
 

 

 

 

 

 

Greinargerð 
 

með frumvarpi til laga um heimild til handa fjármálaráðherra  

til að staðfesta samninga, sem áritaðir voru í London 8. desember 2010,  

um ábyrgð á endurgreiðslu Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta til breska 

og hollenska ríkisins á kostnaði af greiðslu lágmarkstryggingar til innstæðueigenda 

í útibúum Landsbanka Íslands hf. í Bretlandi og Hollandi og 

greiðslu eftirstöðva og vaxta af þeim skuldbindingum.  
 

 

Eftirfarandi greinargerð fylgdi frumvarpi til laga um heimild til að staðfesta nýju Icesave-
samningana í meðferð Alþingis.  
 
Í greinargerðinni er í stuttu máli rakin tilurð Icesave-deilunnar, framvinda málsins frá því 
fyrri lögum nr. 1/2010 var synjað staðfestingar og inntak þeirra samninga sem áritaðir voru 
í desember sl.  
 
Jafnframt er ítarleg grein gerð fyrir mati á fjárhagslegum skuldbindingum stjórnvalda í 
tengslum við Icesave byggt á áætlun skilanefndar Landsbankans um úthlutanir úr búi hans. 
 
Eftir að frumvarpið var afgreitt á Alþingi birti skilanefnd Landsbankans nýtt mat á 
endurheimtum úr búi bankans 2. mars 2011. Samninganefndin hefur því lagt nýtt mat á 
áhrif þess á skuldbindingar ríkissjóðs og fellt það inn í texta greinargerðinnar.  
 
Með því móti er það ætlan nefndarinnar að greinargerðin geti áfram gefið sem gleggsta 
mynd af þeim áhrifum sem ábyrgð á þeim kann að hafa á afkomu ríkisins. 

 
 
1. Inngangur. 
 Í kjölfar þess að lögum nr. 1/2010, um breytingu á lögum nr. 96/2009, um heimild til 
handa fjármálaráðherra, fyrir hönd ríkissjóðs, til að ábyrgjast lán Tryggingarsjóðs 
innstæðueigenda og fjárfesta frá breska og hollenska ríkinu til að standa straum af 
greiðslum til innstæðueigenda hjá Landsbanka Íslands hf., var synjað staðfestingar fór fram 
þjóðaratkvæðagreiðsla um frambúðargildi laganna í samræmi við 26. gr. stjórnarskrár 
lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944, 6. mars sl. Atkvæðagreiðslan fór fram á grundvelli 
sérstakra laga sem sett voru í þessu skyni, laga nr. 4/2010. Niðurstaða atkvæðagreiðslunnar 
var að 93,2% þeirra sem atkvæði greiddu voru á móti því að lögin héldu gildi sínu. 
Samkvæmt 2. mgr. 2. gr. laga nr. 4/2010 réð meiri hluti greiddra atkvæða á landinu öllu 
niðurstöðu atkvæðagreiðslunnar. Í samræmi við þetta birti dómsmála- og 
mannréttindaráðuneytið auglýsingu nr. 15/2010 um að lög nr. 1/2010 væru úr gildi fallin 
18. sama mánaðar. 
 Með ályktun Alþingis frá 5. desember 2008 var ákveðið að ganga til samninga vegna 
innstæðna í íslenskum viðskiptabönkum á Evrópska efnahagssvæðinu á grundvelli hinna 
svonefndu Brussel-viðmiða frá 14. nóvember 2008. Jafnframt liggur fyrir að breið pólitísk 
samstaða er um að efnahagslegar og pólitískar ástæður standi til að semja um lausn málsins 
þrátt fyrir óvissu um lagalega skyldu. Enn fremur hafa stjórnvöld ítrekað lýst yfir vilja til 
að ljúka málinu með samningum, m.a. í yfirlýsingum til Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. 
 Allt frá því að ljóst var að gengið yrði til þjóðaratkvæðis um lánssamningana sem gerðir 
voru 5. júní og 19. október 2009 og þeir að öllum líkindum felldir hóf ríkisstjórnin að 



vinna að því í samvinnu við alla stjórnmálaflokka sem sæti eiga á Alþingi að taka upp 
samningana. Í því skyni fór fjármálaráðherra ásamt formönnum Sjálfstæðisflokks og 
Framsóknarflokks til fundar við bresk og hollensk stjórnvöld í Haag í janúar 2010. Þar kom 
m.a. fram að bresk og hollensk stjórnvöld settu nokkur skilyrði fyrir því að endursamið 
yrði um málið, aðallega að breið pólitísk samstaða næðist um lúkningu samninga á Íslandi, 
að komist yrði fljótt að ásættanlegri niðurstöðu í málinu, og að síðustu að fjárhæð sem 
næmi lágmarkstryggingu á innstæðunum yrði greidd að fullu. Auk þess hafa bresk og 
hollensk stjórnvöld krafist þess að kostnaður þeirra við fjármögnun yrði greiddur. Eftir 
umfangsmikið samráð milli allra flokka náðist um það samstaða að freista þess að ná 
samningum með öðrum og kostnaðarminni hætti en áður var gert ráð fyrir.  
 Þegar nýrri samninganefnd var komið á fót í byrjun febrúar var ákveðið að leita til 
sérfræðings í alþjóðlegum lánssamningum, Lee C. Buchheit, lögmanns frá bandarísku 
lögmannsstofunni Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton í New York, um að vera 
samningamaður íslenskra stjórnvalda. Aðrir sem sæti áttu í nefndinni voru Guðmundur 
Árnason, ráðuneytisstjóri í fjármálaráðuneytinu, sem var í forsvari fyrir samninganefndina, 
Einar Gunnarsson, ráðuneytisstjóri í utanríkisráðuneytinu, og hæstaréttarlögmennirnir 
Jóhannes Karl Sveinsson og Lárus Blöndal, hinn síðarnefndi tilnefndur sameiginlega af 
flokkum utan ríkisstjórnar. Með nefndinni hafa starfað sem sérfræðingar Charles Williams, 
Andrew Speirs og Ari Winarto frá ráðgjafarþjónustunni Hawkpoint í London, Nigel Ward 
frá lögmannsstofunni Ashurst í London, Kristján Andri Stefánsson lögfræðingur, 
sendiherra í utanríkisþjónustunni, og Hrafn Steinarsson, hagfræðingur í efnahags- og 
viðskiptaráðuneytinu. Enn fremur hefur nefndin leitað um afmarkaða þætti í starfi sínu til 
Sturlu Pálssonar, forstöðumanns í Seðlabankanum, Björns Rúnars Guðmundssonar 
skrifstofustjóra og Tómasar Brynjólfssonar hagfræðings í efnahags- og 
viðskiptaráðuneytinu og Sesselju Sigurðardóttur, sendiráðsritara í utanríkisráðuneytinu. Þá 
starfaði á tímabili með nefndinni sem sérstakur ráðgjafi Don Johnston, fyrrverandi 
aðalframkvæmdastjóri Efnahagssamvinnu- og þróunarstofnunarinnar (OECD). Loks hefur 
nefndin notið liðsinnis Benedikts Jónssonar, sendiherra í London, í störfum sínum. 
 Stjórn Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta hefur fylgst náið með framgangi 
málsins og tók stjórnarformaður tryggingarsjóðsins, Guðrún Þorleifsdóttir, þátt í lokafundi 
samningsaðila ásamt lögmanni sjóðsins, Eiríki Elísi Þorlákssyni, og áritaði hún samningana 
f.h. sjóðsins.  
 Umboð samninganefndarinnar hefur verið útfært í samvinnu allra flokka og nefndin 
hefur átt samráð við formenn þeirra og utanríkisráðherra. Nefndin hefur frá því að hún var 
skipuð unnið þrotlaust að viðfangsefni sínu og ráðfært sig við fjölda aðila innan lands sem 
utan. Viðræður við fulltrúa breskra og hollenskra stjórnvalda fóru fram í nokkrum snörpum 
lotum í febrúar og byrjun mars, en eftir að þeim var frestað tímabundið meðan 
þjóðaratkvæðagreiðslan fór fram var þeim ekki fram haldið – þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir 
af Íslands hálfu – fyrr en í júlí og september og lauk nú nýverið. Auk funda hafa átt sér stað 
orðsendingaskipti og óformlegt samráð af ýmsu tagi. 
 Niðurstöður viðræðnanna gera í stórum dráttum ráð fyrir að í stað hefðbundinna 
lánssamninga verði gerðir endurgreiðslu- og skaðleysissamningar (e. Reimbursement and 
Indemnity Agreements) með aðild hlutaðeigandi ríkja og Tryggingarsjóðs innstæðueigenda 
og fjárfesta. Endurgreiðslusamningarnir eru um margt með öðru sniði en fyrri 
lánssamningar vegna uppgjörs lágmarkstryggingar við innstæðueigendur Landsbankans í 
Bretlandi og Hollandi. Þeir gera ráð fyrir að Tryggingarsjóður innstæðueigenda og fjárfesta 
endurgreiði breskum og hollenskum stjórnvöldum þær fjárhæðir sem þau hafa lagt út af því 
tilefni en fái í staðinn framseldan samsvarandi hluta krafna þeirra í bú bankans og annist 
um að innheimta þær. Gert er ráð fyrir að tryggingarsjóðurinn nýti fyrst þá fjármuni sem til 
eru í sjóðnum til endurgreiðslu. Að því búnu verði greiðslur inntar af hendi jöfnum 
höndum eftir því sem úthlutað er úr búi Landsbankans. Áfallandi vextir verða greiddir 
ársfjórðungslega fram á mitt ár 2016, þegar búist er við að úthlutun úr búi Landsbankans 
verði að mestu lokið. Frá þeim tíma skuldbindur ríkið sig til að standa undir eftirstöðvum 
skuldbindinga Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta með ákveðnum fjárhagslegum 
fyrirvörum og eftir nánar umsömdum viðmiðunum. 
 Höfuðstóll endurgreiðslufjárhæðarinnar er vaxtalaus fram til 1. október 2009 en ber eftir 
það fasta vexti sem eru ákvarðaðir 3% fyrir höfuðstól skuldbindingarinnar gagnvart 



