
   

151. löggjafarþing 2020–2021. 
Þingskjal 1906 — 739. mál.  

Skýrsla 

fjármála- og efnahagsráðherra um yfirtöku á SpKef sparisjóði, 
samkvæmt beiðni.  

 
Fjármála- og efnahagsráðherra barst þann 27. apríl 2021 skýrslubeiðni Birgis 

Þórarinssonar o.fl., á þskj. 1245, um forsendur og afleiðingar af samningi ríkisins um yfirtöku 
Landsbankans á rekstri, eignum og skuldbindingum SpKef sparisjóðs með ríkisábyrgð. Í 
greinargerð með skýrslubeiðninni er vísað til þess að Alþingi fari með eftirlitshlutverk 
gagnvart framkvæmdarvaldinu og að eftirlit með skuldbindingum sem Alþingi samþykki að 
ábyrgjast falli þar undir.  

Samkvæmt þingskaparlögum tekur eftirlit Alþingis gagnvart ráðherrum til opinberra 
málefna og því er ljóst að efni skýrslu sem kallað er eftir á grundvelli eftirlitshlutverks þingsins 
þarf að varða meðferð opinbers valds, opinberan rekstur, skipulag stjórnsýslunnar eða 
fjárhagsmálefni hins opinbera. Að jafnaði verða upplýsingar sem settar eru fram í skýrslu að 
vera í rökréttum tengslum við opinber málefni. Að því marki sem slíkar upplýsingar varða 
virka viðskiptahagsmuni einkaaðila er vafamál hvort þær varða opinbert málefni en jafnframt 
getur verið óheimilt að miðla slíkum upplýsingum í formi skýrslu.  

Í beiðninni er sett fram ósk um að skýrslunni fylgi gögn af ýmsu tagi, t.a.m. gögn um 
bókfært virði einstakra lána, minnisblöð stjórnenda sjóðsins og skýrslur til eftirlitsaðila.1 Í því 
sambandi liggur fyrir að ráðuneytið hefur ekki heimildir að lögum til þess að kalla eftir 
upplýsingum frá fjármálastofnunum sem falla undir ákvæði laga um bankaleynd. Sömuleiðis 
er fjármálastofnunum ekki skylt að láta ráðuneytinu í té trúnaðarupplýsingar að öðru leyti. 

Þá eru heimildir ráðuneytisins til að miðla upplýsingum sem varða fjárhagsmálefni 
fyrirtækja eða persónuupplýsingar einstaklinga, í skýrslu til Alþingis, háðar miklum 
takmörkunum. Að því marki sem ráðuneytið býr yfir upplýsingum og gögnum sem 
skýrslubeiðnin lýtur að tekur framsetning skýrslunnar mið af þeim takmörkunum.     

Fjármála- og efnahagsráðuneytið leitaði til Landsbankans hf. og Þjóðskjalasafns, sem 
varðveitir gögn rannsóknarnefndar Alþingis um aðdraganda og orsakir erfiðleika og falls 
sparisjóðanna, um gögn til þess að verða við skýrslubeiðninni. Landsbankinn hafnaði beiðni 
ráðuneytisins á þeim grundvelli að þau gögn sem spurt er um í fyrsta, öðrum og fimmta lið 
skýrslubeiðninnar væru trúnaðarmál. Taldi bankinn að afhending slíkra gagna þyrfti að 
byggjast á skýrri lagaheimild sem ekki væri til staðar. Hvað varðar þriðja og fjórða lið 
skýrslubeiðninnar var það mat Landsbankans að þær upplýsingar sem þar væri óskað eftir 
vörðuðu viðskiptamálefni viðskiptavina sem þagnarskylda hvíldi á skv. 58 gr. laga um 
fjármálafyrirtæki nr. 161/2002. Ekki væri fyrir hendi lagaheimild fyrir bankann að afhenda 
ráðuneytinu þessi gögn og skipti ekki máli í þessu samhengi að ekki væri um að ræða beiðni 
um afhendingu persónuupplýsinga. Ráðuneytinu hefur ekki borist svar frá Þjóðskjalasafni við 
gagnafyrirspurninni. 

