
Fundarstjóri og aðrir fundargestir 

Þetta er í annað sinn sem Bankasýslan heldur ársfund og er ánægjulegt að sjá hversu margir 

hafa gefið sér tíma til að vera með okkur í dag, sérstaklega þegar haft í huga að loksins er 

sumarið farið að láta sjá sig. Þótt að það skiptist á skin og skúrir hér fyrir utan er ekki hægt að 

segja það sama um starfsemi Bankasýslunnar. Á eftir mun Jón Gunnar Jónsson forstjóri 

Bankasýslunnar kynna það helsta sem fram kemur í ársskýrslu stofnunarinnar, en áður en hann 

stígur á stokk langar mig að rifja upp á hvaða forsendum Bankasýslan var stofnuð, hvaða 

ramma hún starfar innan og hvernig stofnunin hefur náð að uppfylla hlutverk sitt. 

Bankasýsla ríkisins var stofnuð þann 23. september 2009 og skv. lögum nr. 88/2009 um 

starfsemi stofnunarinnar, er líftími hennar áætlaður fimm ár. Langt er liðið á þann tíma og 

aðeins rúmt ár þar til hann er á enda skv. núverandi lögum, en ég mun koma betur inn á það 

síðar.  

Í athugasemdum við frumvarp við lögin um Bankasýsluna segir: „Ríkið þarf að vera trúverðugur 

eigandi fjármálafyrirtækja og hlutverk þess hafið yfir vafa um pólitísk afskipti af daglegum 

ákvörðunum fyrirtækjanna. Því er mikilvægt að ríkið komi fram sem upplýstur og 

stefnumarkandi eigandi þessara fyrirtækja og ræki eigandahlutverkið af kostgæfni. 

Endurskipulagning fjármálakerfisins verður krefjandi og því er mikilvægt að ríkið setji skilyrði 

fyrir framlagi sínu sem miði að því að byggja upp heilbrigt og öflugt fjármálakerfi og fylgist með 

árangri þess með markvissum hætti." Auk þess er fjallað um mikilvægi þess að ríkið marki sér 

eigandastefnu, en slík stefna var staðfest 1. september 2009. Eigandastefnan byggir á fjórum 

meginþáttum: 1) Markmið ríkisins með eignarhaldi í fjármálafyrirtækjum, 2) skipulag 

eigandahlutverksins innan ríkisins, þ.e. ábyrgð hvers aðila og tengsl milli þeirra, 3) meginreglur 

sem ríkið setur sér sem eigandi og 4) kröfur og viðmið í rekstri fjármálafyrirtækja sem ríkið á 

hluti í. 

 

Í 6. gr. laga um Bankasýsluna eru gerðar ríkar kröfur til stjórnar og forstjóra Bankasýslunnar. 

Þar kemur fram að stjórnarmenn og forstjóri skulu hafa haldgóða menntun auk sérþekkingar 

á banka- og fjármálum. Fjallað er um mikilvægi þess að starfsreynsla og menntun 

stjórnarmanna sé sem fjölbreyttust á þessu sviði og þeir hafi trausta þekkingu á góðum 

stjórnarháttum fyrirtækja. Einnig er gerð krafa um að stjórnarmenn og forstjóri hafi ekki verið 

úrskurðaðir gjaldþrota síðustu fimm ár eða fengið dóma í tengslum við málefni stofnunarinnar. 

Loks er fjallað um að stjórnarmenn og forstjóri skulu hvorki taka þátt í meðferð mála þar sem 

þeir eiga verulegra hagsmuna að gæta, né mála sem varða aðila sem eru tengdir þeim 

persónulega eða fjárhagslega. Ekki er gerð krafa um að stjórnarmenn eða forstjóri standist 

hæfismat Fjármálaeftirlitsins, enda er Bankasýslan ekki eftirlitskyldur aðili.  

