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Varðar: Umsðgn um frumvarp til laga um Bankasýslu ríkisins (124. mál)

Samtök íjármálafyrirtækja (SFF) vísa til bréfs nefndarinnar dags. 24. júní sl. þar sem SFF er veittur 
kostur á að senda umsögn um frumvarp til laga um Bankasýslu ríkisins (124. mál).

Almennt um frumvarpið

SFF fá ekki séð að samræming á starfsháttum banka þjóni hagsmunum fólks og fyrirtækja í landinu. 
Aukin miðstýring getur þvert á móti orðið efiiahagslífinu dýr og tafið endurreisn þess. Til lengri tíma 
mun miðstýring draga úr hagkvæmni bæði hvað varðar hagræðingu og nýsköpun.

Þegar ríkið setti á stofii hina nýju banka síðastliðið haust var gert ráð fyrir að þeir fengju að þróast í takt 
við þær áherslur sem stjómir þeirra settu þeim. Eðlilega hefur átt sér stað frá bankahruninu samræming 
á vinnubrögðum banka og sparisjóða í landinu í tengslum við úrlausn skuldavanda jafiit heimila sem 
fyrirtækja. Að öðru leyti hafa nýju bankamir hins vegar verið að móta þær áherslur sem þeir hyggjast 
byggja á til framtíðar. Með eðlilegu svigrúmi þeirra til þess er bæði stuðlað að samkeppni á 
fjármálamarkaði auk þess sem gera má ráð fyrir að þannig verði til meiri verðmæti en annars með tilliti 
til sölu ríkisins á bönkunum í framtíðinni.

Eins og rakið er í athugasemdum hér á eftir þá er lykilatriði fyrir hina nýju banka að tryggja sjálfstæði 
stjóma þeirra í störfum sínum. Þannig væri ótæk niðurstaða ef raunin yrði sú að Bankasýslan starfaði 
sem eins konar yfirbankaráð í samskiptum við stjómir einstakra banka. Slíkt samræmist hvorki gildandi 
lögum um hlutafélög né góðum stjómunarháttum. Kveða þarf nánar um þennan aðskilnað í 
frumvarpinu.

Athugasemdir við ákvæði frumvarpsins

1. gr.
4. mgr. -  I athugasemdum við greinina kemur fram að þau félög sem Bankasýslan getur stofiiað og átt 
eignarhlut í gætu t.d. verið félög sem hefðu það markmið að aðstoða §ármálafyrirtæki við 
endurskipulagningu fyrirtækja. Er það ekki orðin skörun við starfsemi Eignaumsýslufélags ríkisins eins 
og það fiumvarp stendur eftir aðra umræðu ? Ef hins vegar er hér verið að ræða um hagræðingu sem 
tengist sérstaklega dótturfélögum bankanna, þá er mikilvægt að það komi skýrt fram.

2. gr.
3. mgr. - 1 ákvæðinu kemur fram að Qármálaráðherra getur í undantekningartilvikum beint tilmælum til 
stjómar stofiiunarinnar, sem henni er heimilt að tjá sig um en skylt að fara eftir. Hvað með sjálfstæði 
hennar frá pólitískum áhrifum ? Hvað getur fallið undir að vera undantekningartilvik og til hvers þarf 
stjómin þá að tjá sig um tilmælin ef henni er hvort eð er skylt að fara eftir þeim ?
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3-gr-
1. mer. - I ákvæðinu er gert ráð fyrir að forstjóri stofímnarinnar verði ráðinn til 5 ára (eða út líftíma 
hennar). SFF telia eðlileera að ráðning hans verði ótímabundin með uppsaenarfresti. eins og tíðkast á 
hinum almenna vinnumarkaði. Ella er staðan sú að ef til að stýra stofnuninni velst aðili sem á starfstíma 
kemur í ljós að veldur ekki starfinu, þá er ekki hægt að ráða nýjan í hans stað nema borga þeim sem 
upphaflega var ráðinn laun til fimm ára. Sama á við ef stofhunin er lögð niður innan 5 ára.

4. gr.
í 4. gr. frumvarpsins eru verkefhi Bankasýslunnar talin upp.

í e-lið 4. gr. segir að meðal verkefna stofiiunarinnar sé:

„Að gera samninga við stjómir hlutaðeigandi §ármálafyrirtækja, þar á meðal um 
eiginfjárframlag og um sérstök og almenn markmið í rekstri þeirra. Bankasýsla 
ríkisins setur þau skilyrði sem hún telur nauðsynleg vegna eiginfjárframlaga.
Útdrættir úr samningum skulu birtir opinberlega 12 mánuðum eftir að þeir hafa 
verið gerðir.“

