
A L Þ I  N G I

Herra Árni M. Matthiesen

18. maí 2010

Varðar: Skýrslu rarwsóknarnefndar Alþingis um aðdraganda og orsökfalls ísíensku bankanna 2008

Rannsóknarnefnd Aíþingis gerði í skýrslu sinni grein fyrir tiiteknum atriðum, athöfnum eða 
athafnaleysi sem hún fjallaði um sem hugsanieg místök eða vanrækslu í starfi skv. hugtökunum eins 
og þau koma fram í lögum nr. 142/2008 um rannsóknarnefndina. íframhaldinu var yður gefinn kostur 
á að koma aö skriflegum athugasemdum áður en rannsóknarnefndin tæki afstöðu í málinu. Nú liggur 
fyrir lokaniðurstaða rannsöknarnefndarinnar þar sem þér eruð taidir hafa sýnt af yður vanrækslu í 
skílningi 1. mgr. 1. gr. laga nr. 142/2008, sbr. einnig umfjöllun í kafia 21.5. í 7. bindi.

Við mat á ráðherraábyrgð er þingmannanefndin ekkí bundin af niðurstöðu rannsóknarnefndarinnar. 
Þingmannanefndin vill með bréfi þessu gefa yður kost á að senda nefndinni athugasemdir, 
upplýsingar eða svör við niðurstöðum skýrsiunnar. Sérstaklega er öskað eftir að afstaða sé tekin til 
niðurstöðu rannsóknarnefndarinnar um vanrækslu í kafla 21. 5. í 7. bindí skýrslunnar.

Athugasemdir óskast sendar nefndinni skrifiega etgi síðar en 7. júní nk.

Vakin er athygli á því að svar yðar mun verða notað sem gagn við vinnsíu þeirra verkefna sem 
þingmannanefndinni er ætlað að sinna skv. lögum nr. 142/2008, þar á meðal kann að verða vitnað tif 
svarsins eða það birt í skýrslu nefndarinnar.

Virðingarfylíst,



Herra Björgvin G. Sigurðsson

18. maí 2010

Varðar: Skýrslu rannsóknarnefndar Alþlngis um aðdraganda og orsökfalls íslensku bankanna 2008

Rannsóknarnefnd Aiþingis gerði í skýrslu sinni grein fyrír tilteknum atriðum, athöfnum eða 
athafnaleysi sem hún fjallaði um sem hugsanieg mistök eða vanrækslu í starfi skv. hugtökunum eins 
og þau koma fram í lögum nr. 142/2008 um rannsóknarnefndina. íframhaldinu var yður gefinn kostur 
á að koma að skriflegum athugasemdum áður en rannsöknarnefndin tæki afstöðu í máiinu. Nú liggur 
fyrir lokaniðurstaða rannsóknarnefndarinnar þar sem þér eruð taldir hafa sýnt af yður vanræksiu ( 
skilnlngi 1. mgr. 1. gr. laga nr. 142/2008. sbr. einnig umfjöllun t kafla 21. 5. í 7. bindi.

Við mat á ráðherraábyrgð er þingmannanefndin ekki bundín af niðurstöðu rannsóknarnefndarinnar. 
Þingmannanefndin vill með bréfi þessu gefa yður kost á að senda nefndinni athugasemdir, 
upplýsingar eða svör við niðurstöðum skýrslunnar. Sérstaklega er óskað eftir að afstaða sé tekin til 
niðurstöðu rannsóknarnefndarinnar um vanrækslu í kafla 21.5. Í7. bindi skýrslunnar.

Athugasemdir óskast sendar nefndinni skriflega eigi stðar en 7. júní nk.

Vakin er athygli á því að svar yðar mun verða notað sem gagn við vínnslu þeirra verkefna sem 
þingmannanefndínni er ætlað að sinna skv. iögum nr. 142/2008, þar á meðal kann að verða vitnað til 
svarsins eða það birt í skýrslu nefndarinnar.

Virðinga rfyí ist,

fyrir hörid þingmannanefndarínnar,



Herra Björn Bjarnason

18. maí 2010

Varðar: Skýrslu rannsöknarnefnóar Alþingis um aðdraganda og orsökfafls tsfensku bankanna 2008

í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingts er fjailað um aðdraganda og orsakir að falli bankanna í október 
2008. Þar sem fjallað er um það tímaskeið sem þér sátuð í ríkisstjórn viíl þingmannanefnd sem fjallar 
um skýrsiu rannsóknarnefndar Aíþingis gefa yður kost á að senda nefndinni athugasemdir, 
upplýsingar eða svörvíð niðurstöðum ískýrsiu rannsóknarnefndarinnar.

