
Nd. 804. Frumvarp til laga [454. mál]
um breytingu á lögum nr. 864. júlí 1985, um viðskiptabanka.

(Lagt fyrir Alþingi á 110. löggjafarþingi 1987-88.)

1. gr.
Á eftir 1. málsl. 2. mgr. 5. gr. komi nýr málsliður svohljóðandi: Bönkum og

viðurkenndum fjármálastofnunum, sem eiga lögheimili og varnarþing erlendis, skal þó
heimilt að eiga á hverjum tíma samtals allt að 25% hlutafjár.

2. gr.
Í stað "Bankaráð setur og að fenginni umsögn bankastjórnar almennar reglur um

lánveitingar bankans sem sendar skulu bankaeftirlitinu." í 4. mgr. 21. gr. komi: Bankaráð
setur og að fenginni umsögn bankastjórnar almennar reglur um lánveitingar og ábyrgðir
bankans, þar með um hámark lána til einstakra lántakenda og tryggingar fyrir lánum.
Reglur þessar skal endurskoða eigi sjaldnar en árlega og skulu þær sendar bankaeftirlitinu
sem láta skal í té álit á þeim hverju sinni.

3. gr.
2. mgr. 33. gr. hljóði svo:
Bankaráðsmenn skulu ekki taka þátt í meðferð máls er varðar viðskipti þeirra sjálfra

eða fyrirtækja sem þeir eiga hlut í, sitja í stjórn hjá, eru fyrirsvarsmenn fyrir eða eiga að öðru
leyti verulegra hagsmuna að gæta í. Sama gildir um þátttöku bankaráðsmanna í meðferð
máls er varðar aðila sem eru þeim tengdir, persónulega eða fjárhagslega.

Núverandi 2. mgr. 33. gr. færist aftur og verði 3. mgr.

4. gr.
1. mgr. 40. gr. laganna orðist svo:
Endurskoðun hjá ríkisviðskiptabanka skal framkvæmd af Ríkisendurskoðun og skoðun-

armanni sem ráðherra skipar til fjögurra ára í senn og skal hann vera löggiltur endurskoð-
andi.

5. gr.
Við 1. mgr. 54. gr. bætist svohljóðandi málsliður: Sé bókfært virði fasteigna og

búnaðar, sem viðskiptabanki notar til starfsemi sinnar, hærra en sem nemur 65% af eigin fé
bankans skal hlutfallið fara stöðugt lækkandi á þessu tímabili þar til 65% markinu er náð
nema ráðherra veiti að fengnum tillögum bankaeftirlitsins tímabundna undanþágu til
hækkunar á hlutfallinu á tímabilinu.

6. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Rétt þykir að leggja til að gerðar verði nokkrar breytingar á lögum nr. 864. júlí 1985,

um viðskiptabanka, með hliðsjón af starfsáætlun ríkisstjórnar Þorsteins Pálssonar frá 8. júlí
1987 auk þróunar og reynslu eftir gildistöku laganna 1. janúar 1986.

Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins.
Um 1. gr.

í 15. gr. laga nr. 7 18. mars 1987, um stofnun hlutafélagsbanka um Útvegsbanka
Íslands, er bönkum, sem eiga lögheimili og varnarþing erlendis, heimilað að eiga á hverjum



tíma samtals allt að 25% hlutafjár í Útvegsbanka Íslands hf. Er undanþága þannig gerð frá 2.
mgr. 5. gr. laganna um viðskiptabanka þar sem segir að hlutafé í hlutafélagsbanka skuli allt
vera í íslenskri eigu. Rétt þykir að hafa almennt ákvæði í lögunum um viðskiptabanka
varðandi heimild erlendra banka til að eiga allt að 25% hlutafjár í hlutafélagsbönkum hér á
landi, m.a. til að greiða fyrir endurskipulagningu bankakerfisins í samræmi við starfsáætlun
ríkisstjórnarinnar en þar er t.d. talað um að þátttaka erlendra banka í lánastarfsemi hér á
landi verði heimil samkvæmt ákveðnum reglum. Með þessu móti kemur erlent áhættufé í
stað lánsfjár að nokkru leyti auk þess sem þessi breyting greiðir fyrir öflun þekkingar og
viðskiptasambanda erlendis sem erlendir hluthafar gætu miðlað til íslenskra banka. Á tímum
hraðstígrar tækniþróunar og samkeppni gæti þetta eflt íslenska bankastarfsemi.

Um 2. gr.
Í 4. mgr. 21. gr. laganna um viðskiptabanka er kveðið á um það að bankaráð

viðskiptabanka setji að fenginni umsögn bankastjórnar almennar reglur um lánveitingar
bankans sem sendar skuli bankaeftirlitinu. Í greinargerð með frumvarpi til laganna var m.a.
vikið að því að unnt væri á grundvelli reglnanna að leggja bann við lánum til einstakra
viðskiptaaðila umfram tiltekið hlutfall af eigin fé banka.