 
 

1 Í greinargerð með skýrslubeiðninni er á einum stað vísað til hennar sem gagnabeiðni. 
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Umfjöllun sú sem á eftir kemur byggir á opinberum upplýsingum að mestu leyti en einnig 
á gögnum sem eru fyrirliggjandi hjá ráðuneytinu. Uppbygging skýrslunnar tekur mið af 
spurningum sem lagðar voru fram í skýrslubeiðninni. 

 
I. kafli. Eiginfjár- og lausafjárstaða 

Í fyrsta lið skýrslubeiðninnar er óskað eftir gögnum sem sýna hver raunveruleg 
eiginfjárstaða Sparisjóðsins í Keflavík var á árunum 2005 og til þess dags er Fjármálaeftirlitið 
tók ákvörðun 22. apríl 2010 um ráðstöfun eigna og skulda Sparisjóðsins í Keflavík til SpKef 
sparisjóðs. Þá er óskað eftir gögnum sem lúta að umfjöllun stjórnar sparisjóðsins um 
lausafjárvanda hans, tillögur um aðgerðir til þess að sporna við slíkum vanda, bókanir á 
stjórnarfundum, minnisblöð stjórnenda og/eða annarra starfsmanna til stjórnar eða annarra 
aðila innan sjóðsins þar sem fjallað var um slík málefni. Auk þess er óskað eftir öllum 
skýrslum til Fjármálaeftirlitsins og Seðlabanka Íslands um stöðu lausafjár sparisjóðsins. 

Raunveruleg eiginfjárstaða Sparisjóðsins í Keflavík fyrir árin 2005 til 2009 birtist í 
ársreikningum hans. Ágreiningur var um hver eiginfjárstaða sjóðsins var við slit hans og 
stofnun SpKef sparisjóðs 22. apríl 2010 og voru þó nokkur verðmöt framkvæmd á eignasafni 
sparisjóðsins sem skiluðu mismunandi niðurstöðum. Hafði þar áhrif mismunandi mat á 
efnahagsaðstæðum hverju sinni sem og öðrum mikilvægum þáttum á borð við niðurstöður 
dómsmála um útlán bundin við erlendar myntir.   

 
Tafla 1. Eiginfjárstaða Sparisjóðsins í Keflavík var sem hér segir samkvæmt 

ársreikningum sjóðsins og mati PwC fyrir 22. apríl 2010:2 

 
* Í skýrslu rannsóknarnefndar um orsakir og aðdraganda erfiðleika og falls sparisjóðanna, 5. bindi, bls. 123, 
er þess getið að það hafi verið mat PwC við gerð skiptiefnahagsreiknings Sparisjóðsins í Keflavík að eignir 
umfram skuldir væru 6,7 ma.kr. 22. apríl 2010.  

 
Ráðuneytið býr ekki yfir gögnum Sparisjóðsins í Keflavík eða stjórnar hans um 

lausafjárstöðu eða aðgerðir til að bæta hana. Í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis um 
aðdraganda og orsakir falls og erfiðleika sparisjóðanna er mikið fjallað um lausafjárvandann 
og byggir sú umfjöllun á gögnum rannsóknarnefndarinnar og skýrslum hennar af stjórnendum 
bankans, ráðgjöfum, ráðherrum og starfsmönnum stjórnsýslunnar. Þar kemur fram að 
eiginfjárvandi Sparisjóðsins í Keflavík í lok árs 2009 hafi átt sér nokkurn aðdraganda. Eigið 
fé sparisjóðsins hafi verið mjög háð verði hlutabréfa og lausafjárskortur hafði verið til staðar 
hjá sjóðnum í nær tvö ár.3 Skuldir sparisjóðsins fjórfölduðust frá árslokum 2007 til ársloka 
2009, einkum vegna viðskipta sem gerð voru til að reyna að styðja við lausafjárstöðu hans.  

Í skýrslu rannsóknarnefndarinnar er viðbrögðum sparisjóðsins við slæmri lausafjárstöðu 
lýst. Þar segir til að mynda að frá miðju ári 2008 hafi lausafjárstaða Sparisjóðsins í Keflavík 
verið þröng og versnað enn frekar þegar stórt sambankalán var gert upp í ágúst 2008.4 Vísar 

 
 

2 Byggt á upplýsingum úr Viðauka C í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis um orsakir og aðdraganda 
erfiðleika og falls sparisjóðanna, fyrir utan stöðuna 22.4.2010. 

3 Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis um aðdraganda og orsakir erfiðleika og falls sparisjóðanna, 5. bindi, 
bls. 26, 2014. 

