränsningar beträffande möjligheten göraatt

från sparkonto finns inte.uttag
lnlåningen till sparkassan uppgick till 2,2 miljarder kronor den 31

december 1993. Vid utgången 1992 inlåningen drygt 2av var
miljarder kronor. lnlånade medel placeras i bostadsobligationer,
statsobligationer, statsskuldväxlar, kommuncertifikat och byggnadskre-
ditiv kommunalmed borgen eller pantbrev säkerhet.som

inlånadeUtöver medel i sparkassan hade riksförbundet vid utgången
1993 inlåning från HSB-föreningarna drygt miljarder4,5av en om

kronor inlåning drygt miljarder3,2 kronor frånsamt banker,en om
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mellanhandsinstitutoch Stiftelsen BostadskooperationensGarantifond.
Sammanlagt uppgick riksförbundets inlåning inklusive upplåning till

miljarder kronor.10

sparobligationerHSB:s

syfte börjadeöka medlemmarnas sparande HSB underl höstenatt
medlemsobligationer under benämningen1993 "HSB:satt utge

sparobligation". Utgivningen dessa obligationer innebär attav
långsiktigtmedlemmarna erbjuds sparande, fem år, med bundenett

Obligationerna s.k. nollkupongare, vilket innebär detränta. är äratt
obligationslån räntebetalning under löptiden. Avkastningenett utan

erhålls i stället i form värdetillväxt. Obligationen kan återköpasav en
löptidenHSB under till gällande köpkurs. Vid förvärvet erhållerav

inte förvärvaren något värdepapper skuldförhållandet dokumente-utan
i databaserat kontosystem hos bevis förvärvetHSB. Somettras

erhåller förvärvaren kontoutdrag. Obligationen inte omsättnings-ärett
bar till tredje man.

Kreditgivning

HSB:s Riksförbund bedriver inte någon kreditgivning till fysiska
iBosparande HSB ingen till lån för medlemmen.rättpersoner. ger

tidigare angivits de likvidaSom medel med-är sparatssom av
lemmarna placeradei obligationer, certifikat och statsskuldväxlar. Den

december31 1993 uppgick dessa placeringar till 3,9 miljarderca
kronor.

Riksförbundet tillhandahåller tillfällig finansiering pågåendeav
byggnadsproduktion. huvudsak fungerarl den löpandesom en
avräkning i "kreditivlyft"avvaktan på slutlig lånefinansieringsamt

bottenlån i mellanhandsinstituten innan bostadsrättsföreninggenom en
upplåtit bostadsrätter. innebärDetta bostadsrättsföreningen inte haratt
några andra medlemmar de bildat föreningen. frågaDetän ärsom om

kontorsbildades.k. bostadsrättsföreningar. decemberDen 31 1993
uppgick denna utlåning till miljarder3,1 kronor.
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Vidare sker finansiering entreprenadverksamhet tillav egen samt
viss del direkt långivning till bostadsrättsföreningar. HSB-föreningar
och delägda, förvaltande bolag. Ett antal HSB-föreningar lämnar
insatslån till bostadsrättshavare i samband med upplåtelse HSBav
bostadsrätt.

Riksbyggen sparkassa ekonomisk förening

Riksbyggen ekonomisk förenings Riksbyggens bosparande ärnya
uppbyggt i delar nämligen; Riksbyggen,tre Riksbyggen sparkassa
ekonomisk förening Sparkassan och den ideella föreningen Bospa-
rande i Riksbyggen. Sparkassan, bedriver inlåningsverksamhet,som
bildades och registrerades år 1993. Sparkassan vänder sig till alla
fysiska i Sverige. Sparkassan Riksbospar,personer ersätter vilket
byggde samarbete mellan Sparbankenett och Riksbyggen och
innebar inlåningen skedde kontonatt i Sparbanken. Sparkassans
ändamål och syfte enligtär stadgarna inom "Riksbyggenstären"att
främja medlemmarnas ekonomiska och andra intressen, särskilt
sparande i syfte förvärva bostad, insamlaatt och förräntasamt
sparmedel från medlemmarna i Sparkassan och från medlemmar i
bosparföreningen. Sparkassan skall vidare främja sund utvecklingen

förhållandena byggnads- och bostadsmarknaden.av
Sparkassan självständigär ekonomisk förening. Medlemskap ien

Sparkassan kan förvärvas bosparföreningen, Riksbyggen, Lands-av
organisationen och till Landsorganisationen anslutna förbund samt
övriga centralorganisationer tillhör folkrörelserna. Vid inträde isom
Sparkassan skall varje medlem erlägga insats lOO 000 kronor.en om
En sådan insats andel. Andelsägaremotsvaras i sparkassan ärav en
Riksbyggen 30 procent, antal fackföreningarett Byggnadsför--
bundet 30 procent, ElektrikerförbundetlO Målarförbtrndetprocent
10 procent och Kommunalarbetarförbundet l0 procent samt-bosparföreningen.

