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Inledning
Det svenska finansiella systemet har under de senaste åren känneteck-
nats av ökade ekonomiska problem och en minskning av kreditvoly-
men. Kreditförlusterna har ökat successivt. Problemen är inte unika för
Sverige. Liknande problem har tidigare uppstått i bl.a. Norge, Dan-
mark och USA och under senare tid också i Japan och Finland. De
bakomliggande orsakerna har i huvudsak varit desamma. Den starka
och långvariga internationella högkonjunkturen under mitten och slu-
tet av 1980-talet i kombination med avregleringar av de inhemska mark-
naderna har varit bidragande orsaker till att kredit- och fastighetsmark-
naderna kommit ur balans. Skuldsättningsgraden ökade och priserna
på fastighetsmarknaden steg till orimliga nivåer. I många länder fördes
en expansiv stabiliseringspolitik som bidrog till denna utveckling.

I Danmark är problemen numera inte av samma omfattning men i
Sverige, Norge och Finland tenderar problemen att öka och bestå ett
antal år framöver. I den uppkomna situationen har statliga ingrepp
befunnits nödvändiga så att den grundläggande stabiliteten och funk-
tionsförmågan i det finansiella systemet bevaras. I Danmark, Norge,
Finland och Sverige har staten på olika sätt beslutat om stödåtgärder för
att säkra kreditinstitutens åtagande.

Samtidigt med denna finansiella kris står det finansiella systemet mitt
i en betydande omvälvning med en rad starka drivkrafter, bl.a. avreg-
lering, internationalisering, elektronikens och kommunikationstekno-
logins utveckling samt förändringar i samhällsekonomin. Detta påver-
kar strukturen och konkurrensen på finansmarknaden liksom skydds-
intressena och målen för tillsynen. Den offentliga kontrollen av finans-
marknaden har blivit allt viktigare.

Utgångspunkter
I riksdagens allmänpolitiska debatt i början av innevarande år (snabb-
protokoll 1992/93:60) väckte den finansiella krisen heta känslor. Vissa
debattörer ansåg att krisen utvecklats till en allvarlig medborgerlig för-
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troendefråga som riskerar att undergräva tilltron inte bara till finans-
marknaden utan även till rättssamhället. Därför får inte någon av de
ansvariga komma undan. Granskningen av bankträsket måste leda till
straff, skadestånd, hävning av fallskärmsavtal och »sparken« från
misskötta tjänster. Olönsamma svenska banker skall avvecklas med
garanti för kunderna. Inkompetensen i bankerna angavs som en viktig
orsak bakom krisen. Vidare angavs bl.a. att bankerna sedan några år
kraftigt vidgat sina räntemarginaler och att det nu skulle vara ett kon-
struktivt bidrag till den ekonomiska utvecklingen om bankerna tänker
om och sänker räntenivån på utlåningen för att på så sätt bidra till ökad
tillväxt och minskad arbetslöshet.

Avregleringen av finansmarknaden har inneburit att politikerna inte
kan styra marknaden på sätt som tidigare varit möjligt. I takt med
avregleringen har den finansiella lagstiftningen ändrats så att tillgån-
gen till marknaden och verksamhetsförutsättningarna på denna skall
borga för ökad konkurrens och en sundare marknad. Med hänsyn till
marknadens betydelse ges dock inte en fri tillgång till denna. Genom
auktorisationer och tillstånd förbehålls vissa verksamheter på markna-
den de aktörer som uppfyller vissa krav. Staten har påtagit sig ett ansvar
att kontrollera finansmarknaden.

Den offentliga kontrollen har varit viktig och har bl.a. utgjort en av
anledningarna till att allmänheten har kunna känna förtroende för
marknaden. Mycket tyder på att allmänheten uppfattat denna kontroll
såsom en garanti för att verksamheten på finansmarknaden är sund och
säker. Så har t.ex. svenska staten vid allmän domstol blivit stämd att
utge skadestånd i anledning av Försäkringsaktiebolaget Njords kon-
kurs. Grunden för yrkandet är att staten genom fel eller försummelse
vid myndighetsutövning bestående i påstådda otillräckliga instruktio-
ner samt påstådd bristande kontroll och tillsyn vållat käranden skada.
Fråga är således vilka krav som kan ställas på det allmänna vid full-
görandet av kontrollverksamheten? Den offentliga kontrollen har för
aktörerna på marknaden och för övriga allmänheten utgjort en viktig
förutsättning för deras förhållande till och handlande på olika delar av
finansmarknaden. Den offentliga kontrollen kan sägas vara ett utflöde
av det ansvar staten anser sig ha på marknaden.