Athugasemdir óskast sendar nefndinni skrtfiega ekki síðar en 7. júní nk.

Vakin er athygli á því að svar yðar rmun verða notað sem gagn við vinnslu þeirra verkefna sem 
þingmannanefndinni er ætlað að sinna skv. lögum nr. 142/2008, þar á meðal kann að verða vitnað til 
svarsins eða það birt í skýrsiu nefndarínnar.

Virðinearfvllst.



Herra Einar K. Guðfinnsson

18. maí 2010

Varðar: Skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis um aðdraganda og orsökfalls fslensku bankanna 2008

í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis er fjallað um aðdraganda og orsakir að falli bankanna í október 
2008. Þar sem fjallað er um það tímaskeið sem þér sátuð í ríkisstjórn vill þingmannanefnd sem fjallar 
um skýrslu rannsóknamefndar Alþingis gefa yður kost á að senda nefndinni athugasemdir, 
upplýstngar eða svörvið niðurstöðum ískýrslu rannsóknarnefndartnnar.

Athugasemdir óskast sendar nefndtnni skriflega ekki síðar en 7. júní nk.

Vakin er athygli á því að svar yðar mun verða notað sem gagn við vtnnsiu þeirra verkefna sem 
þingmannanefndinni er ætlað að sinna skv. lögum nr. 142/2008, þar á meðal kann að verða vitnað til 
svarsins eða það birt í skýrslu nefndarinnar.

Virðingarfyllst,



Herra Geir H. Haarde
i,

18. maí 2010

Varðar: Skýrslu rannsöknarnefndar Afþingis um aðdraganda og orsökfails íslensku bankanna 2008

Rannsóknarnefnd Alþingis geröi í skýrsiu sinni grein fyrir tilteknum atriðum, athöfnum eða 
athafnaieysi sem hún fjallaðí um sem hugsanleg mistök eða vanræksiu í starfi skv. hugtökunum eins 
og þau koma fram í iögum nr. 142/2008 um rannsóknarnefndina. íframhaldinu var yður gefinn kostur 
á að koma að skriflegum athugasemdum áður en rannsóknarnefndin tæki afstöðu í málinu. Nú liggur 
fyrir lokaniðurstaða rannsóknarnefndarinnar þar sem þér eruð taldir hafa sýnt af yður vanræksiu í 
skilningi 1. mgr. 1. gr. laga nr. 142/2008. sbr. einnig umijöllun i kafla 21. 5. í 7. bindi.

Við mat á ráðherraábyrgð er þingmannanefndin ekki bundin af niðurstöðu rannsóknarnefndarinnar. 
Þingmannanefndin viil með bréfií þessu gefa yður kost á að senda nefndinni athugasemdir, 
upplýsingar eða svör við niðurstöðum skýrslunnar. Sérstakiega er óskað eftir að afstaða sé tekin til 
niðurstöðu rannsóknarnefndarinnar um vanrækslu í kafla 21.5. í 7. bindi skýrslunnar.

Athugasemdir óskast sendar nefndlnni skriflega eigi síðar en 7. júní nk.

Vakin er athygli á því að svar yðar mun verða notað sem gagn við vinnslu þeirra verkefna sem 
þingmannanefndinni er ætiað að sinna skv. iögum nr. 142/2008, þar á meðal kann að verða vitnað til 
svarsins eða það birt í skýrslu nefndarinnar.

Virðingarfyllst,



Herra Guðlaugur Þór Þórðarson

18. maí 2010

Varðar: Skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis um aðdraganda og orsökfalls íslensku bankanna 2008

í skýrsíu rannsóknarnefndar Alþingis erfjaliað um aðdraganda ogorsakir að falli bankanna í október 
2008. Þar sem fjallað er um það tímaskeið sem þér sátuð í ríkisstjórn vill þingmannanefnd sem fjallar 
um skýrslu rannsóknarnefndar Alþingisgefa yður kost á að senda nefndinni athugasemdir, 
upplýsingar eða svör við niðurstöðum í skýrsíu rannsóknarnefndarinnar.