För få i Sparkassanatt måste medlem i bosparföre-spara man vara
ningen. De enskilda medlemmar iär bosparföreningenspararna men
däremot inte i Riksbyggen eller i sparkassan. Varje fysisk kanperson
bli medlem i bosparföreningen. Det finns endast bosparförening ien
Sverige. Föreningens ändamål erbjudaär medlemmarna förtur tillatt
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medlemmarnaerbjudaproducerar,Riksbyggenbostäder attsom
medlemmarnainformerasparkassanmöjlighet till sparande i attsamt
således ingenbedriverBosparföreningenaktuella projekt.bI.a.om

egentlig verksamhet.egen
lnträdesav-kapital miljoner kronor.10Sparkassan har ett eget om
för köpbosparföreningen skall användasigiften 100 kronor avom

Bosparföreningen skall 10i sparkassan.andelar äga procent av an-
iinträdesavgiften betalar medlemmarnai sparkassan. Utöverdelarna

hushåll.kronor Dennaårsavgift 100bosparföreningen peren om
de kostnaderanvändas för betalaårsavgift avseddär attatt som

administration.har för sinföreningen
medelsparkassan. På insattamedel sker konto hosInsättning av

bundna underintemedelutgår 1994. lnsatta7 mars ärräntaprocent
beträffandeövrigt några begränsningartid. finns inte heller iviss Det

beloppavseende detmedel. Begränsningartill insattarätten uttag av
insättningi finns endast vidkan på konto sparkassansättassom

får 800 kronorungdomsbosparkontot. På sådant konto högstdet s.k.
kalendermånad.varjesättas

Riks-används inte för finansieramedel i sparkassaninsatta att
skall enligtverksamhet. medelbyggens eller någon insattaannans

värdepapper utgivna ellerstadgarna placeras i räntebärande garantera-
vinstmedelbetryggande Eventuellade eller sätt.staten, annatav

eller utgåreservfond, fonderas, föras i räkningskall tillavsättas ny
utdelning medlemsinsatser.inbetaldasom

samband medlånar några medel, inte iSparkassan inte ut ens
Riks-förvärv Vid nyproducerad lägenhetbostad. köp avav av en

i sparkassan bonusbyggen erhåller dock köpare bosparar avsom
sparadeRiksbyggen. varierar mellan 3 och 5Bonusen procent av

kreditgivning i samband medmedel. Riksbyggen förävensvarar
Iånerätt vid ungdomsbosparande.

Stockholms Bostadsförening for.Kooperativa ek.

Bostadsförening tillhandahåller bostäder medStockholms Kooperativa
skyldiga lånahyresrätt sina medlemmar, vilka för sin del är att

föreningen decem-till den 3lRäntan 4ränta. ärmot procentpengar
ber 1993.



Bilaga 2 111

Vid inträdet i föreningen sker inbetalning dels insats 500av en
kronor, dels kreditbelopp med kronorl 000 första åretett och därefter

kronor500 året tills uppnått sammanlagt kreditbeloppettom man om
kronor.6 000 Genom fullgöra dessa inbetalningar behåller detatt man

turordningsdatum fick vid inträdet i föreningen.man
Fördelningen lediga lägenheter siggrundar turordnings-av

datumet. När medlemmen tecknar hyreskontrakt skall denne också
låna belopp till föreningen. Bosparmedelett används för detta
ändamål. Lånebeloppets storlek beror lägenhetens storlek och
uppgår till mellan 000 kronor7 och 000 kronorl5 l994.mars De
inlånade medlen spärrade under den tidär hyr bostad hossom man
föreningen. Under hyrestiden erhåller medlemmen inte heller någon

inlånade medel.ränta
Antalet medlemmar uppgick vid årsskiftet l993/94 till 51 422.

lnlåningen uppgick vid tid till 300 miljoner kronor inklusivesamma
innestående räntemedel. Av detta belopp "boende" för 50svarar ca
miljoner kronor och "köande" för 250 miljoner kronor. Med-ca
lemskapet i föreningen står föröppet envar.

