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hafa sýnt af sér vanrækslu í starfi við framkvæmd laga og reglna um fjármálamarkaðinn og 

eftirlit með honum og þá innan þess ramma sem starfi rannsóknarnefndarinnar er markaður 

í lögum. Í athugasemdum með 1. gr. frumvarps þess er varð að lögum nr. 142/2008 er tekið 

fram að með þessu færist sjónarhorn rannsóknarinnar að einstaklingum og þætti þeirra í 

töku einstakra ákvarðana. Spurt sé hver hafi tekið tilteknar ákvarðanir eða hver hafi átt að 

bregðast við upplýsingum sem lágu fyrir. Þessum spurningum þurfi bæði að svara út frá því 

hvað gerðist í raun svo og út frá reglum um valdbærni.1 Eins og áður sagði skal 

rannsóknarnefndin samkvæmt 13. gr. laga nr. 142/2008 gefa þeim einstaklingum sem ætla 

má að orðið hafi á mistök eða hafi orðið uppvísir að vanrækslu í starfi, í framangreindum 

skilningi, skriflega grein fyrir afstöðu sinni og skal nefndin veita viðkomandi hæfilegan frest 

til að gera skriflega athugasemd við þessi atriði. Þetta ákvæði á einvörðungu við um þá 

einstaklinga sem nefndin telur að kunni að bera ábyrgð á svo alvarlegum athöfnum eða 

athafnaleysi að hún telur rétt að heimfæra það undir „mistök eða vanrækslu“ í skilningi 1. 

gr. laganna eins og skýra ber hana með hliðsjón af framangreindum 

lögskýringarsjónarmiðum. Í skýrslu nefndarinnar kann því að verða fjallað um fleiri atriði 

vegna starfa yðar sem viðskiptaráðherra sem nefndin telur aðfinnsluverð þótt nefndin telji 

þau ekki falla undir hugtökin „mistök eða vanrækslu“ í framangreindri merkingu laganna. 

Nefndin tekur fram að við mat á því hvaða atriði í störfum yðar, athafnir eða athafnaleysi, 

kunni að falla undir „mistök eða vanrækslu“ í framangreindum skilningi, og yður er hér 

gefinn kostur á að senda nefndinni athugasemdir um, hefur nefndin sérstaklega horft til 

hvað telja megi að hafi öðru fremur haft þýðingu í aðdraganda og um orsakir að falli 

bankanna og afleiðingar af sömu atburðum.  

Þau atriði sem yður er hér með veitt tækifæri til að koma skriflegum athugasemdum  

eru eftirfarandi en nefndin hefur jafnframt rætt mörg af þessum atriðum við yður við 

skýrslutöku. 

 

III. 

1. 

Samráðshópi forsætis-, fjármála- og viðskiptaráðuneyta, Seðlabanka Íslands og 

Fjármálaeftirlitsins um fjármálastöðugleika og viðbúnað var komið á fót með samkomulagi 

sömu aðila 21. febrúar 2006. Þar er hlutverk samráðshópsins tilgreint sem „vettvangur 

upplýsinga- og skoðanaskipta“. Samráðshópurinn er sagður „ráðgefandi og tekur ekki 

ákvarðanir um aðgerðir“. Athygli vekur að í samkomulaginu er ekki sérstaklega tekið fram 

að það sé hlutverk samráðshópsins að semja tillögu að sameiginlegri viðbúnaðaráætlun 

stjórnvalda. Skilningur margra þeirra sem skýrslu gáfu fyrir rannsóknarnefnd Alþingis 

virðist hafa verið sá að hlutverk samráðshópsins hafi verið, sem ráðgefandi aðila, að gera 

tillögu að sameiginlegri viðbúnaðaráætlun stjórnvalda, væntanlega til að tryggja tímabær, 

samhæfð og undirbúin viðbrögð við fjármálaáfalli og koma í veg fyrir misskilning um 

verkaskiptingu stjórnvalda. 

                                                           
1 Alþt. 2008-2009, A-deild, bls. 1076. 
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 Þegar farið er yfir drög að fundargerðum samráðshópsins og skýrslur meðlima 

hópsins fyrir rannsóknarnefnd Alþingis verður ekki séð að áhersla hafi verið lögð á gerð 

viðbúnaðaráætlunar af hálfu hópsins fyrr en á 8. fundi hans 18. mars 2008. Eftir það urðu 

fundir hópsins mun tíðari. Dagana 18. mars til 21. apríl 2008 hélt hópurinn sjö fundi. Á þeim 

var m.a. fjallað um gerð viðbúnaðaráætlunar. Með hliðsjón af því sem fram kemur í drögum 

að fundargerðum  samráðshóps stjórnvalda á þessu tímabili virðist sem dregið hafi úr þeirri 

áherslu sem ríkti frá 18. mars 2008 varðandi gerð viðbúnaðaráætlunar. Á næstu fjórum 

fundum, dagana 28. apríl til 29. maí, er ýmist lítið eða ekkert fjallað um gerð hennar. 

 Í skýrslu Tryggva Pálssonar fyrir rannsóknarnefnd Alþingis kom fram að bæði 

Seðlabankinn og Fjármálaeftirlitið hefðu reynt að kalla eftir því að mótuð yrði stefna um 

ákveðin atriði. Sagði hann að minnisblaðið sem hann lagði fram 7. júlí 2008 um aðkallandi 

ákvarðanatöku stjórnvalda vegna hættu á fjármálaáfalli hefði t.a.m. hlotið litla umræðu. 