4 Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis um aðdraganda og orsakir erfiðleika og falls sparisjóðanna, 5. bindi, 
bls. 88, 2014. 
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rannsóknarnefndin í fundargerð stjórnar sparisjóðsins frá 9. september 2008 um að 
lausafjárstaða hans hafi orðið mjög erfið við þessa endurgreiðslu. Reynt hafi verið að fá banka 
til að framlengja lánalínur en það hafi ekki gengið eftir.5 

Í lok september 2008 átti sparisjóðurinn 600 milljónir króna í laust fé þegar lausafjárþörfin 
var metin 5 milljarðar króna. Þá voru hafnar viðræður við Íbúðalánasjóð um lánalínu og 
fjármögnun gegn veði í útlánasafni sparisjóðsins. Þær leiddu til þess að í mars 2009 keypti 
Íbúðalánasjóður íbúðaveðlán af sparisjóðnum fyrir tæpa 10 milljarða króna.6  Aðrar 
fjármögnunarleiðir en innlán hafi svo vart staðið til boða. Sparisjóðurinn hóf ákveðna sókn í 
innlánum og eftir fall bankanna jukust innlán í sparisjóðnum enn frekar. Í október 2008 reyndu 
hagsmunaaðilar og sveitarfélögin á Suðurnesjum að styrkja sparisjóðinn eftir fremsta megni. 
Stuðningur þessara aðila, og fleiri, við lausafjárstöðu sparisjóðsins er m.a. rakinn á síðum 88 
og 89 í 5. bindi skýrslu rannsóknarnefndarinnar.  

Þegar kom að gjalddaga 22 milljóna evra láns frá 2006 á árinu 2009 var lausafjárstaða 
Sparisjóðsins í Keflavík erfið og möguleikar hans til endurfjármögnunar nánast engir. 
Rannsóknarnefndin segir að þremur dögum fyrir lokagjalddaga lánsins hafi stjórn 
sparisjóðsins samþykkt að greiða 13 milljónir evra af láninu í mars 2009 en eftirstöðvum þess 
yrði skipt í níu mánaðarlegar greiðslur, upp á 1 milljón evra hver. Sparisjóðurinn greiddi 
greiðsluna í mars en aðeins tvær af níu 1 milljónar evru greiðslunum. Eftirstöðvar lánsins í 
júní 2009 voru því 7 milljónir evra og átti sjóðurinn ekki evrur til að greiða af láninu. Með 
vísan í samþykkt stjórnarfundar 24. mars 2009 segir rannsóknarnefndin að til þess að 
fjármagna endurgreiðslu lánsins hafi sparisjóðurinn m.a. selt Íbúðalánasjóði skuldabréf, 
tryggð með veði í íbúðarhúsnæði. Þá var gerður gjaldmiðlaskiptasamningur 25. mars 2009 við 
Seðlabanka Íslands um 13,2 milljónir evra til eins mánaðar á skráðu miðgengi Seðlabankans 
með 15% álagi. Við lok samningsins, sem var aðeins til eins mánaðar, greiddi sparisjóðurinn 
skuld sína til baka í evrum. Í apríl 2009 hætti sparisjóðurinn að greiða vexti af 40 milljóna 
evra láni sem tekið hafði verið í maí 2007. Erlend lánastaða sjóðsins var 47 milljónir evra í 
árslok 2009, þar af voru 40 milljónir evra á gjalddaga 16. maí 2010 og möguleikar til 
endurfjármögnunar litlir sem engir.7 SpKef sparisjóður var svo stofnaður á grunni 
Sparisjóðsins í Keflavík 22. apríl 2010. 

Seðlabanki Íslands, Fjármálaeftirlitið og fjármála- og efnahagsráðuneytið höfðu fylgst vel 
með stöðu sparisjóðsins og tilraunum til þess að endurskipuleggja fjárhag hans. Í skýrslu 
rannsóknarnefndarinnar má finna fjölda dæma um umfjöllun þessara aðila um stöðuna, t.d. á 
bls. 91 og 111 í 5. bindi. Þá segir jafnframt að á fundi í Seðlabanka Íslands 28. apríl 2010, 
fáeinum dögum eftir að SpKef sparisjóður var stofnaður, hafi lausafjárstaða og 
framtíðarhorfur sparisjóðsins verið til umræðu. Þar kom fram að Seðlabanki Íslands teldi stöðu 
sparisjóðsins erfiða og ljóst að hann ætti engar eignir sem nothæfar væru í reglulegum 
viðskiptum fjármálafyrirtækja við Seðlabankann. Því myndi fyrirgreiðsla bankans líklega 
verða í formi þrautavaraláns, en af henni yrði einungis ef eiginfjárstaða sparisjóðsins væri 

 
 

5 Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis um aðdraganda og orsakir erfiðleika og falls sparisjóðanna, 5. bindi, 
bls. 94, 2014. 

