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Boríst hafa umsagnir frá Alþýðusambandi Íslands (ASÍ), Bankasýslu ríkisins (BR), Finni 
Sveinbjörnssyni (FS), Fjármálaeftirlitinu (FME), Samtökum atvinnulífsins (SA), Samtökum 
fjármálafyrirtækja (SFF) og Seðlabanka Íslands (SÍ). Umsagnaraðilar lýsa yfir stuðningi við 
efni frumvarpsins en nokkrir þeirra fjalla sérstaklega um einstök ákvæði þess. Þessi sérstöku 
umfjöllunarefni svo og viðbrögð ráðuneytisins við þeim koma hér á eftir í sömu röð og 
greinar frumvarpsins.

Um 2. gr.
Í 2. gr. er að finna orðskýringar. Þrír umsagnaraðilar, SÍ, FS og SA, gera athugasemdir við 
orðskýringarnar.

Fjármálastöðugleiki: Virðist sem FS telji að „fjármálastöðugleiki“ eins og hann er
skilgreindur í frumvarpinu sé skilgreining á því sem fjármálastöðugleiki er ekki. Leggur hann 
til að byggt sé á öðrum skilgreiningum.

Ráðuneytið bendir á að hugtakið fjármálastöðugleiki hefur verið skilgreint með mismunandi 
hætti og að ekki er til nein ein alþjóðlega viðkennd skilgreining. Að gerð frumvarpsins unnu 
sérfræðingar á vegum ráðuneytisins, Seðlabanka Íslands og Fjármálaeftirlitsins, auk þess sem 
frumvarpsdrög voru sett á vefsíðu ráðuneytisins til umsagnar. Skilgreiningin er afrakstur 
vinnu þessara sérfræðinga og getur ráðuneytið ekki fallist á að sú skilgreining sem FS leggur 
til sé til bóta.

Innviðir: SÍ og FS leggja til breytingu á skilgreiningunni á „innviðum“. Ráðuneytið telur 
ábendingar þessar til bóta og leggur til að efnahags- og viðskiptanefnd fallist á orðalagstillögu 
SÍ.

Eignabólur: SA telur að bæta þurfi „eignabólum“ við sem áhættuþáttum kerfisáhættu.

Ráðuneytið telur að slík viðbót myndi í raun þrengja skilgreininguna þar sem eignabólur sem 
og önnur þróun eða atvik sem leitt kunna til kerfisáhættu eru vissulega hluti af „samspili“ 
fjármálakerfis og þjóðarbúskapar sem og hluti „atburðarásar“ sem kann að ógna 
fjármálastöðugleika. Með því að telja upp ákveðna áhættuþætti er hætta á gagnályktunum 
varðandi þá þætti sem ekki yrðu taldir upp. Ráðuneytið telur því nauðsynlegt að hafa



Um 3. gr.
BR telur að ákvæði um að fjármálastöðugleikaráð skuli funda a.m.k. þrisvar á ári eigi að vera 
fjórum sinnum og vitnar þar til fyrirkomulags í Bandaríkjunum. FME telur hins vegar 
fullnægjandi að lögbinda tvo fundi á ári sem lágmark.

Ráðuneytið bendir á að í frumvarpinu er gert ráð fyrir að í ráðinu sitji menn í krafti embætta 
sinna og þau embætti kalla á mikil fundahöld og aðrar embættisskyldur. Ekki sé því tilefni til 
að lögbinda mikinn fjölda funda, enda skal kallað til fundar ef einhver ráðsmaður telji þörf á. 
Varð það niðurstaða þeirra sem komu að samningu frumvarpsins að hæfilegt væri að miða 
við þrjá fundi á ári.

SA telur að það myndi styrkja fjármálastöðugleikaráð ef tveir fulltrúar frá heildarsamtökum á 
vinnumarkaði sætu í því auk þeirra sem gert er ráð fyrir samkvæmt frumvarpinu. Eru rök SA 
þau að auk þeirra þriggja meginstoða hagstjórnar sem talin eru upp í frumvarpinu, þ.e. 
ríkisfjármála-, peningamála- og fjármálastöðugleikastefnu, vanti fjórðu stoðina, þ.e. 
vinnumarkaðsstefnu. Sé vinnumarkaðsstefna órjúfanlega tengd fjármálastefnu vegna áhrifa 
þróunar vinnumarkaðarins á kaupmátt, atvinnustig og verðbólgu og þar með á einkaneyslu og 
hagsveiflur.

Ráðuneytið bendir á að ákvæði frumvarpsins einskorðast við þær beinu aðgerðir og viðbrögð 
sem opinberir aðilar geta haft á þróun fjármálastöðugleika. Ákvæði frumvarpsins fjalla ekki 
um hagstjórn almennt. Hins vegar er ráðuneytið sammála því mati SA að þróun 
vinnumarkaðar hefur vissulega áhrif á hvernig stjórntækjum ríkisfjármála, peningamála og 
fjármálastöðugleika skuli beitt.

