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um frv. til 1. um Bankasýslu ríkisins.

Frá efnahags- og skattanefhd.

Nefndinni barst hinn 24. júní 2009 erindi frá viðskiptanefiid þar sem óskað var umsagnar 
um frumvarp til laga um Bankasýslu ríkisins, þskj. 166,124. mál.

Nefhdin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund Amar Þór Másson og Hjördísi Drofn 
Vilhjálmsdóttur frá fj ármálaráðuneyti og Mats Josefsson.

Markmið frumvarpsins er að tryggja fagleg afskipti íslenska ríkisins við endurreisn og 
uppbyggingu innlends fj ármálamarkaðar. Er lagt til að komið verði á fót sjálfstæðri stofhun, 
Bankasýslu ríkisins, sem fari með eignarhluti í fjármálafyrirtækjum í samræmi við 
eigendastefnu ríkisins á hvequm tíma. Stofiiunin taki á grundvelli þeirrar stefiiu virkan þátt 
í mótun innlends ijármálamarkaðar, t.a.m. með setningu skilyrða fyrir fjárframlagi ríkisins, 
mati á tækifærum til hagræðingar og vinnslu tillagna um sölu á eignarhlutum ríkisins. 
Frumvarpið gerir enn fiemur ráð fyrir að stofiiuninni verði heimilt að stofiia eða eiga 
eignarhluti ríkisins í félögum að því leyti sem það samræmist tilvist hennar.

Lagt er til að yfirstjóm stofhunarinnar verði faglega skipuð en að í 
undantekningartilvikum geti fjármálaráðherra beint tilmælum til stjómar að gættum 
ákveðnum skilyrðum. Allar meiri háttar ákvarðanir í starfsemi stofnunarinnar skulu bomar 
skriflega undir stjóm til samþykktar eða synjunar. Stjóminni er falið að koma á fót þriggja 
manna valnefnd sem tilnefnir fyrir hönd ríkisins aðila til setu í bankaráðum og stjómum 
ljármálafyrirtækja. Sérstaklega er kveðið á um rétt almennings til þess að gefa sig fiam við 
valnefndina.

Undirstrikuð var á fundum nefndarinnar þörfin fyrir að skilgreina fiamtíðarskipulag 
innlends fjá rm á la m a r k a ð a r  og að ákvarðanir um þetta væru teknar á faglegum grunni. Fram 
komu sjónarmið um að færa þyrfti ráðningarferli stjómarmanna Bankasýslu ríkisins fjær 
pólitísku valdi en frumvarpið gerir ráð fyrir. Einnig að betur færi á að starfsemi 
stofnunarinnar yrði á formi hlutafélags sem veitti aukið svigrúm við mannaráðningar og létti 
kostnaði af ríkissjóði. Nýta mætti arð af eignarhlutum fj ármálafyrirtækj a til að standa undir 
starfsemi hennar. Á móti bentu fulltrúar fjármálaráðuneytis á að ekki væri líklegt að 
hagnaður yrði af starfsemi nýju bankaima á næstu missirum.

A fundum nefndarinnar var áréttað mikilvægi þess að sjónarmið um jafnrétti kynjanna 
yrðu höfð að leiðarljósi við ákvarðanir valnefndar.

Efnahags- og skattanefnd leggur til að viðskiptanefnd taki til skoðunar hvort 
framangreindar athugasemdir gefi tilefiii til breytinga á frumvarpinu. Enn fremur að 
viðskiptanefnd skoði tengsl frumvarpsins við frumvarp um stofnun opinbers hlutafélags til 
að stuðla að endurskipulagningu rekstrarhæfra atvinnufyrirtækja sem efnahags- og 
skattanefiid hefur til umfjöllimar. í lokamálsgrein 1. gr. frumvarps til laga um Bankasýslu 
ríkisins er stofnuninni veitt heimild til að fara með hlut ríkisins í umræddu félagi og telur 
nefndin að það fyrirkomulag muni veita starfsemi félagsins ríkari vemd gegn pólitískum

137. löggjafarþing 2009.
Þskj. 0 — 124. mál. Alþ
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áhrifum en ef fjármálaráðherra fer með hlutinn.
Tryggvi Þór Herbertsson, Birkir Jón Jónsson og Pétur H. Blöndal voru fjarverandi við 

afgreiðslu málsins.

Alþingi, 3. júlí 2009.

Helgi Hjörvar, Lilja Mósesdóttir. Magnús Orri Schram.
form., frsm.

Álfheiður Ingadóttir. Sigríður Ingibjörg Ingadóttir. Valgeir Skagfjörð.