Í lögum um Bankasýsluna er sérstaklega fjallað um störf þriggja manna valnefndar sem stjórn 

stofnunarinnar skipar. Valnefndin tilnefnir aðila fyrir hönd ríkisins sem rétt eiga til setu í 

bankaráðum eða stjórnum fjármálafyrirtækja í samræmi við hlutafjáreign ríkisins. Bankasýsla 

ríkisins óskar formlega eftir tilnefningum valnefndar um stjórnarmenn fyrir stjórnarkjör í 

hlutaðeigandi bankaráðum eða stjórnum. Stjórn Bankasýslu ríkisins hefur sett nefndinni 

starfsreglur þar sem fram koma þau viðmið sem valnefndin styðst við í mati sínu á hæfni, 



menntun og reynslu einstaklinga sem til greina koma til setu í bankaráðum eða stjórnum 

fjármálafyrirtækja. Starfsreglurnar ertu birtar opinberlega á vefsvæði Bankasýslu ríkisins.  

Frá upphafi hafa sömu einstaklingar skipað valnefndina en það eru Kristín Rafnar, formaður, 

Friðrik Már Baldursson og Helga Valfells. Vil ég fyrir hönd Bankasýslunnar þakka þeim fyrir 

mjög gott samstarf á liðnum árum, en þau hafa lagt mikinn metnað í að vinna eins faglega og 

unnt er að vali stjórnarmanna. 

Þessir þrír þættir sem dregnir eru fram í lagaramma stofnunarinnar skipta gríðarlega miklu 

máli hvað varðar trúverðugleika stofnunarinnar þ.m.t. fagmennsku og hlutlægni í störfum. 

Stjórn og forstjóri Bankasýslunnar hafa lagst á eitt til að störf stofnunarinnar uppfylli þennan 

lagaramma og eru meðvituð um það traust sem okkur er falið. Eins og fram kemur í 

eigandastefnu ríkisins er eitt af því sem haft er að leiðarljósi í starfi okkar, góðir stjórnarhættir. 

Á þeim grunni byggjum við samskipti okkar við þau fjármálafyrirtæki sem við förum með 

eignarhlut í og gætum þess vandlega að hlutverkaskiptin séu skýr á milli okkar og stjórnar hvers 

fjármálafyrirtækis. 

Til viðbótar við lögin um Bankasýsluna voru samþykkt í lok síðasta árs sérstök lög um 

sölumeðferð eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum en á þau hefur ekki reynt. Þá vakti það 

sérstaka athygli að á síðustu metrunum í umræddri lagasetningu var gerð ákveðin breyting 

sem gerir það að verkum að það þarf að liggja fyrir heimild í fjárlögum hvers árs varðandi sölu 

einstakra eignarhluta. Nú er unnið að því að móta tillögu til fjármála- og efnahagsráðuneytisins 

um söluheimild á eignarhlutum í fjárlögum 2014. 

Loks má nefna það að skv. lögum um Bankasýsluna gerði stofnunin sérstakan samning við 

stjórn Landsbankans sem var undirritaður í desember 2010, um almenn og sértæk markmið í 

rekstri bankans. Í febrúar sl. voru ný samningsdrög afhent þáverandi stjórn til rýni og hefur ný 

stjórn tekið við þeirri vinnu. Umrædd samningsdrög eru í grunninn sambærileg og fyrri 

samningur en til viðbótar hefur eigandastefnan verið tengd betur inn í einstaka þætti 

samningsins og einnig hefur það sem snýr að upplýsingagjöf verið skilgreint betur. 

Hvað varðar leiðarljós stjórnar og forstjóra var framtíðarstefna Bankasýslu ríkisins mótuð í 

upphafi árs 2012 en hún tekur mið af öllum ofangreindum þáttum. Á síðasta ársfundi fjallaði 

ég sérstaklega um hana en til upprifjunar þá var í framtíðarstefnunni kynntur ákveðinn 

tímarammi varðandi mögulegar endurheimtur á eignarhlutum ríkisins. Sú áætlun hefur breyst 

og gera má ráð fyrir að endurheimtur taki allt að ári lengur en áætlað var, eins og fram kemur 

í ársskýrslu stofnunarinnar.  

Í stefnumótun Bankasýslunnar hefur verið útfært lögbundið hlutverk stofnunarinnar með 

þrennum hætti: (a) eigandahlutverk, (b) endursöluhlutverk og (c) endurreisnarhlutverk. Fyrstu 

ár stofnunarinnar fóru í að ná utan um eigandahlutverk hennar með því m.a. að skipa fulltrúa 

Bankasýslunar í stjórnir fjármálafyrirtækjanna, átta sig á stöðu einstakra eigna og kortleggja 

framtíðarmöguleika. Á síðasta ári færðust áherslunar meira inn á endursöluhlutverkið og var 

það von okkar að fyrsta salan yrði á rekstri og eignum Sparisjóðs Svarfdæla til Landsbankans. 