Athugasemdir óskast sendar nefndtnni skriflega ekki síðar en 7. júní nk.

Vakin er athygli á því að svar yðar mun verða notað sem gagn við vtnnsiu þeirra verkefna sem 
þingmannanefndinni er ætlað að sinna skv. iögum nr. 142/2008, þar á meðal kann að verða vitnað til 
svarsins eða það birt í skýrsiu nefndarinnar.

Virðingarfyiíst,



Herra Guðni Ágústsson

18. ma(2010

Varðor: Skýrsiu ronnsóknarnefndar Aiþingis um aðdraganda og orsökfalls íslensku bankanna 2008

í skýrslu rannsóknarnefndar Aíþingis er fjallað um aðdraganda og orsakir að falli bankanna í október 
2008. Þar sem fjallað er um það tímaskeið sem þér sátuð í ríkisstjórn vill þingmannanefnd sem fjallar 
um skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis gefa yður kost á að senda nefndinni athugasemdir, 
upplýsingar eða svör við niðurstöðum í skýrslu rannsóknarnefndarinnar.

Athugasemdir óskast sendar nefndinni skriflega ekki síðar en 7. júnl nk.

Vakin er athygli á því að svar yðar mun verða notað sem gagn víð vinnslu þeirra verkefna sem 
þingmannanefndinni er ætlað að sinna skv. lögum nr. 142/2008, þar á meðal kann að verða vitnað tií 
svarsins eða það birt í skýrslu nefndarinnar.

Virðingarfyllst,



Frú IngibjÖrg Sófrún Gísiadóttir

18. maí2010

Varðar: Skýrslu rannsöknarnefndar Alþingis um aðdraganda og orsökfails íslensku bankanna 2008

Rannsóknarnefnd Alþingís gerði í skýrslu sinni grein fyrir tilteknum atriðum, athöfnum eða 
athafnaíeysi sem hún fjallaði um sem hugsanleg mistök eða vanrækslu í starfi skv. hugtökunum eins 
og þau koma fram í lögum nr. 142/2008. í framhaldinu var yður geftnn kostur á að koma að 
skriflegum athugasemdum áður en rannsóknarnefndin tæki afstöðu i málinu. Nú liggur fyrir 
lokaniðurstaða rannsóknarnefndarinnar þar sem þér eruð ekki talin í hópi ráðherra sem sýnt hafi af 
sér vanrækslu í skilningi 1. mgr. 1. gr, laga nr. 142/2008, sbr, einnig umfjöllun í kafla 21. 5. í 7. bindi.

Við mat á ráðherraábyrgð er þingmannanefndin ekki bundin af niðurstöðu rannsóknarnefndarinnar. 
Þingmannanefndin vill gefa yður kost á að senda nefndinni athugasemdir, upplýsingar eða svör við 
niðurstöðum skýrslunnar. Sérstaklega er þess óskað að fram komi athugasemdir yðar vegna 
hugsanlegrar vanrækslu með tiiíiti til stöðu yðar í ríkisstjórn Geirs H. Haarde, vitneskju og upplýsinga 
sem þér höfðuð undir höndum sbr. einnig umfjöllun í kafla 21. 5.

Athugasemdir óskast sendar nefndinni skriflega ekki síðar en 7. júní nk.

Vakin er athygii á því að svar yðar mun verða notað sem gagn við vinnslu þeirra verkefna sem 
þingmannanefndinni er ætiað að sinna skv. lögum nr. 142/2008, þar á meðal kann að verða vitnað til 
svarsins eða það birt í skýrslu nefndarinnar.

Virðingarfyílst,

fvrir hönd binemannanefndarinnar.



Frú Jóhanna Sigurðardóttir

18. maí 2010

Vorðar: Skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis um aðdraganda og orsökfalls íslensku bankanna 2008

í skýrslu rannsóknarnefndar Alþtngis er fjaliað um aðdraganda og orsakir að falli bankanna f október 
2008. Þar sem fjallað er um það tímaskeið sem þér sátuð í ríkisstjórn vil! þingmannanefnd sem fjallar 
um skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis gefa yður kost á að senda nefndinni athugasemdir, 
upplýsingar eða svör við niðurstöðum í skýrslu rannsóknarnefndarinnar.

Athugasemdir óskast sendar nefndinni skriflega ekki síðar en 7. júní nk.