Minnt skal á að eins og áður sagði var samráðshópnum ætlað að vera vettvangur 

upplýsinga- og skoðanaskipta en ekki að taka ákvarðanir sem slíkur.  

Það er ljóst af þeim gögnum sem rannsóknarnefndin hefur aflað um starf 

samráðshópsins, og af því sem fram kom við skýrslutökur fyrir nefndinni, að á fundum 

hópsins komu ítrekað fram allt frá því í nóvember 2007 og fram að falli bankanna í október 

2008 upplýsingar um slæma stöðu og horfur um rekstur íslensku bankanna og sparisjóða 

með tilheyrandi áhrifum á fjármálastöðugleika hér á landi og efnahagshorfur. Á fundum 

samráðshópsins var eins og áður greinir rætt um og lagðar fram tillögur frá fulltrúum 

einstakra stofnana sem áttu aðild að hópnum um nauðsyn þess að gerð yrði viðbúnaðar- og 

aðgerðaráætlun af hálfu stjórnvalda. Í tengslum við þetta voru lögð fram á fundum 

samráðshópsins gögn og samantektir, sérstaklega af hálfu Seðlabanka Íslands og 

Fjármálaeftirlitsins, til undirbúnings því að ráðist yrði í gerð slíkrar áætlunar. Af hálfu 

fulltrúa þessara stofnana var kallað eftir pólitískri stefnumörkun um ákveðin atriði og þá af 

hálfu þeirra ráðuneyta sem fulltrúa áttu í samráðshópnum. 

Jónína S. Lárusdóttir, ráðuneytisstjóri viðskiptaráðuneytis, sat fund í samráðshópnum 

15. nóvember 2007 en var í leyfi frá störfum frá því um miðjan desember 2007 fram til 1. 

ágúst 2008. Þegar hún mætti aftur til starfa tók hún jafnframt aftur sæti í samráðshópi 

stjórnvalda. Við skýrslutöku lýsti Jónína því að hún hefði jafnan gert viðskiptaráðherra 

munnlega grein fyrir því sem fram hefði farið á fundum í samráðshópnum. Í skýrslu 

Áslaugar Árnadóttur, skrifstofustjóra í viðskiptaráðuneytinu, sem var settur ráðuneytisstjóri 

viðskiptaráðuneytisins í fjarveru Jónínu, kom fram að Áslaug hefði eftir hvern fund rætt við 

yður og eftir atvikum aðstoðarmann yðar. Í skýrslu yðar fyrir nefndinni kom fram að þér 

hefðuð ekki séð skjöl sem voru lögð fram á fundum samráðshópsins en hins vegar hefðuð 

þér rætt við ráðuneytisstjóra um fundina.2 Aðspurður könnuðust þér ekki við að 

ráðuneytisstjóri hefði vegna setu í samráðshópnum komið til yðar og óskað eftir afstöðu yðar 

til þess hvort ráðast ætti í gerð viðbúnaðar- og aðgerðaáætlunar í tilefni af framkomnum 

tillögum innan samráðshópsins og um pólitíska stefnumörkun af því tilefni. 

                                                           
2 Skýrsla Björgvins G. Sigurðssonar fyrir rannsóknarnefnd Alþingis 19. maí 2009, bls. 35. 
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Af svörum yðar og fulltrúa ráðuneytis yðar í samráðshópnum fyrir 

rannsóknarnefndinni verður ekki annað ráðið en yður hafi átt að vera ljós hver var 

framvindan í starfi samráðshópsins og hvaða áhyggjur komu fram þar um stöðu 

fjármálafyrirtækjanna, sérstaklega af hálfu Seðlabankans og Fjármálaeftirlitsins. Þá hefur því 

verið lýst fyrir nefndinni af hálfu fulltrúa viðskiptaráðuneytisins sem sátu í samráðshópnum 

að viðhorfsmunur hafi verið innan hópsins m.a. um það hvernig og hversu langt ætti að 

ganga í gerð viðbúnaðar- og aðgerðaáætlunar. Þar hafi fulltrúar forsætisráðuneytisins og 

sérstaklega fjármálaráðuneytisins ekki talið tilefni til að fylgja málinu fram m.a. gagnvart 

ráðherrum og um gerð áætlunarinnar eins og óskir voru um af hálfu annarra fulltrúa innan 

hópsins. 

Allir þeir sem sæti áttu í samráðshópnum voru störfum hlaðnir. Það var því ekki við 

því að búast að þeir hefðu mikinn tíma aflögu til þess að semja viðbúnaðaráætlun. 

Samráðshópurinn varð því að treysta á Seðlabanka Íslands og Fjármálaeftirlitið um slíka 

aðstoð. Til þess að vinna þá vinnu töldu bæði Seðlabanki Íslands og Fjármálaeftirlitið 

nauðsynlegt að fá pólitíska stefnumótun um ákveðin atriði. Af hálfu Seðlabankans var 

jafnframt lagt til að fenginn yrði einstaklingur eða einstaklingar til að stýra undirbúningi að 

viðbúnaðarstarfi stjórnvalda. Miðlun upplýsinga frá samráðshópnum til ráðherra virðist ekki 

hafa verið í föstum skorðum. Hlutaðeigandi ráðherrar héldu ekki reglulega fundi til þess að 

fara yfir verkefni og afrakstur af vinnu samráðshópsins og sinna yfirstjórn á verkefninu að 

því leyti sem það heyrði undir þá, en hér var um afar mikilvægt verkefni að ræða fyrir 

íslensku þjóðina. Tillögur og skjöl um nauðsyn viðbúnaðar sem lögð voru fram í 

samráðshópnum af hálfu einstakra stofnana fengu ekki formlega afgreiðslu hjá þeim 

ráðherrum sem áttu fulltrúa í hópnum.  

