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Ósk um að ábyrgð vegna icesave reikninga verði tekin fyrir hjá fjárlaganefnd.

í viðræður mínum við formann fjárlaganefndar um væntanlega meðferð þingnefnda á lcesave 
ábyrgðunum fyrr í dag kom fram að hann teldi ólíklegt að fjárlaganefnd fengi málið til 
meðferðar.

Icessave skuldbindingar mun taka áratugi að greiða niður miðað við að allt fari á besta veg. 
Komi hins vegar til þess að eignir gamla Landsbankans seljist fyrir mun lægri fjárhæðir en nú er 
gert ráð fyrir, eða að í Ijós komi að neyðarlögin standist ekki er um allt aðrar fjárhæðir að ræða 
sem ekki liggur fyrir hvernig hægt verður að greiða.

Það eitt er Ijóst að við fullnustu þessa máls varðandi ríkisábyrgðina þarf fjárlagavaldið að veita 
framkvæmdavaldinu heimild til að samþykkja skuldbindinguna.

Ennfremur þarf áður en ákvörðun er tekin um ríkisábyrgð að afla upplýsinga um áætlaða 
skuldastöðu og leggja mat á greiðslugetu ríkissjóðsins. Hvernig sem menn munu reikna sig til 
niðurstöðu er fyrirsjáanlegt að leggja þarf fyrir Alþingi tillögur að tekjuöflun og niðurskurði 
gjalda sem til þarf til að brúa það gat sem ekki verður fjármagnað með öðrum hætti.

í 26. gr. nr. 88/1997 um fjárreiður ríkisins segir: „í frumvarpi til fjárlaga skal leitað heimilda til 
lántöku, lánveitinga og ríkisábyrgða á fjárlagaárinu. í athugasemdum skal jafnframt vera yfirlit 
um heildarlántökur ríkisaðila, lánveitingar til einstakra aðila utan A-hluta og um veitingu 
ríkisábyrgða og skiptingu þeirra eftir helstu ábyrgðarflokkum."

í 25. gr. laga nr. 53/1991 um þingsköp segir: „Til fjárlaganefndar skal m.a. vísa frumvarpi til 
fjárlaga, fjáraukalaga, lánsfjárlaga og laga um samþykkt á ríkisreikningi er 1. umræðu um þau er 
lokið. Frumvarpi til fjárlaga skal að nýju vísað til fjárlaganefndar að lokinni 2. umræðu.

• Fjárlaganefnd getur vísað til annarra fastanefnda þeim þáttum fjárlagafrumvarpsins 
sem fjalla um málefnasvið þeirra. Með sama hætti geta aðrar fastanefndir ákveðið að

fjalla um einstaka þætti fjárlagafrumvarpsins. Til [efnahags- ogskattanefndar]1* vísar 
fjárlaganefnd frumvarpi til lánsfjárlaga ogtekjugrein fjárlagafrumvarps. Nefndirnar skila 
fjárlaganefnd áliti ogtillögum svo tímanlega fyrir 2. umræðu fjárlaga sem fjárlaganefnd

ákveður. [Efnahags- og skattanefnd]1̂ skal gera grein fyrir áhrifum skattalagabreytinga 
á tekjur ríkissjóðs fyrir 3. umræðu. Álit og tillögur nefndanna skal prenta sem fylgiskjöl 
með nefndaráliti fjárlaganefndar eða meiri hluta hennar. 3. umræða um frumvarp til 
fjárlaga skal hefjast eigi síðar en 15. desember.

Fjárhagslegar skuldbindingar ríkissjóðs eru viðfangsefni fjárlaganefndar. Það er að mínu mati 
andstætt anda fjárreiðulaga og þingskapa að vísa þessu stærsta ríkisábyrgðamáli 
íslandssögunnartil annarrar nefndar en fjárlaganefndar.
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