Den finansiella krisens utbrott har gett anledning till självrannsakan
på många håll. Kunde krisen ha förutsetts i god tid före utbrottet?
Finanskrisen är en kris på macronivå och måste tillskrivas ett antal



Den offentliga kontrollen av finansmarknaden 655

samverkande samhällsekonomiska faktorer. Utan att närmare analy-
sera orsakerna till krisen har denna — med hänsyn till vad jag ovan
nämnt — ställt den offentliga kontrollen i fokus. Jag har själv ställt mig
följande frågor som jag finner intressanta för en fortsatt diskussion.

— I vad består den offentliga kontrollen av finansmarknaden?
— Hur har ramen för denna kontroll bestämts och hur har den kom-

mit till uttryck i lag eller annan författning?
— Hur utövas denna kontroll och vilket ansvar och vilka befogenheter

tillkommer staten?

Den offentliga kontrollen av finansmarknaden har i huvudsak anför-
trotts särskilda tillsynsmyndigheter. I Danmark, Norge och Sverige har
tillsynsfunktionerna över bank-, försäkrings- och värdepappersmarkna-
derna samlats inom en myndighet; nämligen Finanstillsynet, Kredittill-
synet respektive Finansinspektionen. I Finland kontrolleras bank- och
värdepappersmarknaderna av bankinspektionen. Tillsynen över försäk-
ringsmarknaden utövas av Socialdepartementet. För en fullständig och
effektiv kontroll krävs naturligtvis även ett samspel mellan inspektions-
myndigheterna och centralbankerna samt andra myndigheter såsom
t.ex. konkurrensverket, konsumentverket, polis- och åklagarmyndighe-
terna m.fl. När jag i det följande går in på de ovan ställda frågorna
utgår jag främst från den kontroll som tillsynsmyndigheten utövar.
Utgångspunkt kommer att tas i de förhållanden som gäller på den
svenska marknaden men som troligtvis har motsvarigheter i övriga nor-
diska länder och därmed förhoppningsvis är av intresse.

Statens ansvar för finansmarknadens funktionsduglighet
Tidigare har jag påstått att staten har ett ansvar för finansmarknadens
funktionsduglighet. Insikten om att finansiella störningar kan få allvar-
liga samhällsekonomiska följder har gjort att staten tagit detta ansvar.
Av denna anledning är de finansiella marknaderna föremål för en om-
fattande lagreglering och offentlig tillsyn som syftar till att förhindra
uppkomsten av störningar som kan skada det finansiella systemets
funktionsduglighet. Staten har således främst genom Finansinspektio-
nen tagit på sig rollen som övervakare av det finansiella systemet. Därtill
har statsmakterna — formellt genom Riksbankens roll som »lender of
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last resort« — tagit ett ansvar för att upprätthålla likviditeten i det
finansiella systemet.

Den offentliga tillsynen och hela regelsystemet på finansmarknaden
är präglat av grundsynen att stabiliteten i det finansiella systemet —
främst den del som rör betalningstjänster — är av ett så vitalt samhälls-
intresse att staten måste ta ett långtgående ansvar för detta. Genom det
gällande regelsystemet, vilket värnar flera skyddsintressen, upprätthålls
indirekt även allmänhetens förtroende för marknaden; något som är av
avgörande betydelse för att marknaden skall fungera.

För att den svenska finansmarknaden på ett godtagbart sätt skall
kunna fylla sin funktion i det integrerade europeiska finanssystemet
har Sverige åtagit sig att genom sin tillsynsmyndighet ha en effektiv
kontroll av marknaden. Ett nära samarbete och uppgiftsutbyte mellan
välrustade tillsynsmyndigheter är en hörnsten i detta system.

Definition av tillsynens mål och uppgifter
Den finansiella lagstiftningen har under senare år varit föremål för en
omfattande översyn och förnyelse. Vad gäller bestämmandet av ramen
för den rättsliga tillsynsuppgiften har dock inte mycket förändrats. Be-
skrivningen i olika författningar av tillsynens mål och uppgifter är den-
samma trots den omfattande finansiella utvecklingen. I samband med
sammanslagningen den 1 juli 1991 av Bankinspektionen och Försäk-
ringsinspektionen diskuterades den finansiella tillsynens organisation.
Tillsynens innehåll har dock inte varit föremål för ett samlat övervä-
gande.