Samkvæmt 2. tölul. 13. gr. reglugerðar nr. 177/2007 um Stjórnarráð Íslands fer 

viðskiptaráðherra með málefni er varða fjármálamarkaði. Samkvæmt samkomulagi frá 21. 

febrúar 2006 sat fulltrúi viðskiptaráðherra í samráðshópnum.  

Þrátt fyrir framangreint og þær alvarlegu horfur sem lýst hafði verið innan 

samráðshópsins um stöðu íslensku fjármálafyrirtækjanna hafa engin gögn eða upplýsingar 

komið fram fyrir rannsóknarnefndinni um að þér sem viðskiptaráðherra hafið á vettvangi 

ríkisstjórnar eða í samskiptum við aðra ráðherra sem áttu fulltrúa í samráðshópnum tekið til 

umfjöllunar hver væri staðan í starfi samráðshópsins eða fylgt því eftir að ráðist yrði í gerð 

viðbúnaðar- og aðgerðaráætlunar af því tagi sem Seðlabankinn og Fjármálaeftirlitið töldu 

þörf á. Það var fyrst á ríkisstjórnarfundi 12. ágúst 2008 sem þér lögðuð fram tillögu um 

skipun nefndar í því skyni að vinna tillögur til að draga úr líkum á því að fjármálafyrirtæki 

lenti í erfiðleikum og draga úr áhrifum þess ef það gerðist. Forsvarsmenn Landsbanka 

Íslands hafa síðan frumkvæði að því að ræða við yður þegar líður á ágústmánuð 2008 vegna 

þeirrar stöðu sem upp var komin í samskiptum þeirra við bresk stjórnvöld og í framhaldi af 

því farið þér til fundar ásamt fleirum við fjármálaráðherra Bretlands 2. september 2008. 

Að framansögðu athuguðu hefur rannsóknarnefnd það til úrlausnar hvort þér hafið 

sem viðskiptaráðherra sýnt af yður vanrækslu, í þeirri merkingu sem lýst er í II. kafla hér að 

framan, með því að hafa ekki brugðist við með úrræðum sem yður voru tiltæk sem 
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viðskiptaráðherra þrátt fyrir þær upplýsingar sem fram voru komnar innan ráðuneytis yðar 

um alvarlega stöðu í rekstri fjármálafyrirtækjanna og hættu á fjármálaáfalli. Nefndin vísar 

þar sérstaklega til þess að engin gögn liggja fyrir um að þér hafið tekið þessi mál upp á 

vettvangi ríkisstjórnar fyrr en 12. ágúst 2008 eða við þá ráðherra innan ríkisstjórnarinnar sem 

fóru með þau málefnasvið sem þarna komu helst við sögu og áttu fulltrúa í samráðshópnum. 

Einnig verður heldur ekki séð að þér hafið tekið það upp við þá ráðherra sem áttu fulltrúa í 

samráðshópnum hvort tilefni væri til þess að vinnu samráðshópsins yrði stýrt á markvissari 

hátt bæði innan samráðshópsins og af hálfu ráðherra sem áttu aðild að hópnum gegnum 

fulltrúa sína þar. Rannsóknarnefndin tekur fram að hún telur að byggja verði á því að á 

ráðherra og viðkomandi ráðuneyti hvíli sú skylda að stjórnlögum að hafa almennt eftirlit 

með því  hver er í stórum dráttum framvinda í þeim málefnum sem heyra undir ráðuneytið 

og þá í þeim tilgangi að taka afstöðu til þess hvort tilefni sé til afskipta af hálfu ráðuneytisins 

á grundvelli gildandi lagareglna og eftir atvikum að hafa frumkvæði að tillögugerð um 

breytingar á lögum og/eða umfjöllun um málið á vettvangi ríkisstjórnar sem mikilvægt 

stjórnarmálefni.  

 

2. 

Rannsókn nefndarinnar leiðir í ljós að í ríkisstjórn Íslands var lítið rætt um stöðu bankanna 

og lausafjárkreppuna sem hófst undir loks sumars 2007 og ágerðist eftir því sem á leið. 

Hvorki verður séð af fundargerðum ríkisstjórnarinnar né frásögnum þeirra sem skýrslur 

gáfu fyrir rannsóknarnefnd Alþingis að þeir ráðherrar ríkisstjórnarinnar sem fóru með 

efnahagsmál í formi hagstjórnar almennt (forsætisráðherra), bankamál (viðskiptaráðherra) 

eða fjármál ríkisins (fjármálaráðherra) hafi upplýst ríkisstjórnina sérstaklega um vanda 

bankanna eða hugsanleg áhrif hans á efnahag og fjármál ríkisins frá því að þrengja tók að 

bönkunum og þar til bankakerfið riðaði til falls í október 2008. Á því tímabili hafði þó verið 

fjallað á gagnrýninn hátt um íslensku bankana í innlendum sem erlendum fjölmiðlum, 

íslenska krónan hafði veikst verulega auk þess sem skuldatryggingarálag bankanna fór 

hækkandi. Ekki verður því annað séð en fullt tilefni hafi verið til að ræða málefni bankanna 

ítarlega í ríkisstjórn. Við mat á því tilefni verður ekki síst að horfa til hlutfallslegrar 

fyrirferðar bankanna í íslensku efnahagslífi á þeim tíma m.t.t. helstu þjóðhagslegu stærða.  

