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Sæl Selma.

Ég kom á fund viðskiptanefndar í morgun vegna frumvarps til laga um breytingar á I nr. 161/2002 um 
fjármálafyrirtæki. Fram á kvöld í gær var ég á netinu til að kynna mér framkomnar breytingartillögur.
Eg varð því mjög undrandi þegar ég koma af fundinum í morgun og sá að enn ein breytingartillaga lá 
fyrir, nefnilega þskj. Nr. 858 en efni hennar þekkti ég auðvitað ekki fyrir fundinn. Steinunn 
Guðbjartsdóttir hrl sem sat fundinn einnig sagði mér að þessi tillaga hefði legið á borðinu og hefði hún 
séð hana þegar nokkuð var liðið á hann. Ég sá hana aldrei.

í þessari tillögu er einkum einn liður sem ég vil einkum gera athugasemdir við og vil ég biðja þig að 
koma þeim áleiðis til viðskiptanefndar í Ijósi ofangreinds.

i) Þrátt fyrir að hafa ekki vitað að leggja ætti skilanefndirnar af eftir 6 mánuði kom ég því
skýrt frá mér að ef skipa ætti nýjar skilanefndir þá tæki það nýja menn amk 4-5 mánuði að 
öðlast þá þekkingu sem skilanefndarmenn hafa. Núverandi skilanefndarmenn hjá 
Kaupþingi hafa komið fyrstir og farið síðastir flesta starfsdaga. Þeir stýra bankanum frá 
degi til dags. Undir þeim er einvala starfslið sem hefur unnið gífurlegt starf á undanförnum 
mánuðum. Eins og ég gat um eru engir bankastjórar eða framkvæmdastjóri yfir 
bankanum. Ekki einu sinni bankastjórn. Skilanefndarmenn hafa því þurft að setja sig inn í 
nánast öll mál bæði stór og smá. Það að kippa þeim út og setja aðra í staðinn hefur það í 
för með sér að öll sú þekking sem orðin er til hjá skilanefndarmönnum hverfur. 
Aðstoðarmönnum í greiðslustöðvun, sem er mitt hlutverk, er mun auðveldara að skipta út. 
Okkar hlutverk er eftirlitshlutverk fyrst og fremst.

Ég var spurður að því hvernig kröfuhöfum litist á umrætt frumvarp og svaraði ég því til að 
þeir teldu eins og ég sjálfur að almennt væri það mjög til bóta. En það var áður en ég 
vissi af því að það ætti að leggja núverandi skilanefndir niður eftir 6 mánuði. Ég er búinn 
að tala við nokkra kröfuhafa í dag og finnst þeim þetta vægast sagt slæm tillaga. Eins og 
ég gat um á fundinum í morgun þá hefur tortryggni erlendra kröfuhafa minnkað með 
hverjum fundinum og þeir finna að það er verið að vinna af heilindum við það að hámarka 
verðmæti búsins. Það að fá nýja menn að borðinu til að fást við jafn sérhæft verkefni og 
hér er raunin telja þeir ekki af hinu góða.

Kær kveðja,

Ólafur Garðarsson hrl.
Aðstoðarmaður Kaupþings í greiðslustöðvun.
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