Um 4. gr.
BR telur að ákvæði d-liðar 2. mgr. sé óljóst, þ.e. staðfesting fjármálastöðugleikaráðs á 
kerfislega mikilvægum aðilum.

Ráðuneytið bendir á að fjármálastöðugleikaráði er hvorki ætlað að hafa áhrif á störf 
aðildarstofnana ráðsins, þ.e. SÍ og FME, sem fara með eindaeftirlit og þjóðhagsvarúð, né að 
taka sjálfstæðar stjórnsýsluákvarðanir. Ráðið er fyrst og fremst samráðs- og 
samstarfsvettvangur. Mikilvægt er að eining sé um skilgreiningar á kerfislega mikilvægum 
aðilum og því er gert ráð fyrir að ráðið staðfesti þær skilgreiningar; eftir sem áður mundu þær 
byggjast á og vera á ábyrgð til þess bærra eftirlitsstjórnvalda.

BR gagnrýnir að ekki komi skýrt fram hvernig fjármálastöðugleikaráði sé ætlað að taka
ákvarðanir og hvernig með skuli fara ef ágreiningur er innan ráðsins.

Eins og áður hefur komið fram er fjármálastöðugleikaráð formlegur samráðs- og
samstarfsvettvangur og því eru ekki teknar þar formlegar stjórnsýsluákvarðanir. Hinar 
formlegu ákvarðanir -  ef til slíks kemur -  eru teknar af til þess bærum eftirlits- eða 
framkvæmdaaðilum.

skilgreininguna hæfilega rúma.

SA telur það vera til bóta að upplistaðir væru í lagatexta allir þeir áhættuþættir sem



fjármálastöðugleikaráð skuli fylgjast með svo og öll þau verkfæri sem beita má til að mæta 
þeim.

Ráðuneytið er algjörlega ósammála því að afmarkað sé til hvaða áhættuþátta sé litið þegar 
verið er að undirbúa viðbrögð við óæskilegri þróun eða hvaða verkfærum megi beita þegar 
þörf er. Telur ráðuneytið að fjármálastöðugleikaráð og aðildarstofnanir þess eigi að hafa rúma 
möguleika til umfjöllunar, samráðs og aðgerða.

Um 5. gr.
SÍ leggur til að tilmælavald fjármálastöðugleikaráðs verði styrkt og leggur til breytingu á 
ákvæðinu.

Telur ráðuneytið að fallast megi á tvennt í tillögu SÍ. Annars vegar leggur ráðuneytið til að 
orðin „eða óæskileg áhrif á fjármálakerfið“ bætist við fyrir aftan orðið „fjármálastöðugleika“ í 
1. málsl. 1. mgr. (1. línu) og hins vegar leggur ráðuneytið til að síðasti málsliðurinn í 
breytingartillögu SÍ bætist við sem lokamálsl. 2. mgr. Að öðru leyti leggur ráðuneytið til að 
texti greinarinnar standi óbreyttur.

Um 6. gr.
Bæði FME og SÍ telja telja að heiti greinarinnar sé ekki nægilega lýsandi fyrir efni 
ákvæðisins. Leggur FME til að heitið verði „Viðbrögð við fjármálakreppu“ og SÍ að það verði 
„Hlutverk fjármálastöðugleikaráðs á viðlagatímum“.

Ráðuneytið getur fallist á að heiti greinarinnar, eins og það er í frumvarpinu, mætti vera meira 
lýsandi og gerir ekki upp á milli tillagna FME og SÍ. Enn fremur koma til greina fleiri heiti, 
s.s. „Sérstakar aðstæður“.

FME leggur enn fremur til orðalagsbreytingu á seinni málsgrein greinarinnar. Ráðuneytið 
tekur ekki undir með FME að sú breyting bæti ákvæðið; enda er fjármálastöðugleikaráði ekki 
ætlað að vera formlegur ákvörðunaraðili, eins og áður hefur komið fram.

SA telur að ákvæði greinarinnar gefi fjármálastöðugleikaráði ekki nægilegt svigrúm til að 
grípa til snemmbærrar íhlutunar t.d. við verðbólur. Ráðuneytið telur þessa gagnrýni á 
misskilningi byggða. Er einmitt gert ráð fyrir því að fjármálastöðugleikaráð vakti þróun, eða 
líklega þróun, sem kann að hafa áhrif á fjármálastöðugleika eða fjármálakerfið, sbr. b- og 
c-liði 2. mgr. 4. gr.