Samkvæmt svörum forsætisráðuneytis, fjármálaráðuneytis og viðskiptaráðuneytis við 

fyrirspurnum rannsóknarnefndar Alþingis gerðu þessi ráðuneyti á árunum 2007 og 2008 og 

fram að falli bankanna engar úttektir eða mátu með öðrum formlegum hætti hugsanlega 

fjárhagslega áhættu íslenska ríkisins og ríkissjóðs vegna starfsemi íslensku 

fjármálafyrirtækjanna hér á landi og erlendis, eða einstakra þátta í starfsemi þeirra. Í því 

sambandi má telja að hafa hefði þurft í huga annars vegar umfang þeirrar starfsemi í hlutfalli 

við stærð íslensks efnahagslífs og hins vegar hugsanlegar eða þegar orðnar breytingar á 

rekstrarumhverfi og starfsháttum fjármálafyrirtækjanna, svo sem stofnun innlánsreikninga í 

erlendum útibúum íslenskra fjármálastofnana og söfnun innlána gegnum þá. Verður þannig 

ekki séð að yfirlýsingar af hálfu ráðherra í ríkisstjórn um að staðið yrði við bakið á 

bönkunum hafi verið byggðar á útreikningum sem hefðu getað stutt við mat á því hvort 
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ríkið hefði bolmagn til slíks stuðnings og þá í hvaða mæli. Þá verður heldur ekki séð að þér 

hafið sem viðskiptaráðherra beitt yður fyrir því að lagt yrði faglegt mat á það hvort og eftir 

atvikum hver væri geta ríkissjóðs til að styðja fjárhagslega við bak fjármálafyrirtækja 

landsins, einu eða fleiri, áður en tekin var afstaða til þess hvaða yfirlýsingar væri 

skynsamlegt og réttmætt að gefa opinberlega.  

Með sama hætti verður ekki séð að af hálfu yðar sem viðskiptaráðherra eða 

ríkisstjórnarinnar hafi verið lagt mat á þá fjárhagslegu áhættu og áhrif sem kynnu að fylgja 

auknum skuldbindingum Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta fyrir fjármál ríkisins 

og efnahag landsins ef á þessar skuldbindingar reyndi. Hér hefur rannsóknarnefnd líka í 

huga að eins og þér lýstuð við skýrslutöku fyrir nefndinni þá var sá skilningur uppi innan 

viðskiptaráðuneytisins að þótt Tryggingarsjóðurinn væri sjálfstæður bæri „ríkinu [...] að 

aðstoða sjóðinn til að afla sér fjármagns til að standa undir skuldbindingunum“ og þar 

vísuðuð þér til þess að það væru hinar „þjóðréttarlegu skuldbindingar“.3 Um innlán kemur 

það einnig til að óháð lagalegum álitaefnum um hugsanlega aðkomu íslenska ríkisins að 

skuldbindingum sjálfeignarstofnunarinnar Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta 

sýnir reynslan að umræddar skuldbindingar innlánsstofnana hafa ákveðna sérstöðu þegar 

kemur að vali stjórnvalda á leiðum til að bregðast við og greiða úr áföllum vegna 

greiðsluþrots innlánsstofnunar. Þar var því sjálfsætt um að ræða atriði sem gat skipt máli við 

mat á fjárhagslegri áhættu íslenska ríkisins vegna starfsemi íslensku fjármálafyrirtækjanna. 

Með vísan til þess sem rakið hefur verið undir þessum lið er það til athugunar hjá 

rannsóknarnefndinni hvort þér hafið sýnt af yður vanrækslu, í þeirri merkingu sem lýst er í 

II. kafla hér að framan, með því að hafa ekki frumkvæði að því, og þá að því marki sem féll 

undir verkefni yðar og starfsskyldur sem viðskiptaráðherra, að þessi atriði yrðu tekin til 

umræðu á vettvangi ríkisstjórnar og lagt yrði með formlegum hætti mat á fjárhagslega 

áhættu íslenska ríkisins vegna starfsemi fjármálafyrirtækjanna hér á landi og erlendis og þá 

sérstaklega um þau atriði sem að framan greinir. 

 

 

3. 

Þrátt fyrir að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, matsfyrirtækin og bankastjórar erlendra 

seðlabanka bentu á að íslensku fjármálafyrirtækin væru orðin of stór miðað við íslenska 

hagkerfið og drægju í efa getu íslenska ríkisins til að koma þeim til bjargar, kom það fram í 

skýrslum forsvarsmanna bankanna fyrir rannsóknarnefnd að hvorki Seðlabanki Íslands, 

Fjármálaeftirlitið né ráðherrar hefðu lagt fyrir þá formlegar tillögur um að draga úr stærð 

sinni eftir að lausafjárkreppan hófst undir lok sumars 2007 og fram að falli íslensku 

fjármálafyrirtækjanna. Á hinn bóginn kveðast þeir ýmist ekki muna eða útiloka ekki að 

stjórnvöld hafi með almennum hætti lagt að þeim að draga úr útlánum og færa niður 

efnahagsreikning bankanna. Nefndin hefur það því til athugunar hvort þér sem 

                                                           
3 Skýrsla Björgvins G. Sigurðssonar fyrir rannsóknarnefnd Alþingis 19. maí 2009, bls. 26. 
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viðskiptaráðherra hafið í þessu efni sýnt af yður mistök eða vanrækslu í þeim skilningi sem 

lýst var hér að framan. 