Í samræmi við starfsáætlun ríkisstjórnarinnar er talið til bóta að kveða á um það að í
hinum almennu reglum, sem settar eru um lánveitingar og ábyrgðir, skuli m.a. vera ákvæði
um hámark lána til einstakra lántakenda og tryggingar fyrir lánunum. Reglurnar sæti
endurskoðun eigi sjaldnar en árlega. Gert er ráð fyrir að sama málsmeðferð gildi um
ábyrgðir og tryggingar. M.a. á þennan hátt má freista þess að draga úr líkum á stóráföllum í
rekstri banka og tryggja betur hag þeirra og sparifjáreigenda. Í þessu sambandi má benda á
að innlendir sem erlendir bankasérfræðingar telja óeðlilegt að innlánsstofnanir bindi fé sitt
um of hjá einum eða fáum viðskiptaaðilum enda hafa fjárhagsörðugleikar banka oft stafað
af því að ekki hefur verið gætt nægilegrar varfærni í þeim efnum.

Um 3. gr.
Í íslenskum stjórnarfarsrétti hafa ekki almennt verið lögfestar reglur til að girða fyrir

hagsmunaárekstra handhafa framkvæmdarvalds við töku ákvarðana, gagnstætt því sem er
um handhafa dómsvalds hér á landi. Í samræmi við starfsáætlun ríkisstjórnarinnar þykir rétt
að gera í lögum strangar kröfur um svo mikilvægar stofnanir sem banka þar sem
hagsmunaárekstrar geta haft meiri afleiðingar en oft endranær og því er afar mikilvægt að
tryggja óháðar ákvarðanir. Þessi ákvæði eru hliðstæð þeim sem eru í bankalöggjöf
nágrannalanda samkvæmt upplýsingum bankaeftirlits Seðlabankans.

Um. 4. gr.
Með lögum nr. 12. 29. apríl 1986, um Ríkisendurskoðun, var Ríkisendurskoðun falið

m.a. að endurskoða reikninga fyrirtækja og stofnana sem rekin eru á ábyrgð ríkissjóðs eða
ríkissjóður á að hálfu eða meira. Sú breyting, sem hér er lögð til, er í samræmi við ákvæði
ofangreindra laga um Ríkisendurskoðun og er gerð í kjölfar endurskoðunar á ákvæðum
viðskiptabankalaga um skoðunarmenn eins og reyndar var lagt til í framhaldsnefndaráliti á
þskj. 753 frá fjárhags- og viðskiptanefnd efri deildar Alþingis á 108. löggjafarþinginu.

Ekki er þörf á að breyta ákvæðum laga nr. 86/1985 að öðru leyti og munu þau ákvæði
laganna, sem fjalla um skoðunarmenn, taka jafnt til skoðunarmanna Ríkisendurskoðunar
sem og þeirra skoðunarmanna er ráðherra tilnefnir.

Í 6. gr. laga nr. 12/1986 segir að Ríkisendurskoðun skuli annast endurskoðun þeirra
fyrirtækja sem ríkissjóður eigi að hálfu eða meira og gildir þetta einnig um þá hlutafélags-
banka er ríkið kann að eiga. Um þetta er að finna ákvæði í 2. mgr. 40. gr. viðskiptabanka-



laga og er óþarft að breyta því ákvæði enda yrði skoðunarmaður ávallt tilnefndur af
Ríkisendurskoðun og kjörinn á aðalfundi hlutafélagsbanka eins og mælt er fyrir í 2. mgr. 40.
gr. laganna nr. 86/1985, um viðskiptabanka.

Um 5. gr.
Með ákvæði þessu er leitast við að eyða ágreiningi um það hvernig skilja beri 1. mgr.

54. gr. laganna um viðskiptabanka. Hefur borið á því að viðskiptabankar, þar sem bókfært
virði fasteigna og búnaðar, sem bankarnir nota til starfsemi sinnar, er hærra en nemur 65%
af eigin fé bankanna, telji sér í sjálfsvald sett að hækka þetta hlutfall, m.a. með því að bæta
við útibúum á því fimm ára aðlögunartímabili sem ákveðið er í lögunum (1986--1990) og telji
nóg að hafa farið niður í 65% hlutfallið í lok tímabilsins. Tekin eru af öll tvímæli um það í
frumvarpinu að lögin heimili ekki svo frjálslega túlkun. Gert er þó ráð fyrir möguleika á
undanþágum í undantekningartilvikum.

Um 6. gr.
Grein þessi þarfnast ekki skýringar.


