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Riksbanken stödjer ambitionen i EU:s rekonstruktions- och insolvensdirektiv och vidare i 
Rekonstruktionsutredningens betänkande att säkerställa att företag med ekonomiska 
problem har tillgång till effektiva förfaranden för att rekonstruera sin verksamhet. 
Riksbanken tillstyrker i stort de förslag som framförs i betänkandet och vill samtidigt 
kommentera några av förslagen. 
 
Väl utformade regler för företagsrekonstruktion kan fungera som ett effektivt alternativ till 
konkurs och därmed minska de samhällsekonomiska kostnaderna som konkurser medför. 
För att företagsrekonstruktion ska fungera väl är det viktigt att företag tidigt vet att detta är 
ett möjligt alternativ, att åtgärder vidtas tillräckligt tidigt och att förfarandet hanteras av en 
kunnig rekonstruktör. Riksbanken tillstyrker därför förslagen att inrätta en permanent 
nationell rådgivningstjänst för företag så att rekonstruktion kan inledas tidigare än idag och 
att skärpa kraven på vem som ska få utses till rekonstruktör. 
 
Riksbanken anser vidare att i ett samhällsekonomiskt perspektiv kan det skärpta 
livskraftstestet vara mer effektivt än tidigare krav, eftersom det minskar risken för att 
resurser används på en rekonstruktion som löper stor risk att misslyckas. Sannolikheten att 
rekonstruktioner lyckas ökar därigenom och de företag som inte klarar livskraftstestet kan i 
stället avvecklas t.ex. genom ett konkursförfarande. 
 
Riksbanken ställer sig också bakom förslaget att transaktioner där vissa finansiella 
instrument används som säkerhet även framöver ska vara undantagna från 
hävningsförbudet vid företagsrekonstruktion. Flera standardavtal på 
finansmarknadsområdet innehåller villkor som kopplar rekonstruktionsförfaranden till 
uppsägning och så kallad nettning. Riksbanken anser i detta sammanhang att 
förutsättningarna för tillämpning av sådana villkor inte bör ändras utan närmare utredning. 
 
Riksbanken noterar samtidigt att bestämmelsen om ackord i 8 kap. 6 § lag (1988:1385) om 
Sveriges riksbank bör anpassas om utredningens förslag på ändringar i uttryckssättet på 
detta område ska införlivas i svensk lag. Det gäller uttrycken ”skulduppgörelse” i en 
rekonstruktionsplan samt ”offentlig skulduppgörelse” som enligt utredningen bör 
komplettera det idag använda begreppet ”ackord”.  
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Vidare anser Riksbanken att det bör införas en bestämmelse som bryter den sekretess som 
annars kan gälla enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) för uppgifter som 
en myndighet kan behöva lämna ut i samband med ett rekonstruktionsförfarande och 
offentlig skulduppgörelse. Allmänna sekretessbrytande bestämmelser i t.ex. 10 kap. OSL är 
inte nödvändigtvis tillräckliga i sådana situationer.  
 
Riksbanken noterar avslutningsvis att betänkandet innehåller en relativt begränsad analys 
vad gäller förslagens ekonomiska konsekvenser för borgenärer. Det är enligt Riksbankens 
mening önskvärt att komplettera utredningens slutsatser med en mer utförlig 
konsekvensanalys som exempelvis beskriver hur kreditinstitut i egenskap av borgenärer kan 
påverkas av förslaget om en snabbare väg till skuldnedskrivning.  
 
 
Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschef Olof Sandstedt efter föredragning av 
juridisk rådgivare Anna Engquist och ekonom Martin Regnér. 
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