 

4. 

Þegar þér komuð til starfa sem viðskiptaráðherra í lok maí 2007 lá fyrir yður að taka afstöðu 

til þess að skipa nefnd sem yfirfara ætti ákvæði laga um innstæðutryggingar og 

tryggingakerfi þeirra. Nefndina skipuðuð þér 30. maí 2007. Forvera yðar í embætti 

viðskiptaráðherra barst erindi frá Samtökum fjármálafyrirtækja um áramótin 2006-2007. Það 

laut að beiðni um endurskoðun reglna um undanþágur frá því hvað teldust tryggð innlán og 

þar með greiðslum til sjóðsins. Í framhaldi af því erindi óskaði forveri yðar eftir tilnefningum 

í umrædda nefnd. Það erindi sem varð tilefni nefndarstarfsins laut fyrst og fremst að söfnun 

svonefndra heildsöluinnlána af hálfu íslensku bankanna í útibúum þeirra erlendis. Þau voru 

á þessum tíma orðin umtalsverð. Landsbankinn hafði þar til viðbótar hafið starfsemi 

svonefndra Icesave reikninga í Bretlandi í október 2006. Þar var um að ræða 

netinnlánsreikninga fyrir einstaklinga, eins og vart þarf að rekja nánar. Inneignir á þessum 

reikningum jukust hratt. Í lok maí 2007 voru þær orðnar nær 3 milljarðar sterlingspunda og 

urðu hæstar í desember 2007 eða 4,9 milljarðar sterlingspunda. Á árinu 2007 fór hlutdeild 

erlendra aðila í innlánum bankanna yfir 50%. Eins og áður sagði voru Icesave reikningarnir 

ætlaðir einstaklingum. Þar sem reglur um íslenska tryggingarsjóðinn miðuðu við hvern 

innlánseiganda var tilkoma þessara reikninga mjög til að auka á skuldbindingar 

Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta. Reglur um greiðslur bankanna í sjóðinn fóru 

fram einu sinni á ári, og þá eftirá. Þær voru miðaðar við meðaltal innlána á næstliðnu ári auk 

þess sem takmörk voru á hversu mikinn hluta árlegrar greiðslu innlánsstofnanir þurftu að 

greiða í peningum. Af þessum reglum leiddi að hin hraða aukning innlána hjá bönkunum á 

stuttum tíma skilaði sér ekki í sama mæli og samhliða í Tryggingarsjóðinn. 

 Af upplýsingum um starf þeirrar nefndar sem vann að endurskoðun laga um 

innstæðutryggingar er ljóst að þar voru tekin saman drög að lagafrumvarpi og þau voru 

kynnt yður. Í kjölfar þess að bankinn Northern Rock í Bretlandi lenti í erfiðleikum haustið 

2007 ákvað nefndin að gera úttekt á innstæðum íslenskra banka og skiptingu þeirra milli 

innstæðna í erlendum og innlendum útibúum bankanna. Þessi úttekt var framkvæmd í nafni 

viðskiptaráðuneytisins. Niðurstöður hennar lágu fyrir í desember 2007. Þær miðuðust við 

stöðu innlána í lok september. Í svari viðskiptaráðuneytisins sem barst rannsóknarnefndinni 

4. mars 2009 kemur fram að drög að lagafrumvarpi hafi í kjölfar þessa verið kynnt yður í 

janúar 2008. Síðan segir í svarinu: „Ákvað hann að ekki væri ráðlegt að leggja frumvarp um 

þetta efni fram að svo stöddu, þar sem slíkt gæti leitt til enn meiri óróleika á 

fjármálamörkuðum og jafnvel skapa hættu á áhlaupi á banka og sparisjóði.“ Við skýrslutöku 

fyrir rannsóknarnefndinni kom fram hjá yður að þér hefðuð farið með umrætt frumvarp inn 

í ríkisstjórn og það hefði verið rætt þar en ákveðið hefði verið m.a. að tillögu forsætisráðherra 

að flytja það ekki.4  Geir H. Haarde, fyrrverandi forsætisráðherra, sagði við skýrslutöku fyrir 

                                                           
4
 Skýrsla Björgvins G. Sigurðssonar fyrir rannsóknarnefnd Alþingis 19. maí 2009, bls. 24. 
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nefndinni að honum hefði ekki verið kunnugt um að búið hefði verið að semja slíkt 

lagafrumvarp. Hann kannaðist ekki við að rætt hefði verið í ríkisstjórn hvort leggja ætti slíkt 

frumvarp fram. Við athugun nefndarinnar á fundargerðum ríkisstjórnar og þeim gögnum 

sem þar voru lögð fram eða send frá viðskiptaráðuneytinu til ríkisstjórnar á þessum tíma 

verður ekki séð að slíkt lagafrumvarp hafi verið til umfjöllunar í ríkisstjórn.  

