
 
 
 

BS RITGERÐ 
VOR 2010 

 
 
 
 
 

Fjármálaeftirlit á Íslandi 
Á að sameina Fjármálaeftirlitið við Seðlabanka 

Íslands? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEIÐBEINANDI:  STEFÁN KALMANSSON 

NEMANDI:  HALLDÓRA JÓHANNSDÓTTIR, KT. 120670-5739 



Fjármálaeftirlit á Íslandi 

 

 

Formáli 

Undirrituð hefur verið nemandi í viðskiptafræði í Háskólanum á Bifröst frá hausti 2006 til og 

með vorsins 2010.  Eftirfarandi útskriftarritgerð er unnin á vormisseri 2010 til B.Sc. prófs.  

Markmiðið með ritgerðinni var að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu: 
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1 Inngangur 

Fjármálaeftirlið (FME) gegnir því hlutverki að fylgjast með starfsemi eftirlitsskyldra aðila í 

samræmi við 8. gr. laga nr. 87/1998 og að öðru leyti í samræmi við heilbrigða og eðlilega 

viðskiptahætti. 

Í kjölfar bankahrunsins í október 2008 hefur Fjármálaeftirlitið verið gagnrýnt harðlega og hafa 

sumir talið að Fjármálaeftirlitið sé ábyrgt fyrir hruni bankanna að einhverju leyti.  Hér áður fyrr 

var Fjármálaeftirlitið rekið sem bankaeftirlit og var hluti af Seðlabanka Íslands (SÍ).  Því var 

breytt og Fjármálaeftirlitið gert að sjálfstæðri stofnun með gildistöku laga nr. 87/1998 sem 

samþykkt voru þann 16. júní 1998.   

Fjármálaeftirlitið tók formlega til starfa þann 1. janúar 1999 og hefur í dag ekki aðeins eftirlit 

með bönkunum heldur hefur Fjármálaeftirlitið það víðtæka hlutverk að fylgjast með starfsemi 

viðskiptabanka, sparisjóða, vátryggingafélaga, vátryggingamiðlara, lánafyrirtækja, 

verðbréfafyrirtækja, verðbréfamiðlurum, rekstrarfélögum verðbréfasjóða, lífeyrissjóða sem og 

annarra aðila sem hafa heimild til að taka á móti innlánum, einnig  er það Fjármálaeftirlitið sem 

veitir fjármálafyrirtækjum starfsleyfi skv. 1. mgr. 2. gr. laga nr. 161/2002.   

Í kjölfar hrunsins í október 2008 vöknuðu spurningar um hvort starfsemi Fjármálaeftirlitsins væri 

skilvirkari væri það sameinað Seðlabanka Íslands eða hvort væri betra að hafa Fjármálaeftirlitið 

áfram sem sjálfstæða stofnun?   

Í þessari ritgerð fer ég yfir sögu Seðlabanka Íslands, stofnun og þróun Fjármálaeftirlitsins á 

Íslandi, skoða þrjú líkön að skipulagi fjármálaeftirlits í Evrópu og hvernig fyrirkomulag á 

fjármálaeftirliti er í öðrum löndum, skoðuð er nýútkomin rannsóknarskýrsla Alþingis og helstu 

ályktanir sem í henni eru varðandi Fjármálaeftirlitið í kjölfar bankahrunsins haustið 2008. 

Hér á árum áður var fjármálaeftirlit á Íslandi hluti af starfsemi Seðlabanka Íslands og var þá 

bankaeftirlit og vátryggingaeftirlit og er markmið þessarar ritgerðar er finna út hvort ávinningur 

sé af því að sameina Fjármálaeftirlitið (FME) og Seðlabanka Íslands (SÍ) á nýjan leik.   

Er starfsemi Fjármálaeftirlitsins skilvirkari eftir að hún var gerð sjálfstæð eða er eitthvað sem 

bendir til þess að starfseminni sé betur komið innan Seðlabankans?  Spurningin sem ég leitast 

við að svara er „Á að sameina Fjármálaeftirlitið við Seðlabanka Íslands?“ eða er best að reka 
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Fjármálaeftirlitið áfram í þeirri mynd sem það er í dag og leitast við að bæta og herða eftirlit þess 

með eftirlitsskyldum aðilum.   
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2 Seðlabanki Íslands (SÍ) og Fjármálaeftirlitið (FME) 

Seðlabanki Íslands (SÍ) stofnaður með lögum þann 29.mars 1961 og hófst formleg starfsemi hans  

7.apríl sama ár.  Þrír bankastjórar voru skipaðir það voru þeir Jóhannes Nordal, Jón G. Maríasson 

og  Vilhjálmur Þór.  Bankaráð Seðlabankans samanstendur af sjö fulltrúum og er hlutverk þess 

að hafa  eftirlit með starfsemi bankans, taka helstu ákvarðanir er lúta að framkvæmdum sem og 

sjá um  ráðningu aðalendurskoðanda fyrir bankann.  Starfsmenn bankans voru í lok fyrsta 

starfsárs 61 en hefur fjölgað með árunum.  Lög um Seðlabanka Íslands eru nr. 36 frá 22.maí 

2001.
1
 

Meginmarkmið Seðlabanka Íslands er að stuðla að stöðugu verðlagi, varðveita 

gjaldeyrisvarasjóð, sjá til þess að greiðslukerfi innanlands og við útlönd sé öruggt og virkt, 

Seðlabankinn hefur einkarétt á að gefa út peningaseðla á Íslandi, Seðlabankinn annast lántökur 

ríkisins, fer með gengismál, safnar upplýsingum um  efnahags- og peningamál og sér um 

bankaviðskipti ríkissjóðs.
2
  

Í Seðlabankanum var starfandi bankaeftirlit sem hafði eftirlit með starfsemi fjármálastofnanna og 

vátryggingaeftirlit  sem hafði eftirlit með starfsemi vátryggingastarfsemi.  Árið 1995 var lagt til 

af Verslunarráði Íslands  (VÍ) að banka- og vátryggingaeftirlit yrði sameinað í eina sjálfsstæða 

eftirlitsstofnun sem kæmi til með  að hafa eftirlit með fjárhagsstöðu fjármálastofnanna.  

Verslunarráðið taldi mikilvægt að aðskilja þá sem sjá um að  setja eftirlitsreglurnar og þeirra sem 

sjá um að framkvæmd þeirra.
3
 

Árið 1996 skipaði þáverandi viðskiptaráðherra Finnur Ingólfsson, nefnd undir forystu 

Guðmundar Skaftasonar, til þess að endurskoða allt þáverandi eftirlitkerfi með 

fjármálastofnunum.  Í nefndinni voru  fulltrúar frá fyrirtækjum á fjármagnsmarkaðinum sem og 

frá Seðlabankanum. Var nefndinni fólgið að kanna hvaða  fyrirkomulag myndi henta best í 

framtíðinni með tilliti til hagsmuna viðskiptavina og trúverðugleika gagnvart innlendum sem og 

erlendum aðilum.  Á sama tíma lagði viðskiptaráðherra áherslu á að sett væru  lög um starfsemi 

                                                 
1
 Seðlabanki Íslands, Aðdragandi að stofnun Seðlabankans og nokkur atriði úr sögu bankans. 

2
 Seðlabanki Íslands, Markmið og hlutverk. 

3
 Gagnasafn Morgunblaðsins, Banka- og vátryggingaeftirlit sameinað. 
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lífeyrissjóðanna og gerðar væru sambærilegar kröfur til þeirra og gerðar eru til annarra 

fjármálastofnana á landinu.
4
 

Árið 1998 lagði iðnaðar- og viðskiptaráðherra fram frumvarp til laga um opinbert eftirlit með  

fjármálastarfsemi þar sem hann lagði til að sett yrði á laggirnar ný stofnun, Fjármáleftirlitið.  Hin 

nýja  stofnun myndi vera í nánu samstarfi við Seðlabanka Íslands en heyra stjórnskipulega undir  

viðskiptaráðherra.  Hlutverk stofnunarinnar yrði að hafa eftirlit með öllum eftirlitsskyldum 

aðilum á  fjármála- og vátryggingamarkaði og myndu þessir eftirlitsskyldu aðilar greiða kostnað 

af eftirlitinu, einnig yrði starfrækt sérstök kærunefnd sem hægt væri að skjóta ákvörðunum 

Fjármálaeftirlitsins til.   

Fjármálaeftirlitið varð að veruleika og hóf starfsemi sína þann 1.janúar árið 1999 skv. lögum nr.  

87/1998 sem samþykkt voru þann 16.júní 1998 og byggð voru á niðurstöðum nefndarinnar sem  

viðskiptaráðherra hafi stofnað til árið 1996 með þeim tilgangi að endurskoða eftirlitskerfi með 

fjármálastofnunum.  Páll Gunnar Pálsson, lögfræðingur, tók við starfi forstjóra 

Fjármálaeftirlitsins.  Yfirstjórn Fjármálaeftirlitsins samanstóð af þremur aðilum sem skipaðir 

voru af viðskiptaráðherra í fjögur ár í senn og var megin hlutverk stjórnarinnar að móta áherslur, 

taka meiriháttar ákvarðanir og fylgjast með almennri starfsemi og rekstri Fjármálaeftirlitsins.  

Var áætlaður rekstrarkostnaður stofnunarinnar nálægt 200 milljónir króna með stofnkostnaði.
5
   

2.1 Stofnun og starfsemi Fjármálaeftirlitsins 

Fjármálaeftirlitið starfar skv. lögum um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi og heyrir undir 

viðskiptaráðherra sbr. lög nr. 87/1998 með síðari breytingum.  Lögin tóku gildi 1.janúar 1999 

með stofnun Fjármálaeftirlitsins sem hefur eftirlit með því að eftirlitsskyldir aðilar framfylgi 

þessum lögum í starfsemi sinni.  Skv. II.kafla 4.gr. laganna er stjórn Fjármálaeftirlitsins í 

höndum þriggja aðila sem skipaðir eru  fjögur ár í senn af efnahags- og viðskiptaráðherra og skal 

einn þeirra skipaður af Seðlabanka Íslands.  Stjórnarmenn skulu hafa fjölbreytta starfsreynslu og 

menntun og búa fyrir þekkingu á fjármagnsmarkaði.  Stjórn Fjármálaeftirlitsins sér um ráðningu 

forstjóra Fjármálaeftirlitsins og skal hann vera háskólamenntaður og búa yfir þekkingu og 

reynslu á fjármagnsmarkaði. Skv. 3.mgr. 6.gr. laga nr. 87/1998 verða bæði forstjóri og 

stjórnarmenn að vera lögráða og mega þeir aldrei hafa verið sviptir forræði á búi sínu, þeir mega 

                                                 
4
 Gagnasafn Morgunblaðsins, Endurskoða þarf núverandi kerfi. 

5
 Gagnasafn Morgunblaðsins, Sameining banka- og vátryggingaeftirlits skynsamleg. 
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aldrei hafa hlotið dóm fyrir refsivert athæfi skv. hegningarlögum.  Forstjóri sér um ráðningu 

starfsmanna til stofnunarinnar.  Skv. 7gr. laga nr. 87/1998 er starfandi sérstök samráðsnefnd sem 

hefur reglulega fundi með stofnunni, þessi nefnd samanstendur af fulltrúum eftirlitsskyldra aðila 

en hefur ekki ákvörðunarvald í málefnum Fjármálaeftirlitsins.  