På vilket sätt har den offentliga kontrollens innehåll beskrivits i lag
eller annan författning? Vid en genomgång av lagstiftningen på den
finansiella området kan konstateras att det materiella innehållet i till-
synsreglerna är mycket likartat. Syftet med den offentliga kontrollen
uppges vara att Finansinspektionen skall se till att en sund utveckling av
verksamheten främjas i en bank, ett försäkringsbolag, ett kreditmark-
nadsbolag eller annat institut som står under inspektionens tillsyn. I
lagen (1985:571) om värdepappersmarknaden sägs att inspektionen
skall övervaka efterlevnaden av bestämmelserna i denna lag. Därmed
bör förstås att inspektionen skall se till att handel med och förvaltning
av fondpapper bedrivs så att allmänhetens förtroende upprätthålls och
enskilda kapitalinsatser inte otillbörligen äventyras. De lagbestämmelser
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som anger syftet med den offentliga kontrollen har med andra ord
utformats mycket vagt och allmängiltigt.

I EG:s första och andra banksamordningsdirektiv har ett sund-
hetskrav intagits vad gäller ett kreditinstituts ledning, administration,
redovisning och internkontroll. Förutom direkt verkande regler om
t.ex. krav på kapitaltäckning och begränsning av stora engagemang
gäller för svenska banker och kreditmarknadsbolag det övergripande
kravet på att verksamheten skall drivas på ett sunt sätt (proposition
1992/93:89). I förarbetena till bankrörelselagen och kreditmarknads-
bolagslagen sägs att detta krav skall gälla generellt och inte enbart på de
områden som anges i nämnda EG-direktiv. Härigenom, sägs det, knyter
man an till motsvarande krav inom Finansinspektionens övriga tillsyns-
områden.

Vad innebär kravet på sund verksamhet? Sundhetskriteriet synes ha
tagits som någonting självklart och finns inte utvecklat och beskrivet på
många ställen i de olika lagarnas förarbeten. I den nyss nämnda pro-
positionen 1992/93:89 har sundhetskriteriet dock berörts vad gäller
bankers och kreditmarknadsbolags verksamhet. Kravet på sund verk-
samhet anges här bl.a. innebära att instituten skall se till att deras or-
ganisation, arbetsmetoder och beslut baseras på noggranna och tillräck-
ligt långsiktiga bedömningar. De måste också se till att deras expo-
nering för olika typer av risker ligger inom rimliga gränser. I kravet på
sund verksamhet ligger också att man skall ta skälig hänsyn till kunder-
nas, och då främst konsumenternas, intressen. För att få en god
överblick över marknaden och de valmöjligheter som där finns skall
kunderna ges en adekvat information om priser och andra villkor, vil-
ket kan främja konkurrensen på marknaden.

Förutom de regler som anger den offentliga kontrollens syfte finns
en grupp av bestämmelser som reglerar kontrollens utövande. Den sker
formellt med ledning av till Finansinspektionen insända handlingar
eller genom att undersökningar verkställs hos instituten. Till denna
grupp av regler kan också hänföras inspektionens rätt att utse revisorer,
vilket torde vara unikt för svenska förhållanden. En tredje grupp av
bestämmelser reglerar de ingripanden av olika slag som inspektionen
kan vidta.

I förordningen (1992:102) med instruktion för Finansinspektionen
sägs att inspektionen är central förvaltningsmyndighet för tillsynen över
finansiella marknader, kreditinstitut och det enskilda försäkringsvä-
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sendet. Inspektionens uppgift beskrivs så att den skall fullgöra vad som
ankommer på myndigheten enligt ett stort antal uppräknade lagar på
det finansiella området. Vidare sägs bl.a. att inspektionen i övrigt skall
verka för en sund utveckling på tillsynsområdet. I verksförordningen
(1987:1100) som skall tillämpas på inspektionen sägs att myndighetens
chef skall se till att verksamheten bedrivs författningsenligt och effek-
tivt och att den utvecklas och anpassas till de krav som ställs på den.
Styrelsen skall pröva om myndighetens verksamhet bedrivs effektivt
och i överensstämmelse med syftet med verksamheten.