 Rannsóknarnefndin tekur fram að auk þeirra tölulegu upplýsinga sem lágu fyrir í 

viðskiptaráðuneytinu í lok árs 2007 um innlán í bönkum og sparisjóðum voru ítrekað lögð 

fram á fundum samráðshóps stjórnvalda gögn frá viðskiptaráðuneytinu um 

innlánstryggingar, hugmyndir um að ríkið tæki á sig ábyrgð á innlánum að tiltekinni fjárhæð 

og hversu vanmáttugur Tryggingarsjóður innstæðueigenda og fjárfesta væri fjárhagslega ef 

til þess kæmi að hann þyrfti, þótt ekki væri nema ef illa færi hjá Sparisjóði Mýrasýslu, að 

standa innstæðueigendum skil þeim fjárhæðum sem kveðið væri á um í lögum og að 

lágmarki samkvæmt tilskipun ESB nr. 94/19/EB. Tekið skal fram að við rannsókn 

nefndarinnar hafa ekki komið fram nein gögn um að þér hafið sem viðskiptaráðherra í 

kjölfar þess að ákveðið var að fara ekki fram með frumvarp á Alþingi til breytinga á lögum 

um innstæðutryggingar beint því til þeirra banka sem voru fyrirferðamestir í söfnun innlána 

í erlendum útibúum að breyta starfsháttum sínum að þessu leyti til að draga úr þeim 

skuldbindingum sem hvíldu á íslenska tryggingarsjóðnum og þar með þeirri áhættu sem af 

því leiddi ef það ástand á fjármálamörkuðum sem var sögð ástæða þess að ekki var farið 

fram með frumvarpið leiddi til áfalla í rekstri bankanna. 

 Rannsóknarnefndin hefur því til athugunar hvort það verði að teljast vanræksla af 

yður, í þeim skilningi sem lýst er í II. kafla hér að framan, að hafa ekki sem viðskiptaráðherra 

og þar með sá ráðherra í ríkisstjórninni sem fór með málefni Tryggingarsjóðs 

innstæðueigenda og fjárfesta brugðist frekar við en ráðið verður af þeim gögnum og 

upplýsingum sem nefndin hefur aflað, og lýst er í meginatriðum hér að framan, til að 

takmarka þá hættu sem var á að hin mjög auknu innlán íslensku bankana, sérstaklega í 

útibúum erlendis, leiddu til þess að Tryggingarsjóðurinn gæti ekki staðið við skuldbindingar 

sínar. Að sama skapi voru ekki með lagabreytingum gerðar ráðstafanir til að ráðstöfunarfé 

sjóðsins ykist í sama mæli og með sama hraða og innlánin eða reglum um greiðslur úr 

sjóðnum breytt til að gera sjóðinn betur í stakk búinn til að mæta auknum skuldbindingum 

og það gagnvart aðilum búsettum erlendis og vegna starfsemi sem þar fór fram. 

 

5. 

Varðandi það í hvaða mæli áhyggjur stjórnvalda af innlánastarfsemi Landsbankans í 

Bretlandi komu fram og voru ræddar innan íslensks stjórnkerfis í aðdraganda falls bankanna 

má að minnsta kosti ótvírætt sjá af gögnum og öðrum heimildum rannsóknarnefndar að þær 

áhyggjur voru ítrekað og ítarlega ræddar á vettvangi þess samráðshóps þriggja ráðherra, 

Seðlabankans og Fjármálaeftirlitsins sem áður var getið um. Ljóst er að í febrúar 2008 höfðu 

bankastjórar Landsbankans sjálfir í samtölum við íslensk stjórnvöld fært fram þá tillögu að 

lausn á miklum ábyrgðum Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta að Icesave 

innlánsreikningarnir yrðu færður úr útibúi yfir í dótturfélag bankans í London. Það var síðan 
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sumarið 2008 sem breska fjármálaeftirlitið (FSA) lagði áherslu á að þessi leið yrði farin. Þrátt 

fyrir þessar umræður hafa ekki komið fram við rannsókn nefndarinnar nein skjöl, gögn eða 

ótvíræðar upplýsingar í skýrslutökum sem gætu orðið til að varpa ljósi á það hvort og að 

hvaða marki íslensk stjórnvöld lögðu á þessum tíma að Landsbankanum að fara þessa leið. 

Þá liggur ekki fyrir að ráðherrarnir þrír sem áttu fulltrúa í samráðshópnum hafi sjálfir kallað 

eftir eða óskað eftir því að Seðlabankinn og Fjármálaeftirlitið kölluðu eftir tímasettum 

áformum Landsbankans um að færa Icesave reikningana yfir í dótturfélag eða upplýsingum 

um hvort eitthvað stæði því í vegi að farið yrði að þeim vilja breska fjármálaeftirlitsins að 

reikningarnar yrðu fluttir til dótturfélags. Formlegar upplýsingar þar um hlutu að skipta 

máli við mat á því hvort tilefni væri til inngripa af hálfu ríkisstjórnar Íslands til að greiða 

fyrir því að af flutningnum gæti orðið. Í þessu ferli verður ekki séð að ríkisstjórnin og íslensk 

eftirlitsstjórnvöld hafi samhæft viðbrögð með sérstökum aðgerðum eða áætlunum á um að 

greiða fyrir flutningi Icesave reikninganna. Þá var heldur ekki tekið af skarið um það hvaða 

aðili innan íslenska stjórnkerfisins ætti að hafa forgöngu um að þrýsta á lausn málsins eða 

tilteknum starfsmanni eða starfsmönnum falið að vinna sérstaklega að málinu. Raunar er 

það svo að við skýrslutökur fyrir nefndinni kom ítrekað fram í svörum ráðherra og 

stjórnenda ráðuneytanna, Fjármálaeftirlitsins og Seðlabankans að þeir töldu að það hefði 

ekki verið í verkahring sinnar stofnunar að þrýsta á um þetta eða hafa forgöngu í málinu en 

vísuðu þess í stað á aðrar stofnanir.  