 

Mynd 1 - Staða Fjármálaeftirlitsins í stjórnsýslunni 

Heimild:  Fjármálaeftirlitið 

Fjármálaeftirlitið hefur skv. 2.gr. eftirlit með eftirlitsskyldri starfsemi skv. neðangreindum lista: 

1.  viðskiptabanka og sparisjóða 

2.  lánastofnanna annarra en viðskiptabanka og sparisjóða 

3.  rafeyrisfyrirtækja 

4.  vátryggingafélaga 

5.  vátryggingamiðlara 

6.  fyrirtækja í verðbréfaþjónustu 

7.  verðbréfasjóð og rekstrarfélaga verðbréfasjóða 

8.  kauphalla, skipulagðra verðbréfamarkaða og markaðstorga fjármálagerninga 
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9.  verðbréfamiðstöðva 

10. lífeyrissjóða 

11. aðila annarra en greinir í 1.tölul., sem hafa heimild til að taka við innlánum. 

Fjármálaeftirlitið leitast við að leiðbeina neytendum um þau úrræði sem þeir hafa
6
 og  vistar 

einnig Úrskurðarnefnd í vátryggingamálum sem og Úrskurðarnefnd um viðskipti við 

fjármálafyrirtæki og sér nefndunum fyrir fundaraðstöðu og almennu skrifstofuhaldi.  

Úrskurðarnefnd í vátryggingamálum fjallar um ágreining um bótaskyldu og ágreining um 

sakarskiptingu á milli vátryggingafélags og neytenda.
7
   

Úrskurðarnefnd um viðskipti við fjármálafyrirtæki fjallar um ágreining viðskiptamanna við 

lánastofnanir ásamt ágreining um yfirfærslur á milli viðskiptareikninga á milli landa.
8
 

Ábendingar neytenda, eftirlitsskyldra aðila og starfsmanna eftirlitsskyldra aðila er mikilvægur 

þáttur í eftirliti Fjármálaeftirlitsins og eru allar ábendingar skoðaðar og metið í hverju tilfelli fyrir 

sig hvort tilefni sé til nánari athugunar.  Sérstakur ábendingargluggi er á vefsíðu 

Fjármálaeftirlitsins þar sem aðilar geta sent inn ábendingu til Fjármálaeftirlitsins þá annað hvort 

undir nafni eða nafnlaust, einnig er hægt að senda tölvupóst beint á fjármálaeftirlitið eða hringja í 

svokallaðan neytendasíma þar sem hægt er að koma ábendingum og kvörtunum á framfæri við 

stofnunina.
9
 

2.2 Hlutfallsleg skipting ráðstöfunartíma Fjármálaeftirlitsins milli eftirlitsskyldra aðila 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Meðaltal 

2003-2007 

Meðaltal 

2003-

2008 

Lánastofnanir 45,2 47,3 54,8 49,9 59,0 65,2 51,2 53,6 

Vátryggingafélög og vátryggingamiðlanir 22,5 26,7 19,4 17,7 16,2 9,7 20,5 18,7 

Lífeyris- og verðbréfasjóðamarkaður 28,8 24,6 22,8 21,2 10,5 14,9 21,6 20,5 

Verðbréfamarkaður 2,7 0,4 0,7 9,8 13,4 8,2 5,4 5,9 

Ýmsir aðilar 0,8 1,0 2,3 1,4 0,9 2,0 1,3 1,4 

Tafla 1 - Hlutfallsleg skipting ráðstöfunartíma Fjármálaeftirlitsins milli eftirlitsskyldra aðila 

Heimild:  Rannsóknarskýrsla Alþingis. 

                                                 
6
 Fjármálaeftirlitið, Neytendamál og úrskurðarnefndir. 

7
 Fjármálaeftirlitið, Úrskurðarnefnd í vátryggingamálum. 

8
 Fjármálaeftirlitið, Úrskurðarnefnd um viðskipti við fjármálafyrirtæki. 

9
 Fjármálaeftirlitið, Gjallarhornið. 
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Fjármálaeftirlitið fylgist með að starfsemi ofangreindra aðila sé í samræmi við lög og reglur og 

hefur heimild til að gera athugasemdir og gefa út leiðbeinandi tilmæli um starfsemi 

eftirlitsskyldra aðila.  Skv. 1.mgr. 9.gr. laganna hefur Fjármálaeftirlitið heimild til að gera 

vettvangskannanir og getur óskað eftir upplýsingum eins og þurfa þykir.  Fari eftirlitsskyldur 

aðili ekki eftir lögum og reglum hefur Fjármálaeftirlitið heimild til að krefjast úrbóta skv. 1. og 

2. mgr. 10. gr. laga nr. 87/1998.  Sé kröfum um úrbætur ekki sinnt innan hæfilegs frests skv. 1. 

mgr. 10. gr. laga nr. 87/1998 hefur Fjármálaeftirlitið heimild til að leggja dagsektir á viðkomandi 

aðila skv. 1. mgr. 11. gr. laganna og með lögum nr. 67/2006 voru heimildir Fjármálaeftirlitsins 

styrkar enn frekar til álagningu dagsekta.  Brjóti eftirlitsskyldur aðili gegn ákvörðun 

Fjármálaeftirlitsins hefur stofnunin heimild til að beita viðkomandi aðila févíti og getur sú 

upphæð verið skv. 4. mgr. 11. gr. laga nr. 87/1998 allt frá 10.000 kr. og til 2 millj. kr.  

Fjármálaeftirlitið hefur heimild til álagningu stjórnvaldssekta skv. lögum nr. 108/2007 um 

verðbréfaviðskipti.  Þau ákvæði laga nr. 108/2007 sem varðað geta stjórnvaldssektum eru ákvæði 

um flöggunarskyldu skv. 1. og 2. mgr. 78. gr., birtingu útgefanda á upplýsingum tilkynninga skv. 

1. mgr. 87. gr., sending upplýsinga til Fjármálaeftirlitsins skv. 96. gr., tilboðsskylda skv. 1. mgr. 

100. gr., markaðsmisnotkun skv. 117. gr., innherjasvik skv. 123. gr., birting upplýsinga um 

viðskipti stjórnenda skv. 127. gr., innherjaskrá skv. 128. gr. og tilkynning innherja skv. 129. gr.  

Þess má geta að hæsta sekt sem Fjármálaeftirlitið hefur lagt á lögaðila nemur 20 millj. kr. á 

meðan að hæsta sekt sem Fjármáleftirlitið hefur lagt á einstakling nemur 1 millj. kr.
10

  Á árunum 

2003 til 2008 hefur Fjármálaeftirlitið beitt stjórnvaldssektum í 63 skipti og hafa í öllum þessum 

tilfellum verið vegna brota á ákvæðum um tilkynningaskyldu vegna viðskipta frumherja en 

hingað til hefur Fjármálaeftirlitið ekki beitt stjórnvaldssektum vegna innherjasvika eða meintrar 

markaðsmisnotkunar.
11

 

Myndin hér fyrir neðan sýnir álagningu stjórnvaldssekta frá miðju ári 2007 og til ársloka 2008 

vegna brota á lögum um vátryggingastarfsemi, lögum um fjármálafyrirtæki og lögum um 

verðbréfafyrirtæki.
12

 

                                                 
10

 Fjármálaeftirlitið, Álagning stjórnvaldssekta. 
11

 Skýrsla Rannsóknarnefndar Alþingis, 5.bindi, 16. kafli, bls. 60.  
12

 Fjármálaeftirlitið, Álagning stjórnvaldssekta. 
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Mynd 2 - Brot gegn lögum um fjármálafyrirtæki 

Heimild:  Fjármálaeftirlitið 

Gerist eftirlitsskyldur aðili, einstaklingur eða lögaðili brotlegur við þau lög og reglur sem 

Fjármálaeftirlitinu ber að framfylgja hefur Fjármálaeftirlitið tilkynningaskyldu til lögreglu sbr. 1. 

mgr. 12. gr. laga nr. 87/1998.   Frá árunum 2000 til 8. Október 2008 hefur alls 18 málum verið 

vísað til lögreglu, sjá skiptingu á milli ára á mynd hér fyrir neðan.
13

 

 

Mynd 3 - Fjöldi mála frá FME til lögreglu 

Heimild:  Rannsóknarskýrsla Alþingis 

                                                 
13

 Skýrsla Rannsóknarnefndar Alþingis, 5.bindi, 16. kafli, bls. 65. 
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Eftirlit með vátryggingamarkaði er skv. lögum nr. 60/1994 um vátryggingastarfsemi og er sú 

starfsemi sem fellur undir þessi lög háð starfsleyfi.  Skv. I. kafla, 2. gr. laga nr. 60/1994 eru það 

eftirfarandi aðilar sem mega reka vátryggingastarfsemi hér á landi:  Hlutafélög og gagnkvæm 

félög sem hafa skv. 26. gr. hafa starfsleyfi hér á landi, erlend vátryggingafélög með starfsleyfi í 

heimaríki, sbr. 64. og 65. gr. og eru með aðalstöðvar sínar á Evrópsku efnahagssvæði, sama 

gildir um erlend vátryggingafélög með aðalstöðvar í Sviss og vátryggingafélög með aðalstöðvar í 

Færeyjum, önnur erlend vátryggingafélög sem eru með aðalstöðvar sínar utan Evrópska 

efnahagssvæðisins geta fengið leyfi skv. 71. gr. til að reka útibú hér á landi.  Er lögunum ætlað 

að tryggja grundvöll fyrir starfsemi á vátryggingamarkaði sem og vernda rétt vátryggingataka. 

Allir starfsmenn Fjármálaeftirlitsins þar með talin forstjóri og aðstoðar forstjóri og aðrir 

sérfræðingar sem starfa á vegum Fjármálaeftirlitsins eru bundnir þagnarskyldu skv. 1. mgr. 13. 

gr. laga nr. 87/1998 og mega ekki skýra óviðkomandi aðilum frá viðskiptum eða rekstri 

eftirlitsskyldra aðila nema dómari úrskurði að veita skuli upplýsingarnar fyrir dómi eða lögreglu 

og helst þagnarskyldan þó látið sé af starfi. 

Fjármálaeftirlitið starfar einnig skv. lögum nr. 99/1999 sem fjallar um greiðslu kostnaðar við 

opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi.  Eftirlitsskyldir aðilar greiða gjald fyrir opinbert eftirlit 

með fjármálastarfsemi og sér stofnunin sjálf um að innheimta þau gjöld.  Gjöldin ákvörðuð skv. 

5.gr. laga nr. 99/1999 og má nefna sem dæmi að skv. 1.mgr. 1.tölul. 5.gr. skuli viðskiptabankar, 

sparisjóðir, lánafyrirtæki og rafeyrisfyrirtæki greiða hlutföll af eignum en sú upphæð getur aldrei 

orðið lægri en 600.000 kr. Skv. 1.mgr. 3.tölul. laga nr. 99/1999 greiða vátryggingafélög 0,353% 

af bókfærðum iðgjöldum en sú upphæð getur aldrei orðið lægri en 600.000 kr.  Nánari 

upplýsingar um gjaldskylda aðila, álagningastofn og álagt gjald má finna í 5.gr. laga nr. 99/1999. 