Hollandi og 3,3% gagnvart Bretlandi. Hvort hlutfall um sig endurspeglar mismunandi 
fjármögnunarkostnað ríkjanna. Vegnir meðalvextir eru þá 3,2% og gilda fram til 30. júní 
2016 þegar ætlað er að búi Landsbankans hafi að mestu leyti verið skipt og kröfur á hendur 
því gerðar upp. Vaxtabyrði af endurgreiðslufjárhæðinni verður því mun lægri en orðið 
hefði að óbreyttum samningum. Sé tekið tillit til hins vaxtalausa tímabils eru jafnaðarvextir 
á tímabilinu 2009–2016 2,56% í stað 5,55% áður. Jafnframt er ábyrgð ríkisins takmörkuð 
eins og kostur er og í raun eingöngu bundin við (a) samtímagreiðslur vaxta fram til júní 
2016 og (b) þann hluta sem ekki hefur verið innheimtur úr búi bankans að þeim tíma 
liðnum.  
 Meiri vissa er nú en þegar málið kom síðast til kasta Alþingis um endurheimtur úr búi 
Landsbankans og skilanefnd bankans hefur nú náð fullu valdi á eignum hans í Bretlandi og 
Hollandi. Skilanefndin telur í skýrslu sinni til kröfuhafafundar 9. nóvember 2010 að 
úthlutun upp í forgangskröfur muni nema 86%. Gangi það eftir gerir samningurinn ráð fyrir 
að skuldbindingin verði gerð upp á einu ári, þ.e. eigi síðar en um mitt ár 2017. Raskist 
þessar áætlanir verulega gera samningarnir hins vegar ráð fyrir að heimilt verði að lengja 
endurgreiðslutímann um eitt ár fyrir hverja 10 milljarða kr. sem eftirstöðvarnar kunna að 
fara yfir 45 milljarða kr. Jafnframt er sett þak á árlega endurgreiðslubyrði þannig að hún 
nemi aldrei hærri fjárhæð en sem nemur hærri tölunni af tveimur eftirtöldum: 5% af 
heildartekjum ríkisins næstliðið ár eða 1,3% af vergri landsframleiðslu næstliðið ár. 
Endurgreiðslu eftirstöðvanna skal þó aldrei lokið á lengri tíma en 30 árum frá 2016 að 
telja.  
 Samið hefur verið um að vaxtakjör á eftirstöðvum frá þessu tímabili, þ.e. eftir 30. júní 
2016, verði í samræmi við svonefnda CIRR-vexti
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, annars vegar í sterlingspundum og hins 

vegar í evrum, án nokkurs vaxtaálags. CIRR-vextir eru lægstu vextir sem stjórnvöldum er 
heimilt að bjóða útflutningstryggingasjóðum sínum og greinast í þrennt eftir tímalengd 
þeirra skuldbindinga sem þeir taka til. Í fyrsta lagi vegna skuldbindinga sem ætlað er að 
vara skemur en í 5 ár, í öðru lagi á bilinu 5 til 8½ ár og í þriðja lagi lengur en það. Með því 
að fjárhæð eftirstöðvanna ræður því á hversu löngum tíma þær verða gerðar upp ræður hún 
einnig því hvaða vaxtaviðmiðun verður fyrir valinu. Almennt eru CIRR-vextir hinir 
hagstæðustu sem finna má í alþjóðlegum lánssamningum, enda er þeim eingöngu ætlað að 
endurspegla raunkostnað ríkja við fjármögnun. Ljóst er þó að ávallt verður leitað leiða til 
að greiða upp eftirstöðvarnar á sem hagkvæmastan hátt og stjórnvöldum er heimil greiðsla 
þeirra hvenær sem er. 
 Efnisatriðum hins nýja samkomulags verður nánar lýst hér á eftir, en 
endurgreiðslusamningarnir eru birtir sem fylgiskjöl með frumvarpinu á ensku og íslensku 
auk skýringa. 
 Samkvæmt þessum samningum falla jafnframt niður lánssamningar af sama tilefni sem 
undirritaðir voru með fyrirvara um samþykki Alþingis 5. júní og 19. október 2009. Heimild 
til að ábyrgjast greiðslu þeirra samkvæmt lögum nr. 1/2010 hefur þegar verið felld niður, 
sbr. auglýsingu nr. 15/2010, en samkvæmt frumvarpi þessu er jafnframt lagt til að brott 
falli sams konar heimild í lögum nr. 96/2009. 
 Á grundvelli hins nýja samkomulags er meginefni frumvarps þessa fólgið í heimild til að 
staðfesta hina nýju samninga við bresk og hollensk stjórnvöld og áréttað að heimilt verði 
samkvæmt þeim að skuldbinda ríkissjóð til að mæta eftirstöðvum og vöxtum vegna krafna 
Hollendinga og Breta vegna greiðslu lágmarkstryggingar á reikningum í útibúum 
Landsbankans í Hollandi og Bretlandi. Engir samningar verða hins vegar undirritaðir fyrr 
en samþykki Alþingis liggur fyrir. Samningarnir voru áritaðir með upphafsstöfum 
samninganefndarmanna landanna í London hinn 8. desember 2010. Áritunin er eingöngu til 
vitnis um þá niðurstöðu sem fengin er í viðræðum ríkjanna, en fyrir liggur að samningarnir 
verða ekki undirritaðir nema Alþingi hafi veitt samþykki sitt fyrir því að stjórnvöld takist 
þær skuldbindingar á herðar. 
  
2. Innstæður á Icesave-reikningum og ábyrgð á lágmarkstryggingum. 
 Þegar stóru viðskiptabankarnir þrír féllu í byrjun október 2008 voru umtalsverðar 
fjárhæðir á innlánsreikningum Landsbanka Íslands hf. í útibúum hans í Bretlandi og 
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Hollandi, svokölluðum Icesave-reikningum. Þessir fjármunir voru innlánseigendum ekki 
tiltækir frá og með 6. október 2008 en daginn eftir, 7. október, tók Fjármálaeftirlitið yfir 
stjórn Landsbankans á grundvelli neyðarlaganna svonefndu, þ.e. laga nr. 125/2008, um 
heimild til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði o.fl. 
Stjórnvöld lýstu því þá þegar yfir að innstæður í innlendum viðskiptabönkum og útibúum 
þeirra hér á landi yrðu tryggðar að fullu. Við þessar aðstæður reis ágreiningur á milli 
Íslands annars vegar og Bretlands og Hollands hins vegar um hvort íslenska ríkinu bæri að 
ábyrgjast greiðslu lágmarkstryggingar til innstæðueigenda í útibúum Landsbankans í 
Bretlandi og Hollandi en sú lágmarkstrygging nam þá 20.887 evrum fyrir hvern 
innstæðueiganda samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 94/19/EBE um 
innlánatryggingakerfi, eins og hún var innleidd með lögum nr. 98/1999, um 
innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta.  
 Afstaða breskra og hollenskra stjórnvalda hefur verið skýr um að íslenska ríkinu bæri að 
standa að baki tryggingarsjóðnum vegna þessara lágmarkstrygginga. Íslensk stjórnvöld 
hafa á hinn bóginn haldið fram sjónarmiðum um að íslenska ríkinu bæri ekki að ábyrgjast 
greiðslur til innstæðueigenda, þ.e. ef tryggingarsjóðurinn gæti ekki að fullu staðið skil á 
þeim sjálfur. Afstaða íslenskra stjórnvalda byggðist einkum á því að slíka skyldu væri ekki 
hægt að leiða af ákvæðum tilskipunarinnar enda gæti það hæglega raskað samkeppnisstöðu 
banka eftir því hvar þeir væru staðsettir. Jafnframt að ef slík ábyrgð væri til staðar gæti hún 
aldrei átt við þegar um almennt kerfishrun allrar fjármálastarfsemi í landinu væri að ræða. 
Nauðsynlegt væri að fá úr því skorið með lögformlegum hætti fyrir dómstóli eða 
gerðardómi hvort ríkinu bæri að ábyrgjast greiðslur til innstæðueigenda ef þær færu fram 
úr því sem tryggingarsjóðurinn gæti staðið undir af inngreiðslum í sjóðinn.  
 Í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis, sem birt var 12. apríl sl., er tekið undir það 
sjónarmið að tilskipunin miðist „að sjálfsögðu aðeins við þá aðstöðu að einstaka 
lánastofnun lendi í fjárhagslegum erfiðleikum, en ekki allsherjarhrun stærstu lánastofnana 
heillar þjóðar“
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. Á hinn bóginn tók nefndin ekki sjálf til þess skýra afstöðu hvaða 

afleiðingar það ætti að hafa á skyldur ríkisins ef til þess kæmi að tryggingakerfi sem 
stofnað væri til samkvæmt tilskipuninni gæti ekki staðið við greiðsluskuldbindingar sínar 
af þessum sökum. Í skýrslunni eru ítarlega reifuð sjónarmið í samtímaheimildum um þetta 
án þess að því verði fundinn staður að aðildarríki ESB beri ábyrgð á innstæðum. Þá fann 
nefndin ekki að innleiðingu tilskipunarinnar í íslenskan rétt.  
 Afstöðu íslenskra stjórnvalda hefur verið skýrt til haga haldið í öllum viðræðum við 
stjórnvöld viðkomandi ríkja eftir að bankarnir féllu. Þessari lagatúlkun hefur hins vegar 
verið hafnað, ekki einungis af þeim ríkjum sem í hlut eiga heldur einnig öllum öðrum 
aðildarríkjum Evrópusambandsins, framkvæmdastjórn þess og Eftirlitsstofnun EFTA. 
Afstaða þeirra hefur ekki síst byggst á því að talið hefur verið varhugavert að gefa með 
einhverjum hætti til kynna að vafi kunni að leika á um það tryggingakerfi sem liggur 
innlánastarfsemi í Evrópu til grundvallar. Réttaróvissa um þetta gæti því valdið 
ófyrirséðum afleiðingum í evrópsku bankakerfi.  
 Eftirlitsstofnun EFTA hefur allt frá því að gömlu bankarnir féllu fylgst náið með 
framvindu mála á Íslandi með tilliti til innstæðueigenda og annarra kröfuhafa þeirra. Í  
desember sl. gerði stofnunin kunnugt um að hún mundi ekki aðhafast vegna annarra 
kröfuhafa, en fylgdist áfram með úrlausn Icesave-málsins með tilliti til innstæðueigenda í 
útibúum Landsbankans utan Íslands. Eftir að samningaviðræður höfðu legið í láginni í 
nokkurn tíma ákvað stjórn stofnunarinnar að hefja meðferð samningsbrotamáls vegna 
meintrar ófullnægjandi framkvæmdar áðurnefndrar tilskipunar og birti stjórnvöldum 
formlega tilkynningu þar að lútandi 26. maí sl. Í tilkynningu stofnunarinnar kom fram að 
niðurstaða hennar væri á því byggð að á stjórnvöldum hvíldi skylda til að ná þeim árangri 
(e. obligation of result) sem efni tilskipunarinnar miðar að. Að áliti stofnunarinnar hvílir sú 
skylda á aðilarríkjum að sjá til þess að það tryggingakerfi sem komið er á fót á grundvelli 
tilskipunarinnar skili innstæðueigendum þeirri lágmarkstryggingu sem hún mælir fyrir um 
undir hvaða kringumstæðum sem er. 
 Jafnframt hefur verið bent á að í mismunandi meðferð innstæðueigenda í útibúum 
íslenskra banka eftir því hvar þau voru staðsett hafi verið fólgin ólögmæt mismunun og þar 
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með brotið gegn jafnræðisreglu 4. gr. EES-samningsins. Stjórnvöld hafa á móti haldið því 
fram að mismunandi meðferð þeirra hafi réttlæst af þeim aðstæðum sem við blöstu þegar 
bankarnir féllu og að önnur og viðurhlutaminni úrræði hefðu ekki dugað til að ná þeim 
markmiðum sem að var stefnt. Alltaf var þó út frá því gengið að eignir Landsbankans 
dygðu til að mæta þeim kröfum sem stofnuðust af þessum sökum.  
 Með ályktun Alþingis frá 5. desember 2008 var ríkisstjórninni, sem áður segir, falið að 
leiða til lykta samninga við viðeigandi stjórnvöld vegna innstæðna í útibúum íslenskra 
viðskiptabanka á Evrópska efnahagssvæðinu á grundvelli sameiginlegra viðmiða sem 
samþykkt voru á milli Íslands, Bretlands og Hollands fyrir tilstilli Evrópusambandsins 
(ESB) í Brussel 14. nóvember 2008, svonefndra Brussel-viðmiða.  
 Eftir að ályktun Alþingis var samþykkt um að veita stjórnvöldum heimild til að leiða 
m.a. Icesave-málið til lykta, hófst það ferli sem lauk með gerð lánssamninganna frá 5. júní 
2009. Frumvarp er veitti fjármálaráðherra heimild til að ábyrgjast efndir samninganna var 
lagt fyrir Alþingi 30. júní 2008 en því var verulega breytt í meðförum Alþingis áður en það 
var samþykkt 28. ágúst sama ár og varð að lögum nr. 96/2009. Af breytingunum leiddi að 
heimild ráðherra var bundin ýmsum fyrirvörum í formi forsendna fyrir veitingu 
ríkisábyrgðar og efnahagslegra og lagalegra viðmiða. Til þess að ríkisábyrgðin gengi í gildi 
varð að kynna breskum og hollenskum stjórnvöldum fyrirvarana og þau að fallast á þá, sbr. 
2. mgr. 1. gr. laga nr. 96/2009. 
 Í kjölfar lagasetningarinnar kom fljótlega fram að bresk og hollensk stjórnvöld voru ekki 
reiðubúin til að fallast að öllu leyti á fyrirvara Alþingis. Að loknum viðræðum aðila 
lánssamninganna varð niðurstaðan sú að gerðir voru viðaukasamningar sem undirritaðir 
voru 19. október 2009 og með þeim hætti reynt að samrýma að mestu leyti efni 
lánssamninganna og þeirra fyrirvara sem komu fram í 1.–4. gr. laga nr. 96/2009. Til þess 
að lánssamningarnir tækju gildi, eins og þeim var breytt með viðaukasamningunum, var 
nauðsynlegt að breyta lögum nr. 96/2009. Í því skyni var 19. október 2009 lagt fyrir 
Alþingi frumvarp það er að lokum varð að lögum nr. 1/2010, eftir að Alþingi hafði 
samþykkt það 30. desember 2009 en forseti synjað því staðfestingar 5. janúar 2010. Að 
lokinni þjóðaratkvæðagreiðslu um frambúðargildi þeirra voru þau lög felld úr gildi með 
auglýsingu nr. 15/2010. 
 Samkvæmt ákvæðum í hinum nýju samningum við bresk og hollensk stjórnvöld falla 
þessir eldri samningar niður við gildistöku þeirra. Ekki er því ástæða til að rekja frekar 
ferlið við gerð þeirra eða efni hér, en um það má vísa til almennra athugasemda við 
frumvörp þau er urðu að lögum nr. 96/2009 og 1/2010, sem og ýmis gögn sem tengjast 
undirbúningi þeirra á vefsíðunni www.island.is. Jafnframt er ítarlega fjallað um Icesave-
innlánsreikningana í 18. kafla áðurnefndrar skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis.  
 
