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Viðskiptanefnd Alþingis.

Eigendastefna ríkisins.

• Hvernig á að tryggja/efla/vernda samkeppni?
o Að mínu mati ætti að taka undir/vísa til (í 1. undirmarkmiði) álits

Samkeppniseftirlitsins,nr. 3/2008 „Ákvarðanir banka og stjórnvalda um framtíð 
fyrirtækja".

o Það er mikilvægt að ríkið gangi á undan með góðu fordæmi á þessu sviði
o Þetta væri jafnframt symbólísk samstaða með SKE, sem hefur mikið og mikilvægt 

starf fyrir höndum.
o Innan Bankasýslunnar ætti að vera starfandi óháður aðili með þekkingu á 

samkeppnismálum, sem myndi meta áhrif ákvarðana/stefnumörkunar 
stofnunarinnar á samkeppni t.a.m. á hluthafafundum fyrirtækjanna.

• Hvernig ætlar ríkið að fá arð, óháð núverandi aðstæðum?
o Stendur til að ríkið geri arðsstefnu gagnvart t.a.m. Landsvirkjun eða arðsmarkmið líkt 

og RVK gagnvart OR?
o Óskýr útfærsla hvað þetta markmið varðar líkt og samkeppnismarkmiðið.

• Eignaraðild að fjármálafyrirtækjum verði dreifð, m.a. með aðkomu Alþingis að undirbúningi 
reglna um sölu.

o Af hverju er skipulagður verðbréfamarkaður ekki notaður, þar er reynslan, gagnsæið 
og reglurnar?

o Fyrirtækin eiga jú að vera jafn gagnsæ og skráð félög, sbr. ákvæði eigendastefnunnar.

• Valnefndin, í eigendastefnum annarra ríkja er almennt fjallað um tilnefningarferlið og verður 
það væntanlega gert í almennu stefnunni.

o Það mætti hins vegar nefna að hlutverk nefndarinnar sé að meta óhæði
stjórnarmanna gagnvart fyrirtækjunum og stjórnendum þess, sem er almennt eitt 
mikilvægasta hlutverk þessara nefnda.

• Að auki er þrennt sem þarf að skoða varðandi valnefndina:
o 1) Hvernig á hún að vera skipuð? Þurfa nefndarmenn að vera óháðir fyrirtækjunum, 

mega stjórnarmenn Bankasýslunnar sitja í nefndinni eða starfsmenn bankanna, er 
henni heimilt að leita ráðgjafa við framkvæmd starfa sinna?

o 2) Er henni ætlað að leita að hæfum stjórnarmönnum, þ.e. vera próaktív eða bara 
reaktív. Það er mikilvægt að veita henni slíkt umboð strax.

o 3) Hvernig veitum við erlendum aðilum tækifæri á að koma að stjórnarsetum í
bönkunum? Best gert með því að veita nefndinni heimild til að headhunta.

• Jafnræði milli hluthafa
o Sá kafli er frekar rýr, þ.e. hvað skuldbindingar ríkisins varðar, og mætti þar kveða

fastar að orði um að ríkið ætli sér að virða lögbundin réttindi annarra hluthafa og 
tryggja að jafnræðis verði gætt milli þess og þeirra.

o Skiptir miklu fyrir seljanleika eignarhluta í ríkisfyrirtækjum að ríkið hafi sett sér háleit 
markmið í þessum efnum..



• Heitaruglingur
o „Stjómir skulu koma sér upp þremur starfsnefndum..." - ætti að vera undirnefndir 
o „Sérstök valnefnd tilnefnir einstaklinga til setu (stjórnum..." - ætti að vera

tilnefningarnefnd
o Eðlilegar breytingar til að gæta samræmis við ieiðbeiningar VÍ, SA og OMX um

stjórnarhætti fyrirtækja, aðrar leiðbeiningar á því sviði, enska þýðingu og hlutverk og 
grundvöll nefndanna.

Með kveðju,
Davíð Steinn Davíðsson 
Hagfræðingur Viðskiptaráðs íslands
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