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Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:1447) med instruktion för Riksgäldskontoret1
dels att nuvarande 26 d § ska betecknas 26 f §,
dels att 15 § ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 26 d § ska sättas närmast före den nya 26 f §,
dels att det ska införas tre nya paragrafer, 2 b, 26 d och 26 e §§, av följande
lydelse.
2 b § Myndigheten får utföra uppdrag åt andra statliga myndigheter inom
garanti- och utlåningsverksamheten.
15 §2 Förutom att besluta i de ärenden som anges i 4 § myndighetsförordningen (2007:515) ska styrelsen besluta om
1. viktigare frågor enligt 8 och 9 §§,
2. underlag för utvärdering enligt 26 f § 1,
3. förslag till riktlinjer enligt 26 f § 3,
4. principer för hur de av regeringen fastställda riktlinjerna för förvaltningen av statens skuld ska genomföras,
5. frågor enligt lagen (2008:814) om statligt stöd till kreditinstitut, om de
gäller
a) stöd eller avtal som rör stöd,
b) inlösen av aktier, eller
c) ansökan hos Prövningsnämnden för statligt stöd till kreditinstitut,
6. viktigare frågor som rör sådana aktier eller andra tillgångar som staten
äger eller får som säkerhet i samband med att stöd lämnas enligt lagen om
statligt stöd till kreditinstitut och som förvaltas av myndigheten, och
7. ramar och riktlinjer för hantering av de risker som är förenade med verksamheten.
Första stycket 5 a gäller dock inte i fråga om stöd och avtal som rör stöd
enligt förordningen (2008:819) om statliga garantier till banker m.fl.
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26 d § Myndigheten får ta ut avgifter för tjänster som utförs åt statliga myndigheter enligt 2 § 1 och besluta om avgifternas storlek.
26 e § Myndigheten får ta ut avgifter för uppdrag som utförs åt statliga
myndigheter enligt 2 b §, besluta om avgifternas storlek och disponera
inkomsterna i verksamheten.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.
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