Mikilvægt er að ákvæði frumvarpsins falli að því lagaumhverfi sem um §ármálafyrirtæki gilda, þ.á m. 
lög um hlutafélög og lög um fjármálafyrirtæki. Orðalag 1. ml. e-liðar 4. gr. frumvarpsins um samninga 
um sérstök og almenn markmið rekstri fjármálafyrirtækja má skilja á þann veg, að þar sé verið að marka 
stefnu íjármálafyrirtækisins. Það er hins vegar hlutverk stjómar í hlutafélagi að marka því stefnu skv. 
ákvæðum 68. gr. laga um hlutafélög. Bankasýslan má ekki fara inn á valdsvið stjóma fjármálafyrirtækja 
í störfum sínum. í bví skvni mætti kveða á um bað að hin sérstöku oe almennu markmið. sem 
Bankasvslan skal semia um við stióm. oe skilvrði vegna eiginfiárframlaga skuli staðfest á hluthafafundi. 
Hafa ber í huga að í stjómir bankanna, sér í lagi til stjómarformennsku, hljóta að eiga að ráðast 
einstaklingar sem eru fiillfærir um að framfylgja eigendastefiau ríkisins. Mikilvægt er að skvrt komi 
fram að Bankasvslan á ekki að skiota sér af daelegum rekstri bankanna iafnvel að mæla fvrir um að 
settar verði reelur um samskinti stnfnunarinnar og stióma hankanna (s.s. um að erindi skuli berast með 
formlegum hætti og afl Bankasvslan eigi ekki að grafa undan valdi og hlutverki stióma bankannaV Hafa 
skal í huga að stjómir bankanna koma töluvert að daglegum rekstri þeirra um þessar mundir, t.a.m. 
lánanefnd stjómar sem tekur ákvarðanir um öll stærri útlánamál og því er mikilvægt að stjómir 
bankanna fái nauðsynlegan starfsfrið.

í f. lið 4. gr. frumvarpsins segir að Bankasýslan skuli fylgjast með því að settum markmiðum í 
samningum sé náð. Hér barf að hafa í huga að upplvsingaflaeði frá stióm fiármálafvrirtækis til hluthafa 
sinna. b.á.m. til Bankasvslunnar, barf að rúmast innan gildandi laga. Ef verðbréf §ármálafyrirtækis 
verða skráð í kauphöll, er fjármálafyrirtækinu skylt að fylgja reglum kauphallarinnar um upplýsingagjöf 
til fjárfesta og gæta jafiiræðis mn aðgang fjárfesta að upplýsingum um rekstur félagsins.

Tryggja verður að Bankasýslan starfi ekki eins og skuggastjóm §ármálafyrirtækis og að ekki myndist 
boðleiðir milli Bankasýslu og bankastjóra einstakra fjármálafyrirtækja eða stjómarformanna sem nýttar 
verði til að til að stjóma § ármálafyrirtækinu.

Gerð er tillaga um að við 4. gr. bætist ný málsgrein sem hljóði svo:
„ Verkefni sín skv. d„ e. ogf. liðum 4. gr. skal Bankasýsla ríkisins rœkja á hluthafafundum ífélaginu og 

sem lið í undirbúningifyrir hluthafafundi."

7.gr.
Akvæðið gerir ráð fyrir að Bankasýslan fari með mikið vald þegar kemur að vali í stjómir banka 
(fjármálafyrirtækja). Skoða mætti hvort ekki væri æskilegra að búa til einhveria fiarlægð milli 
Bankasvslu og valnefndar svo hlutverk Bankasvslu sé afmarkað við eftirlitshlutverk hennar. en að hún 
sé ekki óbeint -  og beint sbr. athugasemdir frumvams við d- og f-lið 4. gr,- komin með puttana í bað 
hveriir sitia í stiómum bankanna.
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Ákvæði tíl bráðabirgða
Samkvæmt athugasemdum við ákvæðið í greinargerð virðist gert ráð fyrir að skipuð verði ný 
bankaráð/stjómir fjármálafyrirtækjanna í kjölfar lögfestingar frumvarpsins. Ef raunveruleg ætlun 
löggjafans er að skipta út núverandi stjómum nýju bankanna er rétt að það komi skýrt fram í lögunum, 
svo ekki þurfi að velkjast í vafa um hvað löggjafinn eigi við í þeim efiium út frá orðalagi athugasemda 
við ákvæði til bráðabirgða. Ef sú er ekki ætlunin er mikilvægt að það komi skýrt fram í nefiidaráliti 
viðskiptanefndar við frumvarpið til að eyða þeirri óvissu sem greinargerð frumvarpsins skapar.

í þessu sambandi vilja SFF árétta að það tekur að jafnaði dijúgan tíma fyrir nýtt fólk að setja sig inn í 
starfsemi fyrirtækja sest í stjóra hjá, svo ekki sé talað um stjómarsetu í tengslum við jafii flókna 
starfsemi og rekstur banka (fjármálafyrirtækis). Ljóst er að núverandi stjómir nýju bankanna eru 
komnar með yfirgripsmikla þekkingu á starfseminni og því mundi það kosta dýrmætan tíma ef á að fara 
að skipta þeim öllum út nú á sama tíma og gerðar eru kröfur um að unnið sé ötullega að úrlausn þeirra 
mörgu mikilvægu mála sem liggja fyrir bönkunum.

Kostnaðarumsögn fj árlagaskrifstofu
SFF telja kostnaðinn sem tilgreindur er vanáætlaðan. Fyrir utan laun starfsmanna og stjómar þá mun 
verulegur kostnaður væntanlega fara í alþjóðleg samskipti, sérfræðiráðgjöf o.fl.

Virðingarfyllst, 
f.h. SFF

Guðjón Rúnarsson
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