Skv. 1. mgr. 2. gr. laga nr. 99/1999 lög um greiðslu kostnaðar við opinbert eftirlit með 

fjármálastarsemi skal Fjármálaeftirlitið gefa efnahags- og viðskiptaráðherra skýrslu um áætlaðan 

kostnað næsta árs fyrir 1. júlí hvert ár.  Sé áætlað að af starfsemi Fjármálaeftirlitsins verði 

rekstrarafgangur eða rekstrartap skal taka tillit til þess þegar ákvörðun verður tekin til 

eftirlitsgjalds næsta árs skv. 1. mgr. 3. gr. laga nr. 99/1999.  Skv. 2. mgr. 3. gr. laganna er 

endanlegt ákvörðunarvald um rekstrartekjur Fjármálaeftirlitsins í höndum Alþingis þar sem 

efnahags- og viðskiptaráðherra skal leggja frumvarp fyrir Alþingi sé ástæða til að breyta 

álagningu eftirlitsgjalds verði rekstrartap af starfseminni.  
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Fjármálaeftirlitið tók í notkun rafrænt skýrsluskilakerfi til að taka á móti reglubundnum skýrslum 

frá eftirlitsskyldum aðilum en Fjármálaeftirlitið tekur á móti um 4.000 reglubundnum skýrslum 

frá eftirlitsskyldum aðilum á ári.  Markmið rafræna kerfisins er að auka öryggi, bæta yfirsýn, 

auðvelda gagnaúrvinnslu, spara vinnu við flokkun, skráningu og skönnun sem og minnka 

pappírsnotkun
14

.  Reglubundnar skýrslur eru nýttar til greiningar og áhættumats eða markaði í 

heild.  Skili eftirlitsskyldur aðili ekki af skýrslum á tilskyldum tíma hefst undirbúningur 

dagsektarferlis, á árunum 2002 – 2008 var beitt heimild til dagssekta alls 84 sinnum og má sjá á 

myndinni hér fyrir neðan skiptingu á milli ára.
15

  

 

Mynd 4 - Álagning dagsekta 

Heimild:  Rannsóknarskýrsla Alþingis. 

 Fjármálaeftirlitið sinnir eftirliti sínu meðal annars með því að fara í vettvangsathuganir en þær 

fela í sér að starfsmenn Fjármálaeftirlitsins fara í heimsóknir til fjármálafyrirtækja þar sem er 

reynt að leggja raunhæft mat á fjárhagsstöðu viðkomandi fyrirtækis, þetta er gert með því að gera 

úttekt ýmist á einstökum þáttum starfseminnar eða heildarúttekt á allri starfsemi fyrirtækisins.
16

 

Skýr stefnumótun Fjármálaeftirlitsins byggir á markmiðum, gildum og framtíðarsýn og hefur 

Fjármálaeftirlitið fjögur eftirfarandi gildi að leiðarljósi í starfi sínu, þau eru: 

                                                 
14

 Fjármálaeftirlitið, Íslenskur fjármálamarkaður Ársskýrsla 2007, bls. 6. 
15

 Skýrsla Rannsóknarnefndar Alþingis, 5. bindi, kafli 16, bls. 58. 
16

 Skýrsla Rannsóknarnefndar Alþingis, 5. bindi, kafli 16, bls. 83. 
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„Fagmennska, Árangur, Skilvirkni og Traust: 

Fagmennska 

FME kannar mál á hlutlægan hátt til að komast að réttri niðurstöpu 

Árangur 

FME sýnir frumkvæði, leysir úr málum og hefur áhrif 

Skilvirkni 

FME gætir hagkvæmi í starfsemi sinni 

Traust 

FME er þekkt fyrir gæði og áreiðanleika“
17

 

Fjármálaeftirlitið hefur að auki sett framtíðarsýn og stefnu Fjármálaeftirlitsins sem er 

eftirfarandi: 

„Framtíðarsýn FME 

Öflugur fjármálamarkaður er þjóðfélagslega mikilvægur. Á næstu árum má búast við örum 

breytingum, frekari vexti og aukinni alþjóðavæðingu. FME vill hafa jákvæð áhrif á þróun 

markaðarins og stuðla að traustri fjármálastarfsemi. Til þess þarf skýra stefnu, skilvirka 

innri ferla, hæft starfsfólk og fyrirmyndar upplýsingakerfi. FME ætlar sér: 

 Að vera mótandi og stuðla að traustri fjármálastarfsemi. 

 Að vera þekkt fyrir fagmennsku, áreiðanleika og árangur. 

 Að njóta virðingar og trausts. 

 Að vera góður og eftirsóknarverður vinnustaður. 

 Að gera gagnaskil og bréfaskipti við eftirlitsskylda aðila rafræn. 

Stefna FME  

Fjármálaeftirlitið hefur sett fram stefnu þar sem sett eru fram markmið og unnið er að tíu 

meginaðgerðum til þess að ná settum markmiðum. 

FME nýtir hugmyndafræði Stefnumiðaðs árangursmats (Balanced Scorecard) til þess að 

útfæra og miðla stefnu eftirlitsins, setja fram markmið og sýna fram á verðmæti með 

árangursmælingum. Stefnumörkunin og árangursstjórnunin er hugsuð til að auka árangur, 

skerpa sýn eftirlitsins og forgangsraða verkefnum.   

Í þessum tilgangi hefur FME gert stefnukort þar sem meginmarkmið eru sett fram í fjórum 

grunnstoðum, þ.e. fjármál, starfsmenn/þekking, innri ferli og virði-áhrif. 

                                                 
17

 Upplýsingar af vefsíðu Fjármálaeftirlitsins, Stefnumótun. 
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Mynd 5 - Stefnukort Fjármálaeftirlitsins 

Heimild: Fjármálaeftirlitið 

Auk stefnukorts hefur verið gert skorkort þar sem markmiðin eru útfærð nánar og 

mælikvarðar þróaðir fyrir hvert markmið. “ 

Umræða um gagnsæi í starfsemi Fjármálaeftirlitsins hefur verið mikil undanfarið og hefur 

heimild Fjármálaeftirlitsins til að greina opinberlega frá niðurstöðum athuganna sinna skv. lögum 

nr. 31/2005 sem eru lög um breytingu á lögum um verðbréfaviðskipti nr. 33/2003 verið útvíkkuð 

töluvert með gildistöku nýrra laga nr. 20/2009 sem samþykkt vor á Alþingi þann 17. mars 2009 

og eru lög um breytingu á lögum um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, nr. 87/1998 og lög 

um verðbréfaviðskipti, nr. 108/2007.  Skv. 1. gr. laga nr. 20/2009 kemur ný gr. á eftir 9. gr. laga 

nr. 87/1998 sem verður 9. gr. a, Gagnsæi í störfum Fjármálaeftirlitsins og veitir þessi nýja grein 

sem byggð er á Evróputilskipunum, Fjármálaeftirlitinu heimild til að birta opinberlega 

niðurstöður sínar í málum og athugasemdum sem byggðar eru á þessum lögum svo lengi sem 

birting þeirra stefnir hagsmunum fjármálamarkaðarins ekki í hættu og veldur ekki þeim sem eiga 

hlut að máli tjóni sem ekki gæti talist í eðlilegu samræmi við umrætt brot.
18

   

Fjármálaeftirlitið er í samstarfi við ýmsar nefndir og sérfræðihópa og á Fjármálaeftirlitið og er 

fyrirkomulagið með þeim hætti að annaðhvort fylgist Fjármálaeftirlitið með störfum þessara 

nefnda og sérfræðihópa eða það á fulltrúa sem sækja reglulega fundi, yfirleitt er aðeins einn 

fulltrúi á hverjum fundi þó fleiri starfsmenn kunni að fylgjast með störfum viðkomandi nefndar 

eða hóps.  Hér fyrir neðan er list yfir þátttöku Fjármálaeftirlitsins í erlendu samstarfi í sept. 2008. 
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 Fjármálaeftirlitið, Gegnsæisstefna Fjármálaeftirlitsins. 
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Mynd 6 - Listi fyrri þátttöku FME í erlendi samstarfi 

Heimild:  Fjármálaeftirlitið 

 

2.3 Skipurit Fjármálaeftirlitsins 

Starfsmenn Fjármálaeftirlitsins eru í dag alls 76 skv. nýlega uppfærðum lista yfir starfsmenn á 

skrifstofu stofnunarinnar
19

 en á árunum 2002 til 2008 var fjöldi starfsmanna á bilinu 36 til 62 en 

fámennast var árin 2004 og 2005 þar sem starfsmannafjöldi fór niður í 32, sjá nánar á myndinni 

hér að neðan.  Í kjölfar bankahrunsins í október 2008 jókst fjöldi sérfræðinga sem var við störf 

hjá stofnunninni umtalsvert en voru það mestmegnis sérfræðingar sem réðust í afmörkuð 

verkefni tengd bankahruninu og eru þeir í flestum tilfellum ekki við störf hjá Fjármálaeftirlitinu í 

dag. 
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 Starfsmaður Fjármálaeftirlitsins (munnleg heimild, dags. 23. apríl 2010). 
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Mynd 7 - Starfsmannafjöldi FME 2002 – 2008 

Heimild:  Rannsóknarskýrsla Alþingis 

 

Starfsemi Fjármálaeftirlitsins er skipt niður á fjögur megin eftirlitssvið sem eru lánasvið, 

vátryggingasvið, verðbréfasvið og lífeyris- og verðbréfasjóðasvið, að auki er stoðsvið sem 

skiptist niður í þrjú svið sem eru rekstur og fjármál, upplýsingatæknisvið og mannauðsmál, til 

viðbótar bætast svo við tvö ný svið sem eru svið réttarreikningsskila og svið yfirlögfræðings.   

 
Mynd 8 - Skipurit Fjármálaeftirlitsins 

Heimild:  Fjármálaeftirlitið 
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2.3.1 Lánasvið 

Lánasvið er eitt stærsta svið Fjármálaeftirlitsins og eru þar starfandi 24 manns.  Lánasvið hefur 

eftirlit með bönkum, sparisjóðum og öðrum lánastofnunum skv. lögum nr. 161/2002, lögum nr. 

95/2008 og lögum nr. 22/1991.  

2.3.2 Vátryggingasvið 

Á vátryggingasviði eru starfandi 8 manns og hefur vátryggingasvið eftirlit með 

vátryggingafélögum og vátryggingamiðlurum skv. lögum nr. 60/1994. 

2.3.3 Verðbréfasvið  

Á verðbréfasviði eru starfandi 14 manns og hefur verðbréfasvið eftirlit með fyrirtækjum í 

verðbréfaþjónustu, kauphalla, skipulagðra verðbréfamarkaða, markaðstorga fjármálagerninga og 

verðbréfamiðstöðva skv. lögum nr. 161/2002, lögum nr. 191/1997 og lögum nr. 34/1998. 

