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EUROPEISKA CENTRALBANKEN

BEDRÄGERIBEKÄMPNINGSKOMMITTÉN

ÅRSRAPPORT

1. Inledning

Under sitt andra år har Europeiska centralbankens bedrägeribekämpningskommitté (AFC)
fortsatt sin verksamhet i enlighet med Europeiska centralbankens beslut av den 7 oktober
1999 om bedrägeribekämpning (ECB/1999/5).

Ledamöterna i AFC kommittén, dr. Eric Ernst Nordholt, domare John L. Murray
och dr. Maria Schaumayer, som utnämndes genom Europeiska centralbankens
beslut av den 16 november 1999, fortsatte sitt arbete med John Murray som
ordförande.

Med beaktande av de uppgifter som tilldelas genom ECB:s beslut om
bedrägeribekämpning (ECB/1999/5), (se bilaga I) har AFC under
rapporteringsperioden från januari 2001 till februari 2002 utfört följande:

AFC har etablerat kontakt med direktoratet för internrevision vid ECB och
kontrollerat dess verksamhet rörande bedrägeribekämpning. Direktören för
internrevision överlämnade ett program för den ifrågavarande verksamheten och
informerade regelbundet AFC om dessa aktiviteter.

I arbetet med att övervaka direktoratet för internrevision ingick att ta ställning till
förslag och initiativ från direktoratet och, där det ansågs lämpligt, underströk AFC
och tog ställning till vilken prioritet och vikt dessa förslag skulle tillmätas.
2. Iakttagelser gjorda av Europeiska centralbankens bedrägeribekämpningskommitté

A. Med beaktande av ECB:s beslut om bedrägeribekämpning (ECB/1999/5) har
AFC under rapporteringsperioden gjort följande iakttagelser:

� det har inte upptäckts något fall av bedrägeri eller annan olaglig aktivitet till
skada för ECB:s ekonomiska intressen,

� det har inte funnits någon anledning till utredning avseende bedrägeri eller
annan olaglig aktivitet till skada för ECB:s ekonomiska intressen,

� det har inte funnits något fall då ECB:s ledning eller ECB:s beslutsfattande
organ har underlåtit att handla enligt rekommendationer i en fråga som rör
bedrägeribekämpning eller som rör respekt för tillämpliga normer eller ECB:s
uppförandekodex,

� det har inte funnits någon anledning att överlämna information till någon
medlemsstats rättsliga myndigheter,

� det har inte förekommit att anställda vid ECB eller någon annan person
informerat AFC om någon form av bedrägeri eller annan olaglig aktivitet till
skada för ECB:s ekonomiska intressen,



4

� det har inte inkommit några klagomål från anställda vid ECB till AFC som rör
någon åtgärd eller underlåtelse som har varit till skada eller men för honom
eller henne och vilken vidtagits av direktoratet för internrevision som en del av
den verksamhet som anges i ECB:s beslut om bedrägeribekämpning
(ECB/1999/5).

B. Vad gäller respekten för relevanta interna bestämmelser eller ECB:s
uppförandekodex anser AFC att följande punkter särskilt bör beaktas:

1.1 Kontinuerlig verksamhet för att främja respekten för normer och kodexar.

Detta är en fråga som AFC ägnat mycket uppmärksamhet åt. Banken har,
tillsammans med direktoratet för internrevision, klart och tydligt försökt främja
en policy som går ut på att de normer och kodexar som etablerats av banken
strikt skall följas. Det är allmänt erkänt att upprättandet av normer och
uppförandekodexar inte i sig är någon garanti för att de frågor eller problem som
avses i dessa normer eller kodexar automatiskt löses, förebyggs eller undviks.
Att kodexar och normer konsekvent följs bedöms vara en viktig förutsättning för
att bibehålla förtroendet för finansinstitutens funktionsduglighet och integritet.
Bristande konsekvens kan äventyra riskkontrollens effektivitet. Dessutom kan
sådana regler åsidosättas, som, vid första anblick, bedöms vara överflödiga i
syfte att uppfylla målen om respekt före dessa, om vikten av dem inte till fullo
uppskattas. Det är givetvis väsentligt att det på alla nivåer inom ECB finns full
förståelse för samtliga kodexar och normer samt av hur viktiga de är. Om det
inte finns en allmän förståelse kan detta leda till avvikelser vad gäller hur de
genomförs eller respekteras. ECB är otvivelaktligen väl insatt i dessa
överväganden och har i och med sin policy som är inriktad på att inte bara
upprätta normer och uppförandekodexar utan att dessa också respekteras.

1.2 I detta sammanhang välkomnar AFC utnämningen av en rådgivare i etiska
frågor under 2001. Denne har till uppgift att ge personalen råd i frågor som rör
respekt för normer och kodexar samt etiska frågor. Ledamöterna i AFC har mött
rådgivaren och de har tillsammans diskuterat hans roll och uppgifter.

