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

SFS 2006:1258
Utkom från trycket
den 5 december 2006

utfärdad den 23 november 2006.
Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1996:311) med instruktion för Riksgäldskontoret
dels att 1, 2 samt 12–15 §§ skall ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 11 § skall lyda ”Riskhantering och internrevision”,
dels att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 4 a §, av följande
lydelse.
1 §1 Riksgäldskontoret är statens centrala finansförvaltning med huvuduppgifterna
1. att efter regeringens beslut, utan att tjänsterna subventioneras, tillhandahålla utlåning till och ta emot medel på konto från i första hand statliga
myndigheter,
2. att företräda det statliga betalningssystemet inklusive statens centralkonto,
3. att ta upp och förvalta lån till staten i enlighet med lagen (1988:1387)
om statens upplåning och skuldförvaltning, och
4. att ställa ut och förvalta statliga garantier i enlighet med garantiförordningen (1997:1006).
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 22 februari varje år till regeringen lämna underlag för utvärdering av förvaltningen av statens skuld,
3. regelbundet fastställa statslåneräntan som den genomsnittliga marknadsräntan på statsobligationer med en återstående löptid på minst fem år,
4. senast den 1 november varje år fastställa statens utlåningsränta och statens avkastningsränta som den genomsnittliga marknadsräntan under de tre
närmast föregående åren, där marknadsräntan utgörs av räntan på nominella
statsobligationer med en återstående löptid på 4–6 år med tillägg av 0,25
procentenheter för förvaltningskostnader m.m.,
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5. ansvara för officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken,
6. meddela föreskrifter om inskrivning i statsskuldboken, samt
7. senast den 15 mars varje år till regeringen lämna underlag till årsredovisningen för staten avseende statliga garantier och krediter.
4 a § Riksgäldskontorets prognoser över statens lånebehov skall ske i samverkan med Konjunkturinstitutet och Ekonomistyrningsverket.
12 § Riksgäldskontoret
(2006:1228).

skall

tillämpa

internrevisionsförordningen

13 §3 Riksgäldskontoret skall placera sina medel, i den utsträckning de inte
behöver användas till utbetalningar, på konto i Riksbanken, en bank eller ett
kreditmarknadsföretag eller i statspapper eller andra skuldförbindelser med
låg kreditrisk. Placeringar får ske i utlandet och i utländsk valuta.
13 a §4 Riksgäldskontorets hantering av växlingar mellan svensk och utländsk valuta skall präglas av förutsägbarhet och tydlighet.
14 §5 Riksgäldskontoret skall täcka de underskott som kan uppstå på statens centralkonto.
15 § Riksgäldskontoret får medge inlösen av obligationer och räntekuponger samt utbetalning av vinster på premieobligationslån, även om betalningsrätten är preskriberad.
Om det finns särskilda skäl, får kontoret helt eller delvis efterskänka sådana fordringar som förvaltas av kontoret.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.
På regeringens vägnar
MATS ODELL
Lars Afrell
(Finansdepartementet)
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