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Till regeringen
Finansdepartementet
103 33 Stockholm

Effektiv kredithantering i staten - förslag till en modell för ökad eko-
nomisk kontroll av statens långivning

Riksrevisionsverket (RRV) och Riksgäldskontoret fick i slutet av 1995
regeringens uppdrag att utreda vissa frågor kring statens garanti- och låne-
verksamhet. Utifrån utredningens förslag beslutade riksdagen hösten 1996
om principerna för en ny modell för garantigivningen.

Enligt förordningen (1996:311) med instruktion för Riksgäldskontoret ska
Riksgäldskontoret samordna och meddela föreskrifter och allmänna råd för
andra myndigheters verksamhet med statliga lån till näringslivet samt följa
omfattningen av och kostnaderna för sådan verksamhet. Regleringsbrevet
för Riksgäldskontoret utvecklar detta så att kontoret ska tillse att låneverk-
samheten i myndigheter under regeringen bedrivs på ett effektivt sätt.

I maj 1997 fick Riksgäldskontoret genom ett regeringsbeslut (Fi 97/6842) i
uppdrag att under 1997 fullfölja utredningsarbetet rörande den statliga ga-
rantiverksamheten och att göra en inventering av statliga lån till näringsli-
vet. Inventeringsrapporten lämnades i december 1997.

En ytterligare uppgift, vilken också angetts i budgetpropositionen
1998/99:1, var att lämna förslag till regeringen beträffande hur lån till nä-
ringslivet bör hanteras med avseende på registersystem, värdering av kre-
ditrisk och ansvarsfördelning. Det är detta uppdrag som nu avrapporteras i
form av förslag till ny modell för den statliga långivningen.

 Omläggningen till nytt system föreslås bli genomförd den 1 januari 2001
då också en ny garanti- och låneförordning föreslås träda i kraft. Den nya
modellen föreslås gälla all statlig långivning, både till näringslivet och till
privatpersoner och både till låntagare inom och utom landet.
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 Studiemedelssystemet har nyligen varit föremål för utredning och mot
denna bakgrund föreslås att den nya garanti- och låneförordningen inte ska
gälla för CSNs studielångivning. Principerna i den nya modellen bör dock
gälla all statlig långivning och således på sikt även för CSNs utlåning inom
studiemedelssystemet.

 I avvaktan på att ställning tas till Riksgäldskontorets förslag till ny låne-
modell anser Riksgäldskontoret att ett lämpligt första steg mot en förbätt-
rad hantering av statens lån är att gå igenom den befintliga lånestocken och
pröva om vissa lån kan återbetalas och om villkoren för vissa lån kan pre-
ciseras. Förändringar av det administrativa ansvaret för vissa lån kan också
komma att aktualiseras.
 
 Riksgäldskontoret hemställer därför om regeringens uppdrag att tillsam-
mans med resp låneförvaltande myndighet gå igenom utestående lån.

Beslut i detta ärende har fattats av riksgäldsdirektören Thomas Franzén i
närvaro av chefen för garantiavdelningen Per Anders Bergendahl samt
Brita Hammar och Håkan Tiderman, föredragande.

Thomas Franzén
Håkan Tiderman