6 Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis um aðdraganda og orsakir erfiðleika og falls sparisjóðanna, 5. bindi, 
bls. 25, 2014. 

7 Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis um aðdraganda og orsakir erfiðleika og falls sparisjóðanna, 5. bindi, 
bls. 94, 2014. 



 4  
 

viðunandi. Lausafjárstaðan væri enn slæm þrátt fyrir að bundnar hefðu verið vonir við að hún 
mundi batna eftir fjárhagslega endurskipulagningu sparisjóðsins.8 

 
II kafli. Afrit af lista yfir lán til þeirra fyrirtækja sem voru í útlánabók SpKef og voru 
yfirtekin af Landsbankanum. 

Í öðrum lið skýrslubeiðninnar er óskað eftir afriti af lista yfir lán til þeirra fyrirtækja sem 
voru í útlánabók SpKef og voru yfirtekin af Landsbankanum.  

Ráðuneytið hefur ekki aðgang að lista sem þessum og Landsbankinn hefur hafnað beiðni 
um að afhenda slíkan lista. Vert er að benda á að í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis um 
aðdraganda og orsakir erfiðleika og falls sparisjóðanna er fjallað um stærstu lántakendur og 
þýðingamestu afskriftir í Sparisjóðnum í Keflavík í kafla 19.2.3. sem hefst á bls. 42 í 5. bindi. 

 
III. kafli. Bókfært virði einstakra lána til fyrirtækja í útlánabók SpKef við stofnun 
SpKef, við yfirtöku Landsbankans og samkvæmt niðurstöðu úrskurðarnefndar frá 7. 
júní 2012. 

Í þriðja lið skýrslubeiðninnar er óskað eftir upplýsingum um bókfært virði einstakra lána 
til fyrirtækja í útlánabók SpKef við stofnun SpKef, við yfirtöku Landsbankans og samkvæmt 
niðurstöðu úrskurðarnefndar frá 7. júní 2012. 

Ráðuneytið hefur ekki aðgang að upplýsingum um bókfært virði einstakra lána til 
fyrirtækja í útlánabók SpKef.  

Fjármálaeftirlitið fékk PricewaterhouseCoopers til að útbúa skiptiefnahagsreikning fyrir 
sparisjóðinn sem lá fyrir 18. júní 2010 og voru eignir umfram skuldir samkvæmt honum 6,7 
milljarðar króna.9 Þær upplýsingar sem fjármála- og efnahagsráðuneytið hefur úr 
skiptiefnahagsreikningnum um virði 200 stærstu fyrirtækjalána sparisjóðsins eru birtar í töflu 
2 hér fyrir neðan. Fljótlega eftir að skiptiefnahagsreikningurinn lá fyrir var hafist handa við 
gerð stofnefnahagsreiknings SpKef sparisjóðs með aðstoð PricewaterhouseCoopers. Hann lá 
fyrir í drögum 10. júlí 2010 og var niðurstaða hans að mismunur eigna og skulda væri 1,6 
milljarðar króna. Mismunur milli stofnefnahagsreiknings og skiptiefnahagsreiknings, sem 
nam 5,1 milljarði króna, var skýrður með því að í þeim fyrrnefnda hefði verið tekið tillit til 
leiðréttinga við gerð skiptiefnahagsreiknings. Til að eiginfjárhlutfallið næði 16% lágmarki 
sem ákvarðað hafði verið af FME þyrfti eigið fé að vera minnst 10,6 milljarðar króna.10  