Vakin er athygii á því að svar yðar mun verða notað sem gagn við vinnslu þeirra verkefna sem 
þingmannanefndinni er ætlað að sinna skv. lögum nr. 142/2008, þar á meðal kann að verða vitnað til 
svarsins eða það birt í skýrslu nefndarinnar.

Virðingarfyllst,



Herra Jón Sigurðsson

18. maí 2010

Varðar: Skýrsfu rannsóknarnefndar Alþingis um aðdraganda og orsökfafls íslensku bankanna 2008

í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis er fjallað um aðdraganda og orsakir að falli bankanna í október 
2008. Þar sem fjallað er um það tímaskeið sem þér sátuð í ríkisstjórn vill þingmannanefnd sem fjailar 
um skýrslu rannsóknarnefndar Alþíngis gefa yður kost á að senda nefndinni athugasemdir, 
upplýsingar eða svör við niðurstöðum í skýrslu rannsóknarnefndarinnar.

Athugasemdir óskasí sendar nefndinni skriflega ekki síðar en 1, júní nk.

Vakin er athygll á því að svar yðar mun verða notað sem gagn við vinnsiu þeirra verkefna sem 
þingmannanefndinni er ætlað að sinna skv. lögum nr. 142/2008, þar á meðal kann að verða vitnað til 
svarsins eða það blrt í skýrslu nefndarinnar.

Virðingarfyllst,



Frú Jónína Bjartmarz

18. maí 2010

Varðar: Skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis um aðdraganda og orsök falis islensku bankanna 2008

í skýrslu rannsóknarnefndar Aiþingis er fjaiiað um aðdraganda og orsakir að falli bankanna í október 
2008. Þar sem fjallað er um það tímaskeið sem þér sátuð í ríkisstjórn viií þingmannanefnd sem fjaiiar 
um skýrsiu rannsóknamefndar Aiþingis gefa yður kost á að senda nefndinni athugasemdir, 
uppiýsingar eða svör við niðurstöðum í skýrsiu rannsóknarnefndarinnar.

Athugasemdir óskast sendar nefndinni skrifiega ekki síðar en 7. júní nk.

Vakin er athygli á því að svar yðar mun verða notað sem gagn við vinnsiu þeirra verkefna sem 
þingmannanefndinni er ætiað að sinna skv. lögum nr. 142/2008, þar á meðal kann að verða vitnað tii 
svarsins eða það birt í skýrslu nefndarinnar.



A L Þ I N G i

Herra Krístján L. Mölíer

18. maí 2010

Varðar: Skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis um aðdraganda og orsökfolls íslensku bankanna 2008

í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis erfjallað um aðdraganda og orsakiraðfalli bankanna íoktóber 
2008. Þar sem fjailað er um það tímaskeið sem þér sátuð f ríkisstjórn vill þingmannanefnd sem fjallar 
um skýrslu rannsóknarnefndar Alþingís gefa yður kost á að senda nefndinni athugasemdir, 
upplýsingar eða svör við niðurstöðum í skýrslu rannsóknarnefndarinnar.

Athugasemdir óskast sendar nefndinni skriflega ekki síðar en 7. júní nk.

Vakin er athygli á því að svar yðar mun verða notað sem gagn við vinnslu þeirra verkefna sem 
þingmannanefndinni er ætlað að sinna skv. lögum nr. 142/2008, þar á meðal kann að verða vitnað til 
svarsins eða það birt í skýrslu nefndarinnar.

Virðingarfylist,

Atii GísiaspnJformaður



Herra Magnús Stefánsson

18. maí 2010

Varðar: Skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis um aðdraganda og orsökfalls íslensku bankanna 2008

í skýrslu rannsóknarnefndar Alþíngis er fjaliað um aðdraganda og orsakir að falli bankanna í október 
2008. Þar sem fjallað er um það tímaskeið sem þérsátuð í ríkisstjórn vill þingmannanefnd sem fjallar 
um skýrslu rannsóknarnefndar Alþingís gefa yður kost á að senda nefndinni athugasemdir, 
upplýsingar eða svör við niðurstöðum í skýrslu rannsóknarnefndarinnar.

Athugasemdir óskast sendar nefndinni skriflega ekki síðar en 7. júní nk.

Vakin er athygli á því að svar yðar mun verða notað sem gagn við vinnslu þeirra verkefna sem 
þingmannanefndinni er ætlað að sinna skv. lögum nr. 142/2008, þar á meðal kann að verða vitnað til 
svarsins eða það birt í skýrslu nefndarinnar.