Hur har då Finansinspektionen uppfattat sin uppgift? Om detta kan
läsas i den fördjupade anslagsframställning för budgetåren 1993/94 -
1994/95. Framställningen är skriven mot bakgrund av de myndighets-
specifika direktiv som regeringen fattade beslut om i mars 1992. I an-
slagsframställningen nämner inspektionen om tillsynens mål och upp-
gifter bl.a. följande:

Tillsynens mål och uppgifter definieras inte i något samlat regelverk utan fram-
kommer som ett resultat av den omfattande lagstiftningen på det finansiella områ-
det. Denna brist på precisering har måhända sin naturliga förklaring — tillsyns-
funktionen har inte på allvar satts på prov förrän under rådande finanskris. Dess
roll hade dessförinnan till största delen uppfattats som förvaltande och reviderande
i efterhand av redan fattade beslut.

Finansinspektionen har i sin anslagsframställning på ett enligt min me-
ning föredömligt sätt beskrivit de finansiella marknadernas utveckling
och de förändrade krav som ställs på den offentliga kontroll som in-
spektionen är satt att utöva. I det följande avsnittet kommer jag att
redogöra för hur Finansinspektionen i denna framställning uppfattat
det övergripande målet för tillsynen och sina olika verksamheter.

Finansinspektionens nuvarande tillsyn och verksamhet
Under de senaste åren har inriktningen på och metoderna för tillsynen
förändrats drastiskt. Numera sammanfattas de övergripande målen för
tillsynen i begreppen stabilitet, effektivitet och sundhet.

Stabilitetsmålet förutsätter t.ex. att inspektionen verkar för att enskilda
finansinstitut har en betryggande soliditet och, om fallissemang inträf-
far, att återverkningarna i det finansiella systemet i form av s.k. kedje-
effekter minimeras.
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Effektivitetsmålet innebär t.ex. att inspektionen skall verka för att det
finansiella systemet präglas av konkurrens, överskådlighet och god ge-
nomlysning, bl.a. vad gäller ränte- och prissättning samt redovisning.

Sundhetsmålet förutsätter att finansinstituten tillämpar sunda metoder i
sin verksamhet och att kunderna tillförsäkras ett gott konsumentskydd.

Om de nämnda målen uppnås kommer Finansinspektionen att bidra till
att allmänhetens förtroende upprätthålls för det finansiella systemet,
vilket kan anses utgöra det överordnade målet för verksamheten.

Så allmänt hållna riktlinjer för tillsynsverksamheten medger uppen-
bart att verksamhetens inriktning anpassas till skiftande yttre förutsätt-
ningar. Riktlinjerna kan tillämpas såväl under kris som under normala
förhållanden och de innebär att valet av arbetsmetoder är en grannlaga
uppgift för inspektionen. Inte minst gäller det att bedöma den svenska
allmänhetens och utländska aktörers reaktion på olika händelser, på
vidtagna åtgärder och på uteblivna åtgärder. Det innebär bl.a. att myn-
dighetens agerande har varierat under olika faser av ett utvecklings-
förlopp beroende på vilken psykologisk beredskap allmänheten kan
antas ha för olika händelser. Finansbolagskrisen, som började i septem-
ber 1990, krävde enligt Bankinspektionens mening kraftfulla insatser
för att få till stånd en »ordnad« avveckling av de involverade finansbo-
lagen. I annat fall hade allmänheten drabbats hårt ekonomiskt efter
decennier utan någon som helst förvarning om att fallissemang kan
inträffa också i det finansiella systemet. Förtroendefrågan stod i cen-
trum för myndighetens agerande i denna dramatiska inledning av fi-
nanskrisen.

Utvecklingen av finansbolagskrisen till en allmän finansiell kris har
inneburit att Finansinspektionen haft att ta ställning till ett stort antal
fallissemang och rekonstruktioner bland banker, finansbolag och andra
finansinstitut. Agerandet har därvid varierat mellan kraftfullt engage-
mang för att få till stånd en rekonstruktion till formella åtgärder i
samband med avveckling av institut. Ställningstagandena har hela tiden
skett mot bakgrund av strävandena att motverka en allmän förtroen-
dekris för det finansiella systemet i rådande extrema situation. Hän-
synen till banksektorns centrala roll har därvid naturligt stått i centrum,
men försäkringssektorn, värdepappersinstituten och finansbolagen har
gett anledning till liknande ställningstaganden.

