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Vísað er til bréfs yðar dags. 19, maí sL, fyrir hönd þingmannanefndarinnar, þar sem mér sem fv. 
félags- og tryggingamálaráðherra í ríkisstjóm Geirs H. Haarde sem fór með stjórnartaumana í 
landinu síðasta eitt og hálfa áríð í aðdraganda efnahagshrunsins er gefínn kostur á að senda 
nefndinni athugasemdir, upplýsingar eða svör við niðurstöðum í skýrslu rannsóknamefndarinnar.

í tilefhi af bréfmu vil ég upplýsa að ég tel ekki tilefni að gera athugasemdir við niðurstöður i 
skýrslu rannsóknarnefhdarinnar. Þá tel ég ekki að ég búi yfír nýjum upplýsingum sem ekki lágu 
fyrir rannsóknarnefhdinni eða viðbótarupplýsingum sem með einhverjum hætti gætu nýst 
þingmannanefndinni í störfum sínum. Það er hins vegar ljóst að niðurstöður 
rannsóknarnefndarinnar fela að mörgu leyti í sér mikinn áfellisdóm yfír stjórnsýslu ríkisins í 
aðdraganda efnahagshrunsins og þá eðli málsins samkvæmt sérstaklega yfir þeim hluta hennar 
sem laut að stjóm efnahagsmála og samhæfingu aðgerða á því sviði. Þær niðurstöður kalla á svör 
við því hvemig koma megi í veg fyrir að sambærileg mistök verði gerð að nýju. En niðurstöður í 
skýrslu rannsóknarnefndarinnar hafa einnig víðtækari skírskotun og er mikilvægt að Alþingi og 
stjómvöld taki höndum saman við endurskoðun og innleiðingu á nauðsynlegum úrbótum í 
stjórnsýslunni almennt sem og á grunnþáttum í stjórnskipan landsins með endurskoðun 
stjómarskrárinnar. í krafti stöðu minnar nú sem forsætisráðherra í ríkisstjóm fslands skipaði ég 
þann 14. janúar sl. sérstakan starfshóp um viðbrögð stjórnsýslunnar við skýrslu 
rannsóknarnefndar Alþingis. Var hópnum falið að taka skýrsluna til ítarlegrar umfjöllunar og 
meta þau atriði sem beinast kynnu sérstaklega að stjórnsýslunni og starfsháttum Stjómarráðsins 
og gera tillögur til úrbóta. Starfshópurinn hefur nú skilað meðfylgjandi skýrslu sinni til 
forsætisráðuneytisins. í skýrslu starfshópsins er að fínna skipulega og faglega greiningu á 
niðurstöðum rannsóknarnefndarinnar um íeið og settar eru fram tillögur til úrbóta. Er það mat 
mitt að skýrsla starfshópsins geti orðið Alþingi, þingmannanefndinni og stjómvöldum góður 
grundvöllur til að byggja umbótastarf sitt á til framtíðar, það er mikilvægasta verkefnið, en í því 
sambandi ber þó að hafa í huga að þegar hefur verið brugðist við mörgu a f  því sem fram kemur í 
skýrslu rannsóknamefhdarinnar og annað hefur verið sett í endurskoðunarfarveg.

Þótt skýrsla rannsóknarnefndarinnar gefí að flestu leyti greinargóða mynd af aðdraganda og 
orsökum fyrir hruni fjármálakerfísins þá er Ijóst að enn skortir töiuvert á að skýru Ijósi sé varpað 
á það hvemig staðið var að einkavæðingu bankanna á árunum 2001 til 2003 en margt bendir til 
þess að þar sé einmitt að leita frumorsaka efnahagshrunsins. Fram kemur í skýrslu 
rannsóknarnefndarinnar að henni hafí ekki gefist tími til að rannsaka einkavæðingarferlið í heild 
sinni og jafnframt tekið fram að það hafí ekki verið verkefni hennar að leggja mat á það hvort 
mistök eða vanræksla hafí átt sér stað í því ferli. Er það skoðun margra að ekki fáist fyllilega 
heildstæð mynd af orsökum efnahagshrunsins fyrr en þessi mál hafa verið rannsökuð í kjölinn 
enda ijölmargar vísbendingar um að hér sé um að ræða eitt alvarlegasta dæmið um misbeitingu 
valds og pólitíska spillingu á síðari tímum hér á landi, misbeitingu sem hafði mjög afdrifaríkar 
afleiðingar í för með sér. Er því mikilvægt að leitað verði allra leiða til að upplýsa nákvæmlega 
hvað gerðist.



f skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis og vinnuhóps um siðferði er sett fram beití gagnrýni á 
einkavæðingu bankanna. Helstu gagnrýnisefni sem fram koma í skýrslu rannsóknarnefhdarinnar á 
einkavæðingu bankanna eru eftirfarandi:

• StjórnvÖld létu póíitísk markmið um að Ijúka einkavæðingu bankanna hafa forgang gagnvart 
þeim faglegu markmiðum sem áður höfðu verið sett fram og gengið hafði verið út frá.

• Þrátt fyrir að lagt hafí verið upp úr því við sölu Landsbankans að erlent fé kæmi þanníg í 
ríkissjóð fór svo í reynd að 70% kaupverðs voru greidd með lánum frá Kaupþingi.

• Eftir að Samson lýsir áhuga á kaupum á banka hér á Iandi er ölium verklagsreglum vikið til 
hliðar til þess að svo megi verða. a) ákveðið er að selja báða bankana um svipað leyti þvert 
ofan í það sem áður hafði verið lagt upp með, b) matslíkani er stillt af þannig að Samson komi 
vel út, c) Samson fékk viðkvæmar upplýsingar úr Landsbankanum áður en gengið var til 
samninga, d) horfíð var frá stefnumörkun um dreift eignarhald.

• Framkvæmdanefnd um einkavæðingu sætti sig við að S-hópurinn virti ekki afdráttarlausan 
tímafrest til að veita ásættanlegar upplýsingar um hver hin erlenda fjármálastofnun væri sem 
ætti aðild að hópnum.

Fleiri atriði eru óljós eftir rannsókn nefndarinnar t.d. hvort Hauck & Afhauser hafí verið 
raunverulegur aðili að tilboði S-hópsins.

Er það að mínu mati eðlilegast að þingmannanefndin hafi frumkvæði að því að fullnaðarrannsókn 
á einkavæðingarferlinu fari fram.

Ég vii að iokum þakka nefndinni fyrir bréfið og tækifærið til að Iáta í ljósi, við nefndina, afstöðu 
mína til niðurstaðna í skýrslu rannsóknarnefndarinnar. Ég óska þingmannanefndinni góðs gengis 
við úrlausn á því vandasama og brýna verkefni sem henni hefur verið falið um leið og ég vænti 
góðs samstarfs við endurskoðun og innleiðingu á þeim nauðsynlegum úrbótum sem 
niðurstöðurnar kalla á.