2.3.4 Lífeyris- og verðbréfasjóðasvið 

Á lífeyris- og verðbréfasjóðasviði eru starfandi 10 manns og hefur þetta lífeyris- og 

verðbréfasjóðasvið eftirlit með lífeyrissjóðum, verðbréfasjóðum og rekstrarfélögum 

verðbréfasjóða skv. lögum nr. 161/2002, lögum nr. 30/2003 og lögum nr. 129/1997. 

2.3.5 Rekstur og fjármál 

Á sviði reksturs og fjármála eru starfandi 14 manns og eru verkefni þessa sviðs fjölbreytt og eru 

á því sviði forstjóri, aðstoðarforstjóri, fjármálastjóri, rekstrarstjóri, mannauðsstjóri, ritarar, 

starfsmenn í skráningu og móttöku ganga, bókasafnsfræðingur, öryggisfulltrúi, fjölmiðla- og 

upplýsingafulltrúi og annað skrifstofufólk. 

2.3.6 Upplýsingatækni 

Á sviði upplýsingatækni eru starfandi 5 manns og stendur til að stækka þetta svið enn frekar.
20

 

Upplýsingatæknisvið sér um rekstur og viðhald tölvukerfa sem og gagnagrunna stofnunarinnar. 

2.3.7 Yfirlögfræðingur 

Á sviði yfirlögfræðings er 1 starfsmaður en það stendur til að fjölga á því sviði og hefur nýlega 

verið auglýst til umsóknar staða yfirlögfræðings.
21
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 Upplýsingar frá starfsmanni Fjármálaeftirlitsins. 
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2.3.8 Réttarreikningsskil 

Réttarreikningsskilasvið er nýtt svið innan Fjármálaeftirlitsins og hefur í dag yfir að ráða einum 

starfmanni en til stendur að bæta fleirrum við á næstu mánuðum.
22

 

 

Mynd 9 - Fjöldi starfsmanna FME á hverju sviði í apríl 2010 

Heimild:  Fjármálaeftirlitið 

2.4 Starfsemi Seðlabanka Íslands 

Skv. 1. gr. laga nr. 36/2001 er Seðlabanki Íslands er sjálfstæð stofnun í eigu ríkisins og ber 

ríkissjóður ábyrgð á skuldbindingum stofnunarinnar skv. 1. mgr. 1. gr. laga nr. 35/2001.   

Seðlabankinn hefur þau meginverkefni skv. 4. gr. laga nr. 36/2001 að stuðla að stöðugu verðlagi, 

varðveita gjaldeyrisvarasjóð, stuðla að virku og öruggu fjármálakerfi, stuðla að öruggu 

greiðslukerfi í landinu og við útlönd.  Seðlabankinn hefur skv. 5. gr. laganna einkarétt til þess að 

gefa út peningaseðla og mynt.   

Seðlabankinn tekur við innlánum innlánsstofnanna skv. 6. gr. laga nr. 36/2001 en til 

innlánsstofnanna teljast viðskiptabankar, sparisjóðir, útibú erlendra innlánsstofnana, stofnanir og 

félög sem mega skv. lögum taka á við innlánum frá almenningi til ávöxtunar og geymslu ásamt 

lánastofnunum og fyrirtækjum í verðbréfaþjónustu.  Skv. 1. mgr. 6. gr. laga setur Seðlabankinn 

nánari reglur skv. rgl. 540/2007 um hvaða lánastofnunum öðrum en innlánsstofnunum sé heimilt 

að eiga innistæður í Seðlabanka Íslands.  Seðlabankanum er skv. 11. gr. laga nr. 36/2001 heimilt 
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 Upplýsingar frá starfsmanni Fjármálaeftirlitsins. 
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 Upplýsingar frá starfsmanni Fjármálaeftirlitsins. 
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að ákveða að lánastofnanir sem og verðbréfasjóðir skuli eiga fé á bundnum reikningi í 

bankanum.  Seðlabankanum er heimilt skv. 12. gr. laga nr. 36/2001 að setja reglur um lágmark 

eða meðaltal lauss fjár lánastofnanna og ber Seðlabankanum ætið að hafa umráð yfir til að mæta 

hugsanlegum greiðsluskuldbindingum á ákveðnu tímabili skv. 4. gr. laganna.  Seðlabankanum er 

skv. 13. gr. laga nr. 36/2001 heimilt að setja lánastofnunum reglur skv. rgl. 707/2009 um 

gjaldeyrisjöfnuð þar sem í gjaldeyrisjöfnuði skulu fyrir utan gengisbundnar eignir vera 

skuldbindingar og kröfur sem eru tengdar erlendum gjaldmiðlum sem ekki eru innan efnahags 

svo sem valréttarsamninga og framvirka samninga. 

Fjármagnshreyfingar og gjaldeyrisviðskipti vegna inn- og útflutnings vöru og þjónustu eiga að 

vera óheft skv. 2. gr. laga um gjaldeyrismál nr. 87/1992 en í lögunum eru þó ýmsar 

undantekningar sem tilgreindar eru sérstaklega. 

Skv. 1. mgr. 21. gr. laga nr. 36/2001 fer Seðlabankinn með fjárhagsleg samskipti við 

Alþjóðagjaldeyrissjóðinn fyrir hönd ríkisins skal einn maður og annar til vara skipaður af 

forsætisráðherra til að taka sæti í sjóðsráði Alþjóðagjaldeyrissjóðsins.  Að auki er Seðlabankinn 

er í samstarfi við ýmsar alþjóðlegar stofnanir má þá nefna sem dæmi Alþjóðagreiðslubankann í 

Basel og Efnahags- og framfarastofnunina (OECD).
23

 

Innra skipulag á starfsemi Seðlabankans er með þeim hætti að meginsviðin eru 6 auk innri 

endurskoðunar og eru þau samkvæmt ársskýrslu Seðlabanka Íslands árið 2008 eftirfarandi: 

2.4.1 Skrifstofa bankastjórnar 

Á skrifstofu bankastjórnar eru starfsmenn 13 og eru megin verkefni á því sviði að annast almennt 

skrifstofuhald bankastjórnar, sjá um kynningarstarfsemi og upplýsingamiðlun fyrir bankann, 

ritstýra ársskýrslu og vefsíðu Seðlabankans, að auki eru ýmis tilfallandi verkefni er varða 

samskipti við erlenda aðila aðra en þá sem snúa að fjármálaviðskiptum. 

2.4.2 Alþjóða- og markaðssvið 

Á alþjóða- og markaðssviði eru 15 starfsmenn og eru megin verkefni sviðsins að hafa umsjón 

með innlendum peninga- og gjaldeyrismarkaði, sjá um viðskipti við fjármálastofnanir bæði 

innlendar sem og erlendar, sjá um vörslu og ávöxtun gjaldeyrisforða Seðlabankans, sjá um 

lánamál ríkissjóðs, ríkisábyrgðarsjóð og endurlán ríkissjóðs. 
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2.4.3 Bókhaldssvið 

Á bókhaldssviði eru starfandi 12 manns sem sjá um færslu bókhalds fyrir Seðlabankann og 

Grænlandssjóðs sem bankinn hefur í vörslu sinni ásamt Tryggingasjóði innistæðueigenda og 

fjárfesta, bókhald yfir innlausn spariskírteina, erlend lán ríkissjóð, umsjón með SWIFT-kerfi 

bankans, greiðslur fyrir Seðlabankann, ríkissjóð sem og önnur ríkisfyrirtæki. 

2.4.4 Fjármálasvið 

Á fjármálasviði er um 15 starfsmenn en fjármálasvið skiptist í fjármálakerfi sem sér um 

greiningu á fjármálafyrirtækjum og uppbyggingu á fjármálakerfinu, greiðslukerfi sem hefur 

umsjón með greiðslu- og uppgjörskerfum, viðbúnað sem þróar gerð álagspróf og fjárhirslur sem 

annast útgáfu seðla og mynta og sér um meðferð þeirra.   

2.4.5 Hagfræðisvið 

Á hagfræðisviði eru starfandi 16 manns og er hlutverk þeirra fólgið í rannsóknum á sviði 

efnahags- og peningamála, framkvæma verðbólgu- og þjóðhagsspár, taka þátt í að móta gengis- 

og peningastefnu, sér um að greina þróun bæði innlendra sem og erlendra efnahags- og 

peningamála, einnig er það hagfræðisviðið sem hefur yfirumsjón með útgáfu ýmissa rita fyrir 

hönd bankans svo sem Hagvísa, Fjármálastöðugleika ofl. 

2.4.6 Rekstrarsvið 

Á rekstrarsviði eru starfandi 31 manns og sér þetta svið um rekstur og umsýslu eigna sem og 

lausafjármuna bankans, innkaup og öryggismál, útgjaldaeftirlit, gerð rekstraráætlana, 

starfsmannahald og launamál og ýmislegt fleira er viðkemur starfsemi innanhúss. 

2.4.7 Upplýsingasvið 

Á upplýsingasviði eru 20 manns og sér það svið um úrvinnslu, öflun og skráningu þeirra 

tölufræðilegu gagna, rekstur tölukerfis, rekstur gagnagrunna. 

2.4.8 Endurskoðun 

Tveir eru starfandi við endurskoðun og eru þeir ráðnir af bankaráði en ekki bankastjórn og sjá 

þeir um innri endurskoðun og innra eftirlit bankans. 
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Mynd 10 - Fjöldi starfsmanna Seðlabankans 

Heimild:  Seðlabanki Íslands, Ársskýrsla 2008. 

Upplýsingar um fjölda starfsmanna eftir sviðum fengust úr ársskýrslu Seðlabankans fyrir árið 

2008 en í ársskýrslunni fyrir árið 2009 kemur ekki fram fjöldi starfsmanna eftir sviðum heldur 

einungis heildarfjöldi starfsmanna sem eru 135 að tölu og hafði þeim þá fjölgað um 11 frá árinu 

2008.
24

 

2.5 Samstarf Fjármálaeftirlitsins og Seðlabanka Íslands 

Fjármálaeftirlitið og Seðlabanki íslands eru með samstarfssamning sín á milli sem er í samræmi 

við 4.mgr. 15.gr. laga nr. 87/1998 sem varðar opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi og 35.gr. 

laga nr.  36/2001 sem fjallar um Seðlabanka íslands. 

Markmiðið með þessum samningi er að verkaskipting beggja aðila sé skýr gagnvart hver öðrum 

sem og almenningi og aðilum á fjármálamarkaði.  Vinnubrögð beggja aðila verða að vera 

samræmd og á samningurinn að koma í veg fyrir tvíverknað, óhagræði og einnig lágmarka 

kostnað í starfsemi beggja aðila.  Mikilvægt er að upplýsingaflæði á milli beggja aðila sé eins og 

best verði á kosið þegar vísbendingar eru um erfiðleika á fjármálamarkaði. 

Verkskipting þessar stofnanna er með þeim hætti að Fjármálaeftirlitið á að sjá um opinbert eftirlit 

með fjármálastarfsemi skv. lögum nr. 87/1998 og er eitt af meginmarkmiðum þess að hafa eftirlit 
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með fjárhagslegri stöðu einstakra fjármálafyrirtækja hér á landi. Meginmarkmið Seðlabanka 

Íslands er að hafa eftirlit með fjármálastöðugleika, stuðla að stöðugu verðlagi sbr. 3.gr. laga nr. 