2.3.4 Föreningar inom lantbrukskooperationen

På motsvarande inom konsument-sätt bostadskooperationenochsom
har det sedan lång tid varit tradition inom lantbrukskooperationen att
finansiera verksamheten med medel härrör från medlemmarna.som
Till lantbrukskooperationen hör ekonomiska föreningar ärsom
anslutna till Svenska Mejeriernas Riksförening Slakteriförbundet,upa,
Svenska Lantmännens Riksförbund förening Skogsägarnasupa,
Riksförbund Kronägg ekonomisk förening.samt Antalet ekonomiska
föreningar 34. Därav föreningarär l4 anslutnaär till Svenska
Lantmännens Riksförbund och 8 föreningar anslutna till Skogsägarnas
Riksförbund. Samtliga dessa föreningar bedriver näringsverk-annan
samhet finansiellän verksamhet. Inom samtliga branschorganisationer,
med undantag för ekonomiskKronägg förening, förekommer
inlåningsverksamhet, främst från föreningens medlemmar.egna

skillnadEn i förhållande till föreningarna inom konsument- och
bostadskooperationen möjligheten bliär medlem i föreningatt att en
inom lantbrukskooperationen begränsad,är till visst.ex.mer en
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område. flertaletgeografiskt lnäringsidkare inom visstkategori ettav
bland dessaförekommerinlåningsverksamhetfall denär som

medlemskrets.respektive förenings Detbegränsad tillföreningar
kunder ochtill föreningensdock kretsen utvidgatsförekommer att an-

utvidgatskretsen insättareställda. Därmed har sätt görett somav
inlåningsverksamhetenifrågasättafinnas anledningdet kan attatt om

till allmänheten.vid krets den skall skevänder sig till så att ansesen
inlåningsverksamhetanledning beröra denfinns därförDet att som

främst utifrånlantbrukskooperationen. finnsbedrivs inom Det även,
definitionen "creditträffasreglering företagkravEUzs som avav

kreditgivningsverksamhetanledning beröra deninstitution". att som
föreningar.bedrivs dessaav

Inlåning

varierarvillkoren förbundna därmedlnlåningsformerna och ärsom
kan dock urskiljas ochföreningarna. olika inlåningsformermellan Tre

inlåningskonto.affärskonto ochbenämnas sparkonto, kundkonto el ler
kundkonto. Insättningvanligaste kontoformerna sparkonto ochDe är

föreningarförekommer främst inommedel på inlåningskonto somav
Riksförbund.till Svenskaanslutna Lantmännensär

Sparkonto

årligen gottskrivs medlemmarnaåterbäring och efterlikvidDen som
Andra medel kankan överföras till konto, medlemmens sparkonto.ett

medlemmar hainte konto. Endast föreningens kandettasättas
räntebärande och kandenna konto. lnnestående medel är tas uttyp av

medel sparkontovid anfordran uppsägning. lnsattautan genereras
medlenföreningens verksamhet kanfrån medlemsinsatser och -

"inifrån" föreningen.kommasägas
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Kundkonto eller affärskonto

På kundkonto regleras medlemmens, lantbrukarens, behovt.ex. av
finansiering varuinköp, såsom utsäde, handelsgödsel och växt-av
skyddsmedel, till dess skörden säljs och levererastill lantmannaför-att
eningen. Avräkningslikvider för leveranser till föreningen gottskrivs
kundkontot. På konto debiteras kundens kreditinköp. Kundensamma
kan normalt välja avräkningslikviderna skall utbetalas eller kvittasom

förfallna krediter för varuinköp. lnnestående medel kanmot när som
helst lyftas föregående uppsägning. På kundkonto har kundenutan
ibland tillgodohavande, ibland kredit.ett Rätt öppnaatt etten
kundkonto tillkommer normalt föreningens kunder. Kundkretsen
sammanfalleri flertalet fall med medlemskretsen.

Inlåningskonto

Insättning medel på inlåningskonto kan ske "vilka medelav av som
helst". Medlen kan kommasätts "utifrån".sägas Ränta utgårsom
normalt med 6,5-7 Insättning medel på inlåningskontoprocent. ärav
inte begränsad till medlemskretsen. fleral föreningar kan även
anställda hos föreningen inlåningskonto.öppna medellnsatta är
tillgängliga för vid anfordran uppsägning. någral lant-uttag utan
mannaföreningar kan insatta medel användas för betalning av
varuinköp, motsvarande medel kundkonto.sätt Vissasom
föreningar har begränsat det lägsta belopp får respektivesättassom

från inlåningskontot.tas ut
Omfattningen inlåningsverksamheten, antalet med-ävensomav

lemmar, varierar väsentligt mellan föreningarna. Bland föreningarde
anslutna till Svenskaär Lantmännens Riksförbund uppgicksom

inlåningen till sammanlagt miljarder1,4 kronor den 31 decemberca
1993. l samtliga föreningar används insatta medel för finansieraatt
föreningens övriga verksamhet. Här nedan lämnas utförligareen
beskrivning några föreningar en förening inom varje branschorga-av
nisation erbjuder beskriven inlåningsverksamhet.som ovan
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ODAL ek.för.Lantmännen

