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Överlämnande av rapport angående uppdraget 
att utreda förutsättningarna för en effektivare 
hantering av statens risktagande genom 
garantier 
Den 28 juni 2001 gav regeringen Riksgäldskontoret i uppdrag, att efter 
samråd med Bostadskreditnämnden, Exportkreditnämnden, Sida och 
Insättningsgarantinämnden, utreda förutsättningarna för en effektivare 
hantering av statens risktagande genom garantier. Uppdraget redovisas 
med denna skrivelse. Riksgäldskontoret ansvarar för rapportens innehåll 
liksom för de analyser och slutsatser som redovisas. 

Samtidigt med detta uppdrag gavs Riksgäldskontoret och 
Exportkreditnämnden i uppdrag att undersöka möjligheterna till en 
effektivare riskhantering genom riskdelning mellan myndigheternas 
garantiverksamheter. Detta uppdrag rapporterades till regeringen den 19 
oktober 2001. 

Uppdraget att utreda förutsättningarna för en effektivare riskhantering gäller 
primärt statens betingade finansiella åtaganden genom garantier men 
principiellt även statens garantiliknande åtaganden. De förslag som förs fram 
i rapporten berör även statens lån med kreditrisk. 

Uppdraget är avgränsat till att avse hanteringen av garantier bl.a. anges att 
garantimodellens krav på kostnadstäckning behöver preciseras i olika 
avseenden, exempelvis vad som menas med riskavspeglande premier 
och långsiktigt självbärande. Vidare anges att behovet av riskredovisning 
behöver belysas, principer för garantireservernas uppbyggnad och 
riskbegränsande åtgärder klargöras liksom vad som ingår i uppgiften att vara 
garantimyndighet. Utgångspunkter i uppdraget har varit att finna åtgärder 
som är fördelaktiga för staten som helhet med beaktande av 
garantimyndigheternas självständighet och ansvar. 

Riksgäldskontoret har valt att avgränsa rapporten till att belysa ett antal 
centrala områden inom vilka statens position kan förbättras genom bl.a. 
ändrade principer för de villkor på vilka garantier ges och för hur portföljen av 
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beviljade garantier därefter hanteras. Rapporten innehåller förslag till åtgärder 
inom flera av dessa områden vilka sammanfattningsvis redovisas nedan. 
Riksgäldskontoret konstaterar också att vissa frågor behöver utredas vidare 
och lämnar i rapporten förslag på frågor som bör ingå i det fortsatta arbetet 
med en effektivare hantering av statens garantiportfölj. 
 
Riksgäldskontoret föreslår sammanfattningsvis att: 
 

• Budgetlagen bör ändras så att det anges att en marknadsmässig avgift 
skall tas ut för statliga garantier.  

• Utvärderingen av garantiverksamheten bör i huvudsak göras efter 
avgiftssättning. 

• En samordningsfunktion bör inrättas med syfte att utveckla en 
samlad riskredovisning för statens portfölj av garantier. 

• Reglerna för riskbegränsande åtgärder behöver klarläggas och 
preciseras. 

• En långsiktig översyn av styrsystemet för hanteringen av statens 
garantiportfölj behöver genomföras.  

 

Beslut i detta ärende har fattats av riksgäldsdirektören Thomas Franzén i 
närvaro av Ingrid Bonde, Lars Hörngren och Per Anders Bergendahl samt 
Stina Levin, föredragande. 
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