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í bréfi yðar, dags. 18. maí s.l., gefið þér mér kost á að senda þingmannanefnd þeirri, sem 
fjallar um skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis um aðdraganda og orsakir falls íslensku 
bankanna 2008 og tengda atburðí, athugasemdir, upplýsingar eða svör við niðurstöðum í 
skýrslu rannsóknarnefndarinnar, „þar sem fjallað er um það tímaskeið sem (ég sat) í 
ríkisstjórn".

Fyrst vil ég gera þá athugasemd við bréf yðar - sem ég þó geri ráð fyrír að sé staðlað og sams 
konar til allra sem sátu í ríkisstjórn á einhverju ákveðnu tímabili, sem þó er óljóst hvert er - 
að þar sem það má skiíja sem svo að þér séuð að veita viðtakendum eins konar 
andmælarétt, þá hefði verið sjálfsagt og eðlilegt að tilgeina nákvæmlega þann eða eftir 
atvikum þá hluta í niðurstöðum skýrslunnar, sem athugasemdir, uppiýsingar eða svör ættu 
að beinast að.

Þar sem embættisfærslna minna er hvergi getið í skýrslunni og ekkert að mér vikið utan 
þess að nafn mitt er að ósekju birt í kafia 8.11.2 þá geri ég eðli málsins samkvæmt ekki 
beinar „athugasemdir" við annað heldur en ég gerði með tölvupósti samdægurs og skýrsla 
rannsóknarnefndar Alþingis var birt og ég vík nánar að hér í niðurlagi þessara skrifa 
minna.

Hvað „svör" varðar þá hef ég hvergi við lestur skýrslunnar rekist á nokkrar spurningar sem 
ég á svör við eða ætla megi að ég eigi svör við og þá standa „upplýsingar"einar eftir. Aftur 
eðii málsins samkvæmt get ég lítið liðsinni veitt hvað þær varðar, því verk- og ábyrgðarsvið 
mín í ríkisstjórn Geirs H. Haarde 2006-2007 voru umhverfismál og norrænt samstarf. 
Efnahagsmál og málefni banka og fjármálafyrirtækja voru auk þess aldrei nefnd eða borin 
upp á fundum ríkisstjórnar þann tíma sem ég átti þar sæti. Ég tók heldur hvorki við 
upplýsingum né tók þátt í umræðum eða ákvarðanatöku um slík málefni formlega eða 
óformlega á ríkisstjórnarfundum eða utan þeirra.

Þó mér sé í bréfi yðar aðeins gefinn kostur á að senda athugasemdir, upplýsingar eða svör 
við niðurstöðum rannsóknarnefndarinnar varðandi það tímaskeið, sem égsat í ríkisstjórn, þá 
vil ég jafnframt láta þess getið að sem alþingismaður 2006-2007 bar ég jafnframt, - auk 
atkvæðis míns við afgreiðslu mála í þingsal - ábyrgð á málefnum og afstöðu minni í málum 
sem heyrðu undir ýmsar fagnefndir þingsins. Ýmist 5 eða 6 nefndum samtímis, en mest á 
málefnum sem heyrðu undir heilbrigðis- og trygginganefnd og allsherjarnefnd, þar sem ég 
átti sæti allan þingtíma minn. - Ef frá ertalið nokkurra vikna tímabil á vorþingi 2006, sem ég 
tók nokkurs konar afleysingasæti í efnahags- og viðskiptanefnd, þá tók ég aldrei á vettvangi



þingsins við neínum upplýsingum um banka eða önnur fjármálafyrirtæki né átti ég aðkomu 
að ákvörðunum sem þau máiefni varða.

Vinnuframíag mitt, sérfræðiþekking og reynsla og áhrif mín á stefnumótun og lagasetningu 
var alfarið á öðrum málefnasviðum.

Þar sem eitt megin verkefni þingmannanefndarínnar er að fjalla um póiitískt uppgjör á 
efnahagshruninu leyfi ég mér í  fáum orðum óumbeðið að leggja hér orð í  belg um tvennar 
pólitískar aðgerðir, sem sérstaklega erfjailað um I skýrsiu rannsóknarnefndarinnar.

