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Efiii: Skrá yfxr gögn um Icesave málið

Vísað er til bréfs fjárlaganefndar firá 7. júlí s.l. þar óskað er eftir skrá yfir öll gögn sem eru'í 
vörslu ráðuneytisins vegna Icesave málsins.

í meðfylgjandi viðhengi er listi yfír umrædd gögn. Á listanum er þó ekki yfirlit yfir fyrirspumir 
og athugasemdir frá Alþingi, borgurum, fjölmiðlum og innistæðueigendum vegna málsins. Þá 
eru ekki upptalin gögn sem Rannsóknamefhd Alþingis hefur kallað eftir og ekki hafa verið gerð 
opinber.

Rétt er að geta þess að á upplýsingavef stjómvalda, www.island.is, er að finna flest þau gögn 
sem talin eru upp í viðhenginu, undir flokkniun ,,Frumvörp og skjöl vegna Icesave 
samninganna“. Um birtingú og afhendingu annarra gagna, þ.m.t. þeirra gagna sem er að finna í 
hjálagðri skrá, ríkir trúnaður.

Fyrir hönd ráðherra

Guðmimdur Arnason
S

HugRÍm Ösp Reynií

Fylgislq'.: Skráyfirgögn
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Fylgiskjal 1
skýringar:
HM Treasury: Breska fjármálaráðuneytið 
Minfin NL: Hollenska fjármálaráðuneytið

dags. tegund skjals sendandi viðtakandl
18.6.2009 útsent bréf Ijármálaráðuneytið Mr. Gary Roberts
18.6.2009 útsent bréf fjármálaráðuneytið Mr. Johan Bamard
6.6.2009 minnisblað Seðlabanki Islands Svavar Gestsson
5.6.2009 minnisblað Skilanefnd LÍ Svavar Gestsson
5.6.2009 innkomið bréf HM Treasury ráðherra
15.5.2009 innkomið bréf HM Treasury Svavar Gestsson
9-12.5.2009 tölvupóstar ýmsir ýmsir
9.5.2009 tölvupóstar ýmsir ýmsir
8.5.2009 tölvupóstar ýmsir ýmsir
4.5.2009 minnisblað
4.5.2009 útsent bréf fjármálaráðuneytið HM Treasury
29.4.2009 innkomið bréf HM Treasury fjármálaráðuneytið
22.4.2009 tölvupóstur Svavar Gestsson HM Treasury/Minfin NL
6.4.2009 minnisblað Huginn Þorsteinsson ráðherra
4.4.2009 útsent bréf Svavar Gestsson HM Treasury/Minfin NL
4.4.2009 útsent bréf Huginn Þorsteinsson HM Treasury/Minfin NL
30.3.2009 innkomið bréf Minfin NL Svavar Gestsson
30.3.2009 innkomið bréf Minfin NL ráðherra
3.4.2009 útsent bréf Prmálaráðuneytið Minfin NL
24.2.2009 útsent bréf tjármálaráðuneytið Sturla Pálsson
24.2.2009 útsent bréf fjármálaráðuneytið Áslaug Árnadóttir
24.2.2009 útsent bréf fjármálaráðuneytið Martin Eyjólfsson
24.2.2009 útsent bréf Qármálaráðuneytið Páll Þórhallsson
24.2.2009 útsent bréf fjármálaráðuneytið Indriði H. Þorláksson
24.2.2009 útsent bréf fjármálaráðuneytið Svavar Gestsson

inntak
Samninganefnd um lcesave
Bréf frá Gary Roberts vegna revised proposal
Rökstuðningur SÍ fyrir föstum vöxtum
Minnisblað frá skilanefnd LÍ um mögulegar endurheimtur eigna
Tilmæli um afléttingu frystingar
Bréf frá Gary roberts vegna revised proposal
Samskipti vegna revised proposal
Töivupóstur um skýringar á mögulegri lcesave lausn
Tölvupóstur vegna ummæla Gordon Brown
Memo.v.strukturs.290409
Þriðja tillaga í lausn á lcesave - svar við bréfi dags. 29. apríl 2009 
Bréf frá Gary Roberts vegna lcesave 
A new structure to solve the lcesave issue
Vegna fundar utanríkismálanefndar um lcesave málið þann 6. apríl 2009 
Regarding lcesave negotiation 
Regarding lcesave negotiation 
Bréf frá Johan Barnard
Concem State of play negotions on deposit guararntte schemes
Svar við bréfi frá 30. mars 2009
Skipunarbréf í samninganefnd um lcesave
Skipunarbréf i samninganefnd um lcesave
Skipunarbréf í samninganefnd um lcesave
Skipunarbréf í samninganefnd um lcesave
Skipunarbréf í samninganefnd um lcesave
Skipunarbréf i samninganefnd um lcesave

28.1.2009 fréttatilkynning fjármáiaráðuneytið Eigna- og skuldastaða ríkissjóðs



23.2.2009
6.6.2009
18.6.2009
1.7.2009
7.7.2009

fréttati I kynning 
fréttatilkynning 
fréttatilkynning 
fréttatilkynning 
fréttatilkynning

fjármálaráðuneytið
fjármálaráðuneytið
fjármálaráðuneytið
fjármálaráðuneytið
Qármálaráðuneytið

30.6.2009 frumvarp 
26.-30.6 2009 ýmis gögn

fjármálaráðherra
fjármálaráðuneytið

2.6.2009 minnisblað Angantýr Einarsson fjármálaráðherra



Breytingar á nefnd sem fer með samningaviðræður við nágrannaríki 
Samkomulag um lcesave-skuidbindingar í höfn 
lcesave samningamir
Sameiginleg fréttatiikynning frá Norðuriöndunum um norræn lán til íslands 
Minnisblað Mission de Reya

Ríkisábyrgð á lántöku tryggingasjóðs innistæðueigenda og fjárfesta 
Hefðubundin samskipti vegna framlagningar frumvarpsins

Áætluð viðbótarfjárþörf FJR, FOR, DKM og VRN á árinu 2009, vegna 
aðgerða til endurreisnar efnahagsmálum þjóðarinnar og heimild 
fjármálaráðherra skv. 33. gr. fjárreiðulaga



To:
Subject:
Date:

From: Sigurður Rúnar Siguriónsson
Guðbiartur Hannesson: Ólafur Elfar Siaurðsson: Aðalbiðra Rós Óskarsdóttir 
FW: Beiðni um frest 
10. júlí 2009 15:28:07

From: margret.g.ormslev@fjr.stjr.is [mailto:margret.g.ormslev@fjr.stir.is]
Sent: 10. júlí 2009 15:23
To: Sigurður Rúnar Siguijónsson
Cc: gudmundur.arnason@f]r.stjr.is; Hugrun.Reynisdottir@fjr.stjr.is 
Subject: Beiðni um frest

í framhaldi af símtali mínu við Sigurð Rúnar Siguijónsson er hér með lögð 
fram beiðni fjármálaráðuneytisins um afgreiðslufrest á afhendingu skráar yfir 
öll gögn sem eru í vörslu ráðuneytisins vegna Icesave málsins.

F.h. ráðuneytisstjóra

Margrét Ormslev

Margrét G. Ormsiev, ritari ráðherra / Personai Secretary to the Minister 

Fjármálaráðuneytið / Ministry of Finance 

Arnarhvoii, 150 Reykjavík, lceland

Sími 545-9200, fax 562-8280 / Tel. +354-545-9200, fax +354-562-8280 
www.raduneyti.is / www.government.is
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