Frú Siv Friðleifsdóttir

18. maí 2010

Varðar: Skýrslu rannsóknarnefndarAlþingis um aðdraganda og orsökfalis islensku bankanna 2008

í skýrslu rarwsóknarrtefndar Alþingis er fjailað um aðdraganda og orsakir að faiii bankanna í október 
2008. Þar sem fjaliað er um það tímaskeið sem þér sátuð í ríkisstjórn viii þingmannanefnd sem fjallar 
um skýrsiu rannsóknamefndar Aiþingis gefa yður kost á að senda nefndinni athugasemdir, 
upplýsingar eða svör við niðurstöðum í skýrslu rannsóknamefndarinnar.

Athugasemdir óskast sendar nefndinni skrifiega ekki síðar en 7. júní nk.

Vakin er athygii á því að svar yðar mun verða notað sem gagn við vinnslu þeirra verkefna sem 
þingmannanefndinni er ætlað að sinna skv. iögum nr. 142/2008, þar á meðai kann að verða vitnað tii 
svarsins eða það birt í skýrslu nefndarinnar.



Herra Sturla Böðvarsson

18. maí 2010

Vorðar: Skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis um aðdraganda og orsökfails íslensku bankanna 2008

í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis er fjallað um aðdraganda og orsakir að falli bankanna í október 
2008. Þar sem fjallað er um það tímaskeið sem þér sátuð í ríkisstjórn vilí þingmannanefnd sem fjallar 
um skýrsíu rannsóknarnefndar Alþingís gefa yður kost á að senda nefndinni athugasemdir, 
upplýsingar eða svörvið niðurstöðum ískýrslu rannsóknarnefndarinnar.

Athugasemdir óskast sendar nefndinni skriflega ekki síðar en 7. júní nk.

Vakin er athygli á því að svar yðar mun verða notað sem gagn við vinnslu þeirra verkefna sem 
þingmannanefndinni er ætlað að sinna skv, lögum nr. 142/2008, þar á meðal kann að verða vitnað til 
svarsins eða það birt í skýrslu nefndarinnar.



Frú Valgerður Sverrisdóttir

18. maí 2010

Varðar: Skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis um aðdraganda og orsökfails ísiensku bankanna 2008

í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis er fjaliað um aðdraganda og orsakir að falli bankanna í október 
2008. Þar sem fjallað er um það tímaskeið sem þér sátuð í ríkisstjórn vill þingmannanefnd sem fjallar 
um skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis gefa yður kost á að senda nefndinni athugasemdir, 
upplýsingar eða svör við niðurstöðum f skýrslu rannsóknarnefndarinnar.

Athugasemdir óskast sendar nefndinni skriflega ekki síðar en 7. júní nk.

Vakin er athygli á því að svaryðar mun verða notað sem gagn við vinnslu þeirra verkefna sem 
þingmannanefndinni er ætlað að sinna skv. iögum nr. 142/2008, þar á meðal kann að verða vitnað til 
svarsins eða það birt í skýrslu nefndarinnar.

Virðingarfyilst,



Frú Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir

18. maí 2010

Varðar: Skýrslu rannsöknarnefndar Aiþingis um aðdraganda og orsökfaiís fsiensku bankanna 2008

fskýrslu rannsóknarnefndar AJþingis er fjailað um aðdraganda og orsakir að falli bankanna í október 
2008. Þar sem fjallað er um það tímaskeið sem þér sátuð í ríkisstjórn vill þingmannanefnd sem fjallar 
um skýrslu rannsóknarnefndar Aíþingis gefa yður kost á að senda nefndtnni athugasemdir, 
uppiýsingar eða svörvið niðurstöðum tskýrsiu rannsóknarnefndarinnar.

Athugasemdir óskast sendar nefndinni skrifíega ekki stðar en 7. júní nk.

Vakin er athygli á því að svar yðar mun verða notað sem gagn við vinnslu þeirra verkefna sem 
þingmannanefndinni er ætlað að sinna skv. lögum nr. 142/2008, þar á meðal kann að verða vitnað til 
svarsins eða það birt í skýrslu nefndarinnar.