3. Nýja samkomulagið. 
3.1. Samningar um endurgreiðslu og skaðleysi breskra og hollenskra stjórnvalda af greiðslu 
lágmarkstryggingar vegna Icesave (e. Reimbursement and Indemnity Agreements).  
3.1.1. Inntak endurgreiðslusamninganna. 
 Í megindráttum felst í samningunum að íslenski tryggingarsjóðurinn skuldbindur sig til 
að endurgreiða breskum og hollenskum stjórnvöldum útgjöld þeirra vegna uppgjörs á 
lágmarkstryggingu við innstæðueigendur Landsbankans í Bretlandi að fjárhæð allt að 2,350 
milljónir punda annars vegar og í Hollandi 1,329 milljónir evra hins vegar, sem jafngildir 
samtals allt að 674 milljörðum kr. miðað við sölugengi 22. apríl 2009, en kröfurnar í bú 
bankans voru festar við gengi þann dag. Miðað við gengi krónunnar 31. desember 2010 
nemur sú skuldbinding allt að 625 milljörðum kr. og hefur lækkað vegna styrkingar 
krónunnar síðastliðin missiri. Nánari grein er gerð fyrir fjárhæðum síðar í 
athugasemdunum. 
 Tryggingarsjóðurinn, sem er sjálfseignarstofnun, ber ábyrgð á endurgreiðslum 
höfuðstóls umræddrar fjárhæðar innan tiltekinna tímamarka. Gegn þessari skuldbindingu 
fær tryggingarsjóðurinn samkvæmt sérstökum framsalssamningum (e. Assignment 
Agreements) framseldar kröfur breska tryggingarsjóðsins og hollenska seðlabankans vegna 
greiðslu lágmarkstryggingar hvers innstæðueiganda á hendur búi Landsbanka Íslands en að 
höfuðstólsverðmæti getur einstök krafa í mesta lagi numið lágmarkstryggingunni, 20.887 
evrum. Samkvæmt ákvæðum endurgreiðslusamninganna ber tryggingarsjóðnum að nýta þá 



fjármuni sem hann fær úthlutað upp í kröfur sínar úr búi Landsbanka Íslands hf. til að 
greiða niður endurgreiðslufjárhæðina. Þessum fjármunum ber að skipta að tiltölu þannig að 
um 2/3 fjármunanna fari í að greiða breskum stjórnvöldum og 1/3 í að greiða hollenskum 
stjórnvöldum. Auk þess er hvenær sem er heimilt að greiða fjárhæðina niður án kostnaðar  
og endurfjármagna hana ef hagstæðari kjör bjóðast annars staðar. 
 
3.1.2. Jafnstöðuákvæði (lat. pari passu). 
 Auk þeirra krafna sem breski og hollenski sjóðurinn framselja íslenska 
tryggingarsjóðnum vegna greiðslu lágmarkstryggingar eiga þeir sjálfir kröfur í bú 
Landsbankans vegna þeirra innstæðna sem þeir hafa greitt umfram lágmarkið. Allar 
viðurkenndar innlánskröfur njóta forgangs við úthlutun úr búi Landsbankans skv. 3. mgr. 
102. gr. laga nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki, eins og þeim var breytt með 6.  gr. laga nr. 
44/2009, en það ákvæði er samhljóða þeirri breytingu á réttindaröð sem gerð var með 6. gr. 
neyðarlaganna svonefndu, nr. 125/2008. 
 Samkvæmt samningum aðila njóta allir sjóðirnir jafnræðis við úthlutun úr búi 
Landsbankans og fá þannig greitt í jöfnum hlutföllum upp í þessar kröfur. Í samræmi við 
viðaukasamningana frá 19. október 2009 er þó með sérstökum samningum (e. Pari Passu 
Agreements) einnig gert ráð fyrir að íslenski tryggingarsjóðurinn geti látið reyna á það 
hvort kröfur sjóðsins við úthlutun eigna bús Landsbanka Íslands hf. hafi sérstakan forgang 
umfram kröfur annarra aðila vegna sömu innstæðu. Samkvæmt þessum samningum má 
úrlausn íslenskra dómstóla um þetta atriði ekki vera í andstöðu við ráðgefandi álit EFTA-
dómstólsins ef samningsákvæði um hlutfallslega jafna skiptingu hverrar kröfu eiga að taka 
breytingum. Verði komist að þeirri niðurstöðu að lagaskilningur um sérstakan forgang 
krafna íslenska tryggingarsjóðsins sé réttur munu ákvæði endurgreiðslusamninganna um 
hlutfallslega skiptingu einstakra krafna breytast sjálfkrafa. Jafnframt er gert ráð fyrir að 
slitastjórn Landsbankans geti ákveðið að veita slíkum kröfum sérstakan forgang og hefur 
það sömu áhrif og að framan greinir, ef ákvörðun slitastjórnar er ekki skotið til dómstóla.  
 
3.1.3. Um úthlutanir úr búinu til að greiða niður endurgreiðslufjárhæðina.  
 Aukin vissa er nú um endurheimtur úr búi Landsbankans. Skilanefnd bankans telur í 
skýrslu sinni til kröfuhafafundar 2. mars 2011 að úthlutun upp í forgangskröfur muni nema 
89%. Heildarforgangskröfur nema 1.320 milljörðum kr., en heimtur eru áætlaðar 1.175 
milljarðar kr. Forgangskröfur Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta í bú 
Landsbankans voru festar á gengi íslensku krónunnar miðað við 22. apríl 2009 og geta 
numið allt að 677 milljörðum kr. að höfuðstóli. Við þá fjárhæð bætast áfallnir vextir eins 
og síðar er vikið að. Gert er ráð fyrir að í hlut tryggingarsjóðsins komi ríflega 51% af 
forgangskröfum eða sem nemur um 602 milljörðum kr., eins og sést í eftirfarandi töflu: 
 

Áætlað endurheimtuhlutfall  

Forgangskröfur miðað við gengi 22. apríl 2009 677 

Endurheimtur miðað við gengi 31. desember 2010 602 

Endurheimtuhlutfall miðað við gengi 31. desember 2010 89% 

 

 Framangreindar tölur miðast við hámarksfjárhæðir á framseldum höfuðstólskröfum 
samkvæmt endurgreiðslusamningunum.  
 Samkvæmt vinnugögnum frá Landsbankanum má reikna með því að höfuðstóll 
framseldra krafna samkvæmt endurgreiðslusamningunum verði nokkru lægri eða 659 
milljarðar kr. miðað við 22. apríl 2009. 
 Styrking íslensku krónunnar síðastliðin missiri hefur þau áhrif að færri krónur þarf til að 
standa skil á endurgreiðslunum til Breta og Hollendinga þar sem greiðslur til þeirra eru í 
pundum og evrum. Miðað við gengi krónunnar 31. desember 2010 hefur 
endurgreiðslufjárhæðin þannig lækkað úr 659 milljörðum kr. í 612 milljarða kr. 
 Við mat á heildarkostnaði þykir rétt að byggja á reikniforsendum Seðlabankans um 
gengisþróun evrunnar á komandi árum og væntri ávöxtun af eignasafni Landsbankans. Gert 
er ráð fyrir að þeir gjaldmiðlar sem eignir þrotabúsins eru bundnir í muni þróast samhliða 
evrunni, sem mun veikjast lítillega samkvæmt þeim reikniforsendum. Miðað við þær 
forsendur um gengisþróun, endurheimtur og útgreiðslur mun höfuðstóll 