Stofnefnahagsreikningurinn lá þó ekki fyrir í endanlegri mynd og viðræður við kröfuhafa 
Sparisjóðsins í Keflavík héldu áfram. Mikil óvissa og erfiðar aðstæður sparisjóðsins og í 
efnahagslífinu almennt skýra það hversu erfiðlega gekk að klára stofnefnahagsreikning en 
seinagangur við gerð hans olli sparisjóðnum líka erfiðleikum. Um miðbik október var ljóst að 
staða SpKef sparisjóðs væri orðin afar erfið. Eignir dygðu ekki fyrir skuldum og 
innlánaskuldbindingar einar og sér væru 3,5 milljarðar króna umfram virði eigna, ef miðað 
væri við forsendur verðmats PricewaterhouseCoopers frá 28. nóvember 2009. Líkur bentu til 
þess að eignastaðan væri jafnvel enn verri, þar sem efnahagsforsendur verðmatsins hefðu ekki 

 
 

8 Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis um aðdraganda og orsakir erfiðleika og falls sparisjóðanna, 5. bindi, 
bls. 122, 2014. 

9 Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis um aðdraganda og orsakir erfiðleika og falls sparisjóðanna, 5. bindi, 
bls. 123, 2014. 

10 Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis um aðdraganda og orsakir erfiðleika og falls sparisjóðanna, 5. bindi, 
bls. 124, 2014. 
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gengið eftir. Jafnframt byggi sparisjóðurinn við lausafjárskort og á meðan hann hefði ekki 
stofnefnahagsreikning væri nær ómögulegt fyrir hann að laða að innlán stærri aðila.11 

Að lokum voru samin samstæðureikningsskil fyrir SpKef sparisjóð fyrir tímabilið frá 22. 
apríl til 31. desember 2010. Þau voru ekki fullgerð fyrr en eftir að sparisjóðurinn var 
sameinaður Landsbankanum hf., eða 10. ágúst 2011, og því varð ekki af undirritun stjórnar og 
áritun endurskoðanda. Fyrir þá rúmu tvo mánuði sem sparisjóðurinn starfaði á árinu 2011 eru 
einungis til óstaðfest drög að rekstrar- og efnahagsreikningi.12 Fjármála- og 
efnahagsráðuneytið hefur ekki aðgang að upplýsingum um einstaka lántaka eða um hópa 
lántaka til grundvallar eignamati þessa samstæðureiknings.   

Fjármálaeftirlitið fól Íslenskum endurskoðendum ehf. að leggja mat á verðmæti þeirra 
eigna sem SpKef sparisjóður yfirtók frá Sparisjóðnum í Keflavík. Matið var unnið í desember 
2011 og var mismunur eigna og skulda samkvæmt því neikvæður um 17,2 milljarða króna. 
Sundurliðun útlána sem lá til grundvallar þessu mati í samanteknu formi er birt í töflu 2.  

 
Tafla 2. Mat á 200 stærstu fyrirtækjalánum SpKef sparisjóðs eftir atvinnugreinum samkvæmt 
mati PwC í júní 2010 og mati Íslenskra endurskoðenda í janúar 2012. 

 
 
Fjármála- og efnahagsráðuneytið hefur ekki upplýsingar um sambærilega sundurliðun á 

virði eigna SpKef að mati úrskurðarnefndarinnar, eins og óskað er eftir í skýrslubeiðninni. 
Aftur á móti kemur fram í svari fjármálaráðherra við fyrirspurn Lilju Mósesdóttur og Atla 
Gíslasonar um SpKef á 140. löggjafarþingi, þingskjali 1710 —  834. máli, að mat Íslenskra 
endurskoðenda ehf. hafi verið að verðmæti þeirra eigna sem SpKef sparisjóður yfirtók frá 
Sparisjóðnum í Keflavík hafi verið samtals 57 milljarðar kr. við yfirtöku, þar af 40 vegna 
útlána. Þetta mat tók tillit til verðrýrnunar á útlánasafninu vegna ólögmætra gengistryggðra 
lána. Úrskurðarnefndin hafi á hinn bóginn í júní 2012 komist að niðurstöðu um að verðmæti 
eigna SpKef sparisjóðs sem runnu til Landsbankans hf. við yfirtöku hans á sjóðnum 7. mars 

 
 

11 Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis um aðdraganda og orsakir erfiðleika og falls sparisjóðanna, 5. bindi, 
bls. 124, 2014. 