Virðingarfyiist,



Herra Össur Skarphéðinsson

18. maí 2010

Varðar: Skýrslu rannsóknarnefndarAlþingís um aðdraganda og orsökfalls íslensku bankanna 2008

í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis er fjallað um aðdraganda og orsakir að falli bankanna í október 
2008. Þar sem fjallað er um það tímaskeið sem þér sátuð í ríkisstjórn vill þingmannanefnd sem fjallar 
um skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis gefa yður kost á að senda nefndinni athugasemdir, 
upplýsingar eða svörvið niðurstöðum ískýrslu rannsóknarnefndarinnar.

Athugasemdír óskast sendar nefndinni skriflega ekki síðar en 7. júní nk.

Vakin er athygii á því að svar yðar mun verða notað sem gagn við vinnslu þeirra verkefna sem 
þingmannanefndinni er ætiað að sinna skv. iögum nr. 142/2008, þar á meðal kann að verða vitnað til 
svarsins eða það birt í skýrslu nefndarinnar.

Virðingarfyllst, 

)ingmannanefníiannnar,

Atli GíslaænJformaður



Frú Þórunn Sveinbjarnardóttir

18. maí 2010

Varðar: Skýrslu rannsóknarnefndar Afþingis um aðdraganda og orsökfalls isíensku bankanna 2008

í skýrsiu rannsóknarnefndar Alþingis er fjailað um aðdraganda og orsakir að falli bankanna í október 
2008. Þar sem fjallað er um það tímaskeið sem þér sátuð í ríkisstjórn vill þingmannanefnd sem fjallar 
um skýrslu rannsóknarnefndar Aiþingis gefa yður kost á að senda nefndinni athugasemdir, 
upplýsingar eða svörvið niðurstöðum í skýrslu rannsóknarnefndarinnar.

Athugasemdir óskast sendar nefndinni skriflega ekki síðar en 7. júní nk.

Vakin er athygli á því að svar yðar mun verða notað sem gagn við vinnsiu þeírra verkefna sem 
þingmannanefndinni er ætlað að sinna skv. lögum nr. 142/2008, þar á meðal kann að verða vitnað tíl 
svarsins eða það birt f skýrslu nefndarinnar.



II
A L Þ I N G I

Skrifstofa forseta íslands 
Sóleyjargötu 1 
101 Reykjavík

14. maí 2010

Varðar: Athugasemdir forseta fsiands varðandi 8. bindi skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis.

Þingmannanefnd sem fjaílar um skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis fékk til fundar við sig vinnuhóp 
um siðferði og starfshætti í tengslum við falf tslensku bankanna 2008. Á þessum fundum kom tif 
umræðu gagnrýni sem forseti íslands setti fram í viðtafi í síðdegisútvarpi Rásar 2 þann 14. apríl 2010. 
Gerði hópurinn ítarlega grein fyrir svörum sínum.

Þingmannanefndinni hefur nú borist meðfylgjandi bréf frá vinnuhópnum þar sem farið er yfir svör 
starfshópsins vegna gagnrýni forseta fsiands.

í Ijósi þess að þingmannanefndin hefur nú til meðferðar skýrslu rannsóknarnefndarinnar og er ætlað 
að skila niðurstöðum sínum um hana fyrír þingiok í september nk., viii nefndin gefa 
forsetaembættinu kost á að senda nefndinni skrifSegar athugasemdir í tengsSum við efni meðfyigjandi 
bréfs fyrir 7. júní nk.

Atii Gísiascm, formaður
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Herra Björn L. Bergsson, settur ríkissaksóknari 
Hverfisgötu 6 
101 Reykjavík

14. maí 2010

Varðar: Niðurstöðu rannsóknarnefndar Alþingis um mistök og vanrækslu ískiiningi 1. mgr. 1. gr. iaga 
nr. 142/2008

Þingmannanefnd til að fjalla um skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis hefur meðal annars til skoðunar 
hugsanlega ráðherraábyrgð samkvæmt lögum nr, 4/1963. í skýrslu rannsóknarnefndarinnar eru 
tiigreindir þrír fyrrverandi ráðherrar sem taldir eru hafa sýnt af sér vanrækslu.