Under den finansiella krisens förlopp har ett naturligt samspel
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utvecklats mellan Finansdepartementet, Riksbanken och Finansinspek-
tionen. Var och en har haft en mer eller mindre aktiv roll beroende på
omständigheterna.

Internationaliseringen av det finansiella systemet har självfallet vik-
tiga implikationer även för tillsynsmyndigheten. En sådan är att sam-
verkan med andra tillsynsmyndigheter ställer växande krav på harmo-
nisering av normgivningen mellan länderna och att enskilda tillsyns-
myndigheter måste ta ökad hänsyn till regelverk och praxis i andra
länder. Den nationella autonomin torde alltså minska även när det gäller
att formulera mål och definiera uppgifter för inspektionsmyndigheten.
Påtagligt är också att internationaliseringen inte synes leda till ytterli-
gare avregleringar utan snarare till upprätthållande av nya internatio-
nella överenskomna regelverk eller rekommendationer för aktörer och
marknadsplatser.

I denna internationella miljö måste Finansinspektionen ha kompe-
tens och handlingskraft att förutse kritiska utvecklingsprocesser och
förebygga sådana skadeverkningar i det finansiella systemet som kan
hota dess stabilitet, effektivitet eller sundhet och därmed nedsätta
allmänhetens förtroende för detsamma.

Finansinspektionen har följande traditionella verksamhetsgrenar:
auktorisation/tillståndsgivning, uppföljning/tillsyn och normgivning.

Auktorisations- och tillstånds givningen bestod tidigare i att mot bakgrund
av strikta regler se till att tillsynsobjektens verksamheter uppfyllde väl
preciserade objektiva kriterier. Numera ges instituten betydande möj-
ligheter att välja hur verksamheten och organisationen skall byggas
upp. Kvalitetskraven kan uppfyllas på flera olika sätt och några preci-
serade objektiva kriterier kan därför inte längre tillämpas. Ett stort
antal kvalitetsbedömningar skall sammanvägas.

Genom avregleringen har skapats större rörelseutrymme för
aktörerna på marknaden såväl vad gäller verksamhet som organisation.
Kraven på uppföljnings-1 tillsynsarbetet har skärpts. Helt andra krav ställs
på inspektionens analysförmåga och uppgiftsunderlag när tillsynsupp-
giften alltmer består i att bedöma den totala risksituationen och kvali-
teten i de olika tillsynsobjektens verksamhet.

Normgivningen har blivit en alltmer central funktion. Lagstiftningen
på det finansiella området skrivs i större utsträckning i form av ram-
bestämmelser avsedda att utfyllas av föreskrifter, råd och beslut av
finansinspektionen. Normgivningen gäller inte bara rörelseregler och
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marknadsregler utan också kvalitetskrav, organisationsprinciper och
redovisningsprinciper. Normföreskrifterna bör vara neutralt skrivna
och utformade i nära samarbete med branschorganisationer och mark-
nadsplatser.

Synpunkter
Finansinspektionen har av statsmakterna lämnats en i lagform given
uppgift att utöva tillsyn över institut och verksamheter på finansmark-
naden. Uppgiften rymmer flera olika moment såsom auktorisation och
tillståndsprövning, normgivning, uppföljning av inrapporterade upp-
gifter, platsundersökningar m.m. Med dessa uppgifter följer även i lag
reglerade befogenheter. Utöver dessa konkreta uppgifter och befogen-
heter skall inspektionen se till så att verksamheterna på finansmarkna-
den drivs i sunda former. Inom ramen för denna oprecisa tillsynsupp-
gift har inspektionen använt arbetsformer som ej ryms inom de for-
mella maktmedlen.

Den offentliga kontrollen har för samhället och medborgarna en
särskilt viktigt funktion. Jag finner det därför anmärkningsvärt att så
lite sagts i lagstiftningsförarbeten eller i statsmakternas officiella direk-
tiv om vad den offentliga kontrollen skall omfatta, om hur kontrollen
skall utövas och vilket ansvar och vilka befogenheter som följer med
denna kontrolluppgift. Något tillspetsat kan man påstå att den offent-
liga kontrollen har blivit beroende av den kompetens och de ambitioner
som inspektionsmyndigheten vid varje tid besitter och att inspektions-
myndigheten tar sig de befogenheter som den anser vara nödvändiga
för att lösa tillsynsuppgiften.