Það er ljóst að í ágústmánuði 2008 dró enn frekar til tíðinda í samskiptum 

Landsbankans og breska fjármálaeftirlitsins (FSA) sem setti bréflega fram viðvaranir um að 

til þess gæti komið að það beitti valdheimildum sínum gagnvart innlánsstarfsemi útibúsins í 

Bretlandi. Við bættist einnig að fyrr um sumarið hafði Landsbankinn hafið starfsemi  Icesave 

reikninga í útibúi bankans í Hollandi með tilheyrandi áhrifum á skuldbindingar íslenska 

tryggingarsjóðsins. Þessi staða í samskiptum Landsbankans og FSA varð til þess að 

stjórnendur Landsbankans sneru sér til ráðuneytis yðar og áttu fund með yður. Í framhaldi 

af því óskuðuð þér eftir að eiga fund með fjármálaráðherra Bretlands um málið. Fór sá 

fundur fram ytra 2. september 2008.  

Af frásögnum af fundi yðar og sendinefndar íslenskra stjórnvalda með 

fjármálaráðherra Bretlands í London 2. september 2008 verður ekki annað séð en að íslensku 

fulltrúunum hafi mátt vera ljóst að frá sjónarhóli fjármálaráðherra Bretlands var á þessum 

tíma talin veruleg hætta á því að Landsbankinn gæti ekki staðið við skuldbindingar sínar 

gagnvart eigendum Icesave reikninganna. Breski ráðherrann lýsti í því efni ráðagerðum um 

hvernig bresk stjórnvöld myndu ábyrgjast innstæður að fullu og spurði Íslendingana 

einfaldlega að því hvert ætti að senda reikninginn. Þótt vissulega hafi á fundinum verið rætt 

um óskir Landsbankans um að fá hæfilegan umþóttunartíma til flutnings Icesave 

reikninganna í dótturfélag og fram hafi komið að breski ráðherrann hafi sýnt því skilning að 

ekki mætti ganga of hart fram í málinu þá mátti fulltrúum íslenskra stjórnvalda vera ljóst að 

viðbrögð breskra stjórnvalda mótuðust fyrst og fremst af því að gæta hagsmuna breskra inn-

stæðueigenda og forða því að vandkvæði í rekstri Icesave reikninganna kölluðu fram áhlaup 

á banka í Bretlandi og óróa hjá eigendum innstæðna. Þessi staða málsins og mat breska 
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fjármálaráðuneytisins á alvöru þess átti að vera íslenskum stjórnvöldum enn ljósari eftir að 

starfsmaður ráðuneytisins hafði sett sig í samband við sendiherra Íslands í London 5. 

september 2008 og kynnt honum að breski ráðherrann hefði orðið fyrir vonbrigðum með 

fundinn 2. september 2008 þar sem honum hefði fundist íslensk stjórnvöld ekki hafa skilið 

alvöru málsins.  

Hér þarf líka að hafa í huga að íslenska sendinefndin sem fundaði með fjár-

málaráðherra Bretlands 2. september 2008 var í reynd að óska eftir því að bresk yfirvöld 

féllust á að um tíma yrðu ekki nægar eignir í dótturfélagi Landsbankans, Heritable Bank, til 

að mæta skuldbindingum vegna þeirra innlána sem flutt yrðu úr útibúinu. Miðað við það 

sem rætt hafði verið um í samskiptum Landsbankans og FSA var þarna væntanlega um að 

ræða allt að helming þeirra eigna sem FSA hafði gert kröfu um að yrðu færðar til dóttur-

félagsins eða um 2,5 milljarðar punda. Íslendingar voru þannig að óska eftir að það yrði á 

áhættu Breta að mæta skakkaföllum sem af þessu leiddi. 

Þrátt fyrir fundinn í London 2. september 2008 og ábendingar sem bárust frá 

Bretlandi í kjölfar hans um viðhorf breska fjármálaráðherrans verður hvorki séð að þér sem 

viðskiptaráðherra hafið á næstu vikum þar á eftir fylgt þeim atriðum eftir gagnvart 

Landsbankanum eða breskum stjórnvöldum eða að sömu aðilar hafi kannað hvaða leiðir 

kynnu að vera færar til að greiða fyrir flutningi Icesave reikninganna yfir í dótturfélög. Ef 

það var á annað borð stefna íslenskra stjórnvalda og vilji að Icesave reikningarnir yrðu sem 

allra fyrst fluttir frá útibúi Landsbankans í London yfir í dótturfélag þar, mátti þeim 

ráðherrum sem komu að málinu og stjórnendum Seðlabanka Íslands og Fjármálaeftirlitsins 

vera það ljóst að mál höfðu þróast þannig í ágúst og í byrjun september 2008  að hvað sem 

leið væntingum Landsbankans um að ná samkomulagi við FSA var þörf á beinni aðkomu 

íslenskra stjórnvalda að málinu. Sjá má fyrir sér að sú aðkoma hefði þurft að beinast að því 

að kanna hvort og hvernig íslensk stjórnvöld gætu með tímabundinni og skilyrtri 

fjárhagslegri fyrirgreiðslu eða öðru móti greitt fyrir því að flutningur reikninganna gæti átt 

sér stað. Í húfi voru verulegir hagsmunir tengdir því að varðveita fjármálastöðugleika á 

Íslandi og þar með almannahagsmunir. Rétt er líka að taka fram að á fundum samráðshóps 

þriggja ráðuneyta, Fjármálaeftirlitsins og Seðlabankans bæði 20. ágúst og 4. september 2008 

kom fram það viðhorf að Landsbankamenn áttuðu sig ekki fullkomlega á stöðu málsins.  