Riksför-ansluten till Svenska LantmännensODALLantmännen är
ellerjuridiskfysiskkanTill medlem i ODALbund. Lantmännen antas

i områdetlivsmedelsproduktionlantbruk ellerbedriverperson som
Östergötlands ländelen KalmarSödermanlands län,län, samtavnorra

år400medlemmar uppgick till 6angränsande län. Antaletdelar caav
l993.

föreningensinlåningsverksamhetFöreningen bedriver attgenom
medelmöjlighetoch anställdamedlemmar sättaatt ovanges

decemberinlåningskonto.sparkonto, kundkonto och Den 31beskrivna
till miljonersammanlagda inlåningen drygt 255uppgick den1993

kronor.

Skogsägarna, ekonomisk föreningSödra

TillRiksförbund.ansluten till SkogsägarnasSödra Skogsägarna är
fysisk ellerjuridiskmedlem i föreningen kan ägerantas person som

med skog ellereljest bedriver skogsbruk eller handelskog eller utövar
Tillförseloinrådetinom föreningens tillförselomrâde.skogsprodukter

Östergötlands, Blekinge,omfattar Jönköpings, Kronobergs, Kalmar,
Västergötland belägnaMalmöhus, Kristianstads, Hallands län, den i

Älvsborgs län angränsande län eller delar därav. Antaletdelen samtav
uppgick år till drygt 29 500.medlemmar 1993

erbjudaFöreningen bedriver inlåningsverksamhet att ovangenom
inte exaktbeskrivna kontoformer. kontoformerDessa överensstämmer

erbjuder. Innebörden dockmed dem Södra Skogsägarna ärsom
från föreningens medlemmar.densamma. lnlåning sker endast Den

densammanlagda inlåningen uppgick till miljoner kronor 31430
december 1993.

Scan Norrland ek. för.

iNorrland ansluten till Slakteriförbundet. Till medlem ScanScan är
bedriver slakt-Norrland kan fysisk eller juridiskantas person som

föreningens tillförselområde. Tillförselområdetdjursproduktion inom
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inte geografiskt begränsat. Tillförsel sker huvudsakligen från vissaär
kommuner i Norrbottens, Västerbottens. Västernorrlands, Jämtlands
och Gävleborgs län. Antalet medlemmar uppgick till 8 300 årca
1993.

iFöreningen bedriver, likhet med övriga slakteriföreningar.
inläningsverksamhet erbjuds kontoformen sparkonto. lsom genom

utsträckning förekommerviss möjlighet medeläven sättaatt
inlåningskonto. sammanlagdainlåningen tillDen uppgick miljoner4,7

den decemberkronor 31 1993.

Norrmejerier föreningek.

Norrmejerier ansluten till Mejeriernas Riksförening. Till medlemär
Norrmejerier kan fysiski eller juridisk bedriverantas person som

lantbruk eller eljest framställerjordbruksprodukter inom föreningens
tillförselområde. Föreningens tillförselområde Norrbottens ochär
Västerbottens län delar Västernorrlands och Jämtlands län.samt av
Antalet medlemmar uppgick till år2 600 1993.ca

Föreningen erbjuder sina medlemmar medel sparkon-sättaatt
lnlåningen uppgick till miljoner kronor den december7,5 l2 1993.to.

Från och med den januari erbjuds medlemmarna1 1994 ochspar-
kreditmöjligheter produktlikvidkonto. På detta konto, ärett som
räntebärande, kan medlem i föreningen mjölklikviden, docksätta

kronor insättningstillfälle.lägst 1 000 Kreditmöjligheten knutenärper
till föregående årsl0 leveransvärde. Kreditgränsen går vidprocent av

500 kronor.187

Kreditgivning

Kreditgivning förekommer i samband med varuinköp sätt som
beskrivs under kontoformen "kundkonto". förekommer,Därutöver
främst inom föreningar anslutna till Svenska Lantmännensärsom
Riksförbund, kreditgivning i försäljningsamband med jord-av
bruksmaskiner, anläggningsmaskiner och Skogsmaskiner. Kredit-
givning sker i dessa fall till föreningarnas kunder vilka i flertalet fall
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avbetal-Kreditgivningen skerföreningen.imedlemmarär genom
ningsköp.

gå?
UÄOCKHO
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