Statsmakterna har ett långtgående ansvar för att de finansiella mark-
naderna fungerar på ett tillfredsställande sätt. Det borde därför ligga i
statsmakternas intresse att på ett mera handfast sätt lägga fast ramen
för den offentliga kontrolluppgiften. Detta skulle kunna ske i förord-
ningen med instruktion för Finansinspektionen eller i mera utförliga
lagstiftningsförarbeten. Härigenom tydliggörs inspektionens ansvar och
statsmakterna säkerställer att inspektionen agerar kraftfullt i enlighet
med givna direktiv. En intressant fråga är hur långt den offentliga
kontrollen och därmed statens ansvar sträcker sig. Omfattar den of-
fentliga kontrollen bara sådana förhållanden som kan få direkta kon-
sekvenser för betalningsväsendet eller omfattar den också bankers och
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andra kreditinstituts förmåga att ge allmänna råd i olika frågor eller
förmåga att utföra ett givet uppdrag på ett kompetent sätt?

Allmänheten har ett berättigat intresse av att få en tydligare beskriv-
ning av hur långt statsmakternas ansvar på finansmarknaden sträcker
sig för att verksamheten skall utvecklas i sunda former. En offentlig
kontroll som i olika avseenden inte visar sig motsvara allmänhetens
förväntningar, skapar inte ett förtroendefullt förhållande till markna-
den.

Marknadens aktörer har även de ett befogat intresse av att verksam-
hetsförutsättningarna är klara och tydligt formulerade. Dessa skall
kunna utläsas av lagtext eller motiv. För en stabil och sund verksamhet
krävs att dessa förutsättningar inte ändras från tid till annan.

Sist men inte minst måste det vara väsentligt för Finansinspektionen
att få sina arbetsuppgifter och befogenheter tydligare beskrivna.

Finansinspektionen har i sin tidigare nämnda anslagsframställning
uppgett att innebörden av tillsynsbegreppet aldrig en gång för alla kan
preciseras utan innebörden blir beroende av de omständigheter som
råder vid varje tidpunkt. Jag delar inte denna uppfattning. Ramen för
den rättsliga tillsynsuppgiften bör vara vid. Finansinspektionen bör så-
ledes ges vidsträckta möjligheter och befogenheter. Den makt som ges
inspektionen skall den utöva på ett klokt och omdömesgillt sätt. Jag är
dock medveten om att ramen inte kan anges exakt, men den bör och
kan preciseras på ett helt annat sätt än vad som för närvarande görs.
Den nuvarande bestämningen genom en slentrianmässig hänvisning till
ett sundhetskrav som från tid till annan ges olika innebörd gagnar på
intet sätt stabiliteten på marknaden utan skapar en osäkerhet hos dem
som på olika sätt berörs av finansmarknaden. Osäkerheten kan också
innebära att inspektionen inte löser sin uppgift med kraft, kontinuitet
och med en klar strategi.

Finansinspektionen har under två år kraftigt förändrat sin organisa-
tion och sina arbetsmetoder för att bättre möta de krav som framtiden
ställer och som redan har gjort sig starkt märkbara. Denna omvand-
lingsprocess som sålunda inletts och som nu fullföljs i ett ökat tempo är
viktig men kan inte vara en fråga endast för inspektionen. Nya tillsyns-
insatser kan förutsätta utökade befogenheter för inspektionen. Omfatt-
ningen och inriktningen av den offentliga kontrollen bör vara föremål
för överväganden i samband med ny eller förändrad lagstiftning på det
finansiella området.
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Den offentliga kontrollen har hittills reglerats utifrån de olika insti-
tuten på marknaden. Som Finansinspektionen funnit måste den ha
kompetens och handlingskraft att förutse kritiska utvecklingsprocesser
och förebygga skadeverkningar i det finansiella systemet vilka kan hota
systemets stabilitet, effektivitet eller sundhet. Inspektionens uppgifter
har förändrats så att de i allt större grad kommit att bestå i att bedöma
den totala risksituationen och kvaliteten i en viss verksamhet eller på en
viss marknad. Genom den hittillsvarande »institutinriktade« tillsynen
finns risk för att dessa enligt min mening mera betydelsefulla frågor
kommer i bakgrunden.