Nefndin hefur það því til athugunar í þessu sambandi hvort um hafi verið ræða 

mistök og vanrækslu af yðar hálfu sem viðskiptaráðherra, í þeim skilningi sem lýst er í II. 

kafla hér að framan, annars vegar að hafa ekki svo séð verði áður en fulltrúar Landsbankans 

sneru sér sjálfir til ráðuneytis yðar í ágúst 2008 formlega haft afskipti af því hvernig greiða 

mætti fyrir því af hálfu íslenskra stjórnvalda að flutningur Icesave reikninganna í Bretlandi 

yfir í dótturfélag gengi eftir. Hins vegar að hafa ekki, að séð verður, fylgt því eftir með 

formlegum hætti á vettvangi íslenskra stjórnvalda, gagnvart Landsbankanum eða erlendum 

stjórnvöldum eftir fundinn í London 2. september 2008, hver hefði getað orðið aðkoma 

íslenskra stjórnvalda ef það var á annað borð vilji stjórnvalda að greiða fyrir því að Icesave 

reikningarnir yrðu fluttir yfir í dótturfélag Landsbankans erlendis.  
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6. 

Við rannsókn nefndarinnar hefur komið fram að í ágústmánuði 2008 komu fram fyrirspurnir 

frá erlendum stjórnvöldum og innstæðutryggingarsjóðum um stöðu Tryggingarsjóðs 

innstæðueigenda og fjárfesta. Í kjölfarið fylgdu auk þess fyrirspurnir um hvort og þá hvernig 

yrði hagað hugsanlegri aðkomu íslenska ríkisins ef Tryggingarsjóðurinn gæti ekki staðið við 

greiðsluskuldbindingar sínar. Þessum fyrirspurnum var meðal annars beint til 

viðskiptaráðuneytisins og það ráðuneyti eða starfsmenn þess svöruðu að jafnaði þessum 

fyrirspurnum fyrir hönd Stjórnarráðsins. Áður en þessar fyrirspurnir bárust hafði ítrekað 

verið rætt um málefni Tryggingarsjóðsins á fundum samráðshóps stjórnvalda um viðbúnað 

og fjármálastöðugleika og hversu greiðslugeta hans væri lítil ef til verulegra áfalla kæmi í 

rekstri íslensku fjármálafyrirtækjanna. Af fyrirliggjandi gögnum sem rannsóknarnefndin 

hefur aflað, þ.m.t. úr starfi samráðshópsins og tölvupóstsamskiptum fulltrúa í hópnum, er 

ljóst að í kjölfar hinna erlendu fyrirspurna komu fram mismunandi sjónarmið af hálfu 

fulltrúa þeirra ráðuneyta og stofnana sem aðild áttu að samráðshópnum um hvert væri 

inntak þeirra skyldna sem íslenska ríkið hefði tekið á sig á grundvelli EES samningsins um 

innleiðingu á tilskipun nr. 94/19/EB um innlánatryggingakerfi. Beindist þetta sérstaklega að 

því hvort ríkissjóði Íslands væri skylt, og þá með fjárhagslegri aðkomu, að gera 

Tryggingarsjóðnum kleift að standa við greiðslu á þeirri lágmarksfjárhæð sem kveðið væri á 

um í lögum um sjóðinn og áðurnefndri tilskipun til allra innstæðueigenda í íslensku 

bönkunum, hvort sem það væri í útibúum hér á landi eða erlendis. Mismunandi viðhorf að 

þessu leyti leiddu að ákveðnu marki til þess að tafir urðu á svörum við fyrirspurnum hinna 

erlendu aðila. Þetta hafði einnig áhrif þegar kom að orðalagi þeirra svara sem íslensk 

stjórnvöld sendu frá sér. Fyrir liggur að af hálfu íslenskra stjórnvalda var ekki leitað 

sérstaklega eftir lögfræðilegu mati eða ráðgjöf sérfræðinga utan ráðuneytanna um þetta 

atriði fyrr en eftir fall bankanna. Þá hafa heldur ekki komið fram gögn sem sýnt gætu að 

umrætt atriði hafi verið sérstaklega kannað á þessum tíma af hálfu þeirra starfsmanna 

ráðuneytanna sem komu að málinu umfram það að lesa áðurnefnda tilskipun. 

Þar sem málefni laga um Tryggingarsjóð innstæðueigenda og fjárfesta féllu undir 

ráðuneyti yðar hefur rannsóknarnefndin til athugunar hvort í tilviki yðar sem 

viðskiptaráðherra verði að telja það hafa verið vanræksla í þeirri merkingu sem lýst er í II. 

kafla hér að framan að þess hafi ekki verið gætt, og þá af hálfu yðar og 

viðskiptaráðuneytisins, að leggja nægjanlegan lögfræðilegan grundvöll að því hvað ætla 

mátti um þá réttarstöðu sem leiddi af tilskipun nr. 94/19/EB um fjárhagslegar skuldbindingar 

íslenska ríkisins samkvæmt henni áður en til þess kom að lagður var grunnur að efni svara 

íslenskra stjórnvalda í tilefni af fyrirspurnum sem borist höfðu frá erlendum stjórnvöldum, 

einkum breskum.  

 

V. 

Með vísan til 2. málsl. 13. gr. laga nr. 142/2008 er yður hér með veittur kostur á að koma að 

viðhorfum yðar til framangreindra atriða. Þess er óskað að svör yðar berist fyrir kl. 16.00 

hinn 19. febrúar 2010 að skrifstofu nefndarinnar að Skeifunni 19 í Reykjavík. Að öðrum kosti  
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