36/2001, varðveita gjaldeyrisvarasjóð sbr. 4gr. laga nr. 36/2001 og sjá til þess að það sé öruggt 

greiðslukerfi í landinu og við útlönd.  

Seðlabankinn hefur yfirsýn og eftirlit með starfsemi greiðslu- og uppgjörskerfa á meðan 

Fjármálaeftirlitið fylgist með áhættu eftirlitsskyldra aðila sem eru innan greiðslukerfanna og á að 

tryggja að eftirlitsskyldir aðilar fari eftir lögum og reglum sem um kerfin gilda.  Bæði 

Seðlabankinn og Fjármálaeftirlitið hafa sameiginlega viðlagsáætlun vegna greiðslu- og 

uppgjörskerfanna. 

Í frumvarpi til laga sem var lagt fyrir á 126. Löggjafarþingi 200 – 2001 um Seðlabanka Íslands 

og varð síðar að lögum nr. 36/2001 segir eftirfarandi: 

„Áherslan á virkt og öruggt fjármálakerfi er í samræmi við þá auknu áherslu, sem lögð er á 

það í seðlabönkum flestra landa, að stuðla að öryggi fjármálakerfisins, þ.e. að tryggja 

fjármálastöðugleika.  Þetta er vaxandi viðfangsefni í Seðlabanka Íslands og nauðsynlegt 

þykir að kveða sérstaklega á um það í lögunum.  Í þessu felst ekki að bankinn feti sig inn á 

verksvið Fjármálaeftirlitsins.  Fjármálaeftirlitið hefur því hlutverki að gegna sem skilgreint 

er í lögum um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi.  Það byggist m.a. á því að fylgjast með 

því að stofnanir sem sæta eftirliti Fjármálaeftirlitsins starfi í samræmi við lög og reglur sem 

um starfsemina gilda.  Athygli Seðlabankans beinist ekki að þessu og síður að einstökum 

stofnunum en verkefni Fjármálaeftirlitsins.  Seðlabankinn beinir fyrst og fremst sjónum að 

hinu þjóðhagslega umhverfi fjármálakerfisins og að fjármálakerfinu í heild, styrk þess og 

veikleikum.  Bankinn leitast við að stuðla að öryggi fjármálakerfisins.“
25

 

Reglulegir fundir eru haldnir með forstjóra Fjármálaeftirlitsins og bankastjórn Seðlabankans þar 

sem farið er yfir ástand  fjármálamarkaðarins og skipast þessar stofnanir á upplýsingum þær búa 

yfir og sem geta nýst við starfsemi stofnananna.  Einnig skal fjallað um afkomu og þróun 

fyrirtækja á fjármálamarkaði og þá sér í lagi þeirra fyrirtækja sem eiga viðskipti við 

Seðlabankann.   

Hafi Fjármálaeftirlitið grunsemdir um bresti í fjárhagslegri stöðu hjá þeim eftirlitsskyldu aðilum 

sem eru hlutfallslega stórir á markaði og eru í viðskiptum við Seðlabanka Íslands ber 
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Fjármálaeftirlitinu skylda til að upplýsa bankastjórn Seðlabankans um  grunsemdir sínar og hefur 

Seðlabankinn sömu skyldu að gegna gagnvart Fjármálaeftirlitinu.  Mjög mikilvægt er að góð 

upplýsingamiðlum sé á milli Fjármálaeftirlitsins og Seðlabankans.   

Skv. endurnýjuðum samstarfssamningi Fjármálaeftirlitsins og Seðlabankans frá 3. Október 2006 

skulu vera sameiginlegar viðlagaæfingar annað hvert ár.  Þann 25. janúar 2007 fór fram 

viðlagaæfing fyrir greiðslukerfi og var það í fyrsta sinn sem slík æfing var haldin en hún gekk út 

á að láta reyna á samskipti aðila við ákvarðanatöku og voru þátttakendur Seðlabanki Íslands, 

Reiknistofa Bankanna, Fjölgreiðslumiðlun og Fjármálaeftirlitið.  Kemur fram á bls. 75 í riti 

Seðlabankans „Fjármálastöðugleiki 2007“ að æfingin hafi gengið vel og ákveðið hafi verið að 

samskonar viðlagaæfingar yrðu framvegis hluti af reglubundu starfi Seðlabankans 

Í Fjármálastöðugleika 2008 á bls. 6-7 kemur fram að Seðlabankinn telji að fjármálakerfi Íslands 

sé í meginatriðum traust, ársreikningar fyrir árið 2007 sýni að bankakerfið sem og önnur íslensk 

fjármálafyrirtæki uppfylli þær kröfur sem til þess séu gerðar varðandi eiginfjárstöðu, arðsemi og 

lausafjárstöðu og kemur einnig fram að álagspróf sem framkvæmd hafa verið af 

Fjármálaeftirlitinu og Seðlabankanum staðfesti þetta.  
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3 Mismunandi líkön af fjármálaeftirliti 

Í Evrópu er aðallega um að ræða þrjú mismunandi líkön af skipulagi fjármálaeftirlits og er þá 

svokallað „Single“ eða samþætt líkan þar sem eftirlit með lánamarkaði, lífeyris- og 

verðbréfasjóðum, verðbréfamarkaði og vátryggingamarkaði er í einni eftirlitsstofnun.  Svo er 

„Twin Peaks“ eða tveggja stoða líkan þar sem eftirlit með verðbréfamarkaði sem og 

fjárhagseftirlit (e. Prudential regulation) er sér og svo eru sett saman eftirlit með lánamarkaði, 

lífeyris- og verðbréfasjóðum og vátryggingafélögum.  Þriðja líkanið er „Sectoral model“ þar sem 

eftirlit er aðskilið eftir mörkuðum.  Einnig er misjafnt hvort seðlabanki í viðkomandi landi er 

sjálfur með fjármálaeftirlitið á sinni könnu eða hvort fjármálaeftirlitið og seðlabankinn er sitthvor 

stofnunin.  Ekki eru allir sammála um hvaða líkan er heppilegast sýnir taflan 2, fyrirkomulag 

fjármálaeftirlits í Evrópu.  Tekið skal fram að Fjármálaeftirlitið á Íslandi byggir á „Single 

líkaninu og hefur gert það síðan í janúar 1999 þegar það var aðskilið Seðlabankanum en á milli 

Fjármálaeftirlitsins og Seðlabankans er skýr verkaskipting og er í gildi samstarfssamningur á 

milli þessara tveggja sem var endurskoðaður og samþykktur þann 3. október 2006 þar sem skýrt 

er kveðið á um ábyrgðir hvors aðila, sameiginlega reglubundna fundi, sem og upplýsingaskyldu 

til hvors annars. 

Undanfarin 30 ár hefur það færst í aukana að eftirlitsstofnanir á fjármála-, vátrygginga- og 

verðbréfamarkaði sameinist í eina eftirlitsstofnun og má sjá á myndinni hér fyrir neðan þróun 

hinna ýmsu landa í þá áttina og svo töflu yfir fyrirkomulag fjármálaeftirlita í Evrópu. 

 

Tafla 2 - Alþjóðleg þróun fjármálaeftirlits í eitt samþætt eftirlit 

Heimild:  Aerdt Houben - Head Supervisory Strategy department - De Nederlansche Bank 

Eins og fram kemur á þessari mynd reið Singapore á vaðið með sameinuðu fjármálaeftirliti árið 

1971 en það var svo ekki fyrr en 1985 að Noregur gerði slíkt hið sama og hafa svo fleiri lönd 
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bæst í hópinn smám saman og fylgdu svo hin norðurlöndin í kjölfarið á tiltölulega stuttum tíma 

fyrir utan Finnland en Danmörk sameinaði sín eftirlit árið 1988, Svíþjóð 1992 og svo Ísland 

1999. 

    Eftirlits verkefni Fjármálaeftirlits eða Seðlabanka 

 Seðlabanki 
hefur umsjón 

með 
fjármálaeftirliti 

Seðlabanki 
er í beinum 

tengslum við 
fjármálaeftirlit 

Lána-
markaður 

Lífeyris- 
og 

verðbréfa-
sjóðir 

Vátrygginga-
markaður 

Verðbréfa-
markaður 

Eftirlit 
með 

viðskipta-
háttum 

Neytenda-
eftirlit 

Austurríki  x x x x x x x 

Belgía   x x x x x x 

Búlgaría x  x x x x  x 

Kýpur x  x  x x  x 

Tékkóslóvakía x  x x x x x x 

Danmörk   x x x x x x 

Eistland   x x x x x x 

Finnland  x x x x x x x 

Frakkland  x x x  x  x 

Þýskaland  x x x x x x x 

Grikkland x  x x  x x  

Ungverjaland   x x x x x x 

Ísland   x x x x x x 

Írland x  x x x x x x 

Ítalía x  x x    x 

Lettland   x x x x  x 

Litháen x  x x  x  x 

Lúxemborg   x x x x  x 

Malta   x x x x x x 

Holland x  x x x   x 

Noregur   x x x x x x 

Pólland   x x x x x x 

Portúgal x  x x x x  x 

Rúmenía x  x x x x   

Slóvakía x  x x x x x x 

Slóvenía x  x x x x  x 

Spánn x  x  x   x 

Svíþjóð   x x x x  x 

Bretland   x x  x x x 

Þar sem hólfin eru lituð er haft eftirlit með viðkomandi starfsemi í sér eftirlitsstofnun 

Tafla 3 - Fyrirkomulag fjármálaeftirlits í Evrópu 

Heimild:  Fjármálaeftirlitið - Innanhús vinnuskjal 

3.1 „The Single“ líkan af fjármálaeftirliti 

Í smærri löndum hefur verið töluvert um að fjármálaeftirlit séu í einni stofnun sem er þá byggt á 

„The Single financial authority (SFA) model“ og má nefna sem dæmi lönd eins og Ísland, 

Eistland, Malta ofl (sjá töflu 2). 

Helstu kostir við að hafa fjármálaeftirlit í einni stofnun eru þeir að áhættugreining virðist 

fljótvirkari heldur en þegar fjármálaeftirliti eru skipt í aðskilin upp í eftirlit, meiri hætta er á að 

mikilvægar upplýsingar glatist á milli eftirlitsstofnanna og berist ekki á milli eftirlita eins og þörf 

er á.  Það er mun hagkvæmara að reka fjármálaeftirlit í einni stofnun heldur en mörgum þar sem 

yfirbygging eins og húsnæði, skrifstofufólk, tækni- og tölvufólk, bókasafn, tækjabúnaður ofl 
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nýtist betur sé allt eftirlit í einni stofnun og því fjárhagslega hagkvæmt að það sé ein yfirbygging 

fyrir öll eftirlit frekar en sér fyrir nokkrar stofnanir.  Eins má nefna að betri nýting verður á 

kröftum sérhæfðra sérfræðinga þar sem auðveldara er að safna saman sérfræðingum á 

mismunandi sviðum til að vinna sérhæfð verkefni þegar þess er þörf og nýtist því þekking og 

reynsla starfsmanna betur yfir heildina.  Eftirlitsskyldir aðilar þurfa aðeins að svara til einnar 

stofnunar í stað nokkurra.  Minni líkur eru á því að mikilvæg málefni lendi á milli stofnanna ef 

upp kemur vafi um hjá hvaða stofnun málefnið á heima. 

