
Ed. 203. Tillaga til ályktunar [179. mál]
um skipun rannsóknarnefndar samkv. 39. gr. stjórnarskrárinnar til að rannsaka viðskipti
Hafskips hf. og Útvegsbanka Íslands, öll viðskipti Hafskips við innlend og erlend fyrirtæki
og viðskipti annarra skuldugra stórfyrirtækja við ríkisbankana þrjá.

Flm.: Skúli Alexandersson, Ragnar Arnalds, Helgi Seljan.

Efri deild Alþingis ályktar að kjósa sjö manna rannsóknarnefnd samkv. ákvæðum 39.
gr. stjórnarskrárinnar.

Verkefni rannsóknarnefndarinnar séu:
1. Að rannsaka öll viðskipti Hafskips hf. við Útvegsbanka Íslands á s.l. 10 árum, þar á

meðal dagsetningar, upphæðir og veð lána og umfjöllun bankans um þau, eftirlit með
rekstri og bókhaldi fyrirtækisins og sannleiksgildi þeirra skýrslna sem Hafskip hf. lét
Útvegsbankanum í té.

2. Að rannsaka öll viðskipti Hafskips hf. við innlend og erlend fyrirtæki í því skyni meðal
annars að sannreyna upplýsingar um að fjármunir hafi verið fluttir út úr fyrirtækinu og
til annarra fyrirtækja í eigu stjórnenda Hafskips, kanna staðhæfingar um að blekkingum
og fölsunum hafi verið beitt í bókhaldi Hafskips og kanna einnig öll önnur atriði sem
snerta viðskipti og reikningshald Hafskips.

3. Að rannsaka öll afskipti ráðherra, alþingismanna og annarra forustumanna í
stjórnmálum, svo sem fyrrum starfsmanna fulltrúaráða og formanna flokksfélaga og
kjördæmissambanda, af málefnum Hafskips á liðnum árum í því skyni að leiða í ljós
hvort sannar eru ásakanir um að fyrirtækið hafi á beinan eða óbeinan hátt notið
velvildar og fyrirgreiðslu pólitískra áhrifaaðila.

4. Að rannsaka skuldastöðu helstu stórfyrirtækja sem meiri háttar lán hafa fengið frá
ríkisbönkunum þremur og skal í þeirri athugun tekið mið af: a. sérstakri aukningu lána
til einstakra fyrirtækja á s.l. tveimur árum og veðum þeirra lána; b. skuldastöðu þeirra
10 fyrirtækja sem skuldugust eru við hvern ríkisbankanna, alls 30 fyrirtæki; c.
ábendingum frá bankaeftirlitinu um hvaða fyrirtæki beri að athuga sérstaklega.
Rannsóknarnefndin skal einnig kanna aðra þætti þessara mála eftir því sem henni þykir

ástæða til og nauðsynlegt reynist.
Í samræmi við ákvæði 39. gr. stjórnarskrárinnar skal rannsóknarnefndin hafa í störfum

sínum fullan rétt til allra upplýsinga frá opinberum aðilum, fyrirtækjum og einstaklingum
eftir því sem nauðsynlegt reynist. Fundir rannsóknarnefndarinnar skulu haldnir í heyranda
hljóði.

Rannsóknarnefndin skal hafa heimild til að ráða í sína þjónustu sérfræðinga, svo sem
lögfræðinga, rekstrarfræðinga og bókhaldsfræðinga, eftir því sem nauðsynlegt reynist og skal
kostnaður við störf nefndarinnar greiðast úr ríkissjóði.

Rannsóknarnefndin skal mánaðarlega skila Alþingi bráðabirgðaskýrslum um störf sín
og lokaskýrslu eigi síðar en innan fjögurra mánaða frá samþykkt þessarar ályktunar.

Kjósi neðri deild sams konar rannsóknarnefnd skulu nefndirnar vinna saman að
athugun þessara mála.

Greinargerð.
Undanfarna daga og vikur hafa sífellt fleiri þættir Hafskipsmálsins svonefnda komið

~ram í dagsljósið. Hér er um að ræða stærsta gjaldþrotamál í sögu lýðveldisins. Útvegsbanki
Islands hefur tapað svo miklum fjármunum að eigandi bankans, almenningur í landinu,
verður að leggja fram verulega fjármuni til styrktar bankanum. Jafnframt hafa birst í



fjölmiðlum frásagnir manna, sem gegnt hafa stjórnunarstörfum á vegum Hafskips, um að
verulegt misferli hafi átt sér stað í rekstrinum, svo sem tilflutningur á fjármagni frá félaginu
til annarra fyrirtækja í eigu stjórnenda Hafskips, falsanir á bókhaldi, lúxuseyðsla og ýmislegt
annað sem er stórlega vítavert hjá fyrirtæki sem fengið hefur hundruð milljóna að láni frá
banka í eigu þjóðarinnar. Vitað er að margir forustumenn Sjálfstæðisflokksins, á Alþingi, í
ríkisstjórn, í flokksfélögum. fulltrúaráðum og kjördæmasamböndum, hafa gegnt trúnaðar-
og ábyrgðarstörfum á vegum Hafskips og vekur það margvíslegar spurningar um hugsanlega
misnotkun á pólitískri aðstöðu. Einnig bendir margt til þess að mörg önnur fyrirtæki skuldi
þeim þremur viðskiptabönkum, sem alfarið eru í eigu þjóðarinnar, verulegar fjárhæðir án
þess að rekstur eða veðhæfi fyrirtækjanna séu örugg og gæti Hafskipsmálið því verið
upphafið að fleiri hliðstæðum málum.

Þingflokkur Alþýðubandalagsins telur nauðsynlegt að Alþingi noti ákvæði 39. gr.
stjórnarskrárinnar til að rannsaka alla þætti þessara mála og verði sú rannsókn með þeim
hætti að allur almenningur geti fylgst með þeim upplýsingum og atriðum sem fram kunna að
koma við athugun málsins. Hér er slíkt stórm ál á ferðinni að trúnaður milli þings og þjóðar
og traust almennings á meðferð opinberra fjármuna krefjast þess að málið verði rannsakað í
botn á sýnilegan og sannanlegan hátt.

Nánari grein verður gerð fyrir þessari tillögu um kosningu rannsóknarnefndar í
framsöguræðu.