Einkavæðingarferli bankanna var nokkuð á veg komið þegar ég tók sæti á þingi í ársbyrjun 
2000. Hefði ég ekki verið fjarverandi við atkvæðagreiðsluna, hefði ég greitt atkvæði með 
frumvarpi að sölu eignarhluta ríkisins í ríkisbönkunum, sem varð að lögum nr. 70/2001. í 
fyrsta lagi þá þegar fyrir þá vantrú og vantraust sem ég sjálf eins og fjölmargir aðrir 
landsmenn höfðu af flokkspóíitískt stýrðu bankakerfi og í öðru lagi í góðri trú um að 
stjórnvöld/ráðherranefnd um einkavæðingu stæði við opinberar fyrirætlanir s.s. um dreifða 
eignaraðild og faglega þekkingu og reynslu kaupenda. Ég átti enga aðkomu hvorki að 
söluferlinu né að vali á kaupendum og hafði engar upplýsingar umfram þær sem fram 
komu m.a. frá framkvæmdanefnd um eínkavæðingu um þær forsendur og fyrirætlanir 
stjórnvalda sem lagt var upp með.

í skýrslu rannsóknarnefndar Aíþingis eru m.a, gagnrýndar þær breytingar sem gerðar voru á 
útlánareglum íbúðalánasjóðs árið 2004, sem segir að hafi verið „þensluhvetjandi" og með 
stærri „hagstjórnarmistökum" í aðdraganda falis bankanna. Þar sem hækkun lána 
íbúðalánasjóðs voru meðal stefnumála Framsóknarfiokksins fyrir Aíþingiskosningarnar 2003 
þegar ég var í framboði og talaði fyrir þessu stefnumáli, koma mér við þessar fullyrðingar 
rannsóknarnefndarinnar, sem égjafnframt tel að hluta að minnsta kosti rangar, því 
nefndinni virðist hafa yfirsést stórkarlalegur hlutur bankanna í auknum útlánum og 
þensluhvetjandi afleiðingar þeirra.

Fyrirætlanir stjórnvalda vorið 2003 voru þær að innleiða 90% lán til kaupa á hóflegu 
íbúðarhúsnæði i áföngum eftirþvl sem ástandið i efnahagsmálum leyfði og ekki aðfullu fyrr 
en voríð 2007 þegar virkjana- og álversframkvæmdum á Austurlandi værí lokið, - svofremi 
sem þá hefði dregið nægjanlega úr þenslunni að efnahagsástandið íeyfði

Bönkunum var jafnkunnugt um þessarfyrirætlanir og Öðrum þegar þeir um mitt ár2004 hófu 
að iána allt að 100% ián án nokkurrar hámarksfjárhæðar og þáfyrst þegar sýnt var að 
bankarnir voru komnir affullum þunga inn á húsnæðislánamarkaðinn í  desember 2004 hóf 
íbúðaiánasjóður að iána 90%.

Komu bankanna inn á markaðinnfyigdi uppgreiðsla á lánum íbúðalánasjóðs f það miklum 
mæli að heildarútlán fbúðalánasjóðs lækkuðu á 18 mánaða tímabili (1. jú lí 2004 —1. jan. 
2006} um rúma 100 milljarða króna á sama tíma og bankarnir veittu rúma 300 miiljarða 
króna i fbúðalán. Þau lán voru að auki ekki einskorðuð við kaup eða byggingu 
fbúðarhúsnæðis eins og ián fbúðalánasjóðs heldur fóru að stórum hluta f neyslu og aðrar 
fjárfestingar. Auk þess takmörkuðust lán Ibúðalánasjóðs við brunabótamat og tiltölulega 
lága hámarksfjárhæð og náði því sjaldan 90% markinu (árið 2005 voru það 20% lána og 
2007 innan við !%>}, en hvorki brunabótamat né hámarksfjárhæð takmörkuðu lán



bankanno. -  Afþessum staðreyndum er Ijóst að ofþenslan var að stærstum hluta á ábyrgð 
bankanna en ekki íbúðalánasjóðs eða vegna aðgerða stjórnvalda hvað sjóðinn varðaði

Eina beina athugasemd mín við skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis iýtur svo sem ég nefndi 
hér i upphafi að þvi, að nafn mitt er að ósekju birt í töflu 23 í kafia 8.11.2. Samdægurs og 
skýrsia rannsóknarnefndar Alþingis var birt sendi ég vegna þessa eftirfarandi tölvupóst til 
nefndarinnar, þar sem ég gerði grein fyrir þeim mistökum sem hefðu orðið og krafði 
nefndina jafnframt um opinbera leiðréttingu á þeim:

,yÁgœtu rannsóknarnefndarmenn,

hér meó leyfi ég mér að benda ykkur á þ ö rf á leiðréttingu nefndarinnar við eitt atriði í 
skýrslunni, sem sjálfa mig varðar, þ.e. nafn mitt í töflu 23 i kjölfar texta í kafla 8.11.1 
þar sem segir í upphafi að "Til að kanna hvort alþingismenn og fjölmiðlamenn hafl 
notið öeðlilegrar lánafyrirgreiðslu” í íslenskum bönkum hafi eftirfarandi greining 
verið gerð, sbr. töfluna.

Þar sem ég hvarf a f þingi og úr ríkisstjórn um hálfu ári áður en sú lántaka sem mér er 
kennd átti sér stað á ég augljóslega ekki heima á þessum lista.

- Auk þess svo sem kemur fram íyfirlýsingunni ífylgiskjali, sem ég birti á Eyjunni fyrr 
í dag, þá var lánið veitt fyrirtæki í eigu eiginmanns míns gegn öruggu veði í fasteign 

félagsins, - og með fullkomlega eðlilegum lánakjörum að öðru leyti.

Þó byggt sé á upplýsingum frá  bönkunum um þessa greiningu, þá hlýtur það að vera 
á ábyrgð ykkar að tryggja að réttur þingsetutími liggi greiningunni til grundvallar.

Með vinsemd og virðingu og von um leiðréttingu án tafar.

Jónína Bjartmarz “

Þar sem leiðrétting rannsóknarnefndarinnar hefur enn ekki litið dagsins Ijós sendi ég henni í 
dag ítrekun á fyrra erindi, sem fylgir hér hjálagt sem viðhengi.

Virðingarfyllst,

Jónína Bjartmarz



Xiamen, Fujian, 7. júní 2010.

Með tölvupósti þann 12. spríl s.l. sendi ég nefndinni eftirfarandi erindi:

„Ágætu rannsóknarnefndarmenn,

hér með leyfi ég mér að benda ykkur á þörf á feiðréttingu nefndarinnar við eitt 
atriði f skýrslunni, sem sjáifa mig varðar, þ.e. nafn mitt í  töflu 23 f kjölfar texta f 
kafla 8.11.1 þar sem segir f upphafi að "Til að kanna hvort alþingismenn og 
fjölmiðlamenn hafi notið óeðlilegrar lánafyrirgreiðslu” f fslenskum bönkum hafi 
eftirfarandi greining verið gerð, sbr. töfluna.

Þar sem ég hvarf af þingi og úr rfkisstjórn um háifu ári áður en sú lántaka sem 
mér er kennd átti sérstað á ég augljóslega ekki heima á þessum lista.

- Auk þess svo sem kemur fram f yfirlýsingunni f fylgiskjali, sem ég birti á 
Eyjunni fyrr f dag, þá var lánið veitt fyrirtæki f eigu eiginmanns mfns gegn 
öruggu veði f fasteign félagsins, - og með fullkomlega eðlilegum lánakjörum að 
öðru leyti.

Þó byggt sé á upplýsingum frá bönkunum um þessa greiningu, þá hlýtur það að 
vera á ábyrgð ykkar að tryggja að réttur þingsetutfmi Hggi greiningunni til 
grundvallar.

Með vinsemd og virðingu og von um leiðréttingu án tafar.

Jónfna Bjartmarz"

Rannsóknarnefnd Alþingis,
b.t. Páls Hreinssonar, formanns.

í símtali föstudaginn 16. apríl $.!. ínnti ég starfsmann nefndarinnar eftir því 
hvenær leiðréttingar væri að vænta. Hann kvað það ekki geta orðíð fyrr en um 
„næstu mánaðamót" og bar fyrir sig að mikið að ábendingum/kröfum um 
leiðréttingar lægju fyrir.

Þar sem tilvísuð mánaðamót eru nú runnin upp fyrir nokkru, án þess að 
nokkuð bóli á þeirri leiðréttingu sem ég gerði kröfu um, ítreka ég hana hér með 
auk þess sem ég leyfi mér að benda nefndinni á eftirfarandi og gera aivarlegar 
athugasemdir við vinnubrögð og efnistök nefndarínnar hvað margnefndan 
lista varðar.