Helstu ókostir við að hafa Fjármálaeftirlit í einni stofnun eru meðal annars að sé allt eftirlit í 

einni stofnun gæti stofnunin talist of valdamikil.  Hætt er við hagsmuna árekstrum þar sem 

stofnunin hefur það verkefni að fara með fjárhagseftirlit á sama tíma og hún hefur líka eftirlit 

með viðskiptaháttum, eitt af megin markmiðum fjárhagseftirlits er að fylgjast með greiðsluhæfi 

fyrirtækja á meðan eftirlit með viðskiptaháttum snýr mikið til að neytendum.
26

 

3.2 „The Twin Peaks“ líkan af fjármálaeftirliti 

Í Twin Peaks módeli eða tveggja stoða líkani af fjármálaeftirliti er fyrirkomulagið með þeim 

hætti að fjárhagseftirlit er í sér stofnun og eftirlit með viðskiptaháttum er í annarri stofnun.  Í 

mörgum tilfellum er þá fjárhagseftirlitið staðsett innan Seðlabanka viðkomandi lands eins og er 

td í Hollandi.  Það eru kostir og gallar við tveggja stoða líkan og má meðal annars nefna að með 

því að hafa tveggja stoða líkan eru að þar eru skýr skil á milli markmiða, ábyrgðar og helstu 

verkefna hvors eftirlits fyrir sig, það eru minni líkur á að annaðhvort fjárhagseftirlitið eða eftirlit 

með viðskiptaháttum verði ráðandi séu þessi eftirlit í aðskildum stofnunum.  Hvor stofnun fyrir 

sig getur ráðið til sín starfsfólk sérhæft í þeirri starfsemi sem stofnunin hefur eftirlit með.
27

 

3.3 „The Sectoral“ líkan af fjármálaeftirliti  

The Sectoral model er í raun hefðbundið eftirlit sem skipt er í stofnanir eftir viðfangsefnum og 

má þá taka sem dæmi Ítalíu þar sem vátryggingaeftirlit er í sér, eftirlit með verðbréfamarkaði er í 

sér og eftirlit með viðskiptaháttum er einnig sér en eftirlit með bönkum og lífeyrissjóðum er 

innan Seðlabanka Ítalíu.  Hver eftirlitsstofnun fyrir sig er með sérhæfingu á sínu sviði og getur 

einbeitt sér óhindrað að þeim verkefnum sem að hvorri stofnun snýr.   
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Það getur þó verið mjög kostnaðarsamt að reka eftirlitin öll í sitthvoru lagi þar sem kostnaður við 

húsnæði og alla umgjörð utan um starfsemina eins skrifstofu- og tæknifólk, tækjabúnaður ofl 

verður margfalt hærri heldur en þegar þetta er samnýtt í einni stofnun. 

Einnig er hætt við að upplýsingaflæði milli stofnanna sé ekki eins mikið eins og þegar eftirlitið er 

allt í einni stofnun, heildaryfirsýn yfir ástand og hugsanlega yfirvofandi hættu á fjármálamarkaði 

getur líka verið ógreinilegri þegar eftirlitin eru hvert í sínu horni. 
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4 Fjármálaeftirlit annarra landa 

Fjármálaeftirlit í öðrum löndum er yfirleitt í höndum sjálfstæðra stofnunar eða sem hluti af 

Seðlabanka viðkomandi lands.  Hefur þróunin undanfarin ár verið í áttina að einu sameinuðu 

eftirliti sem hefur þá eftirlit með fjármálafyrirtækjum, bönkum, lífeyris- og verðbréfasjóðum, 

vátryggingafélögum, verðbréfafyrirtækjum og verðbréfamörkuðum og voru árið 2002 um 46 

lönd komin með sameinað eftirlit. 

Sem dæmi má nefna að Singapore sameinaði sín eftirlit árið 1982, Noregur árið 1986, Danmörk 

1988 og Svíþjóð 1991 og Ísland 1999 og var búið að sameina eftirlit í allavega 46 löndum árið 

2002 og var það þá ýmist með því fyrirkomulagi að það var einn eftirlitsaðili eða sameinað 

eftirlit með tveimur eða fleiri gerðum af fjármálafyrirtækjum.
28

 

Helstu rökin fyrir því að fjármálaeftirlit séu gerð að sjálfstæðri stofnun eru meðal annars þau að 

talið er með því móti sé fyrr hægt að greina áhættu á fjármálamarkaði, upplýsingaflæðið sé betra 

með þessu móti, heildaryfirsýn sé skýrari, það sé minni hætta á að upplýsingar glatist eða komist 

seint til skila til réttra aðila, einnig er talið mikilvægt að fjármálaeftirlitið sé sjálfstæð stofnun til 

að koma í veg fyrir mögulega hagsmunaárekstra þar sem margir eftirlitsskyldir aðilar eru á sama 

tíma viðskiptavinir Seðlabankans, fjárhagsleg hagkvæmi í rekstri eftirlitsins sé mun betri, 

eftirlitsskyldir aðilar þurfi einungis að skipta við eina stofnun í stað nokkurra og þar af leiðandi 

engin hætta á að eftirlitsskyldir aðilar séu í vafa um hver beri eftirlit á starfsemi þeirra. 

4.1 Finnland 

Fjármálaeftirlitið í Finnlandi (Finanssivalvonta eða Fiva) er ný sjálfstæð stofnun sem tók til 

starfa þann 1. janúar 2009 og hefur eftirlit með fjármála- og vátryggingamarkaði landsins.  Fiva 

er í nánu samstarfi við Seðlabanka Finnlands (the Bank of Finland).  Fyrir sameininguna var 

eftirlit með vátryggingamarkaði aðskilið eftirliti með fjármálamarkaði.  Hefur Fiva nú eftirlit 

með lánamarkaði, vátryggingamarkaði, lífeyrismarkaði, vátryggingamiðlurum, 

fjárfestingasjóðum og kauphöll Finnlands (the Helsinki Stock Exchange).  Talið var nauðsynlegt 

að sameina eftirlit með þessum aðilum undir eina stofnun vegna þess hve lög og reglur á 
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fjármálamarkaði verða sífellt fleiri og flóknari og nauðsynlegt er að hafa fjármálaeftirlitið sem 

sjálfstæða stofnun til þess að upplýsingaflæði og áherslur séu sem skilvirkastar.
29

 

4.2 Bretland 

Fjármálaeftirlitið í Bretlandi (Financial Supervisory Authority eða FSA) heyrir undir Seðlabanka 

Bretlands (Bank of England) en verið er að fjalla um mögulegar breytingar á skipulagi og 

strúktúr eftirlitsins og er verið að miða við sambærilegt skipulag og nú er á Írlandi.  Hafa 

umræður verið í gangi um að sameina FSA við Seðlabanka Bretlands og myndu þá verksvið FSA 

færast í heild sinni undir Seðlabanka Bretlands (Bank of England).
30

   

Meginhlutverk Seðlabanka Bretlands er meðal annars að stuðla að fjárhagslegum stöðugleika, 

stöðugu verðlagi, traustum gjaldmiðli
31

 á meðan meginhlutverk Fjármálaeftirlitsins í Englandi 

(The Financial Services Authority (FSA)) er að hafa eftirlit með starfsemi eftirlitsskyldra aðila.
32

 

4.3 Svíþjóð 

Fjármálaeftirlitið (Finansinspektionen eða FI) í Svíþjóð var sameinað í eina eftirlitsstofnun árið 

1991 og er starfsemi þess byggð á „The Single Model“ fyrirkomulaginu líkt og hjá 

Fjármálaeftirlitinu á Íslandi.  

4.4 Holland 

Holland byggir sitt eftirlit á „Twin Peaks“ módelinu þar sem þeir eru með fjárhagseftlit í De 

Nederlandsche Bank eða DNB sem hefur eftirlit með bönkum, lífeyrissjóðum og 

vátryggingafélögum á meðan Financial Market Authority eða AFM er með eftirlit á 

verðbréfamarkaði og með eftirliti á viðskiptaháttum.
33

   

De Nederlandsche Bank er að hluta til sjálfstæð stofnun en er einnig hluti af ESCB eða 

„European System of Central Bank“ sem sér um að skilgreina gengis- og peningamálastefnu 

fyrir þau lönd sem hafa evru sem gjaldmiðil.
34
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Mynd 11 – Samstarfssamningur á milli DNB og AFM 

Heimild:  René Geskes - Head Conduct of Business Supervision – Authority for the Financial markets 

4.5 Þýskaland 

Nýlega var samþykkt að færa allt eftirlit bæði með fjármálafyrirtækjum og með stöðugleika 

fjármálakerfisins sem hefur hingað til verið í stofnun sem heitir BaFin undir Seðlabanka 

Þýskalands eða Bundesbank, ekki hefur þó verið endanlega ákveðið hvenær þessi sameining um 

eiga sér stað og ekki heldur hvort eftirlit með vátryggingafélögum og vátryggingamarkaði fari 

líka undir Bundesbank. 

4.6 Írland 

Fjármálaeftirlitið á Írlandi er í dag sjálfstæð stofnun og sama gildir um Seðlabanka Írlands en 

írska ríkisstjórnin er að vinna að því að koma á fót einni samþættri eftirlitsstofnun sem á að hafa 

eftirlit með fjármála- og vátryggingamarkaði sem og sinna skyldum Seðlabanka Írlands um 

eftirlit með fjárhagslegum stöðugleika.
35

   

4.7 Sviss 

Þann 22. Júní 2007 voru samþykkt lög um nýja fjármálaeftirlitsstofnun Sviss, Financial Market 

Supervisory Authority (FINMASA).  Alþjóðaráð staðfesti útfærslu ákvæða fyrir FINMASA 

þann 15. Október 2009 og hóf stofnunin störf þann 1. janúar 2009. 
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Nýja stofnunin FINMASA tók við störfum þriggja annarra eftirlitsstofnanna sem voru the 

Federal Office of Private Insurance (OPI), the Swiss Federal Banking Commission (SFBC) og 

the Anti-Money Laundering Control Authority. 

Markmiðið með þessari sameiningu var að vernda lánadrottna, fjárfesta, vátryggða einstaklinga 

og tryggja almenna starfsemi á fjármálamarkaði með því að setja undir eina eftirlitsstofnun 

eftirlit með bönkum, vátryggingafélögum, kauphöllum, verðbréfamarkaði sem og öðrum 

fjármálafyrirtækjum í Sviss. 

FINMASA setur sjálft fram reglugerðir á fjármálamarkaði, ber ábyrgð á reglumótun og 

samhæfðu eftirliti og viðurlögum.  FINMASA hefur viðamikið vald  og getur þvingað 

eftirlitsskylda aðila til að fara eftir lögum og reglum, verði FINMASA vart við vísbendingar um 

ólöglegan verknað, ber FINMASA skylda að gera the Federal Department of Finance (FDF) 

aðvart. 