í skýrslunni eru eftirfarandi aðilar;

1. Jónas Fr. Jónsson, fyrrverandiforstjóri Fjármáiaeftirlitsins,

2. Davíð Oddsson, fyrrverandi bankastjóri ogformaður bankastjórnar Seðlabanka fsiands,

3. Eirfkur Guðnason, fyrrverandi bankastjóri Seðiabanka fslands,

4. Ingimundur Friðríksson, fyrrverandi bankastjóri Seðlabanka fsiands,

einnig taldlr hafa sýnt af sér vanrækslu í starfi í skilningi 1. mgr. 1. gr. laga nr. 142/2008, samkvæmt 
umfjöliun i 7. bindi skýrslunnar, köfíum 21.5.5 og 21.5.6.

Þingmannanefndin telur rétt að vekja athygíi setts ríkissaksóknara á umfjölíun í skýrslunni um nefnda 
einstaklinga.



A L Þ I N G Í

Forsætisráðuneytið 
Stjórnarráðshúsinu við Lækjartorg 
150 Reykjavík

Reykjavík, 25. júní 2010

Varðar: Frumgögn varðandi niðurstöður f skýrslu rannsóknarnefndar Aiþingis.

Samkvæmt lögum nr. 142/2008 er það hlutverk sérstakrar þingmannanefndar að fjalla um og taka 
afstöðu tíl skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis meðal annars með tilliti tii hugsanlegra brota sem 
heyra undir lög um ráðherraábyrgð, \ Ijósi þeirrar vinnu telur nefndin nauðsynlegt að fá í hendur 
frumrit þeirra gagna sem hér er lýst. Óskað er eftirfrumritum þessum meðan á vinnu 
þingmannanefndarinnar stendur sem og ef til meðferðar mála fyrir Landsdómi kemur. Pess er óskað 
að forsætisráðuneytið hafi milligöngu um öflun þeirra gagna sem kunna að vera vistuð í öðrum 
ráðuneytum. Við meðferð og geymslu skjalanna verður ítrustu kröfum um skjalavörslu fylgt.

1. Minnisblað Ingibjargar Sólrúnar Gísladóttur af fundi utanríkisráðherra og viðskiptaráðherra 
með stjórnarformanni Fjármálaeftirlitsins þann 15. janúar 2008.

2. Bréf frá Samtökum fjármálafyrirtækja til forsætisráðherra, dagsett 4. febrúar 2008.

3. Minnisblað Ingibjargar Sólrúnar Gísladóttur af fundi forsætisráðherra og utanríkisráðherra 
með bankastjórn Seðiabanka íslands, dagsett 1. apríl 2008.

4. Bréf starfsmanna fjármálaráðuneytisins til fjármálaráðherra og ráðuneytisstjóra 
fjármálaráðuneytis, dagsett 2. apríl 2008.

5. Bréf stjórnarformanns Kaupþings til forsætisráðherra, dagsett 9. apríl 2008.

6. Minnisblað Ingibjargar Sólrunar Gísladóttur af fundi fjármálaráðherra og utanríkisráðherra 
með bankastjórn Seðlabanka ísiands, dagsett 16. apríi 2008.

7. Bréf framkvæmdastjóra ESB á sviði efnahags- og gjaldmiðlamála til forsætisráðherra, dagsett 
17. apríl 2008.

8. Fundargerð af fundi forsætisráðherra með forsætisráðherra Breta, dagsett 24. apríl 2008.
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9. Mirmisblað Ingibjargar Sóirúnar Gísladóttur af fundi bankastjórnar Seðlabanka ísiands með 
forsætisráðherra, fjármálaráðherra, utanríkisráðherra og embættismönnum í 
forsætisráðuneytinu, dagsett 7. maí 2008.

10. Minnisbiað ingibjargar Sólrúnar Gísladóttur af fundi forsætisráðherra, utanríkisráðherra, 
fjármálaráðherra og féiagsmálaráðherra vegna gjaldmiðlaskiptasamnings við norrænu 
seðlabankana, dagsett 15. maí2008.

11. Minnisblað Ingibjargar Sólrúnar Gísladóttur af fundi forsætisráðherra og utanríkisráðherra 
með formanni bankastjórnar Seðlabankans, dagsett 8. júií 2008.

12. Bréf viðskiptaráðuneytisins tii breska fjármálaráðuneytisins varðandi Tryggingasjóð 
innstæðueigenda og fjárfesta, dagsett 20. ágúst 2008.

13. Minnisblað Sverrís Hauks Gunnlaugssonar vegna símtals við Clive Maxwell hjá FSA dags 8. 
september 2008 vegna lcesave reikninganna.