skuldbindingarinnar lækka úr 659 milljörðum kr. í 595 milljarða kr., eða um 64 milljarða 
kr., miðað við tímabilið frá 22. apríl 2009 og fram á mitt ár 2016. Sömu gengisáhrif verða á 
endurheimtur sem lækka því úr samtals 650 milljörðum kr. í 586 milljarða kr., miðað við 
tímabilið frá 22. apríl 2009 og fram á mitt ár 2016, eða sem nemur um 64 milljarða kr. 
samkvæmt sömu forsendum. 
 Þróun gjaldmiðla næstu árin getur því haft mikil áhrif á skuldbindingu ríkissjóðs vegna 
Icesave. Gjaldeyrisáhættan felst ekki einungis í þróun íslensku krónunnar gagnvart öðrum 
gjaldmiðlum heldur einnig innbyrðis þróun annarra gjaldmiðla. Það á sérstaklega við um 
sterlingspundið. Ástæðan er sú að meiri hluti skuldbindingarinnar er í sterlingspundum en 
hlutfall eigna í búi Landsbankans í sterlingspundum er einungis um þriðjungur, en gott 
jafnvægi er milli eigna Landsbankans og skuldbindingar Tryggingarsjóðs innstæðueigenda 
og fjárfesta í evrum talið. Hvort tveggja, þ.e. gengi krónu og sterlingspunds gagnvart 
öðrum gjaldmiðlum, getur haft áhrif á það hvernig endurheimtur duga til að greiða niður 
Icesave-skuldbindinguna. Fjallað verður nánar um gjaldeyrisáhættu í kafla 3.2.1.2.  
 Eignir þrotabús Landsbankans nema framangreindum 1.175 milljörðum kr. og eru að 
stærstum hluta vaxtaberandi kröfur. Þar af er hlutur Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og 
fjárfesta 586 milljarðar kr. sem áður segir. Nokkur óvissa er bundin við ávöxtun eigna bús 
Landsbankans. Skilanefndin hefur ekki gert ráð fyrir eignatekjum í heimtumati sínu, en það 
má á hinn bóginn telja fullvíst að þær eignatekjur verði allverulegar. Samkvæmt afar 
varlegu mati má áætla að ávöxtun og vaxtatekjur af eignum búsins, sem falla til umfram 
rekstrarkostnað skilanefndar og slitastjórnar og renna til Tryggingarsjóðs innstæðueigenda 
og fjárfesta fram á mitt ár 2016, muni nema samtals 33 milljörðum kr. Er þá m.a. horft til 
þess að vextir af skuldabréfum sem Nýi Landsbankinn (NBI hf.) gaf út vegna yfirtöku á 
eignum úr eignasafni gamla bankans muni skila tryggingarsjóðnum um 23 milljarða kr. 
tekjum.Við mat á heildarkostnaði ríkisins vegna samninganna er horft til framangreindra 
586 milljarða kr. og áætlaðra 33 milljarða kr. aukatekna. Endurheimtur úr búi 
Landsbankans ásamt væntri ávöxtun eignasafnsins nema því samtals 619 milljörðum kr.  
 Eins og áður var nefnt er skuldbinding Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta 
gagnvart breskum og hollenskum stjórnvöldum samtals 595 milljarðar kr. að teknu tilliti til 
gengisþróunar krónunnar. Samkvæmt því ætti tryggingarsjóðurinn að endurheimta 22 
milljarða kr. umfram þá höfuðstólsfjárhæð sem ríkið ábyrgist að greiða breskum og 
hollenskum stjórnvöldum og gengur sú fjárhæð upp í áfallna vexti. Eftirfarandi töflur sýna 
umræddar tölur. 
 

Áhrif gengisþróunar á höfuðstól  

Forgangskröfur miðað við gengi 22. apríl 2009 659 

Áhrif gengisþróunar á höfuðstól skuldbindingarinnar -64 

Höfuðstóll með gengisáhrifum 595 

 

Áhrif gengisþróunar og ávöxtunar á endurheimtur   

Endurheimtur miðað við gengi 22. apríl 2009 650 

Áhrif gengisþróunar á endurheimtur -64 

Ávöxtun eignasafns Landsbankans 33 

Endurheimtur með gengisáhrifum og ávöxtun 619 

 

Eftirstöðvar 2016  

Höfuðstóll með gengisáhrifum 595 

Hlutdeild Breta og Hollendinga í vaxtakröfum 2 

Endurheimtur með gengisáhrifum og ávöxtun -619 

Eftirstöðvar 2016 -22 

 
 Áætlanir skilanefndar og slitastjórnar Landsbanka Íslands miða við að hefja úthlutun upp 
í samþykktar forgangskröfur um mitt ár 2011 þegar búið er að leysa úr stærstum hluta 
ágreiningsmála þeirra er telja til réttinda í búið. Slitastjórn er þó jafnframt heimilt að hraða 
greiðslum úr búi bankans upp í þessar kröfur án þess að ágreiningur um viðurkenningu 
krafna, sem gætu staðið þeim jafnfætis í réttindaröð, hafi verið til lykta leiddur, sbr. 6. mgr. 



102. gr. laga nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki, eins og því ákvæði var nýlega breytt með 
50. gr. laga nr. 75/2010. 
 Áætlanirnar gera ráð fyrir að öllu handbæru fé, sem um síðastliðin áramót nam 361 
milljarði kr., auk þeirra fjármuna sem innheimtast fyrri hluta  ársins 2011, verði þá 
ráðstafað upp í forgangskröfur en íslenski tryggingarsjóðurinn er talinn eiga um 51% 
þeirra. Þetta getur svarað til rúmlega 415 milljarða, en þar af mundi þá rúmur helmingur 
ganga til að greiða niður höfuðstól endurgreiðslufjárhæðarinnar. Það mundi þýða að 
rúmlega þriðjungur skuldbindingarinnar yrði greiddur um leið og þessi úthlutun fer fram. 
Áætlanir skilanefndar/slitastjórnar gera enn fremur ráð fyrir að alls hafi innheimst sem 
svarar til rúmlega helmings eigna fyrir árslok 2013, en þá yrði meginhluti óinnleystra eigna 
fólginn í skuldabréfi sem gefið er út af nýja bankanum. 
 
3.1.4. Vextir. 
 Að frátöldum heimtum úr búi Landsbankans skipta vaxtakjörin á þeirri fjárhæð sem til 
endurgreiðslu er langmestu máli. 
 Endurgreiðslufjárhæðirnar samkvæmt hvorum samningi um sig byrja ekki að bera vexti 
fyrr en í október 2009 í stað 1. janúar sama ár eins og ráð var fyrir gert í fyrri samningum. 
Frá þeim tíma og meðan tryggingarsjóðurinn er að greiða höfuðstól 
endurgreiðslufjárhæðanna niður fram til 30. júní 2016 ber hann um 3,2% vexti á ári (vegið 
meðaltal milli sterlingspunds og evru) og eru þeir gerðir upp ársfjórðungslega frá og með 
1. janúar 2011, eftir að áfallnir vextir og kostnaður fram að því hafa verið gerðir upp í 
árslok 2010. Höfuðstólar bresku og hollensku endurgreiðslufjárhæðanna bera hvor um sig 
mismunandi vexti, 3% á þá hollensku og 3,3% á þá bresku. Munur á þessu vaxtahlutfalli 
endurspeglar mismunandi fjármögnunarkostnað hvors ríkis um sig. Að teknu tilliti til 
styttingar á vaxtatímabili og með hliðsjón af þróun af áætlaðri niðurgreiðslu höfuðstóls er 
vegið meðaltal vaxta 2,56%. 
 Samkvæmt fyrri samningum var ekki gert ráð fyrir neinu vaxtafríi, heldur að 5,55% 
vextir reiknuðust allt frá 1. janúar 2009. Ekki var gert ráð fyrir að greiðsla þeirra hæfist 
fyrr en árið 2016 og yrði að fullu lokið átta árum síðar, á árinu 2024. Fram til 2016 var því 
ekki gert ráð fyrir neinum beinum greiðslum úr ríkissjóði í fyrri samningunum. Fyrir utan 
vaxtafríið og mun lægri vexti er sá meginmunur á þessum og nýju samningunum að áfallnir 
vextir frá 1. október 2009 verða gerðir upp í einu lagi í árslok 2010 og eft ir það 
ársfjórðungslega. Með vaxtafríi og vegnum meðalvöxtum 3,2% er gert ráð fyrir að 
uppsafnaður vaxtakostnaður í árslok 2010 geti numið, miðað við reikniforsendur 
seðlabankans, um 24 milljörðum kr. í stað 69 milljarða kr., eins og verið hefði samkvæmt 
fyrri samningi. Á móti þessari fjárhæð koma innstæður í Tryggingarsjóði innstæðueigenda 
og fjárfesta að fjárhæð um 20 milljarðar kr., en miðað er við að fjármálaráðherra leiti eftir 
heimild í fjáraukalögum til að mæta því er upp á vantar til lúkningar þessari skuldbindingu. 
Eftir það eru vextir greiddir ársfjórðungslega, eins og áður segir, og lækka að tiltölu eftir 
því sem endurheimtum úr búi Landsbankans vindur fram. 
 
3.1.5. Staða 2016. 
 Samhliða endurgreiðslusamningunum skuldbindur ríkið sig til að greiða eftirstöðvarnar, 
eins og þær standa 30. júní 2016, eftir að fjármunum úr búi Landsbankans hefur verið varið 
til að lækka þær eins mikið og eignir hans rísa undir. Frá þeim degi ábyrgjast stjórnvöld að 
Tryggingarsjóður innstæðueigenda og fjárfesta greiði það sem upp á vantar að eftirstöðvar 
endurgreiðslufjárhæðarinnar verði að fullu greiddar. Ábyrgð ríkisins er með þessum hætti 
takmörkuð eins og kostur er og að frátöldum vaxtagreiðslunum eingöngu bundin við þann 
hluta sem ekki verður innheimtur úr búi bankans þegar ætla má að úthlutun verði að 
stærstum hluta lokið. Samkvæmt framangreindu mun tryggingarsjóðurinn endurheimta 8 
milljarða kr. umfram höfuðstól endurgreiðslufjárhæðanna og því mun ríkið ekki þurfa að 
ábyrgjast neinar eftirstöðvar árið 2016.  
 
3.1.6. Vextir á eftirstöðvunum 16. júní 2016. 
 Vextir á þá fjárhæð sem eftir stendur 16. júní 2016 verða svokallaðir CIRR-vextir OECD 
í pundum vegna eftirstöðva endurgreiðslufjárhæðarinnar í Bretlandi og í evrum vegna 
endurgreiðslufjárhæðarinnar í Hollandi. Í báðum tilvikum yrði viðmiðunardagur vaxtanna 



16. júní 2016 og þeir reiknaðir út að teknu tilliti til fjárhæðar eftirstöðvanna og lengdar 
endurgreiðslutímans. 
 CIRR-vextir eru reiknaðir út mánaðarlega af OECD fyrir þrjú mismunandi tímabil. 
Tímabilin eru skilgreind fyrir skuldbindingar með endurgreiðslutíma sem er styttri en 5 ár, 
milli 5 og 8½ ár og lengri en 8½ ár og eru vextir mismunandi eftir gjaldmiðlum. Í hverjum 
mánuði er tekin meðaltalsávöxtunarkrafa af tilteknum ríkisskuldabréfum í myntsvæði 
viðeigandi gjaldmiðils fyrir þann mánuð sem er að líða. Valin eru ríkisskuldabréf með 
endurgreiðslutíma sem samsvarar hinum fyrrnefndu tímabilum. Að lokum er hundrað 
punktum bætt við útreiknaða ávöxtunarkröfu. 
 CIRR-vextir endurspegla því lægstu vaxtakjör sem heimilt er að bjóða í svokallaðri 
útflutningsfjármögnun. Ágóði af útflutningsláni rennur aftur til lögsögu þess ríkis sem 
veitti lánið þar sem lántakandi greiðir fyrir vöru eða þjónustu í því ríki. Á sama hátt munu 
þeir fjármunir sem Bretar og Hollendingar lögðu fram vegna lágmarkstryggingar á Icesave-
reikningunum eingöngu renna til lögsögu þeirra ríkja. Íslenska samninganefndin taldi því 
eðlilegt að miða vexti sem eftirstöðvarnar bera við sömu vexti og lán sem þessi ríki veita til 
útflutnings. 
 
