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Fimmta minnisblað fjármála- og efnahagsráðuneytisins

A. Í umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga frá 24. apríl 2015 er heimild Seðlabanka Íslands til að 
setja reglur um lánveitingar lánastofnana tengdar erlendum gjaldmiðlum mótmælt. Sambandið telur 
að sá vandi sem hagkerfinu kann að stafa af slíkum lánveitingum hafi verið ofmetinn við gerð 
frumvarpsins og að engar vísbendingar séu um þörf á strangari reglum um fjármál sveitarfélaga en 
leiðir af fjármálareglum sveitarstjórnarlaga. Verði eftir sem áður talið að draga þurfi úr áhættu vegna 
umræddra lána er lagt til að byggt verði á þeirri niðurstöðu sem fjármála- og efnahagsráðuneytið, 
innanríkisráðuneytið og Samband íslenskra sveitarfélaga stóðu að á vettvangi Jónsmessunefndar 
þann 28. janúar 2015.

• Fjármála- og efnahagsráðuneytið bendir á að í athugasemdum sem fylgja 3. gr. frumvarpsins 
er gerð grein fyrir því að verði heimildir sveitarfélaga til töku lána tengdum erlendum lánum 
takmarkaðar með heildstæðum hætti í sveitarstjórnarlögum, nr. 138/2008, megi draga 
verulega úr þörf á að Seðlabankinn beiti umræddri valdheimild. Ráðuneytið er því ekki 
mótfallið að efnahags- og viðskiptanefnd leggi til breytingar á frumvarpinu á grundvelli 
þeirrar niðurstöðu sem náðist í Jónsmessunefndinni fyrr á þessu ári og er ráðuneytið 
reiðubúið að veita aðstoð við útfærslu slíkra tillagna verði eftir því óskað. Athygli skal þó 
vakin á að forræði málaflokksins er í höndum innanríkisráðherra.

• Í þeim drögum að útfærslu sem lágu fyrir Jónsmessunefnd var m.a. gert ráð fyrir að 
sveitarfélögum og stofnunum og fyrirtækjum þeirra, hvort sem þau teldust til A- eða B-hluta í 
reikningsskilum sveitarfélaga, yrði aðeins heimilt að taka eða ábyrgjast lán tengd erlendum 
gjaldmiðlum ef fullnægt væri öðru eftirtalinna skilyrða: 1) Ef skuldari hefur tekjur ísöm u mynt 
og lánið eða greiðslur vegna þess eru bundnar og þær tekjur eru nægjanlegar til að 
endurgreiða lánið og vexti a f því; 2) Að lánstími sé að lágmarki til 10 ára og að greiðslum 
vegna lánsins sé dreift þannig að sérhver greiðsla afborgana og vaxta sé aldrei meiri en sem 
nemur 50% heildarskuldbindingu vegna þeirra.

• Yrðu umræddar takmarkanir settar í sveitarstjórnarlög væri auk þess ástæða til að setja
sérstakt ákvæði varðandi lagaskil þannig að ótvírætt væri að sveitarfélögum, stofnunum
sveitarfélags eða fyrirtækjum væri heimilt að greiða samkvæmt fyrirliggjandi samningum í 
þeim tilvikum þar sem þau hefðu tekið eða ábyrgst greiðslu á láni fyrir gildistöku laganna. 
Jafnframt hefur verið lagt upp með að sveitarfélögum yrði að greindum skilyrðum heimilt að 
taka lán tengd erlendum gjaldmiðlum í því skyni að endurfjármagna slík lán sem tekin hefðu 
verið fyrir gildistöku laganna. Skilyrði væri að nýja lánið leiddi ekki til aukinnar skuldabyrði 
og/eða gjaldeyrisáhættu miðað við uppreiknað virði eldra lánsins ásamt vanskilum.

• Fjármála- og efnahagsráðuneytið og Seðlabanki Íslands telja ástæðu til að reistar verði
skorður við lánveitingum tengdum erlendum gjaldmiðlum til sveitarfélaga í ljósi reynslunnar
af hruni bankakerfisins. Seðlabankinn bendir á að þung endurgreiðslubyrði lánanna sem tekin 
voru á árunum fyrir hrun hafi haft neikvæð áhrif á gengi krónunnar og lífskjör í landinu.