• Aðalatriðíð er auðvítað það að ég var ekki alþingismaður þegar félagi 
maka míns voru í desember 2007 veitt þau lán sem vísað er til í töflu 23 í 
kafla 8.11.2. Þar með er í mínu tilviki ranglega gefið til kynna -  og nánast 
staðhæft - að lán til félags í eigu maka míns hafi verið „óeðlileg 
lánafyrirgreiðsla" til kjörins fulltrúa, til alþingismanns. Það er því 
meiðandi að vera að ósekju skipað á þennan lista.

• Lánum til „alþingismanna" undir 100 milljónum er síeppt af 
margnefndum lista. Það er furðulegt í Ijósi þess að eðlilegt er að líta svo 
á að hvers konar lán, sem veitt voru án fullnægjandi trygginga og/eða 
með óeðlilegum vaxtakjörum og endurgreiðsluskilmálum hafi falið í sér 
„óeðlilega lánafyrirgreiðslu" hver svo sem fjárhæðin var. -  Hverjum var 
vitandi eða ómeðvitandi hlíft með þessu vinnulagi nefndarinnar?

• Eingöngu lántakenda fjögurra banka/fjármálafyrirtækja úr röðum 
„alþingismannna" er getið í skýrslunni og aðeins er getið um styrki til 
alþingismanna frá tveimur þessara aðila. - Þetta eru að mínu mati 
algjörlega óforsvaranleg vinnubrögð því heildarmyndina vantar. Þetta 
vinnulag dregur of mikinn dám af þeim skæruhernaði sem vilhallir 
fjölmiðlar hafa stundað á liðnum misserum, hver um sig að birta og fjalla 
aðeins um suma en ekki aðra og eykur aðeins á vantraust, tortryggni og 
öryggisleysi í íslensku samfélagi. - Fyrirfram bar ég það traust og hafði 
þær væntingar til nefndarmanna og til skýrslunnar að þar myndu koma 
fram bæði óvilhallar og tæmandí upplýsingar að þessu leyti og öðru, en 
engar ella.

Engin mannanno verk eru fuílkomin, en þarsem ítarlegri og annars aðflestu 
leyti vandaðri skýrslu hefur vfðast veríð tekið sem eins konar trúarriti hefur 
rangfærsla hennarf minn garð þeim mun meiri áhrifen hvers konar önnur 
birtingarmynd þess áburðar sem margnefndur iisti er f minn garð; að ég hafi 
sem kjörínn fulltrúi notið óeðlilegrar lánafyrirgreiðslu.

Rangfærslur skýrslunnar sem að mér lúta hafa ekki aðeins misgjörð fför með 
sér f minn garð heldur fjölmargra mér skyldra, tengdra og náinna að öðru leyti. 
Þvffer égfram á að leiðrétting hvað mig varðar verði gerð opinber og leitast 
verði við að tryggja að leiðrétting nái athygli jafn margra og iistinn sem nafn 
mitt birtist á gerði og að afsökunarbeiðni nefndarinnar fyigi.

Virðingarfyllst,

Jónína Bjartmarz



Xiamen, Fujian, 7. júní 2010.

Rannsóknarnefnd Aiþingis,
b.t. Páls Hreinssonar, formanns.

Með tölvupósti þann 12. spríl s.l. sendi ég nefndinni eftirfarandi erindi:

„Ágætu rannsóknarnefndarmenn,

hér með leyfi ég mér að benda ykkur á þörf á leiðréttingu nefndarinnar við eitt 
atriði f skýrsiunni, sem sjálfa mig varðar, þ.e, nafn mitt f töflu 23 f kjölfar texta f 
kafla 8.11.1 þar sem segir f upphafi að ”Til að kanna hvort alþingismenn og 
fjölmiðlamenn hafi notið óeðlilegrar lánafyrirgreiðslu” í  fslenskum bönkum hafi 
eftirfarandi greining verið gerð, sbr. töfluna.

Þar sem ég hvarf af þingi og úr rfkisstjórn um hálfu ári áður en sú lántaka sem 
mér er kennd átti sérstað á ég augljóslega ekki heima á þessum lista.