3.1.7. Efnahagslegir fyrirvarar. 
 Með ákvæði um skaðleysi er áhersla lögð á að Landsbankinn eða bú hans beri fyrst og 
fremst ábyrgð á að mæta sjálfur þeim kröfum sem á hann standa, en ábyrgð ríkisins fyrir 
hönd almennings á eftirstöðvunum komi ekki til fyrr en búi bankans hefur að mestu verið 
skipt og eignir hans nýttar í þessu skyni. Ýmsar ráðstafanir hafa jafnframt verið gerðar til 
að tryggja að fjárhagsleg byrði af greiðslu eftirstöðvanna verði ríkissjóði ekki of þungbær, 
ef áætlanir um endurheimtur úr búi bankans ná ekki að fullu fram að ganga. Í því skyni 
vegur þyngst að tvenns konar efnahagslegir fyrirvarar eru settir við endurgreiðslu 
eftirstöðvanna: 

   Annars vegar ræður fjárhæð eftirstöðvanna endurgreiðslutímanum. Þannig er miðað við 
að verði eftirstöðvarnar lægri en sem svarar 45 milljörðum kr. skulu þær gerðar upp í 
jöfnum ársfjórðungslegum greiðslum á 12 mánuðum frá 1. júlí 2016. Verði 
eftirstöðvarnar hærri en 45 milljarðar kr. bætist eitt ár við endurgreiðslutímann fyrir 
hverja 10 milljarða kr. 

   Hins vegar má hámark árlegrar endurgreiðslu ekki fara yfir hærri fjárhæðina af tveimur 
eftirtöldum: 5% af heildartekjum ríkisins næstliðið ár eða 1,3% af vergri 
landsframleiðslu næstliðið ár. 

 Undir þessum kringumstæðum er ríkinu gert kleift að lengja lánstímann sjálfkrafa og 
greiðsluhámark hvers árs kemur í veg fyrir að gengið verði um of á skuldaþol ríkisins 
meðan efnahagslífið nær sér á strik. Endurgreiðslutíminn getur þó að hámarki verið 
framlengdur til ársins 2046 eða í 30 ár.  
 
3.2. Fjárhagslegar skuldbindingar stjórnvalda í tengslum við Icesave. 
 Að gefnum fyrrgreindum forsendum um greiðslur upp í forgangskröfur úr búi 
Landsbankans er áætlað að samtals áfallnar skuldbindingar íslenskra stjórnvalda í júní árið 
2016 muni nema um 52 milljörðum kr. Þar af er gert ráð fyrir að 20 milljarðar kr. komi úr 
Tryggingarsjóði innstæðueigenda og fjárfesta og því falli 32 milljarðar kr. á ríkissjóð sem 
verða að fullu greiddir á tímabilinu frá janúar 2011 til júní 2016. Áætluð 
heildarskuldbinding skiptist á eftirfarandi hátt: 

a. Fjárhæð til greiðslu hinn 1. janúar 2011 ............................................... 24 milljarðar kr. 
b. Samtals vaxtagreiðslur á tímabilinu 2011 til 2016 ................................ 50 milljarðar kr. 
c. Eftirstöðvar skuldbindingar í júní 2016 ..............................................  -22 milljarðar kr. 
d.Greiðslur frá tryggingarsjóðnum 1. janúar 2011 ................................... -20 milljarðar kr. 
e.Heildargreiðslur ríkissjóðs vegna samninganna ..................................... 32 milljarðar kr. 

 
 Ef stuðst er við sömu forsendur og sömu spár um endurheimtur eigna Landsbankans 
hefðu heildarskuldbindingar ríkissjóðs samkvæmt fyrri samningi numið 145 milljörðum kr. 
í júní 2016, en vextir hefðu síðan reiknast á þá fjárhæð út endurgreiðslutímann til 2024. 
Með nýja samningnum hefur áætlaður kostnaður ríkissjóðs því minnkað um 78%.  



 Þar sem fyrirhugað er styttra vaxtatímabil en í fyrri samningi þarf að umreikna vextina 
og jafna þeim yfir jafnlangt tímabil og í fyrri samningi til að gera þá hæfa til samanburðar. 
Af þeim útreikningum má sjá að vegið meðaltal vaxta í fyrirliggjandi samningi er 2,56%. 
Helsti munurinn á fyrirhuguðum samningi og hinum fyrri er dreginn saman í eftirfarandi 
töflu (allar tölur á verðlagi hvers árs):  
 

 

Kostnaður ríkissjóðs 
Fyrirhugaður 

samningur 

Fyrri 

samningur 

Vextir (vegið meðaltal) 2,56% 5,55% 

Vextir greiðast frá  30. sept. 2009 1. jan. 2009 

Vextir til 1. janúar 2011 (milljarðar kr.) 24 69 

Heildargreiðslur á samningstímanum  52 221 

Áætlaður heildarkostnaður miðað við júní 2016 (milljarðar kr.)  52 165 

Heildarkostnaður ríkissjóðs að frádregnum 20 milljarða kr. 

eignum Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta miðað við 

júní 2016 (milljarðar kr.) 

32 145 

 

 Fyrirhugaður samningur gerir ráð fyrir að stjórnvöld greiði ársfjórðungslega fyrir hönd 
tryggingarsjóðsins umsamda vexti af höfuðstól skuldbindingar sjóðsins sem falla til þar til 
30. júní 2016. Höfuðstóll skuldbindingarinnar verður hins vegar greiddur niður í takt  við 
útgreiðslur úr búi Landsbankans á sama tímabili, þ.e. til miðs árs 2016. Á fyrri hluta 
samningstímans er fyrirhugaður samningur frábrugðinn eldri samningum í þremur 
meginatriðum: i) vextir hafa lækkað verulega, ii) vextir eru greiddir jafnt og þétt 
ársfjórðungslega, en safnast ekki upp, og er fyrsta greiðsla 1. janúar 2011 þegar áfallnir 
vextir til þess tíma verða greiddir og iii) engir vextir greiðast fyrir tímabilið fram að 30. 
september 2009. Gert er ráð fyrir að því sem næst allar áætlaðar endurheimtur úr búi 
Landsbankans hafi verið innleystar og greiddar forgangskröfuhöfum 15. júní 2016, enn 
fremur að áfallnir vextir séu greiddir ársfjórðungslega í stað þess að þeim sé bætt ofan á 
höfuðstól skuldbindingarinnar til greiðslu síðar. Eftirstöðvar skuldbindingarinnar 15. júní 
2016 verða því lægri en ef vextir hefðu safnast upp og jafnframt mun endurgreiðslutími 
eftirstöðvanna verða styttri.  
 Eftir júní 2016 skulu eftirstöðvarnar greiddar með afborgunum á tímabili sem ræðst af 
fjárhæð eftirstöðva af höfuðstól. Umsamin kjör á þessu tímabili eru svokallaðir CIRR-
vextir OECD í pundum vegna fjárhæðarinnar sem þá stendur eftir í Bretlandi og í evrum 
vegna eftirstandandi fjárhæðar í Hollandi. Í báðum tilvikum yrði viðmiðunardagur 
vaxtanna 15. júní 2016 og þeir ákvarðaðir að teknu tilliti til fjárhæðar eftirstöðvanna og 
lengdar endurgreiðslutímans. 
 
3.2.1. Fjárhagslegir áhrifaþættir. 
 Umfang þeirrar fjárhagslegu skuldbindingar sem íslensk stjórnvöld undirgangast 
gagnvart breskum og hollenskum stjórnvöldum samkvæmt samningsdrögunum er óvissu 
háð og ræðst af nokkrum meginþáttum. Mikilvægustu þættirnir eru:  

a. hversu mikið endurheimtist af eigum Landsbankans hf. og hve miklum fjármunum, 
sem aflað er með sölu þeirra eigna, verður hægt að ráðstafa til að mæta greiðslum upp 
í kröfur innstæðueigenda, 

b. tímasetning greiðslna frá búi Landsbankans til kröfuhafa, 
c. hreyfingar á gengi íslensku krónunnar gagnvart erlendum gjaldmiðlum, einkum 

sterlingspundi og evru. 
 
3.2.1.1. Ákvörðun hinnar nýju vaxtaprósentu. 
 Vaxtaprósenta í fyrri samningunum, sem var 5,55%, var ákveðin með hliðsjón af því að 
hún væri 1,25% yfir vegnu meðaltali CIRR-vaxta fyrir langtímalán í evrum á þeim tíma 
sem samningurinn var gerður. Eitt meginmarkmiða nýja samningsins var að tryggja að 
bresk og hollensk stjórnvöld samþykktu umtalsvert lægri vexti en í fyrri samningi. Ýmsir 
þættir skiptu máli í þessu samhengi: 
1.  Vextir í evrum höfðu lækkað um u.þ.b. eitt prósentustig í millitíðinni, en vextir í 

sterlingspundum mun minna. 



2.  Fjárhagsleg staða Íslands hafði batnað töluvert í kjölfar frekari lánveitinga 
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins til Íslands og annarra tvíhliða lánveitinga, sem og með þeim 
árangri sem náðst hefur við uppbyggingu bankakerfisins. Það leiddi til þess að talið var 
skynsamlegt af hálfu samninganefndarinnar að greiða vextina jafnóðum, enda mundi 
það leiða til hagfelldari vaxtakjara. 

3.  Því var haldið til haga að Bretar og Hollendingar ættu ekki að hagnast á samningnum, 
en umsamdir vextir í fyrri samningi hafi verið langt umfram fjármögnunarkostnað 
beggja landa. Bresk stjórnvöld hafa bent á að á fjárlagaárinu 2008/2009, þ.e. þegar 
greiðslur vegna Icesave-reikninga voru inntar af hendi, sýni opinberar tölur að 
fjármögnunarkostnaður breska ríkisins hafi numið 3,828%. 

 
3.2.1.2. Gjaldeyrisáhætta vegna Icesave-skuldbindingar. 
 Við mat á þeirri gjaldeyrisáhættu sem stafar af skuldbindingum ríkissjóðs vegna Icesave 
er rétt að horfa til tveggja þátta. Annars vegar er vert að skoða gengisþróun krónunnar 
gagnvart þeim gjaldmiðlum sem eignir Landsbankans eru bundnar í. Hins vegar er 
mikilvægt að skoða gengisþróun evru og sterlingspunds gagnvart sömu gjaldmiðlum því að 
endurheimtur úr búi Landsbankans renna til afborgana af Icesave-skuldbindingunni sem er 
í evrum og sterlingspundum. Við mat á gjaldeyrisáhættu vegna Icesave er stuðst við 
reikniforsendur Seðlabanka Íslands um þróun evrunnar og gert er ráð fyrir að aðrir 
gjaldmiðlar þróist samhliða henni.  
 Almennt séð hefur veiking krónunnar gagnvart öðrum gjaldmiðlum þau áhrif að 
skuldbindingar ríkissjóðs vegna Icesave hækka í krónum talið. Það stafar annars vegar af 
því að hluti endurheimta úr búi Landsbankans er í íslenskum krónum og hins vegar af því 
að vaxtagreiðslur eiga sér stað yfir lengra tímabil í evrum og pundum. Veiking krónunnar 
hefur því þau áhrif að endurheimtur duga skemur í afborganir og vaxtagreiðslur þar eð þær 
verða hærri í krónum talið. Árleg veiking krónunnar frá 2011 til og með 2016 sem næmi 
3% umfram þá árlegu breytingu sem gert er ráð fyrir í reikniforsendum Seðlabankans 
mundi hækka skuldbindinguna um 18%, úr 32 milljörðum kr. í 38 milljarða kr. Árleg 3% 
styrking krónunnar á sama tímabili umfram reikniforsendur Seðlabankans mundi á hinn 
bóginn lækka skuldbindinguna um 16%, úr 32 milljörðum kr. í 27 milljarða kr. 
 Enn fremur er rétt að gera grein fyrir þeirri gjaldeyrisáhættu sem stafar af því að 
skuldbinding ríkissjóðs vegna Icesave er eingöngu í evrum og sterlingspundum en eignir 
bús Landsbankans eru í evrum, sterlingspundum, bandaríkjadölum, kanadadölum og öðrum 
gjaldmiðlum. Minnsta áhættan er tengd þróun evrunnar því að hlutfall eigna Landsbankans 
í evrum er svipað og hlutfall Icesave-skuldbindingarinnar í evrum. Áhættan stafar því 
aðallega af því ójafnvægi sem er til staðar milli skulda í sterlingspundum annars vegar og 
eigna Landsbankans í öðrum gjaldmiðlum hins vegar. Árleg veiking sterlingspunds frá 
2011 til og með 2016 sem nemur 3% umfram þá árlegu breytingu sem gert er ráð fyrir í 
reikniforsendum Seðlabankans lækkar skuldbindinguna um 71%, úr 32 milljörðum kr. í 9 
milljarða kr. Árleg 3% styrking sterlingspunds á sama tímabili umfram reikniforsendur 
Seðlabankans hækkar skuldbindinguna um 84%, úr 32 milljörðum kr. í 60 milljarða kr. Það 
er því ljóst að þróun sterlingspunds gagnvart öðrum gjaldmiðlum hefur áhrif á 
skuldbindingu ríkissjóðs vegna Icesave og meiri áhrif en þróun íslensku krónunnar 
gagnvart öðrum gjaldmiðlum. 
 Hægt er að draga verulega úr gjaldeyrisáhættu vegna misvægis í gjaldmiðlasamsetningu 
eigna þrotabús Landsbankans og skulda tryggingarsjóðsins. Tryggingarsjóður 
innstæðueigenda mun samkvæmt samningi við fjármálaráðuneytið, sbr. 2. gr. 
frumvarpsins, og í samráði við Seðlabanka Íslands, leita leiða til að takmarka þá áhættu. 
Kostnaður vegna gjaldeyrisvarna ræðst af aðstæðum á markaði hverju sinni og einnig af 
því hve stórum hluta af gjaldeyrisáhættunni er eytt. Ekki er þó mögulegt að eyða 
gjaldeyrisáhættunni að fullu vegna óvissu um endanlegar endurheimtur og tímasetningu 
þeirra. 
 