1.3 Med beaktande av möjligheten att införa ytterligare åtgärder i syfte att främja en
�kultur av respekt för normer och kodexar� har AFC tagit initiativet till
diskussioner med direktoratet för internrevision för att under kommande
månader granska frågan om det finns behov av ytterligare åtgärder som kan
främja respekten för normer och kodexar i linje med internationellt erkänd
praxis på området. Med denna praxis erkänns värdet av sådana åtgärder även om
inga särskilda problem skulle finnas i det avseendet.

2.1 Under 2001 infördes regler för ledamöterna i direktionen avseende kostnader för
representation, affärsresor och utgifter för telekommunikation samt riktlinjer för
handläggningen av dessa, såsom nämndes i förra årsrapporten. Detta har visat
sig vara ett positivt steg. Kostnaderna och utgifterna har granskats av
direktoratet för internrevision och en rapport med alla uppgifter därom har ställts
till AFC:s förfogande. Mot bakgrund av den och med hjälp av praktisk
erfarenhet samt genom den faktiska tillämpningen av de nya reglerna och
procedurerna rekommenderas ytterligare åtgärder för att förbättra effektiviteten i
tillämpningen av dessa regler och procedurer.
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2.2 I detta avseende godkänner och stöder AFC alla rekommendationer som
direktoratet för internrevision gör i rapporten och lämnar även en del egna
förslag. AFC anser framför allt att det nu vore lämpligt för den kommitté som
upprättades enligt artikel 11.3 i bankens stadga1 att granska dessa regler och
motsvarande riktlinjer för handläggning av dessa enligt rapporten för att, där så
behövs, klargöra eller utvidga dem. AFC har även rekommenderat direktoratet
för internrevision att i avsaknad av principen med �fyra ögon� skall det
säkerställa att fullständig och omfattande dokumentation alltid finns tillgänglig i
enlighet med artikel 6 i dessa regler. I det sammanhanget anser AFC det viktigt
att understryka att kontroller på �första nivå� tillämpas i enlighet med dessa
regler och riktlinjer. AFC anser även att sådan kontroll på första nivå bäst
placeras i en enhet som bara handlägger budgetfrågor, snarare än i en som även
har löpande administrativa uppgifter.

3.1 ECB behöver fortfarande utveckla och införa en särskild policy avseende
inventering och förvärv. AFC rekommenderar att en inventering av
�säkerhetsrelaterade objekt� skall prioriteras. Dessutom skall kontrollen av
tillgång till sådan utrustning regelbundet uppdateras och granskas i enlighet med
god praxis. Det är även viktigt att upprätta en inventarieförteckning över IT-
utrustning.

4.1 AFC har tagit emot rapporter med information om interna och externa
brandväggar utformade för att möjliggöra säker elektronisk kommunikation både
inom ECB och externt samt procedurer som är förknippade därmed. AFC
konstaterar att ytterligare åtgärder håller på att vidtas och att dessa, som en del
av en pågående process, kommer att stärka procedurerna för rutinmässiga e-
postmeddelanden.

C. AFC har kontaktats av bankens personalkommitté som önskar få klarlagt hur
personalen kan lämna konfidentiella meddelanden till AFC och hur AFC ska handlägga
sådana meddelanden. AFC ämnar i sitt svar göra ett praxisuttalande för att informera de
anställda om hur sådana meddelanden kommer att handläggas av AFC och framför allt
den vikt man lägger vid sådana konfidentiella meddelanden.

3. Slutsats

I sin årsrapport 2001 välkomnar AFC den löpande processen att upprätta interna
procedurer och kontroller i syfte att förhindra bedrägeri. Denna process fortsatte. AFC
är tillfreds med hur banken bemöter och tar itu med dessa frågor. AFC kommer att
fortsätta att granska dessa procedurer och kontroller samt, vilket tidigare sagts, överväga
på vilket sätt de kan förbättras.

Direktoratet för internrevision har spelat en viktig roll vad gäller respekt för normer och
kodexar och vikten av dess engagemang på alla områden, som direkt eller indirekt berör
kontroll och standarder, ska inte underskattas.

Direktoratet för internrevision, har i sin verksamhetsutövning under hela förra året
samarbetat med AFC och ställt all för AFC väsentlig information och dokumentation till
förfogande. AFC har även fått fullt samarbete och stöd av personal från andra
                                                                
1 Stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken. (Protokoll 18)
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avdelningar inom banken som AFC träffat för att diskutera ärenden relaterade till sin
verksamhet.

14 mars 2002

John L. Murray

ordförande i AFC

Maria Schaumayer Erik Ernst Nordholt

ledamot av AFC ledamot av AFC