Þá óskar nefndin einnig eftir frumritum af fundargerðum samráðshóps stjórnvaida um 
fjármálastöðugleika og viðbúnað frá stofnun hans 21. febrúar 2006 fram til ársloka 2008.

Gögnin óskast send nefndinni eigi síðar en 10. júlí næstkomandi.
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A L Þ Í  N G I

Seðlabanki Islands 
Kalkofnsvegi 1 
150 Reykjavík

Reykjavík, 25. júní 2010

Varðar: FrumgÖng varðandi niðurstÖður ískýrslu rannsöknarnefndar Alþingis.

Samkvæmt lögum nr. 142/2008 er það hlutverk sérstakrar þingmannanefndar að fjalla um og taka 
afstöðu til skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis, meðal annars með tilliti til hugsanlegra brota sem 
heyra undir lög um ráðherraábyrgð. í Ijósi þeirrar vinnu telur nefndin nauðsynlegt að fá í hendur 
frumrit þeirra gagna sem tilgreind eru hér að neðan. Óskað er eftir frumritum þessum meðan á vinnu 
þingmannanefndarinnar stendur og eins ef kemur til meðferðar mála fyrir Landsdómi. Við meðferð 
og geymslu skjalanna verður ítrustu kröfum um skjalavörslu fylgt

1. Minnisblað Ingimundar Friðrikssonar af fundi forsætisráðherra með bankastjórn 
Seðlabankans, dagsett 18. mars 2008.

2. Minnisblað Ingimundar Friðrikssonar af fundi seðlabankastjóra með félagsmálaráðherra, 
dagsett 8. apríl 2008.

3. Drög að fundargerð af fundi bankastjórnarSeðlabankans með ráðuneytisstjórum 
forsætiráðuneytis og fjármálaráðuneytis, dagsett 4. júlí 2008.

4. Minnisblað Seðlabankans til ráðuneytisstjóra fjármálaráðuneytisins, dagsett 7. ágúst 2008. 

Gögnin óskast send nefndinni eigi síðar en 10. júlí næstkomandi.

Virðingarfyllst,
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Ólafur Ásgeirsson þjóöskjalavörður 
Þjóðskjalasafni íslands 
Laugavegi 162 
105 Reykjavtk

Reykjavík, 25. júní 2010

Varðar: Gagnagrunnar rannsöknarnefndar Alþingis

Samkvæmt lögum nr. 142/2008 um rannsóknarskýrslu Alþingis eru Þjóðskjalsafni falin tiltekin 
verkefni sem nánar er lýst í 18. gr. laganna. Þar segir meðal annars að gögn sem aflað hefur verið 
vegna rannsóknarinnar skuli færð á Þjóðskjalasafnið en að safninu sé heimilt að gera samning við 
aðra ríkisstofnun á grundvelli 30. gr. fjárreiðulaga um að rækja starfsskyldur safnsins um ákveðinn 
tíma. Þá er nánar kveðið á um aðgang að umræddum gagnagrunnum, afritun þeirra og 
ákvarðanatökur um aðgang að grunnunum.

í Ijósi þessara nýju verkefna vill þingmannanefnd sem fjallar nú um skýrslu rannsóknarnefndar 
Alþingis og hefur skv. lögunum þá skyldu að taka afstöðu til þess hvort einhverjum hluta 
rannsóknargagnanna verði skilað síðar en áætlað er skv. 5. mgr. 17. gr. sbr. 5. mgr. 15. gr. óska svara 
við eftirfarandi spurningum um meðferð gagnagrunna hjá Þjóðskjalasafninu;

1. Hefur Þjóðskjalasafnið möguleika ttl geymslu á og aðgangs að gagnagrunnum á tölvutæku formi?

2. Mun Þjóðskjalasafnið nýta sér heimild í 1. mgr. 18. gr. ti! útvistunar á starfsskyldum sínum skv. 
ákvæðum greínarinnar?

4. Hvaða aðferðtr hefur Þjóðskjalasafnið til að vernda persónuuppiýsingar sem koma fram í gögnum 
rannsóknarnefndarinnar?

5. Er til staðar á Þjóðskjalasafnið örugg aðstaða til fræðilegra rannsókn skv. 4. mgr. 18. gr. laganna um 
rannsóknarnefndina?

Þess er óskað að svar berist nefndinni ekki síðar en 10. júlí nk.
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