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Efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis 
b.t. Frosta Sigurjónssonar, formanns

Afrit: Gautur Sturluson, nefndarritari

Reykjavík, 22. apríl 2015.

Bréf þetta er ritað til að fylgja eftir fundi þeim sem undirrituð sátu hjá efnahags- og 
viðskiptanefnd mánudaginn 20. apríl og er ætlað að koma fram með tillögu sem 
kemur til móts við stöðu hinna smærri fjármálafyrirtækja eins og þess sem við 
störfum hjá og ekki valda kerfislægri áhættu með starfsemi sinni. Eins og kom fram í 
máli okkartaka verðbréfafyrirtæki ekki á móti innlánum, þau afla tekna af mestu 
leyti með þóknanatekjum. Þau njóta því ekki þeirrar ríkisábyrgðar sem fylgir 
innlánum og skapa því ekki sams konar áhættu með starfsemi sinni og aðilar sem 
taka við innlánum frá almenningi.

Við höfum farið yfir frumvarp það sem liggur fyrir þinginu og hér er okkar tillaga um 
breytingu á því vegna starfskjaramála verðbréfafyrirtækja og annarra 
fjármálafyrirtækja en viðskiptabanka og sparisjóða.

í 26. gr. frumvarpsins er í fjórum stafliðum fjallað um breytileg starfskjör. Búið er að 
merkja hvern lið til framtíðar þannig að sjá má hvernig gert er ráð fyrir að ákvæðin 
falli inn í lög um fjármálafyrirtæki sem greinar nr. 57. gr. b -  57. gr. e.

57. gr. b. heitir „starfsreglur um breytileg starfskjör" þar er tekið fram að 
fjármálafyrirtæki sé heimilt að ákvarða starfskjör. Síðan er settur ákveðinn rammi og 
meðal annars skuli stjórn setja starfsreglur og einnig ber stjórnin ábyrgð á þeim og að 
þær séu í samræmi við lög og reglur og reglur félags.

Það skal sérstaklega tekið fram að við höfum ekkert á móti þessu ákvæði enda 
kappkostum við að starfa í samræmi við lög, reglur og ákvarðanir stjórnar.

57. gr. c. heitir „hámark breytilegra starfskjara"
Þar kemur fram 25% reglan og að þetta nái til yfirstjórnar, lykilstarfsmanna, 
starfsmanna eftirlitseininga og annarra sambærilegra aðila.

57.gr. d. heitir „Samsetning og frestun breytilegra starfskjara"
Þarna er fjallað um reglu sem segir að a.m.k. helmingur breytilegra starfskjara skuli 
samanstanda af hlutabréfum, stofnfjárbréfum eða sams konar eignaréttindum, 
meðal annars valréttum. Einnig eru þarna ákvæði um frestun allt að 40% breytilegra 
starfskjara í a.m.k. þrjú ár og fleira.
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Þetta ákvæði er afar íþyngjandi fyrir verðbréfafyrirtæki sem öll eru óskráð, ekki er 
markaður með bréfin og oft lítil viðskipti.

57. gr. e. heitir „Afturköllun og endurkrafa breytilegra starfskjara"
Fjallar um endurkröfur.

Þetta ákvæði er afar íþyngjandi fyrir verðbréfafyrirtæki og ekki verður talin sömu rök 
fyrir endurkröfuleiðinni fyrir starfsmenn verðbréfafyrirtækja sem fyrst og fremst 
byggja tekjur sínar á þóknunum og er fyrir starfsmenn viðskiptabanka.

Að ofansögðu er það tillaga okkar að nýtt ákvæði bættist við núgildandi lög um 
fjármálafyrirtæki og miðað við þá númeraröð sem frumvarpið byggir á yrði um að 
ræða 57. gr. f. laganna sem hljóðaði svo:

„Ákvæði 57. gr. c., 57. gr. d. og 57. gr. e. skulu ekki eiga við um verðbréfafyrirtæki 
og verðbréfamiðianir. “

l nefndaráliti mætti skýra breytingartillögun með því að segja:
„Reglur um hámark á kaupaukum og reglur umfrestun og mögulega endurkröfu eru 
settar til að takmarka áhættusækni þeirra fjármálafyrirtæki sem geta skapað 
kerfislega áhættu fyrir landið og geta skapað tjónfyrir ríkissjóðs vegna þeirra innlána 
sem að viðskiptabankar og sparisjóðir móttakafrá almenningi. Verðbréfafyrirtæki og 
verðbréfamiðlanir eru minnstu fjármálafyrirtækin á markaðnum, þau byggja tekjur 
sínar á þóknunum fyrst ogfremst og taka ekki við innlánum. Sem slík gilda ekki sömu 
rök um að setja skorður við kaupaukum þeirra og stærri fjármálafyrirtækja."

Umræða hér á landi um fjármálafyrirtæki ber oft keim af afstöðu manna gegn 
bönkum og afleiðingum bankahrunsins 2008.

Samkvæmt upplýsingum af heimasíðu FME starfa hér á landi 37 fjármálafyrirtæki 
með starfsleyfi. Þar af eru fjórir bankar og sex sparisjóðir. Lánafyrirtæki, sem kölluð 
eru í daglegu tali fjárfestingarbankar eru 6. Einnig eru starfandi 10 rekstrarfélög 
verðbréfasjóða.

Verðbréfafyrirtækin eru 9 talsins og félög sem eingöngu stunda miðlun eru tvö.

Fyrirtæki þessi eru lítil, þau starfa í mikilli samkeppni við stóru bankana sem hafa 
bolmagn til að greiða há föst laun sem smærri fyrirtækin eiga erfitt með. Smærri 
félögin eru bæði að keppa við stóru bankana og einnig við aðila sem ekki hafa 
starfsheimildir og falla því ekki undir ákvæði fjármálafyrirtækjalaganna. Einnig eru
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bæði lögmenn og endurskoðendur samkeppnisaðilar okkar og engar sambærilegar 
hömlurgilda um þeirra launakjör.

Ef að ákvæði 57. gr. c, 57. gr. d og lagaákvæði þau sem eru talin að ofan kæmu til 
framkvæmda fyrir öll fjármálafyrirtæki og meðal annars verðbréfafyrirtæki er það 
skoðun okkar að verið væri að auka rekstraráhættu þeirra, þar sem þau þyrftu að 
fylgja launaskriðinu sem að er að eiga sér stað í viðskiptabönkum, mögulega fækka 
starfsfólki til að halda í við rekstrarkostnað og væri því yfirlýstu markmiði reglnanna
ekki náð.

Hannes Frímai 
fnrstinri
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