12 Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis um aðdraganda og orsakir erfiðleika og falls sparisjóðanna, 5. bindi, 
bls. 28, 2014. 

m.kr. Júní 2010 Janúar 2012

Sjávarútvegur 9.724      5.241                 

Eignarhaldsfélög 5.530      2.793                 

Fasteignafélög 4.811      2.871                 

Bynngingarstarfsemi 2.712      1.164                 

Þjónusta og verslun 2.773      1.679                 

Iðnaður 812         468                    

Aðrar atvinnugreinar 3.303      2.383                 

Samtals 200 stærstu 29.665    16.599              

Önnur fyrirtækjalán en 200 stærstu 6.088      4.649                 

Samtals fyrirtækjalán 35.753    21.248              
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2011 hafi numið 55 milljörðum kr., þar af útlán um 36 milljarðar kr. Rýrnun eigna á starfstíma 
SpKef sparisjóðs hafi skýrst fyrst og fremst af rýnun á verðmæti útlánasafns, sem er til komin 
vegna þess að greiðslugeta skuldara SpKef sparisjóðs var metin minni í lok starfstíma hans en 
í upphafi.  

 
IV. kafli. Upplýsingar um tjón Landsbankans vegna yfirtöku á SpKef  

 
 Í fjórða lið skýrslubeiðninnar er óskað upplýsinga um það raunverulega tjón sem 

Landsbankinn varð fyrir vegna yfirtöku á SpKef án ríkisábyrgðar. 
Fjármála- og efnahagsráðuneytið býr ekki yfir upplýsingum um endanleg áhrif 

yfirtökunnar á SpKef á efnahags Landsbankans og bankinn hefur hafnað beiðni ráðuneytisins 
um þær upplýsingar með vísan til þess að um þær ríki trúnaður. Á það má benda að ríkissjóður 
er langstærsti eigandi Landsbankans og því hefur tap eða hagnaður bankans af yfirtökunni 
með beinum hætti áhrif á virði eignarhlutar ríkisins í bankanum.  

 
V. kafli. Ráðstöfun lána og höfuðstóll skuldabréfs.  

Í fimmta lið skýrslubeiðninnar er spurt hvort ríkissjóður hafi áskilið sér eftirlit með því 
hvernig yfirteknum eignum (lánum) var ráðstafað innan Landsbankans og hvort höfuðstóll 
ríkisskuldabréfs hafi tekið breytingum ef endurheimt lána hafi verið hærri en áætlað var í 
niðurstöðu úrskurðarnefndar frá 7. júní 2012. 

Yfirtaka Landsbankans á SpKef fór fram með samruna þessara félaga þannig að eignir og 
skuldir SpKef runnu inn í Landsbankann og var SpKef slitið án skuldaskila. Ekki átti að halda 
sérstaklega utan um eignir og skuldir sem komu frá SpKef í Landsbankanum. Í samningi um 
yfirtöku Landsbankans á sjóðnum lá fyrir að ætlað verðmæti yfirtekinn eigna, að stærstum 
hluta útlán, væri lægra en fjárhæð yfirtekinna skulda, sem voru að stærstum hluta innlán. Þann 
mismun sem reyndist á milli yfirtekinna eigna og skulda ætlaði ríkissjóður að bæta 
Landsbankanum. Ef ekki næðist samkomulag um það hver væri mismunur á milli yfirtekinna 
eigna og skulda var um það samið að sérstök úrskurðarnefnd myndi skera úr um það álitaefni. 
Úrskurðarnefndin lauk störfum 8. júní 2012 og samkvæmt úrskurði hennar skyldi greiðsla 
vegna yfirtökunnar vera 19,2 milljarðar kr. Uppgjör fór fram með afhendingu ríkisskuldabréfs 
(RIKH 18). 

Ákveðið var að niðurstaða úrskurðarnefndar skyldi verða bindandi fyrir báða aðila og fæli 
í sér lokauppgjör. Þannig skyldi Landsbankinn ekki eiga frekari kröfur á ríkissjóð ef virði 
eignasafns myndi rýrna en sömuleiðis myndi ríkissjóður ekki eiga frekari kröfur á bankann ef 
virði þess ykist. 

Með því að niðurstaðan nefndarinnar var endanleg voru hvorki forsendur fyrir eftirliti 
ráðuneytisins með meðferð lána sem tekin voru yfir né því að kveða á um að virði 
skuldabréfsins tæki breytingum eftir því sem virði lánasafnsins tæki breytingum.  

 
 