Um 7. gr.
BR gagnrýnir að sá nefndarmaður kerfisáhættunefndar sem ekki kemur frá aðildarstofnunum 
fjármálastöðugleikaráðs, þ.e. SÍ eða FME, skuli ekki geta óskað eftir fundi í nefndinni til 
jafns við hina.

Ráðuneytið bendir á að fulltrúar SÍ og FME búa að öllu jöfnu yfir mun viðameiri 
upplýsingum um stöðu einstakra eftirlitsskyldra aðila eða þróun viðskipta á milli slíkra aðila 
en utanaðkomandi sérfræðingar. Það er því eðlilegt að þeir geti kallað saman fund ef þeim 
sýnist tilefni til. Erfitt er að koma auga á að hinn utanaðkomandi sérfræðingur búi yfir



upplýsingum sem fulltrúar SÍ eða FME hafa ekki þegar fyrir framan sig. Ráðuneytið getur því 
ekki tekið undir tillögu BR.

FME og SÍ telja það of íþyngjandi að kerfisáhættunefnd skuli þurfa að hittast sex sinnum á 
ári. Tiltekur SÍ að slíkir fundir muni að jafnaði standa heilan dag.

Ráðuneytið telur þvert á móti nauðsynlegt að haldnir séu tíðir fundir; og því tíðari þess styttri 
ættu þeir að geta verið. Til þess að tryggja virka miðlun upplýsinga um stöðu 
fjármálamarkaðarins og þróun sem kann að leiða til þess að grípa þurfi til aðgerða síðar er 
nauðsynlegt að allir þeir sem sitja fundi kerfisáhættunefndar -  ekki aðeins sérfræðingar hjá SÍ 
og FME -  séu vel upplýstir um stöðu mála. Er enda gert ráð fyrir að fulltrúi þess ráðuneytis 
sem fer með fjárreiður ríkisins sitji sem áheyrnarfulltrúi, auk hins utanaðkomandi 
nefndarmanns sem áður er minnst á.

Þá gagnrýnir SÍ að gert sé ráð fyrir því í frumvarpinu að sá stjórnenda SÍ sem fer með málefni 
fjármálastöðugleika sitji í kerfisáhættunefnd en ekki aðstoðarseðlabankastjóri. Miðað við 
skipulag SÍ og verkaskiptingu milli stjórnenda kemur gagnrýni þessi ráðuneytinu á óvart. Ef 
vilji er til þess hjá efnahags- og viðskiptanefnd að bregðast við þessari gagnrýni kynni að vera 
heppilegast að breyta fyrri hluta 1. málsl. 2. mgr. þannig að auk seðlabankastjóra og forstjóra 
FME sitji í kerfisáhættunefnd sérfræðingar tilnefndir af þessum tveimur yfirmönnum, án 
tilvísunar til starfsheita viðkomandi. Það er þá þeirra, en ekki löggjafans, að velja úr hópi 
samstarfsmanna sinna sérfræðinga til setu í kerfisáhættunefnd.

SFF veltir upp þeim hugmyndum að e.t.v. sé það of takmarkandi fyrir fjármálastöðugleikaráð 
að skilgreina jafn þröngt og gert er í frumvarpinu verkefni kerfisáhættunefndar. Telur SFF að 
þeir sem standa að fjármálastöðugleikaráði hljóti að búa yfir þeim myndugleik að geta sett á 
laggirnar þær nauðsynlegu starfsnefndir sem ráðið telur sig þurfa á að halda, án þess að slíkt 
sé tekið fram í lagatexta.

Ráðuneytið bendir á að þegar eru starfandi nokkrar samstarfsnefndir eða vinnuhópar 
sérfræðinga SÍ og FME. Starfa þeir á grundvelli samkomulags á milli þessara tveggja 
stofnana. Ekkert það er í frumvarpinu sem mælir gegn því að kerfisáhættunefnd nýti sér 
starfshópa þessa.

Um 8. gr.
SÍ leggur til breytingu á 3. mgr. greinarinnar. Ráðuneytið getur ekki fallist á tillögu SÍ þar 
sem hún gengur gegn því sem fram kemur í lokamálsl. 3. mgr. 3. gr. þar sem segir að 
ráðuneytið visti fjármálastöðugleikaráð og undirbúi fundi þess. Önnur efnisatriði í tillögu SÍ 
er þegar að finna í frumvarpinu, sbr. 1. mgr. 7. gr. og 3. mgr. 8. gr.

FS telur að bæta eigi við orðinu „fjármálastöðugleikaráðs“ á eftir „aðildarstofnana“ í 2. mgr. 
Ráðuneytið gerir ekki athugasemdir við að slíkt verði gert, sbr. orðskýringar.