SNB eða The Swiss National Bank sér um peningastefnu ríkisins og sér um að viðhalda 

efahagslegum stöðugleika í landinu með því að rannsaka reglulega og fylgjast með þróun og 

ásigkomulagi fjármálakerfisins.
36
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5 Fjármálaeftirlitið sem sjálfstæð stofnun 

Fram til 1999 var Fjármálaeftirlitið rekið innan Seðlabanka Íslands en eftir að Finnur Ingólfsson, 

þáverandi viðskiptaráðherra skipaði sérstaka nefnd þann 14. maí 1996 í þeim tilgangi að taka til 

endurskoðunar með hvaða fyrirkomulagi væri best að haga eftirliti með fjármagnsmarkaði í 

framtíðinni var ákveðið að sameina eftirlit með lánamarkaði, lífeyris- og verðbréfasjóðum, 

verðbréfamarkaði og vátryggingamarkaði í eina stofnun og aðgreina hana frá Seðlabanka Íslands 

en þó með ákvæðum um samstarf og upplýsingaskyldu á milli beggja aðila. 

Eftir bankahrunið í október 2008 hafa vaknað spurningar um hvort núverandi fyrirkomulag á 

fjármálaeftirliti sé eins gott og best verður á kosið eða hvort fara eigi til baka til þess tíma þegar 

bankaeftirlitið og vátryggingaeftirlitið var hluti af starfsemi Seðlabankans og sameina þessar 

tvær stofnanir á nýjan leik eða jafnvel hvort það sé til annar betri kostur til að gera eftirlit á 

fjármagnsmarkaði öruggara og skilvirkara en það er í dag. 

Tryggvi Þór Herbertsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins sagði nýlega í umræðu um skýrslu 

rannsóknarnefndar Alþingis að gjá væri á milli Fjármálaeftirlitsins og Seðlabanka Íslands og að 

mjög mikilvægur þáttur í aðdraganda bankahrunsins hefði farið framhjá höfundum 

rannsóknarskýrslunnar sem er sú stofnanaumgjörð sem varð til með tilkomu Fjármálaeftirlitsins 

þegar eftirlit með bönkunum var aðskilið starfsemi Seðlabanka Íslands.  Tryggvi sagði 

eftirfarandi: 

„Fjármálaeftirlitið fékk í grófum dráttum það hlutverk að hafa með höndum neytendavernd 

og eftirlit með einstökum fjármálastofnunum.  [...] Seðlabankinn fékk aftur á móti það 

hlutverk að fylgjast með kerfisáhættu á fjármálamörkuðum og tryggja fjármálalegan 

stöðugleika á Íslandi.  Fjármálaeftirlitið hafði eftirlit með trjánum en Seðlabankinn var 

skógarvörðurinn.“ 

Tryggvi sagði líka að Seðlabankinn hafi ekki haft undir höndum sömu upplýsingar og 

Fjármálaeftirlitið og hafi einungis skoðað efnahagsreikninga bankanna ásamt tilkynningum og 

öðrum upplýsingum frá Fjármálaeftirlitinu og hafi út frá því gefið út tilkynningu þess efnis að 

fjármálastöðugleiki sé stöðugur.  Tryggi segir einnig: 

„Augljóst er að hér hafa fallið á milli skips og bryggju upplýsingar um samanlagða áhættu 

bankakerfisins.  Seðlabankinn vissi ekki að trén væru sýkt, því að skógurinn virtist 

heilbrigður úr fjarlægð.  FME sá hins vegar að nokkur tré voru sýkt en taldi að skógurinn 

væri heilbrigður.“ 
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Vill Tryggvi meina með þessu að óæskileg kerfisáhætta hefði byggst upp í kerfinu sem hefði gert 

kerfið óþarflega viðkvæmt en að lausnin á því væri að sameina Fjármálaeftirlitið og 

Seðlabankann.
37

 

Í ljósi reynslu nágrannalanda okkar og smærri ríkja eins og Möltu eru mörg rök sem hníga að því 

að núverandi kerfi verði áfram þ.e. að Fjármálaeftirlitið verði áfram sjálfstæð stofnun en eins eru 

líka augljósir gallar á núverandi fyrirkomulagi. 

5.1 Kostir 

Helstu kostir við að reka Fjármálaeftirlitið sem sér stofnun eru eftirfarandi: 

 Skýrari heildaryfirsýn yfir ástand og stöðu fjármálamarkaðar. 

 Fjárhagsleg hagkvæmni. 

 Fjárhagslegt sjálfstæði. 

 Meira og betra upplýsingaflæði á milli þeirra aðila sem hafa umsjón með eftirlit á 

mismunandi markaða innan Fjármálaeftirlitsins. 

 Minni líkur á hagsmunalegum árekstrum vegna viðskiptavina Seðlabankans sé 

fjármálaeftirlitið sér í stað þess að vera innan Seðlabankans. 

 Eftirlitsskyldir aðilar þurfa aðeins að svara til einnar stofnunar. 

 Minni hætta er á að upp komi vafi á því hvaða stofnun ber ábyrgð á eftirliti aðila. 

 Minni líkur á að mál fái ekki afgreiðslu vegna óvissu um hvaða eftirliti beri að sjá um 

afgreiðslu erindis. 

 Eftirlitsstofnun er aðallega bundin við eftirlit með fyrirtækjum á meðan ákvarðanir 

Seðlabanka snúa að efnahagsmálum.  

 Ákvarðanir Seðlabanka varðandi efnahagsmál geta stangast á við tilmæli fjármálaeftirlits 

til einstakra stofnanna. 

5.2 Gallar 

Helstu gallar við að reka Fjármálaeftirlitið sem sér stofnun eru eftirfarandi: 

 Fjármálaeftirlitið gæti talist of valdamikil stofnun þar sem eftirlitið er allt á einum stað. 

 Meiri líkur á hagsmunalegum árekstrum vegna viðskiptavina Seðlabankans sé stofnunin 

rekin innan hans. 
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 Minni líkur á hagsmuna árekstrum vegna fjárhagseftirlits og eftirlits með 

viðskiptaháttum. 

 Gæði eftirlits getur í sumum tilfellum verið meira þegar eftirlitin eru aðskilin þar sem 

starfsmenn hvers eftirlits fyrir sig geta oft verið með meiri sérhæfingu á sínu sviði. 

 Vátryggingastarfsemi og önnur starfsemi á fjármagnsmarkaði er í raun ekki sambærileg í 

eðli sínu og því mögulega ókostur að hafa eftirlit með vátryggingastarsemi og eftirlit með 

starfsemi á fjármagnsmarkaði saman. 

 Áherslur í eftirliti eru breytilegar í mismunandi þáttum fjármálastarfsemi og því er 

ólíklegra að ein stofnunin sem sér um eftirlit með öllum þáttum nái að þróa með sér 

fjölbreytni og sérþekkingu heldur en séu sviðin aðskilin. 

Þegar litið er bæði til reynslu síðustu ára, smæð íslenska markaðarins ásamt núverandi 

fyrirkomulags Seðlabanka og Fjármálaeftirlits má ætla að mikilvægt sé að viðhalda sjálfstæði 

Fjármálaeftirlitsins. Þetta má meðal annars sjá að í aðdraganda hrunsins var stofnunin orðinn 

hluti af pólitískum deilum milli stjórnarliða.
38

  Fjármálaeftirlit og starfsemi hennar hlýtur eðli 

síns vegna að þurfa vera hafinn yfir pólitík. Einnig hníga rök að því að með því að hafa 

Fjármálaeftirlitið sjálfstætt megi gera ráð fyrir því að sérhæfing verði meiri og þar af leiðandi 

betri þekking, frekar en að vera hluti af stærri stofnun.  

Þó eru sumir sem vilja meina að gæði eftirlits sé meira hjá sameinuðum eftirlitum og grein Cihak 

og Podiera
39

 frá 2006 en þar kemur fram að sameinuð eftirlit skili meiri gæðum en ástæðan fyrir 

því er ekki skipulagi eftirlitsins heldur fyrst og fremst tekjustig.   

Chiak og Podpiera fjalla um kosti og galla sameinaðs eftirlits og eru rökin með sameinuðu 

eftirliti meðal annars þau að fjármálafyrirtæki sem starfa í öllum geirum fjármálastarfsemi þurfi 

sameiginlegt eftirlit, að með sameinuðu eftirliti náist betri nýting á fjármagni og framkvæmd 

eftirlits verður samræmdara en hins vegar færa þeir líka fram rök gegn sameinuðu eftirliti og má 

þá nefnda óþarfalega mikla samþjöppun valds, aukna hættu á hagsmunaárekstrum og einnig 

benda þeir á að ekki sé nóg að sameina eftirlitin heldur sé það gert þurfi einnig að samræma 

löggjöfina.
40
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Skilar sameinað eftirlit meiri gæðum í eftirliti á fjármagnsmarkaði eða hefur sameining í för með 

sér að gæðin verði lakari en þegar mismunandi stofnanir fara með eftirlit fyrir mismunandi 

markaði?  Það er líklega ekkert eitt rétt svar við þessu þar sem ein lausn vera sú rétta fyrir alla, 

mismunandi lönd geta þurft að hafa mismunandi uppbyggingu á eftirliti á fjármagnsmarkaði, 

reglugerðir eru ekki endilega þær sömu í hverju landi en engu að síður vilja Chiak og Podpiera 

meina að þau lönd sem eru með sameinað eftirlit séu með meira samræmi í gæðum eftirlits í 

heild sinni miðað við þá sem eru ekki með sameinað eftirlit.
41

   

Í grein um hvaða lærdóm megi draga af sameiningu eftirlitsstofnanna í Skandinavíu sem skrifuð 

er af Michael Taylor og Alex Fleming kemur fram að sameining eftirlita hafa reynst mjög vel og 

þá sérstaklega fyrir smærri lönd sem eru með minna hagkerfi en gengur og gerist í stærri 

löndunum, sameiningin hafi styrkt mótun laga og reglugerða innan stjórnsýslunnar og sameinuðu 

eftirlitunum hafi gengið betur að fjármagna sig eftir sameiningu heldur áður.  Mörgum árum eftir 

að sameiningin átti sér stað Danmörku, Noregi og Svíþjóð og reynsla komin á starfsemi 

sameinaðs eftirlits þessum löndum er engin eftirsjá hjá þeim heldur eru sterk rök fyrir því að 

þessi sameining hafi styrkt störf eftirlitanna og aukið gæði þeirra, auk þess hafi sameinuðu 

eftirlitunum gengið betur að fjármagna sig og hafi sameinuðu eftirlitin hlotið meiri virðingu og 

betri áheyrn hjá ríkisstjórnum annarra landa en þegar þetta voru aðgreindar stofnanir.  Er það 

niðurstaða Taylor og Fleming að í þeim löndum sem eru með hlutfallslega lítið hagkerfi séu 

mjög sterk rök fyrir því að sameina eigi allt eftirlit á fjármagnsmarkaði undir eina sameinaða 

eftirlitsstofnun.  Í löndum þar sem bankar eru hlutfallslega yfirgnæfandi á fjármálamarkaði eru 

líka mjög sterk rök fyrir sameiningu þar sem önnur eftirlit sem væru aðskilin bankaeftirlitinu 

væru ólíkleg til að viðhalda árangursríku eftirliti.  Þau lönd sem eru hvorki með lítið hagkerfi né 

