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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um fjármálastöðugieikaráð
Með vísan til tölvubréfs efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis kemur Bankasýsla ríkisins hér 
með á framfæri umsögn um 426. mál, þ.e. frumvarp til laga um fjármálastöðugleikaráð.

Eins og fram kemur í athugasemdum með frumvarpi til laganna hafði Bankasýsla ríkisins á fyrri 
stigum komið ýmsum sjónarmiðum á framfæri varðandi frumvarpsdrög fjármála- og 
efnahagsráðuneytis sem birt voru á vefsíðu ráðuneytisins vorið 2013. Bankasýsla ríkisins 
fagnar því að ráðuneytið hafi í framhaldinu tekið margar af ábendingum stofnunarinnar til 
greina við vinnslu frumvarpsins.

Að meginstefnu telur Bankasýsla ríkisins frumvarpið gagnlegt. Eigi að síður hefur stofnunin 
nokkrar athugasemdir fram að færa í tengslum við frumvarpið. Þeim er hér með komið á 
framfæri.

Um 3. gr.
Mælt er fyrir um að formaður ráðsins kalli það til funda þrisvar sinnum á ári, en oftar, telji 
einhver ráðsmaður þörf á. Velta má fyrir sér hvort rétt væri að miða fremur við að lágmarki 
fjóra fundi á ári. í þessu samhengi má benda á að samkvæmt lögum fundar 
Fjármálastöðugleikaráð Bandaríkjanna eigi sjaldnar en ársfjórðungslega.1 Einnig má geta þess 
að Fjármálastöðugleiki, rit Seðlabanka íslands, kemur út tvisvar sinnum á ári og e.t.v. full 
ástæða fyrir ráðið að funda að lágmarki eftir útgáfu ritsins hverju sinni.

Um 4. gr.
Nauðsynlegt er að huga að staflið d í 2. mgr. 4. gr. Þar segir að meðal helstu verkefna 
fjármálastöðugleikaráðs sé að „staðfesta skilgreiningar á kerfislega mikilvægum aðilum". Af 
athugasemdum með frumvarpi til laganna virðist mega ráða að fjármálastöðugleikaráði sé ekki 
ætlað að taka stjórnvaldsákvarðanir. Velta má fyrir sér hver þýðing staðfestingar sé í þessum 
efnum. Er átt við að skilgreining Fjármálaeftirlitsins á banka sem kerfislega mikilvægum öðlist 
ekki gildi fyrr en ráðið hefur staðfest þá skilgreiningu? Það er varla ætlunin, sbr. að í 
athugasemdum með frumvarpinu segir meðal annars að ráðinu sé ekki ætlað beint

1 Sjá 111. gr. (e) (1), sem nálgast má á eftirfarandi vefslóð: 
http://www.govtrack.us/congress/bills/lll/hr4173/text.
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ákvörðunarvald og ekki virðist lögunum heldur ætlað að hrófla við sjálfstæði 
Fjármálaeftirlitsins. Orðalag sjálfs ákvæðisins er ekki fyllilega Ijóst að þessu leyti.

í 4. gr. kemur ekki fram hvernig fjármálastöðugleikaráði er ætlað að taka ákvarðanir, t.d. ef 
ágreiningur er innan þess. Vaknar sú spurning hvort atkvæði skuli greidd við töku ákvarðana 
eða ráðherra einfaldlega falið ákvörðunarvald innan ráðsins. Þótt þetta mætti gjarnan vera 
skýrara virðist mega ráða af öðrum ákvæðum að til þess geti komið að tveir ráðsmenn komist 
að niðurstöðu sem þriðji ráðsmaðurinn sé ósammála, sbr. umfjöllun 5. gr. um tilmæli ráðsins. 
Virðist því sem atkvæði eigi að greiða innan ráðsins. Þess má einnig geta að í 3. gr. segir að 
ráðið setji sér starfsreglur. Hugsanlega er einfaldast að löggjafinn taki hér af skarið um efni 
þeirra.

Um 7. gr.
l kerfisáhættunefnd eiga fimm aðilar sæti. Fram kemur að falli atkvæði jöfn á fundum 
nefndarinnar ræður atkvæði formanns. Bankasýsla ríkisins gerir ekki athugasemd við þetta. 
Það er þó spurning hvort rétt sé að gera ráð fyrir sambærilegu ákvæði varðandi 
fjármálastöðugleikaráð. Almennt verður þó að gera ráð fyrir því að ekki verði teknar ákvarðanir 
innan fjármálastöðugleikaráðs án þess að allir ráðsmennirnir þrír hafi komið að máli. Ef svo 
háttar hins vegar til að einn ráðsmaður sækir ekki fund þá eru engin ákvæði um varamann í 
hans stað. Á meðan sitja tveir aðilar eftir í fjármálastöðugleikaráði. Það er því spurning hvort 
rétt sé að Ijá atkvæði formanns aukið vægi í slíkum tilvikum, rétt eins og gert er í tilviki 
formanns kerfisáhættunefndar.

Samkvæmt 7. gr. kemur kerfisáhættunefnd saman til fundar að minnsta kosti sex sinnum á ári 
en oftar telji einhver nefndarmanna aðildarstofnana fjármálastöðugleikaráðs þörf á. Vandinn 
við þetta orðalag er að beiðni um aukafundi er bundin við fulltrúa Fjármálaeftirlitsins og 
Seðlabanka íslands. (Virðist gert ráð fyrir því að kerfisáhættunefnd hittist að meðaltali tvisvar 
sinnum fyrir hvern fund fjármálastöðugleikaráðs.) í frumvarpinu er hins vegar einnig mælt fyrir 
um fullgildan utanaðkomandi meðlim sem ráðherra skipar án tilnefningar. Eðlilegt væri að sá 
aðili gæti farið fram á boðun fundar rétt eins og aðrir meðlimir kerfisáhættunefndar. Lausnin 
felst einfaldlega í því að fjarlægja orðin „aðildarstofnana fjármálastöðugleikaráðs" úr 3. mgr. 
7. gr. frumvarpsins.
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Um 10. gr.
Um upplýsingarétt er í 10. gr. bæði vísað til upplýsingalaga og stjórnsýslulaga þegar kemur að 
ákvörðunum fjármálastöðugleikaráðs og kerfisáhættunefndar. Spurningin sem vaknar er sú 
hvort þessir aðilar taki í raun ákvarðanir sem falla undir stjórnsýslulög. Til þess að 
upplýsingaréttur samkvæmt stjórnsýslulögum eigi við þarf að vera um aðila stjórnsýslumáls að 
ræða.

Að endingu ítrekar Bankasýsla ríkisins að stofnunin fagnar fram komnu frumvarpi um 
fjármálastöðugleikaráð, enda er það að meginstefnu vandað og horfir til bóta.

Virðingarfyllst,
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