~ Auk þess svo sem kemur fram í  yfirlýsingunni f fylgiskjali, sem ég birti á 
Eyjunni fyrr f dag, þá var lánið veitt fyrírtæki f eigu eiginmanns mfns gegn 
öruggu veði ífasteign félagsins, - og meðfullkomlega eðlilegum lánakjörum að 
öðru leyti.

Þó byggt sé á upplýsingum frá bönkunum um þessa greiningu, þá hlýtur það að 
vera á ábyrgð ykkar að tryggja að réttur þingsetutfmi liggi greiningunni til 
grundvallar.

Með vinsemd og virðingu og von um leiðréttingu án tafar.

Jónfna Bjartmarz"

f símtali föstudaginn 16. apríl s.l. innti ég starfsmann nefndarinnar eftir því 
hvenær leiðréttingar væri að vænta. Hann kvað það ekki geta orðið fyrr en um 
„næstu mánaðamót" og bar fyrir sig að mikið að ábendingum/kröfum um 
leiðréttingar lægju fyrir.

Þar sem tilvísuð mánaðamót eru nú runnin upp fyrir nokkru, án þess að 
nokkuð bóli á þeirri ieiðréttingu sem ég gerði kröfu um, ítreka ég hana hér með 
auk þess sem ég leyfi mér að benda nefndinni á eftirfarandi og gera alvarlegar 
athugasemdir við vinnubrögð og efnistök nefndarinnar hvað margnefndan 
lista varðar.



• Aðalatriðið er auðvitað það að ég var ekki alþingismaður þegar félagi 
maka míns voru í desember 2007 veitt þau lán sem vísað er til í töflu 23 í 
kafla 8.11.2. Þar með er í mínu tilviki ranglega gefið til kynna -  og nánast 
staðhæft - að lán til félags í eigu maka míns hafi verið „óeðlileg 
lánafyrirgreiðsla" til kjörins fulltrúa, til alþingismanns. Þaðerþví 
meiðandi að vera að ósekju skipað á þennan lista.

• Lánum til „alþingismanna" undir 100 milljónum er sleppt af 
margnefndum lista. Það er furðulegt í Ijósi þess að eðlilegt er að líta svo 
á að hvers konar lán, sem veitt voru án fullnægjandi trygginga og/eða 
með óeðlilegum vaxtakjörum og endurgreiðsluskilmálum hafi faíið í sér 
„óeðlilega lánafyrírgreíðslu" hver svo sem fjárhæðin var. -  Hverjum var 
vitandi eða ómeðvitandi hlíft með þessu vinnulagi nefndarinnar?

• Eingöngu lántakenda fjögurra banka/fjármálafyrirtækja úr röðum 
„alþingismannna" er getið í skýrsiunni og aðeins er getið um styrki til 
alþingismanna frá tveimur þessara aðila. - Þetta eru að mínu mati 
algjörlega óforsvaranleg vinnubrögð því heildarmyndina vantar. Þetta 
vinnulag dregur of mikinn dám af þeim skæruhernaði sem vilhallir 
fjölmiðlar hafa stundað á liðnum misserum, hver um sig að birta og fjalla 
aðeins um suma en ekki aðra og eykur aðeins á vantraust, tortryggni og 
öryggisleysi í íslensku samfélagi. - Fyrirfram bar ég það traust og hafði 
þær væntingar til nefndarmanna og til skýrslunnar að þar myndu koma 
fram bæði óvilhallar og tæmandi upplýsingar að þessu leyti og öðru, en 
engar ella.

Engin mannanna verk eru fullkomin, en þarsem ítarlegri og annars aðflestu 
leyti vandaðri skýrslu hefur víðast verið tekið sem eins konar trúarríti hefur 
rangfærsla hennarí minn garð þeim mun meiri áhrifen hvers konar önnur 
birtingarmynd þess áburðar sem margnefndur listi er í minn garð; að ég hafi 
sem kjörinn fulltrúi notið óeðlilegrar lánafyrirgreiðslu.

Rangfærsiur skýrslunnar sem að mér lúta hafa ekki aðeins misgjörð fför með 
sér f minn garð heldur fjöimargra mérskyldra, tengdra og náinna að öðru ieyti. 
Þvffer égfram á að leiðrétting hvað mig varðar verði gerð opinber og leitast 
verði við að tryggja að leiðrétting nái athygli jafn margra og listinn sem nafn 
mitt birtist á gerði og að afsökunarbeiðni nefndarinnarfylgi.

Virðingarfyllst,