3.2.1.3. Endurheimtur úr búi Landsbankans. 
 Stærsti óvissuþátturinn við mat á skuldbindingum ríkissjóðs vegna Icesave er úthlutun 
upp í kröfur Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta úr búi Landsbanka Íslands hf. 
Við áætlun á líklegri skuldbindingu er byggt á upplýsingum skilanefndar Landsbankans 



sem birtar voru á kröfuhafafundi 9. nóvember 2010. Jafnframt er byggt á vinnugögnum frá 
Landsbanka Íslands um fjárhæð þeirra krafna sem framseldar verða á grundvelli 
endurgreiðslusamninganna. Þá hefur verið lagt varfærið mat á nettótekjur vegna eigna 
Landsbanka Íslands til 2016. Eins og áður hefur verið nefnt er gert ráð fyrir að 
heildarkostnaður ríkissjóðs vegna samningsins verði 32 milljarðar kr. og að engar 
eftirstöðvar falli á ríkissjóð árið 2016. Útkoman gæti þó ýmist orðið betri eða verri:  
 Betri útkoma. Í dæminu hér á eftir er miðað við að heimtur búsins verði betri en áætlað 
hefur verið. Bættar heimtur mundu lækka kostnað ríkisins, jafnvel þannig að greiðslur úr 
búinu verði hærri en sem nemur skuldbindingu Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og 
fjárfesta árið 2016. Hér er gert er ráð fyrir að endurheimtur batni sem nemur 30 milljörðum 
kr. á hlut tryggingarsjóðsins. Ljóst er einnig ef útgreiðslur úr búinu verða fyrr en 
skilanefndin áætlar í mati sínu frá því í nóvember 2010 lækkar vaxtakostnaður. Í dæminu 
hér á eftir er gert ráð fyrir að útborgun úr búinu eftir árslok 2011 færist fram um hálft ár og 
að bú Landsbankans selji skuldabréf NBI árið 2014. 
 Verri útkoma. Á hinn bóginn gætu breytingar orkað í andstæða átt ef heimtur verða 
lakari, þær frestast eða töf verður á útgreiðslum úr búinu. Taka má eftirfarandi dæmi: 
Aðrar eignir en reiðufé og skuldabréf NBI svara til um 498 milljarða kr., en þar af hlutdeild 
Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta í þeim 255 milljarðar kr. Ef þær 
endurheimtast að fjórum fimmtu hlutum af því sem áætlanir gera ráð fyrir verða 
eftirstöðvar skuldbindingarinnar hærri sem því nemur. Hér er enn fremur reiknað með að 
útborgun úr búinu seinkaði um tvö ár þannig að hún hæfist ekki að neinu leyti fyrr en á 
árinu 2013. Í eftirfarandi töflu eru sýnd áhrif þess á skuldina miðað við júní 2016:  
 

  Betri útkoma 

(ma.kr.) 

Áætluð 

útkoma 

(ma.kr.) 

Verri útkoma 

(ma.kr.) 

Eftirstöðvar höfuðstóls árið 2016 -46 -22 25 

Áfallnir vextir til júní 2016 63 74 93 

Samtals  17 52 118 

Frádregin greiðsla Tryggingarsjóðs 

innstæðueigenda og fjárfesta 

-20 -20 -20 

Heildargreiðsla samtals  -3 32 98 

 

3.2.1.4. Sérákvæði vegna áfallinna vaxta á kröfur Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og 
fjárfesta frá október 2008 til 22. apríl 2009. 
 Eins og áður greinir nemur höfuðstóll þeirra krafna sem Tryggingarsjóður 
innstæðueigenda og fjárfesta fær framseldar í bú Landsbankans um 659 milljörðum kr. 
miðað við gengi íslensku krónunnar 22. apríl 2009. Jafnframt samdist um það milli aðila að 
tryggingarsjóðurinn fengi framseldar vaxtakröfur af þeim höfuðstól sem hollensku og 
bresku tryggingarsjóðirnir lýstu í búið og féllu til frá því að greitt var til innstæðueigenda í 
löndunum í desember 2008 og janúar 2009. Jafnframt hafði breski tryggingarsjóðurinn 
fengið framseldar vaxtakröfur frá breskum innstæðueigendum allt frá 9. október 2008. Þær 
kröfur njóta forgangsréttar við búskiptin til 22. apríl 2009. Hér er um óvissa fjárhæð að 
ræða en samkvæmt kröfulýsingum sjóðanna var þess krafist að við ættu að bætast 
dráttarvextir samkvæmt ákvæðum laga nr. 38/2001, um vexti og verðtryggingu. Slitastjórn 
Landsbankans mun hins vegar hafa samþykkt að við höfuðstólinn bættust vextir að sömu 
vaxtahæð og giltu á hinum svonefndu Icesave-reikningum. Viðbótarfjárhæð vegna vaxta af 
kröfum Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta nemur u.þ.b. 17,8 milljörðum kr. ef 
miðað er við ákvörðun slitastjórnar Landsbankans. Að óbreyttu bætist sú fjárhæð við 
kröfur tryggingarsjóðsins í búið en rétt er að geta þess að um hana er nú deilt í dómsmálum 
sem rekin eru fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur. Í samningunum er gert ráð fyrir því að ef 
úthlutun upp í kröfur tryggingarsjóðsins nemur hærra hlutfalli en 86% muni aðilar skipta 
með sér þeim fjármunum sem þannig eru til komnir. Í meginatriðum er þar kveðið á um að 
ef endurheimtur nema 87% þá fái viðsemjendur Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og 
fjárfesta 5% af andvirði vaxtakrafnanna; þegar endurheimtur nema 88% bætast önnur 5% 
við og svo koll af kolli allt þar til um fullar endurheimtur er að ræða en þá er gert ráð fyrir 
því að viðsemjendur tryggingarsjóðsins hafi fengið vextina að fullu greidda. Rétt er að taka 



fram að þessi skuldbinding um endurgreiðslu fellur niður ef endurheimtur verða 86% eða 
minni og hún takmarkast ávallt við þá hlutdeild sem að framan er lýst. Íslenska ríkið ber 
því ekki sérstaka ábyrgð á greiðslu krafna af þessum toga. Áhrif þessa samningsákvæðis á 
hina fjárhagslegu niðurstöðu og skuldbindingu ríkissjóðs liggja ekki fyrir fyrr en dómstólar 
hafa ákveðið vaxtahæð og endanlegar endurheimtur eru ljósar. Ef miðað er við forsendur 
slitastjórnar um fjárhæð hinna áföllnu vaxta – og aðrar núverandi forsendur varðandi 
endurheimtu og gengi – leiddi það til að mynda til þess að kostnaður vegna samningsins 
hækkaði um ríflega tvo milljarða. 
 
3.2.2. Efnahagslegir fyrirvarar. 
 Til að mæta óvissu um hversu mikið endurheimtist úr búi Landsbankans og á hvaða tíma 
greiðslur til kröfuhafa berast úr búinu er bætt við nýjum efnahagslegum fyrirvörum í 
fyrirliggjandi samningum. Áhrif hinna efnahagslegu fyrirvara eru þau að greiðslubyrði 
ríkissjóðs mun haldast innan hóflegra marka undir öllum kringumstæðum. Fyrirvararnir eru 
skilgreindir nánar í kafla 3.1.7 hér að framan. Þeir fela í sér annars vegar sjálfkrafa 
lengingu endurgreiðslutímans eftir því sem eftirstöðvar eru hærri, og hins vegar þak á 
árlegar endurgreiðslur sem miðast við hærri fjárhæðina af: 
a.  5% af tekjum ríkissjóðs á næstliðnu ári, 
b.  1,3% af vergri landsframleiðslu næstliðins árs. 
 Taflan hér á eftir sýnir samspil endurgreiðslutíma og greiðslubyrði miðað við 
stighækkandi eftirstöðvar frá 0 í 60 milljarða kr. Heildargreiðslubyrði ásamt árlegum 
afborgunum og vaxtagreiðslum eru þær fjárhæðir sem falla til á einu ári talið frá júní 2016. 
Gert er ráð fyrir að gildandi CIRR-vextir verði 4%. Miðað við þessar forsendur yrði 
endurgreiðslutíminn að hámarki 3 ár.  
 

Eftirstöðvar árið 2016 -20 0 20 40 60 

Endurgreiðslutími frá og með 2016 (ár) 0 0 1 1 3 

Árleg afborgun frá 2016 0 0 20 40 20 

Árleg vaxtagreiðsla frá 2016 1 1 2 3 3 

Árlegar greiðslur frá 2016 1 1 22 42 23 

 

 Rétt er að taka fram að erfitt er að gera áreiðanlega langtímaspá um vaxtaþróun. 
Forsendan um 4% vexti er því aðeins dæmi þar sem gert er ráð fyrir hærri vöxtum árið 
2016 en núverandi CIRR-vextir segja til um. Á hinn bóginn má telja að niðurstaða er felur í 
sér að miðað skuli við CIRR-vexti sé ríkissjóði hagfelld og tæplega að vænta að unnt yrði 
að semja um hagstæðari vaxtakjör. 
 
