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Förordning
om ändring i förordningen (1996:311) med
instruktion för Riksgäldskontoret;

Utkom från trycket
den 15 juni 2001

utfärdad den 31 maj 2001.
Regeringen föreskriver att 1–5, 7, 14 och 17 §§ förordningen (1996:311)
med instruktion för Riksgäldskontoret skall ha följande lydelse.
1 §1 Riksgäldskontoret har följande huvuduppgifter och mål:
1. Riksgäldskontoret skall ta upp och förvalta lån till staten i enlighet med
lagen (1988:1387) om statens upplåning och skuldförvaltning. Målet för
denna verksamhet skall vara att kostnaden för statens skuld långsiktigt minimeras samtidigt som risken i förvaltningen beaktas. Förvaltningen skall ske
inom ramen för de krav som penningpolitiken ställer och de riktlinjer som
regeringen beslutat.
2. Riksgäldskontoret skall ställa ut och förvalta statliga garantier i enlighet med garantiförordningen (1997:1006). Målet för garantiverksamheten
skall vara att kostnaderna täcks av intäkterna, sett över en längre tidsperiod.
Vidare skall Riksgäldskontoret verka för att andra statliga myndigheters
garanti- och kreditverksamhet bedrivs effektivt.
3. Riksgäldskontoret skall efter regeringens särskilda bemyndigande tillhandahålla utlåning till och ta emot medel på konto från i första hand statliga
myndigheter. Målet för denna verksamhet skall vara att erbjuda en god service utan att tjänsterna subventioneras.
4. Riksgäldskontoret skall företräda det statliga betalningssystemet inklusive statsverkets checkräkning med anslutna konton. Målet för denna verksamhet skall vara att den statliga betalningsverksamheten bedrivs effektivt
och håller en hög säkerhet samt att de statliga myndigheterna får en god service.
2 §2 Riksgäldskontoret skall
1. senast den 1 oktober varje år till regeringen lämna förslag till riktlinjer
för förvaltningen av statens skuld,
2. senast den 15 februari varje år till regeringen lämna underlag för utvärdering av förvaltningen av statens skuld,
3. regelbundet fastställa den genomsnittliga marknadsräntan på statsobligationer med en återstående löptid på minst fem år (statslåneräntan),
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4. fastställa den genomsnittliga marknadsräntan under föregående kvartal
på statsskuldväxlar med en återstående löptid på cirka sex månader och
statsobligationer med en återstående löptid på cirka fem år, minskad med två
och en halv procentenheter och avrundad till närmaste hel eller halv procentenhet (diskontot),
5. dokumentera, kvalitetsdeklarera och hålla allmänt tillgänglig statistik
enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken,
6. meddela föreskrifter om inskrivning i statsskuldboken,
7. senast den 15 mars varje år till regeringen lämna underlag till årsredovisningen för staten avseende statliga garantier,
8. samordna betalningar till Europeiska gemenskapernas kommission avseende avgiften till EU:s budget samt
9. bistå andra statliga myndigheter med utformningen av villkoren i låneoch derivatavtal och garantier på utländska marknader i syfte att skapa enhetliga villkor för staten.
Riksgäldskontoret får ta ut en avgift för den verksamhet som avses i
första stycket 9.
3 § Riksgäldskontoret skall samråda med Riksbanken i frågor om de delar
av upplåningsverksamheten som kan antas vara av större penningpolitisk
betydelse.
4 § Riksgäldskontoret har rätt att från andra myndigheter få den information som kontoret behöver för sin verksamhet.
5 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Riksgäldskontoret
med undantag av 4 § andra stycket samt 30, 32 och 35 §§.
7 § Riksgäldskontorets styrelse består av högst åtta personer, riksgäldsdirektören medräknad. Fyra av dessa skall vara riksdagsledamöter. Riksgäldsdirektören är styrelsens ordförande.
Den som är styrelseledamot får inte utan regeringens tillstånd vara ledamot eller suppleant i styrelsen för ett finansinstitut. Ledamoten får inte heller
vara anställd hos eller åta sig uppdrag för ett sådant institut.
Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.
14 § Riksgäldskontoret skall täcka de underskott som kan uppstå på statens checkräkning.
17 § Den som är tjänsteman hos Riksgäldskontoret får inte utan regeringens tillstånd vara ledamot eller suppleant i styrelsen för ett finansinstitut.
Tjänstemannen får inte heller vara anställd hos eller åta sig uppdrag för ett
sådant institut.
Denna förordning träder i kraft den 9 juli 2001.
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På regeringens vägnar
BOSSE RINGHOLM
Lars Afrell
(Finansdepartementet)
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