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Efni: Skipan innstæðutryggingasjóða og skilasjóða í nágrannaríkjum íslands

I tengslum við meðferð efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis á 531. máli - skilameðferð 
lánastofnana og verðbréfafyrirtækja o.fl. (fjármögnun skilasjóðs, iðgjöld og fyrirkomulag 
Tryggingasjóðs) óskaði nefndin eftir því með tölvupósti til fjármála- og efnahagsráðuneytisins 28. 
apríl 2022 að tekið yrði saman minnisblað um skipan skilasjóða í nágrannríkjum íslands.

Við undirbúning frumvarpsins aflaði ráðuneytið upplýsinga um fyrirkomulag skilasjóða á 
Norðurlöndunum og Irlandi, þ.m.t. upplýsinga um samsetningu stjóma i skilasjóðum, hvemig 
stjómarmenn em skipaðir og hver bakgrunnur þeirra er. Við vinnslu frumvarpsdraganna var tekið mið 
af þeim upplýsingum sem ráðuneytið aflaði. Niðurstöðumar em teknar saman í meðfylgjandi töflu og 
byggja þær bæði á opinberum upplýsingum og svömm viðkomandi stjómvalda í þeim 
nágrannaríkjunum sem um ræðir við fyrirspumum ráðuneytisins. Af samantektinni í töflunni sést 
greinilega að ekkert eitt stjómarfyrirkomulag er ráðandi í skilasjóðum þeirra ríkja sem athugunin 
beindist að. Það stjómarfyrirkomulag sem lagt er til í fmmvarpinu er líkast því fínnska. Fyrir utan 
Finnland er Noregur einnig með sameiginlegan skila- og innstæðutryggingasjóð en samsetning 
stjómar þar er önnur en í Finnlandi. í Noregi og Finnlandi skipar fjármálaráðuneytið stjóm 
viðkomandi sjóða. í öðmm löndum sem litið var til, Danmörku, Svíþjóð og írlandi, er ekki sérstök 
stjóm yfir skilasjóði heldur er hann hýstur af annað hvort seðlabanka eða stofnun sem fer með 
skilavald. Það stjómarfyrirkomulag skilasjóðs sem lagt er til í fmmvarpinu tekur mið af íslenskum 
aðstæðum, reynslu undanfarinna ára, samspili innstæðutryggingasjóðs og skilasjóðs auk 
hagkvæmnisjónarmiða.

Frá því Tryggingasjóður innstæðueigenda og fjárfesta (TIF) var stofnaður þann 1. janúar 2000 hafa 
stjómarmenn verið sex, auk áheymarfúlltrúa. Samtök fjármálafyrirtækja (SFF) hafa tilnefnt fjóra 
stjómarmenn og ráðherra skipað tvo án tilnefningar og er annar þeirra formaður. Stjómarmenn sem 
tilnefndir hafa verið af SFF hafa að jafnaði verið starfsmenn fjármálafynrtækja. Kjamastarfsemi TIF 
hefúr ekki krafist mikils mannafla og er framkvæmdastjóri hans eini fasti starfsmaðurinn. Með 
hliðsjón af verkefnum sjóðsins og því hve óveruleg að umfangi þau em að jafnaði hefur þótt 
heppilegra að kaupa að þjónustu lögmanna og fjármálaráðgjafa fremur en að ráða slíka til starfa hjá 
sjóðnum og hafa stjómina á móti fremur fjölmenna.

I frumvarpinu sem er til meðferðar em lagðar til breytingar sem bæði fela í sér innleiðingu á 
Evrópureglum og ákveðnar breytingar á stofnanafyrirkomulagi TIF. í frumvarpinu er útskýrt hvemig 
breytt lagaumhverfi gerir það að verkum að ólíklegra sé að reyna muni á innstæðudeild TIF eftir 
tilkomu laga um skilameðferð lánastofnana og verðbréfafyrirtækja. Þá hefur ráðuneytið bent á að 
verulega hefur dregið úr líkum þess að reynt geti á gjaldfæmi innstæðudeildarinnar. Samkvæmt 
gildandi lögum er gert ráð fyrir að kerfislega mikilvægir bankar fari í skilameðferð komist þeir í 
alvarlegan rekstrarvanda og við slíkt ferli er aðkoma innstæðudeildar takmörkuð. Komi til 
skilameðferðar em hins vegar meiri líkur en minni á því að til útgreiðslu kæmi úr skilasjóði en 
ákvörðun um útgreiðslu og fjárhæð hennar yrði tekin af skilavaldinu í Seðlabanka íslands. 
Frumvarpið gerir ráð fyrir að aðkoma stjómar TIF að þeirri deild sem inniheldur skilasjóðinn verði 



ávöxtun og umsýsla eigna deildarinnar auk þess að sjá um framkvæmd útgreiðslu úr deildinni 
samkvæmt fyrirmælum skilavaldsins.

Þær breytingar sem felast í frumvarpinu og gildistöku laga um skilameðferð lánastofnana og 
verðbréfafyrirtækja gera það að verkum að TIF hefur umtalsvert afmarkaðri verkefni en verið hefur 
sem að mati ráðuneytisins gefur tilefni til þess að fækka stjómarmönnum frá því sem nú er. í Ijósi 
þess að frumvarpið leggur til að skilasjóði verði varanlega komið fyrir hjá TIF og vegna tengsla 
skilavalds Seðlabanka íslands og skilasjóðsins þykir heppilegt að bankinn eigi fulltrúa í stjóm 
Tryggingasjóðsins. I Ijósi þess að ekki er hægt að útiloka með öllu mögulega hagsmunaárekstra þegar 
SFF á aðild að stjóm Tryggingasjóðs, með skilasjóð innanborðs er lagt til að sú breyting verði gerð 
að stjómarmenn tilnefndir af SFF séu í minnihluta. Breytt lagaumhverfi og breytt hlutverk TIF ásamt 
áformuðum verkefnum stjómar sjóðsins gerir það þó að verkum að líkumar á hagsmunaárekstrum em 
hverfandi. Að framansögðu virtu þótti æskilegt að leggja til breytta samsetningu stjómar með þeim 
hætti sem lagt er til í frumvarpinu, þ.e. að ráðherra skipi áfram tvo stjómarmenn án tilnefningar og 
annar þeirra sé formaður, SFF tilnefhi einn stjómarmann og Seðlabankinn annan.

Tafla. Samanburður á stjórnunarfyrirkomulagi skilasjóða í nágrannaríkjum íslands.
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3 tilnefiidir af 
fjármálaráðuneyti - 2 

tilnefiidir af samtökum 
ármálafyrirtækj a.

Svíþjóð

Stabilitets- 
fonden

Sjóður stofnaður fyrir 
BRRD með svipaðan 
tilgang og skilasjóður.

Ekki greitt í hann 
lengur en hann má nota 

til fyrirbyggjandi 
aðgerða.

Engin stjóm. 
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renna í 
ríkissjóð.

Á ekki við.

Resolutions- 
reserven Skilasjóður

Engin stjóm. 
Fjármunir 

renna í 
ríkissjóð.

Á ekki við.