Eins og flestir vita hér inni þá varð ekki af þeirri sölu, þar sem Samkeppniseftirlitið heimilaði 



ekki söluna á grundvelli samskeppnissjónarmiða. Síðan þá hafa fleiri Sparisjóðir þurft að óska 

eftir undanþágu frá Fjármálaeftirlitinu vegna ófullnægjandi eiginfjárhlutfalls og er það von 

okkar að sameining Sparisjóðs Svarfdæla og Sparisjóðs Þórshafnar verði upphafið að víðtækum 

sameiningum sparisjóða landsins. Það er trú mín að framtíð sparisjóðanna felist í því að mynda 

eina öfluga heild sem getur þannig orðið raunverulegur valkostur einstaklinga og minni 

fyrirtækja í landinu. Það er sérstaklega áhugavert að lesa bókina hans Niels Kroner um 

Handelsbanken og horfa til stöðu sparisjóðanna í dag. Ég er sannfærð um að hægt er að nýta 

nokkra af grundvallarþáttum í hugmyndafræði Handelsbanken, sparisjóðunum til framdráttar. 

Hvað varðar endurheimtur á hlut ríkisins í viðskiptabönkunum er það von okkar að geta losað 

um eignarhluti ríkisins í Íslandsbanka og Arion banka í síðasta lagi á fyrra hluta næsta árs. Það 

er einnig von okkar að hægt verði að byrja að undirbúa sölu á hluta af eignarhluta ríkisins í 

Landsbankanum seinna á þessu ári með það að leiðarljósi að eignarhlutur ríksins verði allt að 

70%. Það ferli er hins vegar ansi umfangsmikið og þarf fyrst að klára að endursemja um 

skilmála skuldabréfanna við gamla bankann áður en hægt verður að undirbúa sölu. 

 

Þriðji hornsteinninn í starfsemi Bankasýslunnar er endurreisnarhlutverkið og má þar 

sérstaklega nefna ársskýrslu stofnunarinnar og ársfundinn, sem eru hugsuð til að skapa 

umræðu um þá margbreytilegu þætti sem fjármálafyrirtæki eru að glíma við. Þessu til viðbótar 

hefur forstjóri Bankasýslunnar haldið ýmis erindi um málefni tengd starfsemi Bankasýslunnar. 

 

Eins og ég sagði í upphafi er líftími Bankasýslunnar skilgreindur sem fimm ár og skv. því verður 

hurðinni lokað og læst í september 2014, að öllu óbreyttu. Það er hins vegar alveg ljóst að 

stofnunin mun ekki hafa lokið við að losa um alla eignarhluti ríkisins í fjármálafyrirtækjum fyrir 

þann tíma. Enn fremur samræmist það illa nýsamþykktum lögum um sölumeðferð 

fjármálafyrirtækja, þar sem ekki munu liggja fyrir heimild til sölu fyrr en í fjárlögum 2014 og er 

hæpið að það náist að ljúka sölu fyrir haustið sama ár. Við það vakna upp spurningar um hvað 

tekur við ef Bankasýslunni verður lokað? Það er hægt að sjá fyrir sér ýmsar útfærslur á því sem 

ég ætla ekki að fara tíunda hér og nú, en það sem mig langar hins vegar að gera með þessu 

innleggi mínu, er að minna á, á hvaða grunni stofnunin var upprunalega byggð og á meðan 

ríkið fer með eignarhluti í fjármálafyrirtækjum er mikilvægt að huga áfram að þeim grunni. 

Hvort Bankasýslan starfar ennþá eftir september 2014, er hins vegar í höndum annarra að 

ákveða. 

 

Að lokum langar mig fyrir hönd stjórnar Bankasýslunnar að þakka fyrir gott samstarf við 

fjármála- og efnahagsráðuneytið og sérstaklega við starfsmenn stofnunarinnar sem hafa lagt 

mikinn metnað í störf sín. Einnig langar mig að þakka öðrum stjórnarmönnum fyrir einstaklega 

gott samstarf. 

 

Takk fyrir góða áheyrn. 