Ett område som kan sägas ha kommit något i bakgrunden är betal-
ningsväsendet; ett område som egentligen bär upp och motiverar den
offentliga tillsynen. Under senare år har det skett stora förändringar
inom betalningssystemen världen över. Stora volymer hanteras och ny
teknik utnyttjas. Vikten av att ha insikt om förändringarna i betalnings-
systemet och vikten av att förstå och bemästra dess risker är en uppgift
bl.a. för Finansinspektionen. Området kanske främst är en angelägenhet
för Riksbanken som enligt riksbankslagen skall »främja ett säkert och
effektivt betalningsväsende«. I en tillsynsfråga som är så grundläggande
och principiellt viktigt som denna bör ett formaliserat samråd mellan
Finansinspektionen och Riksbanken införas i förordningen med instruk-
tion för Finansinspektionen.

Till sist vill jag ta upp en annan fråga med anknytning till omfatt-
ningen av den offentliga kontrollen. Är Finansinspektionens informella
arbetsformer i samband med finansbolagskrisen och det tidigare
nämnda Njord-ärendet förenliga med principerna för förvaltningsför-
farandet på området? Särskilt på bank- och försäkringsområdena har
Finansinspektionen sedan länge framgångsrikt bedrivit sitt arbete med
bl.a. betydande inslag av informella kontakter med de berörda företa-
gen. Inspektionen har i vissa fall mera formlöst tagit sig an problemen
och har även initierat vissa lösningar utan att formella beslut från in-
spektionens sida har fattats. Så har skett i ett stort antal fallissemang och
rekonstruktioner. Frågan har varit föremål för diskussion och det har
därvid nämnts att det kan uppkomma intressekonflikt, dubbelställning
och integritetsproblem för inspektionen vid användande av dessa in-
formella arbetsformer.

Justitiekanslern (JK) berörde denna fråga i samband med gransknin-
gen av Finansinspektionens tillsyn av Försäkringsaktiebolaget Njord
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(JK:s beslut dnr 4353-91-20, refererat i vissa delar i Förvaltningsrättslig
tidskrift 5/92 s. 506 ff). Frågan om Finansinspektionens deltagande i
rekonstruktionsarbetet har varit förenligt med inspektionens författ-
ningsenliga uppgifter skall enligt JK bedömas mot bakgrund av de
syften som enligt statsmakternas beslut bär upp inspektionens verksam-
het. Tillsynen av försäkringsbolagen skall tillgodose flera syften. Hur
eventuella konflikter mellan dessa syften skall bedömas besvaras inte
närmare i lag eller förarbeten. Det är alltså inte givet hus dessa syften
skall vägas mot varandra i en uppkommande faktisk situation. Ett visst
utrymme måste finnas för olika värderingar i denna fråga. JK har fun-
nit att Finansinspektionens bedömning att gå in i rekonstruktionsarbe-
tet får anses ligga inom ramen för inspektionens befogenheter.

Som JK påpekat i sitt beslut kan vissa integritetsproblem uppkomma
som en följd av ett sådant engagemang. Uppenbara och allvarliga bri-
ster som enligt lag skall föranleda inspektionens ingripande kan komma
att stå opåtalade under längre tid. Allmänhetens tilltro till lagstiftnin-
gen och inspektionen kan i efterhand komma i allvarlig fara om inte
stadgad procedur iakttas. Beroende på vilka förslag och åtgärder som
inspektionen för fram till behandling i diskussionerna kring ett rekon-
struktionsarbete kan det vidare uppstå konflikter och oklarhet kring
den roll inspektionen egentligen har i sammanhanget. Inspektionen
kan få svårt att undvika misstankar om dubbelställning och bristande
integritet. Det kan vara svårt att förena rollen som kontrollör med att
uppfattas som en aktör i frågan. Det kan inte uteslutas att en situation
uppstår där det kan bli svårt att i efterhand bedöma om inspektionen
utövat myndighet i offentligrättslig mening eller agerat så att den i
realiteten kunnat uppfattas närmast som en part i en ren förhandlings-
situation — något som ligger helt utanför ramen för den rättsliga till-
synsuppgiften.

Finansinspektionen måste enligt min mening kunna utgöra ett forum
för informella diskussioner om hur ett instituts problem skall kunna
lösas i en krissituation. Inspektionen bör dock inte initiera eller själv
komma med förslag till lösningar. Ett sådan handlingssätt ligger utanför
inspektionens roll som kontrollör och kan — vid en misslyckad rekon-
struktion — leda till ett mycket vittgående ansvar för staten.