Um 9. gr.
FS virðist gagnrýna að ekki sé sérstaklega tekið fram að þær upplýsingar sem SÍ og FME er 
skylt að veita fjármálastöðugleikaráði og kerfisáhættunefnd geti varðað einstaka aðila. Rétt er 
að þær upplýsingar geta varðað einstaka aðila; enda m.a. gert ráð fyrir því að



Þá bendir FS á það að í dönskum rétti er ráðuneytum, eftir atvikum, skylt að afhenda danska 
kerfisáhætturáðinu upplýsingar. Ekki er gert ráð fyrir slíku í frumvarpinu og tekur ráðuneytið 
ekki afstöðu til þess hvort rétt kynni að vera með sambærilegt ákvæði í íslenskum lögum.

Um 10. gr.
BR virðist misskilja ákvæði greinarinnar og tengir þau saman við það sem fram kemur í 
frumvarpinu að fjármálastöðugleikaráð sé samstarfsvettvangur en ekki formlegt stjórnvald. 
Ráðuneytið bendir á að ákvæðið varðar fyrst og fremst aðgang að upplýsingum og gögnum 
sem til umfjöllunar eru vegna starfa nefndarinnar. Eins og fram kemur í athugasemdum með 
frumvarpinu er mikilvægt að unnt sé að ræða af hreinskilni um leiðir og aðgerðaráætlanir og 
viðbrögð við því sem upp kann að koma og kann að hafa í för með sér röskun á 
fjármálastöðugleika án þess að eiga það á hættu að slík gögn verði gerð opinber stuttu eftir að 
þau eru til umfjöllunar. Birting slíkra gagna kann að hafa óæskileg efnahagsleg áhrif.

FS bendir á nauðsyn þess að formönnum stjórnarandstöðuflokka sé gerð grein fyrir því þegar 
fjármálastöðugleikaráð telur alvarlegt ástand vofa yfir. Ráðuneytið gerir ekki athugasemdir 
við að brugðist sé við þessari ábendingu með breytingu á 3. mgr.

SÍ leggur til að ákvæði úr 5. gr. verði færð í 10. gr. og auk þess verði fjármálastöðugleikaráði 
gert skylt að birta svo fljótt sem auðið er yfirlýsingu um [það sem rætt var á fundinum... ? 
innskot FJR] þar sem meðal annars koma fram tilmæli ráðsins og viðbrögð við þeim.

Ráðuneytið getur ekki fallist á að breytingartillaga SÍ bæti texta ákvæðisins.

Um breytingar á öðrum lögum.
FME leggur til að ákvæðum laga um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, nr. 87/1998, 
verði breytt til þess að stofnunin geti betur haft fjármálastöðugleika til hliðsjónar í störfum 
sínum.

Eins og fram kom í framsöguræðu ráðherra er hafin undirbúningur vinnu við að skoða 
lagaumhverfi SÍ og FME heildstætt. Ráðuneytið telur því ótímabært að taka undir tillögu 
FME.

Um sameiningu SÍ og FME.

Tveir umsagnaraðilar, SA og SFF, fjalla um sameiningu SÍ og FME. SA virðist telja að slík 
sameining sé einföld aðgerð; enda hafi fjármálaeftirlit áður verið innan SÍ. Hér er um 
misskilning að ræða, bæði hvað varðar aðgerðina sem slíka og eins sú fullyrðing að 
fjármálaeftirlit hafi verið innan SÍ. Eftirlit með lánastofnunum -  bankaeftirlit -  var innan SÍ 
fyrir stofnun FME. Frá þeim tíma hefur orðið mikil þróun á fjármálamarkaði bæði hér á landi 
sem á Evrópska efnahagssvæðinu og eðlilegt að tekið sé tillit til þeirrar þróunar við athugun á 
því hvort rétt sé að breyta stofnanasamsetningu hér á landi. Varað er við því að menn gangi til 
slíkra verka með fyrirfram gefnar niðurstöður.

Í umfjöllun SFF kveður við annan tón. Þar kemur fram að ekki er sjálfgefið að þótt

fjármálastöðugleikaráð staðfesti skilgreiningar á kerfislega mikilvægum aðilum.



bankaeftirlit kunni að vera vistað hjá seðlabanka fylgi önnur eftirlitsstarfsemi, svo sem eftirlit 
með vátryggingastarfsemi eða eftirlit með verðbréfamörkuðum, bankaeftirlitinu.

Rétt er hins vegar hjá báðum þessum umsagnaraðilum að ekki er hreyft við stofnanalegri 
uppbyggingu eftirlits á fjármagnasmarkaði í frumvarpinu. Eins og áður kemur fram er hafinn 
undirbúningur heildstæðrar skoðunar á þeim málum innan ráðuneytisins.


