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í bréfum Qárlaganefhdar Alþingis til viðskiptaráðuneytisins, dags. 6. og 7. júlí sl., er annars 
vegar óskað eftir upplýsingum um hvort að öil gögn um Icesave málið hafi veríð lðgð fram á 
Alþingi. Þá er óskað eftir afriti af þeim gögnum sem ekki hafa verið lögð fram. Hins vegar er 
óskað eftir skrá yfir öll gögn sem eru í vörslu ráðuneytisins vegna Icesave málsins. 
Viðskiptaráðuneytið ritaði tvö bréf til HM Treasuiy þann 20. ágúst 2008 og 5. október 2008 þar 
sem fjallað er um málefni er tengjast Icesave reikningum Landsbankans. Þessi bréf hafa verið 
lögð fram í tengslum við Icesave málið. Viðskiptaráðuneytið hefur ekki látið vinna sérstakar 
lögfnsðilegar álitsgerðir um stöðu innlána á Icesavereikningum Landsbankans. Var slíkra 
álitsgerða aflað á vegum annarra ráðuneyta. Þá hafa ekki verið unnin sérstök minnisblöð vegna samninga við fulltrúa breskra og hollenskra stjómvalda og innstæðutryggingasjóða um 
hugsanlega ábyrgð rikisins á lánum vegna útgreiðslu á inneignum á umrœddum 
innlánsreikningum íslensku bankanna erlendis.
Því hafa öll gögn vegna Icesave málsins þegar verið afhent Alþingi.
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V iðskiptaráðherra fundaði 2. september sl. með Alistair Darling, fj ármálaráðherra Bretlands. 
Meginefiii fundarins var um það að æskilegt væri að færa innstæðureikninga hjá útibúi 
Landsbankans í London í breskt dótturfélag. Bresk stjómvöld höfðu unnið að því um nokkurt 
skeið ásamt íslenskum stjómvöldum að fá Landsbankann til að flytja innstæður svokallaðra 
Icesave-reikninga úr útibúinu í breskt dótturfélag. Bresk stjómvöld gerðu mjög stífar kröfur 
um flutning eigna Landsbankans til Bretlands og um tímamöik fyrir eignaflutninginn. 
Tilgangurinn með fundinum var að fara fram á að bresk stjómvöld heimiluðu að 
innlánsreikningamir yrðu fluttir í breskt dótturfélag strax, en að Landsbankanum yrði gefinn 
eðlilegur jfrestur til skipulegs flutnings á eignum á móti innstæðum þannig að 
Qármögnunarsamningar bankans röskuðust sem minnst. Ekki var tekið saman formlegt 
minnisblað um fundinn.
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Efei: Beiðni ijárlaganeíhdar Alþingis um gögn.

Vísað er til beiðni yðar um að fiárlaganefhd Alþingis verði send gögn með upplýsingum um 
eignasafii þrotabús Landsbanka íslands hf. Um leið tilkynnist að engin siík gögn er að finna í 
málaskrá ráðuneytisins.
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