3.2.3. Skuldabyrði ríkissjóðs. 
 Skuldir ríkisins jukust mikið í kjölfar hruns bankakerfisins, en stefnt er að því að þær 
lækki hratt á næstu árum og verði ekki hærri en um 60% af landsframleiðslu (VLF) til 
lengri tíma litið. Skuldir ríkisins nema í árslok 2010 um 84,5% af vergri landsframleiðslu 
samkvæmt áætlunum fjármálaráðuneytisins. Í áætlun um þróun skuldastöðu ríkissjóðs 
vegna samninga um uppgjör Icesave-skuldbindinga er gengið út frá þeirri forsendu að 
höfuðstóll skuldarinnar verði að fullu greiddur með eignum úr búinu og að greiðslur 
ríkissjóðs vegna vaxta verði fjármagnaðar af gjaldeyriseignum ríkissjóðs. Heildarskuldir 
munu þannig ekki hækka en hins vegar mun handbært fé og kröfur lækka sem hefur áhrif á 
þróun hreinnar skuldastöðu. Á árunum 2011 til 2016 koma til greiðslu vextir af höfuðstól 
skuldarinnar. Sá vaxtakostnaður er hæstur árið 2011 og nemur um 18,5 milljörðum kr. en 
fer lækkandi og endar í 1 milljarði kr. árið 2016. Hreinar skuldir ríkisins eru í lok árs 2010 
43% af vergri landsframleiðslu og verða skv. áætlunum 45,4% í árslok 2011 án Icesave-
skuldbindinga,en að viðbættum kostnaði vegna Icesave færi það hlutfall í 47,0%. Þess skal 
getið að komi til þess að greiðslur úr þrotabúinu verði umfram kröfur höfuðstóls 
skuldarinnar koma þær til lækkunar á vaxtagjöldum.  
 
 
 
 



 
Ath. að tilgreina í ma.kr. árlegar greiðslur 2011-2016, lengja töfluna um 2 ár. 
 

 
3.2.4. Ríkisreikningur og fjárlög (bókhaldsleg meðferð í reikningshaldi ríkissjóðs).  
 Verði frumvarpið að lögum má gera ráð fyrir að færslur í reikningshaldi ríkisins verði 
með eftirtöldum hætti á næstu árum:  

   Árið 2010. Gjaldfærsla á 09-971 Ríkisábyrgðir, viðfangsefni Tryggingarsjóðs 
innstæðueigenda og fjárfesta, verður að fjárhæð um 4 milljarðar kr. vegna áfallinna 
vaxta til ársloka 2010. Alls eru áfallnir vextir til ársloka 2010 taldir nema 24 
milljörðum kr., þar af greiðir Tryggingarsjóður innstæðueigenda og fjárfesta um 20 
milljarða kr. af sínum innstæðum og afgangurinn, um 4 milljarðar kr., fellur á ríkissjóð. 

   Árin 2011–2015. Árleg tilfærsla til Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta 
nemur áföllnum vöxtum ársins sem ríkissjóður mun inna af hendi til sjóðsins 
ársfjórðungslega eftir því sem þeir gjaldfalla. Samkvæmt forsendum frumvarpsins 
munu árlegir vextir fara lækkandi úr 18,5 milljörðum kr. árið 2011 í 5 milljarða kr. árið 
2015. Kostnaður vegna málareksturs og eftirfylgni með framkvæmd samningsins er 
áætlaður um 3 milljarðar kr. og verður greiddur ársfjórðungslega með jöfnum 
afborgunum árið 2011. Við lok hvers árs þarf að fá upplýst hvort áætlað 
endurheimtuhlutfall hafi breyst. Hafi orðið breyting á því felur það í sér breytingu á 
langtímaskuldbindingu ríkissjóðs sem taka þarf þá tillit til.  

   Árið 2016. Tilfærslur ársins verða tvíþættar. Annars vegar vegna áfallinna 
ársfjórðungslegra vaxta fram á mitt ár sem eru áætlaðir 1 milljarður kr. Hins vegar er 
gert ráð fyrir að endanlegt uppgjör fari fram og raunverulegar eftirstöðvar skuldarinnar 
teknar út.  

 
3.3. Endurskoðunarákvæði og friðhelgisréttindi. 
 Það er grundvallarforsenda samninganna að eignum úr búi Landsbankans verði úthlutað 
í samræmi við þá forgangsröð innstæðueigenda sem ákveðin var með neyðarlögunum 
svonefndu, nr. 125/2008, um heimild til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna 
á fjármálamarkaði o.fl. Hinir efnahagslegu fyrirvarar, sem áður er vikið að, eru ætlaðir sem 
vörn ef meiri háttar frávik verða frá samningsforsendunum.  
 Sams konar endurskoðunarákvæði er að finna í hinum nýju samningum og í fyrri 
samningum og gerir það ráð fyrir að viðræður fari fram við viðsemjendur um áhrif þess á 
efni samninganna ef reglubundin úttekt Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, þ.e. IV. greinar úttekt, 



leiðir í ljós að skuldaþoli Íslands hafi hrakað til muna frá því sem sjóðurinn taldi í 
nóvember 2008. 
 Loks eru ákvæði um friðhelgisréttindi íslenska ríkisins með sama hætti og var í 
viðaukasamningunum frá 19. október 2009. Hið sama á við um réttindi handhafa íslensks 
ríkisvalds til að kveða á um skipulag nýtingar á náttúruauðlindum og er skipan eignarhalds 
á þeim tryggt. 
 
3.4. Breytingar frá fyrri samningum. 
3.4.1. Vanefndaúrræði, frestir og gjaldfellingarákvæði.  
 Vanefndaúrræði, frestir og gjaldfellingarákvæði samkvæmt samningunum eru mun 
eðlilegri en áður. Heimildir til að gjaldfella eða gera kröfu til að endurgreiðslufjárhæðin 
verði greidd fyrr eru nú bundnar við eftirtalin tilvik: 
a.  Viðvarandi vanefndir: Vanefndir verða að vera viðvarandi til að heimilt sé að beita 

vanefndaúrræðum. Ekki er heimilt að grípa til þeirra ef bætt hefur verið úr því tilviki 
sem orsakaði vanefnd. Samkvæmt fyrri samningum hefði það hins vegar ekki dugað til. 
Samkvæmt þeim var heimilt að gjaldfella alla skuldina vegna vanefndatilviks sem 
þegar hafði átt sér stað, jafnvel þótt úr því hefði verið bætt, t.d. ef greiðsla, sem dregist 
hefði að inna af hendi, hefði þegar verið greidd. 

b.  Frestur vegna vanskila á greiðslum: Nýju samningarnir gera ráð fyrir að 20 virkir 
dagar megi líða frá því að vanskil verða þar til viðsemjandinn má grípa til 
vanefndaúrræða. Þessi frestur var einungis 5 dagar samkvæmt fyrri samningum. Verði 
vanskilin rakin til umsýslu- eða tæknilegra vandkvæða skal fresturinn þó áfram vera 5 
dagar. 

c.  Frestur vegna vanefnda á öðrum skuldbindingum: Frestur til að bæta úr vanefndum á 
öðrum skuldbindingum en greiðslum eru 20 virkir dagar frá að því að viðsemjandinn 
tilkynnir um vanefnd, en sams konar frestur samkvæmt fyrri samningum var 10 dagar 
frá því að tilvik átti sér stað. 

d.  Arftaki Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta: Samkvæmt fyrri samningum 
hefði það talist vanefnd ef tryggingarsjóðnum hefði verið slitið eða hann verið leystur 
upp eða reynst ófær um að greiða skuldir sínar. Samkvæmt nýju samningunum felur 
það ekki í sér vanefnd ef annar aðili, arftaki Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og 
fjárfesta, tekur yfir skuldbindingar hans og stjórnvöld ábyrgjast áfram skaðleysi 
viðsemjanda hans. Fram er komið á Alþingi lagafrumvarp á vegum efnahags- og 
viðskiptaráðherra um stofnun nýs deildaskipts tryggingarsjóðs sem gerir ráð fyrir að 
skipta skuldbindingum hans fyrir og eftir gildistöku frumvarps þessa milli tveggja 
deilda sem bera ekki gagnkvæma skuldarábyrgð. 

e.  Vanskil á öðrum skuldbindingum ríkissjóðs: Samkvæmt fyrri samningum hefðu vanskil 
á öðrum skuldbindingum ríkissjóðs að fjárhæð 10 milljónir punda eða meira jafngilt 
vanefndum á skuldbindingum vegna Icesave og heimilað viðsemjendum að grípa til 
viðeigandi aðgerða. Ákvæði af þessu tagi er í samræmi við vanefndaákvæði í ýmsum 
öðrum skuldbindingum sem ríkið hefur tekist á hendur, en markið hefur í nýju 
samningunum verið hækkað í jafnvirði 50 milljóna punda. 

f.  Brot á tilskipun um innstæðutryggingar: Hvers kyns misbrestur af hálfu 
tryggingarsjóðsins eða stjórnvalda á að uppfylla ákvæði tilskipunar um 
innstæðutryggingar gagnvart sérhverjum innstæðueiganda í gamla Landsbankanum 
taldist vanefnd samkvæmt fyrri samningum. Ekkert slíkt ákvæði er í nýju 
samningunum, enda fráleitt að hollensk eða bresk stjórnvöld geti einhliða talist bær til 
að ákvarða hvort um slíkar misfellur sé að ræða. 

g.  Einn tryggingarsjóður: Samkvæmt fyrri samningum hefði það talist vanefnd ef 
tryggingarsjóðurinn hefði ekki verið einn ábyrgur gagnvart innstæðueigendum gamla 
Landsbankans. Ekkert slíkt ákvæði er í nýju samningunum.  

 
3.4.2. Ákvæði um meðferð kröfuhafa fellur brott. 
 Fyrri samningar gerðu kröfu til að stjórnvöld hétu því að grípa ekki til neinna aðgerða 
sem stríddu gegn alþjóðlegum og evrópskum viðmiðum um uppgjör lánastofnana og hefðu 
í för með sér mismunun gagnvart kröfuhöfum gamla Landsbankans. Ekkert slíkt ákvæði er 
í nýju samningunum, enda liggur hvergi fyrir einhlít skilgreining á því hvað geti talist gild 



skilgreining eða alþjóðleg viðmið í þessum efnum né heldur hvaða aðili væri bær til að 
setja slík viðmið eða úrskurða á grundvelli þeirra hvenær þau teldust uppfyllt.  
 
3.4.3. Áskilnaður um bestu kjör fellur brott. 
 Samkvæmt fyrri samningum bar stjórnvöldum og tryggingarsjóðnum að veita Bretum og 
Hollendingum sömu kjör og öðrum ef þau næðu hagstæðari samningum við aðra gegn 
auknum tryggingum eða öðrum skuldbindingum sem væru lánveitanda hagfelldari en 
samningarnir við Breta og Hollendinga gerðu ráð fyrir. Þetta ákvæði hefur verið 
endurskoðað og þrengt mikið og undanskilur nú lán sem tekin væru til að endurfjármagna 
skuldbindingar samkvæmt nýju samningunum, eftir atvikum á hagstæðari kjörum. Einnig 
eru undanskilin lán sem tekin væru til að fjármagna eða tryggja innstæður í öðrum föllnum 
íslenskum bönkum ef kröfur vegna þeirra eru til komnar eftir að nýju samningarnir eru 
undirritaðir.  
 
