
E rindim Þ
komudagur

Alþingi

B A N K A S Ý S L A  R Í K I S I N S

Reykjavík, 15. desember 2010

Alþingi

Viðskiptanefnd 

Austurstræti 8 - 1 0  

150 Reykjavík

Efni: Frumvarp til laga um Bankasýslu ríkisins (brottfall laganna), 112. mál.

Bankasýslu ríkisins hefur borist til umsagnar frumvarp til laga um brotfall laga um Bankasýslu ríkisins. 

í greinargerð með frumvarpinu eru færð fram þríþætt rök fyrir því að leggja skuli stofnunina niður. 

Umsögn Bankasýslunnar um hvert þeirra fyrir sig fylgir hér á eftir.

í fyrsta lagi er greint frá því að hlutverk Bankasýslu ríkisins sé takmarkað þ.e. Bankasýslan sé „ í raun 

heil stofnun utan um bankaráð Landsbankans auk þess sem hún fer með eignarhlut ríkissjóðs í 

Sparisjóði Norðfjarðar."

Þetta er ekki rétt. Bankasýsla ríkisins fer með eignarhlut ríkissjóðs í Landsbankanum (81,33%), Arion 

banka (13%) og íslandsbanka (5%). Eiginfjárframlag ríkisins nam kr. 122 milljörðum króna í 

Landsbankanum, 9,9 milljörðum króna í Arion banka og 3,25 milljörðum króna í íslandsbanka. 

Samtals er þetta fjárfesting sem nemur rúmum 135 milljörðum króna. Að auki hefur ríkissjóður veitt 

víkjandi lán til Arion banka að fjárhæð 29,5 milljörðum króna og til íslandsbanka sem nemur kr. 25 

milljörðum króna.

Þá fer Bankasýsla ríkisins með 49,5% hlut ríkissjóðs í Sparisjóði Norðfjarðar og gert er ráð fyrir að 

stofnuninni verði falið að fara með eignarhluti í 6 fjármálafyrirtækjum til viðbótar.

Ríkið hefur þurft að leggja fram umtalsvert fjármagn til að styðja við fjármálafyrirtæki og endurreisa 

þau. Miklu skiptir hvernig staðið verður að umsjón með þeirri fjárfestingu þannig að endurheimtur 

verði með sem tryggustum hætti og arðsemi af fjárfestingunni. Þá er rík þörf á rekstrarlegri 

endurskipulagningu fjármálafyrirtækja sem starfa í kerfi sem er að dragast saman. Mikilvægt er að 

eigendahlutverki ríkisins á því sviði verði sinnt.

í öðru lagi er í frumvarpinu fjallað um afstöðu Bankasýslunnar til tiltekins mál, þ.e. sölu Landsbankans 

á eignarhaldsfélaginu Vestia ehf. Athugasemdir við einstakar ákvarðanir eða afstöðu stjórnenda 

stofnunarinnar lúta að embættisfærslu þeirra. Aðrar leiðir og umfangsminni eru til að taka á slíkum 

málum, sé talin ástæða til, heldur en að leggja stofnun niður en þær eru á forræði stjórnar eða eftir 

atvikum ráðherra.

í þriðja lagi eru færð fram þau rök að þá fjármuni sem fari í rekstur Bankasýslunnar megi spara með 

því að fela fjármálaráðuneytinu að fara með eignarhlut ríkisins. Þeir fjármunir sem nú eru ætlaðir í



Bankasýsla ríkisins

rekstur Bankasýslunnar á árinu 2011 eru tæpt 0,0005% af eignum í stýringu. Rekstrarkostnaður 

verður vart talinn hár miðað við þá hagsmuni sem eru í húfi og er reyndar ófullnægjandi að mati 

forstjóra og stjórnar Bankasýslunnar.

Bankasýslan leggur í störfum sínum ríka áherslu á virkt eftirHt með fjárfestingu ríkissjóðs. Það er mat 

stofnunarinnar að leggja verði áherslu á rekstrarlega endurskipulagningu fjármálafyrirtækja, enda 

sýnir reynslan í öðrum ríkjum er hafa lent í bankakreppu að það er oft erfiðasti þröskuldurinn við 

enduruppbyggingu bankakerfisins.

Þau verkefni sem Bankasýsla ríkisins sinnir í dag hverfa ekki þótt stofnunin sem slík yrði lögð niður og 

verkefnin falin fjármálaráðuneytinu.

Hvort þessu hlutverki sé best sinnt af sjálfstæðri stofnun eða beint af ráðuneytinu er pólitískt 

matsatriði. Það var niðurstaða Alþingis þegar lög nr. 88/2009 voru samþykkt að heppilegast væri að 

sjálfstæður aðili, sem lyti ekki beinu pólitísku valdboði, færi með eigendahlutverk ríkisins í 

fjármálafyrirtækjum.

Það er sömuleiðis pólitísk ákvörðun hversu ríka áherslu menn vilja leggja á þennan þátt endurreisnar 

fjármálakerfisins, sem er mun umfangsmeiri og flóknari en ætla mætti af greinargerð með frumvarpi 

til laga um brotfall laga um Bankasýslu ríkisins.

Virðingarfyllst,

Elín Jónsdóttir, 

forstjóri Bankasýslu ríkisins
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