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Alþingi

Lagt fram á fundi efnahags- og viðskiptanefndar 7. maí 2014.

Seðlabankinn hefur kynnt sér minnisblað frá fjármála- og efnahagsráðuneytinu dagsett 30. apríl 
2014. Benda má á fernt sem enn má betur fara og leggur Seðlabankinn því eftirfarandi til, 
breytingar eru skáletraðar:

• 1. málsl. 3. mgr. 7.gr. orðist svo: „Kerfisáhættunefnd kemur saman til fundar að minnsta 
kosti þrisvar sinnum á ári en oftar telji einhver nefndarmanna aðildarstofnana 
fjármálastöðugleikaráðs þörf á."

• 1. málsl. 1. mgr. 8.gr. orðist svo: „ Kerfisáhættunefnd leggur mat á ástand og horfur í 
fjármálakerfinu, kerfisáhættu og fjármálastöðugleika sem lagt erfram áfundum  
fjármálastöðugleikaráðs."

• 3. mgr. 8.gr. orðist svo: „Nefndin gerir tillögur til fjármálastöðugleikaráðs um tilmæli 
[samkvæmt] 5.gr. er varða þjóðhagsvarúðartæki og aðrar aðgerðir í samræmi við lög og 
starfsreglur nefndarinnar.

• í 7. gr. komi í stað: „Sá stjórnenda Seðlabanka íslands sem fer með málefni 
fjármálastöðugleika" orðið „aðstoðarseðlabankastjóri".

Að öðru leyti þá koma eftirfarandi tillögur fjármála- og efnahagsráðuneytisins efnislega til móts 
við ábendingar Seðlabankans. Breytingar sem ráðuneytið fellst á eða leggur til eru skáletraðar:

• 2.gr. 7 tl. Innviðir: Kerfislega þýðingarmikil greiðslu- og uppgjörskerfi og eftirlitsstofnanir 
eins og Seðlabanki íslands og Fjármálaeftirlitið.

• 5.gr.
„Nú koma upp aðstæður sem eru líklegar til að ógna fjármálastöðugleika eða hafa 
óæskileg áhrifá fjármálakerfið og getur þá fjármálastöðugleikaráð beint tilmælum til þar 
til bærra stjórnvalda um aðgerðirtil að mæta þeim aðstæðum. Þetta á þó ekki við um 
ákvarðanir um beitingu stjórntækja í peningamálum.
Fari sá sem tilmælum er beint að ekki að þeim skal hann skila til ráðsins skriflegum 
rökstuðningi fyrir afstöðu sinni innan hæfilegs tímafrests sem ráðið áskilur. 
Fjármálastöðugleikaráð birtir tilmæli sín og rökstuðning fyrir þeim í heild eða að hluta, 
nema birting þeirra geti haft neikvæð áhrif á fjármálastöðugleika. Fari stjórnvald ekki að 
tilmælum fjármálastöðugleikaráðs, skal einnig birta skriflegan rökstuðning viðeigandi 
stjórnvalds, nema birting þeirra geti haft neikvæð áhrifá fjármálastöðugleika."



• Heiti 6.gr. verði „Viðbrögð við fjármálakreppu" eða „Hlutverk fjármálastöðugleikaráðs 
viðlagatimum" eða „Sérstakar aðstæður"

• 10.gr. Ráðuneytið fellst ekki á tillögur SÍ um að ráðið birta yfirlýsingu eftir fundi. 
Seðlabankinn fellst á þetta enda getur ráðið sett sér starfsreglur hvað þetta varðar.