3.4.4. Lausn deilumála færð til Alþjóðagerðardómstólsins í Haag. 
 Nauðsynlegt er og alvanalegt að samið sé um það eftir hvaða lögum skuli dæmt og fyrir 
hvaða dómstól ef ágreiningur rís um framkvæmd samninga af þessu tagi. Í fyrri 
samningum var mælt svo fyrir að leyst skyldi úr ágreiningi eftir enskum lögum og fyrir 
enskum dómstól. Eðlilegt má telja að löggjöf einhvers samningsaðila gildi um samningana 
og í lánssamningum er það jafnaði löggjöf í heimalandi lánveitandans. Sé hið sama lagt til 
grundvallar hér sýnist ensk löggjöf í það minnsta mun aðgengilegri en hollensk, bæði 
vegna tungumálsins og uppruna löggjafarinnar. Ensk fjármálalöggjöf stendur auk þess 
traustum fótum í aldalangri hefð alþjóða- og innanlandsviðskipta og Íslendingar hafa um 
áratugaskeið gert samninga sem lúta enskum lögum. Að þessu virtu hefur ekki verið talið 
varhugavert eða vandkvæðum bundið að láta samningana fara eftir enskum lögum. 
 Á hinn bóginn hefur það sætt réttmætri gagnrýni að samningarnir skyldu háðir lögsögu 
enskra dómstóla þegar til þess er litið að annar viðsemjandanna er breska ríkið eða 
ríkisstofnun. Jafnvel þótt enska réttarkerfið teljist vera meðal hinna þróuðustu sem völ er á 
við meðferð ágreiningsmála á fjármálasviði og enskir dómstólar hafi löngu áunnið sér 
mikið traust á því sviði verður að telja heppilegra að samningarnir væru undir annarri 
lögsögu en enskra dómstóla. Rík áhersla var því lögð á að fá þessu breytt við gerð þeirra 
samninga sem nú liggja fyrir. 
 Í stað þess að samningarnir heyri undir lögsögu eins samningsríkis hefur náðst 
samkomulag um að leggja úrlausn ágreinings, sem upp kann að rísa milli ríkjanna, í gerð 
Alþjóðagerðardómstólsins í Haag (Permanent Court of Arbitration). Þá hefur verið samið 
svo um að hvor aðili um sig skipi einn mann til gerðar en þeir sammælist um oddamann 
sem jafnframt skipi forsæti dómsins.  
 Alþjóðagerðardómstóllinn í Haag var stofnaður á grundvelli sáttmála um friðsamlega 
lausn deilumála frá 1899 og 1907 og telst því vera meðal elstu alþjóðlegu stofnana sem 
komið hefur verið á fót í þessu skyni. Hér er ekki um eiginlegan dómstól að ræða, enda 
engir fastir dómarar starfandi við hann, heldur miklu fremur hlutlausan vettvang til að 
leysa úr hvers kyns deilumálum, sem á annað hundrað ríkja eiga aðild að, þar á meðal öll 
samningsríkin. 
 

Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins. 
Um 1. gr. 

 Samningar Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta við Bretland og Holland um að 
kaupa kröfur þeirra vegna greiðslu lágmarkstryggingar til innstæðueigenda í útibúum 
Landsbanka Íslands hf. í Bretlandi og Hollandi og um ábyrgð ríkisins á að Bretland og 
Holland verði skaðlaus af því að eftirstöðvar endurgreiðslufjárhæðarinnar verði greiddar 
þegar úthlutun úr búi bankans verður að mestu lokið um mitt ár 2016 voru áritaðir í 
London 8. desember 2010. Í þessari grein er lagt til að fjármálaráðherra verði heimilað að 
undirrita eða láta undirrita samningana fyrir hönd ríkissjóðs, en í því er þá fólgin 
skuldbinding um að ábyrgjast umsaminn kostnað tryggingarsjóðs af því að taka yfir 
framangreindar kröfur og síðan það sem upp á vantar að endurgreiðslufjárhæðin verði 
greidd þegar sjóðurinn hefur látið það sem hann fær úthluta úr búi Landsbankans ganga 



upp í afborganir af höfuðstól fjárhæðarinnar með áföllnum vöxtum. Samningarnir fylgja 
athugasemdum við frumvarpið sem fylgiskjal. 
 

Um 2. gr. 
 Í þessari grein er kveðið á um að fjármálaráðherra semji við Tryggingarsjóð 
innstæðueigenda og fjárfesta um framkvæmd endurgreiðslu- og skaðleysissamninganna, 
einkum að því er varðar atriði sem þar eru nánar tilgreind. Tryggingarsjóðurinn verður 
stærsti kröfuhafinn í bú Landsbanka Íslands. Þess vegna er afar þýðingarmikið að hann 
gæti hagsmuna sinna varðandi allar ákvarðanir um slit bankans og úthlutun úr búinu. Hér 
er lagt til að fjármálaráðherra semji við sjóðinn um nánari tilhögun þessa auk skilyrða er 
varða fjárhag sjóðsins almennt að svo miklu leyti sem það tengist ríkisábyrgðinni. Þessi 
samningur varðar réttarsambandið á milli íslenska ríkisins og Tryggingarsjóðs 
innstæðueigenda og fjárfesta, en hefur ekki áhrif á það samningssamband sem tekst á milli 
tryggingarsjóðsins og íslenska ríkisins annars vegar og breskra og hollenskra stjórnvalda 
hins vegar. Árituð drög að samningi liggja fyrir og eru birt sem fylgiskjal með 
athugasemdum við frumvarp þetta. 
 Fjármálaráðherra gætir að því að eftirlitshlutverk hans samkvæmt þessu ákvæði skarist 
hvorki á við hlutverk Ríkisábyrgðasjóðs skv. 5. gr. laga nr. 121/1997 né hlutverk 
Fjármálaeftirlitsins, en stofnunin skal hafa eftirlit með að starfsemi sjóðsins sé í samræmi 
við lög um innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta, nr. 98/1999, sbr. 15. gr. 
þeirra laga og ákvæði laga um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi.  
 

Um 3. gr. 
 Samkvæmt hinum nýju samningum falla eldri samningar um lántöku Tryggingarsjóðs 
innstæðueigenda og fjárfesta niður. Ekki kemur því til þess að reyni á heimildir samkvæmt 
lögum nr. 96/2009, eins og þeim var breytt með lögum nr. 1/2010. Í þessari grein er því 
lagt til að lög nr. 96/2009 falli brott, en lög nr. 1/2010 hafa þegar verið numin úr gildi, sbr. 
auglýsingu nr. 15/2010.  
 

Um 4. gr. 
 Gildistökuákvæði 1. mgr. þarfnast ekki skýringa.  
 Í 2. mgr. er mælt svo fyrir að ákvæði þessa frumvarps komi að öllu leyti í stað laga nr. 
121/1997, um ríkisábyrgðir, að undanskilinni 5. gr. þeirra laga um eftirlit 
Ríkisábyrgðasjóðs og afskriftareikninga vegna veittra ríkisábyrgða. Kemur það til af því að 
lög nr. 121/1997 gera almennt ekki ráð fyrir heimildum af því tagi sem frumvarp þetta 
tekur til. Eðlilegt er því að ákvæði frumvarps þessa gildi ein um þá ábyrgð að undanskildu 
því eftirlitshlutverki sem Ríkisábyrgðasjóður fer með samkvæmt áðurnefndri 5. gr. laga nr. 
121/1997. Er málsgreinin samhljóða gildistökuákvæðinu í síðari málslið 9. gr. laga nr. 
96/2009. 
 

Um ákvæði til bráðabirgða. 
 Samkvæmt síðari málsgrein þessa ákvæðis ber tryggingarsjóðnum að verja þeim 
fjármunum sem til eru í vörslum hans við gildistöku frumvarps þessa, verði það að lögum, 
til að standa straum af skuldbindingum samkvæmt endurgreiðslu- og 
skaðleysissamningunum. Gert er ráð fyrir að þeir fjármunir renni til að greiða niður 
höfuðstól endurgreiðslufjárhæðarinnar um u.þ.b. 20 milljarða kr. 
 Samkvæmt fyrri málsgrein ákvæðisins verður hins vegar þeim fjármunum sem 
innheimtir verða af sjóðnum í formi iðgjalda eftir gildistöku frumvarpsins ekki ráðstafað til 
skuldbindinga sem eru til komnar vegna Icesave-reikninganna. Er þessi aðskilnaður í 
samræmi við áform sem birtast í frumvarpi til laga um innstæðutryggingar og 
tryggingakerfi fyrir fjárfesta sem efnahags- og viðskiptaráðherra hefur lagt fyrir Alþingi og 
er til meðferðar. Ákvæðið gildir þó óháð afdrifum þess frumvarps. Enn fremur verður að 
telja eðlilegt að greiðslur í tryggingarsjóðinn renni til þess að byggja upp sjóð er nýtist við 
að mæta mögulegum skuldbindingum vegna núverandi innstæðna, fremur en áföllnum eldri 
skuldbindingum vegna fjármálastofnana sem ekki eru lengur starfandi sem 
innlánsstofnanir. 
 



 

Þskj. 546  —  388. mál. 

 

 

 
 

Frumvarp til laga 
 

um heimild til handa fjármálaráðherra til að staðfesta samninga, 

sem áritaðir voru í London 8. desember 2010, um ábyrgð á endurgreiðslu 

Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta til breska og hollenska ríkisins á 

kostnaði af greiðslu lágmarkstryggingar til innstæðueigenda 

í útibúum Landsbanka Íslands hf. í Bretlandi og Hollandi og 

greiðslu eftirstöðva og vaxta af þeim skuldbindingum. 
 

(Lagt fyrir Alþingi á 139. löggjafarþingi 2010–2011.) 

 
 

 
 

1. gr. 
 Fjármálaráðherra er fyrir hönd ríkissjóðs heimilt að staðfesta með undirritun samninga, 
sem áritaðir voru í London 8. desember 2010, um ábyrgð á: 
a.  endurgreiðslu Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta til breska og hollenska 

ríkisins á kostnaði af greiðslu lágmarkstryggingar til innstæðueigenda í útibúum 
Landsbanka Íslands hf. í Bretlandi og Hollandi og 

b.  greiðslu eftirstöðva og vaxta af þeim skuldbindingum.  
 

2. gr. 
 Fjármálaráðherra skal semja við Tryggingarsjóð innstæðueigenda og fjárfesta um 
framkvæmd samninganna skv. 1. gr., m.a. að því er varðar upplýsingagjöf til Alþingis, 
fjárhagsleg atriði er tengjast fullnustu samninganna, eftirlit með slitameðferð og 
fjárhagslega umsýslu í tengslum við úthlutanir úr búi Landsbanka Íslands hf.  
 

3. gr. 
 Lög nr. 96/2009, um heimild til handa fjármálaráðherra, fyrir hönd ríkissjóðs, til að 
ábyrgjast lán Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta frá breska og hollenska ríkinu 
til að standa straum af greiðslum til innstæðueigenda hjá Landsbanka Íslands hf., falla 
brott. 
 

4. gr. 
 Lög þessi öðlast þegar gildi.  
 Ákvæði laga nr. 121/1997, um ríkisábyrgðir, að undanskilinni 5. gr. þeirra laga, gilda 
ekki varðandi þá ábyrgð sem lög þessi taka til. 
 

Ákvæði til bráðabirgða. 
 Iðgjöldum sem Tryggingarsjóður innstæðueigenda og fjárfesta innheimtir af 
fjármálafyrirtækjum í samræmi við lög nr. 98/1999, um innstæðutryggingar og 
tryggingakerfi fyrir fjárfesta, eftir gildistöku laga þessara verður ekki varið til greiðslu 
kostnaðar af þeim skuldbindingum sem kveðið er á um í 1. gr. 
 Í samræmi við samning skv. 2. gr. skal Tryggingarsjóður innstæðueigenda og fjárfesta 
verja öðrum fjármunum sínum til greiðslu skuldbindinga skv. 1. gr. 
 