þar sem bankarnir eru yfirgnæfandi á fjármálamarkaðnum verða að vega og meta hvort sameinað 

eftirlit sem rétta leiðin eða hvort önnur leið sé heppilegri.
42
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6 Athugasemdir Rannsóknarnefndar Alþingis 

Í kjölfar bankahrunsins í október 2008 var samþykkt Alþingi þann 12. desember 2008 frumvarp 

til laga um rannsókn á hruni íslensku bankanna.  Rannsóknarnefnd Alþingis var síðan skipuð 

með lögum nr. 142/2008 og voru eftirfarandi aðilar skipaðir í nefndina:  dr. Páll Hreinsson, 

hæstaréttardómari, Tryggvi Gunnarsson, umboðsmaður Alþingis, og dr. Sigríður Benediktsdóttir, 

hagfræðingur og kennari.
43

   

Nefndinni var meðal annars falið að kanna fyrirkomulag og framkvæmd eftirlits með 

fjármálastarfsemi sem er í höndum Fjármálaeftirlitsins skv. lögum nr. 87/1998.  Athugun 

nefndarinnar beindist fyrst og fremst að lánasviði Fjármálaeftirlitsins þar sem athugun á 

aðdraganda og orsökum falli bankanna er meginmarkmið nefndarinnar.
44

  

Nefndin gagnrýnir starfsemi Fjármálaeftirlitsins og telur ýmsu ábótavant í eftirliti með 

eftirlitsskyldum aðilum, skráningu og úrvinnslu verkefna sem og vinnuferlum og ákvarðanatöku 

bæði hjá starfsmönnum og stjórn eftirlitsins.  

Telur Rannsóknarnefndin rekstrarkostnað Fjármálaeftirlitsins ekki nægilegan þar sem vöxtur 

stofnunarinnar hafi ekki verið í samræmi við vöxt fjármálakerfisins og spurning hvort álögð 

eftirlitsgjöld á eftirlitskylda aðila sé heppilegt fyrirkomulag til fjármögnunar á rekstri 

stofnunarinnar.
45

 

Í ályktun Rannsóknarnefndar Alþingis í Rannsóknarskýrslu Alþingis á bls. 169 í kafla 16.11.3 

segir:  

„Í ljósi menntunar og reynslu þeirra sem sætu áttu í stjórn Fjármálaeftirlitsins varð 

fyrirfram að ætla að þeir hefðu burði til að sinna starfskyldum sínum samkvæmt ákvæðum 

laga nr. 87/1998, sbr. einkum 4. gr. þeirra laga.  Samkvæmt því sem hér að framan er rakið 

virðist hins vegar ljóst að stjórnin sýndi ekki mikið frumkvæði í starfi sínu.  Afgreiðsla 

einstakra mála um viðurlög, svo og önnur einstök úrlausnarefni sem skylt var að bera undir 

stjórn, virðist hafa tekið lungann af tíma hennar.  Virðist þannig almenn stefnumótun í 

störfum og verkefnum eftirlitsins hafa fengið lítinn tíma hjá stjórn ef undan er skilin sú 

almenna stefnumótun sem átti sér stað í tengslum við gerð fjárhagsáætlunar ár hvert.  

Verður þannig ekki séð að stjórn Fjármálaeftirlitsins hafi í stefnumótun sinni tekist á við 

grundvallarspurningar á vettvangi eftirlits með fjármálastarfsemi, svo sem um stærð 
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bankakerfisins og nauðsynleg viðbrögð stofnunarinnar við allt of örum vexti þess.  Skorti 

þannig á að stjórnin rækti skyldur sínar við yfirstjórn Fjármálaeftirlitsins varðandi eitt af 

helstu hættumerkjum í þróun íslenskra fjármálafyrirtækja.  Höfðu þó margir erlendir 

sérfræðingar bent á það þannig að vandamálið var á engan hátt dulið.“
46

 

Af þessu má leiða að nefndin telji þörf á að endurskoða verkferla stjórnar Fjármálaeftirlitsins til 

þess að gera vinnu hennar skilvirkari og í samræmi við ábyrgð stjórnar. 

Yfirsýn Fjármálaeftirlitsins yfir útlán og tryggingar stóru bankanna var verulega ábótavant skv. 

ályktun Rannsóknarnefndarinnar og voru þær upplýsingar sem bankarnir veittu stofnuninni 

ófullkomnar og var ástæða til að ætla að gæði útlána bankanna hafi ekki verið fullnægjandi og 

hefði Fjármálaeftirlitið í raun átt að rannsaka þessi mál nánar og kynna fyrir Seðlabanka Íslands 

skv. 2. mgr. 15. gr. laga nr. 87/1998 um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi.
47

 

Rannsóknarnefndin gerði könnun á eftirfylgni og málsmeðferð nokkurra mála sem voru í vinnslu 

hjá Fjármálaeftirlitinu á árunum 2004 - 2008 og leiddi sú rannsókn í ljós að eftirlitið beitti ekki 

alltaf þeim úrræðum sem það hafði skv. 11. gr. laga nr. 87/1998 um opinbert eftirlit  með 

fjármálastarfsemi til að knýja fram úrbætur hjá eftirlitsskyldum aðilum.
48

 

Samkvæmt ályktun Rannsóknarnefndarinnar hafði Fjármálaeftirlitið vandamál varðandi 

mannauð þar sem fjölgun starfsmanna hefur ekki verið í samræmi við vöxt fjármálakerfisins, 

starfsmannaveltan hafi þó verið töluverð þar sem starfsaldur hjá stofnuninni var að meðaltali 

aðeins um 3 - 4 ár á árunum 2000 - 2008 og má rekja þennan lága starfsaldur meðal annars til 

þess að margir af reyndum starfsmönnum hafi farið til annarra starfa, mikið af því starfsfólki sem 

hafi verið ráðið til stofnunarinnar hafi komið beint úr námi með litla sem enga starfsreynslu.
49

 

Rannsóknarnefndin gerir athugasemdir við upplýsingatækni- og skjalaskráningu, 

skýrsluskilakerfi, sjálfvirka gagnaúrvinnslu, verkstjórnun, skort á samræmdum aðferðum við 

skjalaskráningu, skort á tæknilegri þekkingu og búnaði, erfitt geti verið að finna mál og 

upplýsingar í skjalaskráningakerfi stofnunarinnar sem geri það að verkum að erfitt sé að nýta 

upplýsingar úr kerfinu til afgreiðslu og eftirfylgni mála og telur Rannsóknarnefndin að þetta hafi 
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meðal annars haft áhrif á gæði og vinnu stofnunarinnar við eftirlit hennar með þeim 

fjármálafyrirtækjum sem féllu í bankahruninu haustið 2008.
50

 

Skv. niðurstöðum rannsóknarnefndar Alþingis um störf Fjármálaeftirlitsins segir að mikið hafi 

vantað upp á hjá eftirlitinu til að það gæti sinnt eftirliti með bönkunum sem skyldi og er þar 

meðal annars um að kenna ónógu ráðstöfunarfé eftirlitsins sem gerði það að verkum að stofnunin 

óx ekki í samræmi við vöxt íslenska fjármálakerfisins og þar af leiðandi hafði Fjármálaeftirlitið 

ekki svigrúm til að fjölga starfsfólki í samræmi við aukin verkefni stofnunarinnar, hafði 

fjárskortur einnig áhrif á takmarkaðan fjölda vettvangsathuganna.  Má sjá á myndinni hér að 

neðan tíðni vettvangsathuganna og hvernig þeim hefur farið fækkandi með árunum en þær voru 

flestar árið 2004 eða 26 vettvangsathuganir en voru 21 árin á undan bæði 2002 og 2003 en þeim 

fækkaði frá árinu 2005 úr 26 niður í 13 árið 2008.
51

 

 

Mynd 12 - Tíðni vettvangsathuganna Fjármálaeftirlitsins á árunum 2002 – 2008 

Heimild:  Rannsóknarskýrsla Alþingis 

Nefndin telur þó ekki fjárskort Fjármálaeftirlitsins eingöngu við að sakast þar sem skort hafi á 

festu og ákveðni í meðferð mála. Fjármálaeftirlitið þurfi að vera sýnilegra og beita í auknum 

mæli þeim úrræðum sem stofnunin hefur en rannsóknarnefndin telur þeim ekki hafa verið beitt 

nægilega kerfisbundið.  Endurbæta þarf upplýsingakerfi Fjármálaeftirlitsins þar sem það hefur 
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sýnt sig í könnun rannsóknarnefndarinnar að núverandi fyrirkomulag á gagnaöflum og 

gagnaúrvinnslu sé ekki fullnægjandi og þyrfti að gera úrbætur á því sviði til að Fjármálaeftirlitið 

geti haft nægjanlega yfirsýn yfir starfsemi fjármálafyrirtækja.
52

 

Viðbúnaðarhópur var settur á laggirnar innanhúss hjá Fjármálaeftirlitinu seinni hluta árs 2007 og 

hafði þessi hópur þann tilgang:  

„að hafa viðvarandi eftirlit með  helstu áhættum í starfsemi fjármálafyrirtækja, bregðast við 

ef á þyrfti að halda og kynna niðurstöðurnar  annars vegar fyrir stjórn Fjármálaeftirlitsins, 

og eftir atvikum Seðlabanka Íslands í samræmi við samstarfssamning  þar á milli,  og hins 

vegar fyrir forsvarsmönnum viðkomandi fyrirtækis“  

Telur rannsóknarnefndin ályktanir viðbúnaðarhópsins ekki hafa verið nægilega gagnrýnar og að 

stjórnendur Fjármálaeftirlitsins hafi ekki talið að bankarnir ættu í vandræðum framan af árinu 

2008 og telur rannsóknarnefndin að viðbúnaðarhópurinn sem og stjórn Fjármálaeftirlitsins hafi 

ekki metið ástand bankanna rétt sem má meðal annars rekja til gallaðra álagsprófa stofnunarinnar 

sem veittu bæði Fjármálaeftirlitinu sem og íslenska fjármálamarkaðinum falskt öryggi þar sem 

þessi álagspróf gáfu til kynna að bankarnir ættu ekki í vandræðum heldur væru traustir.
53
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7 Niðurstöður 

Svo virðist sem hið hefðbundna „Sectoral model“ fjármálaeftirlita eða með öðrum orðum 

fjármáleftirlit sem er skipt niður eftir viðfangsefnum sé að líða undir lok þar sem æ fleiri lönd 

fara þá leiðina að setja á laggirnar samþætt eftirlit í eina eða tvær stofnanir sbr. „Single model“  

og „Twin Peaks model“.    

7.1 Fjármálaeftirlit í öðrum löndum  

Árið 2002 var búið sameina eftirlit með eftirlitsskyldum aðilum í að minnsta kosti 46 löndum og 

er þá fyrst og fremst verið að tala um að sameiningu eftirlits með mismunandi eftirlitsskyldum 

aðilum á fjármálamarkaði og má þá nefna eftirlit með bönkum og öðrum innlánsstofnunum, 

vátryggingafélögum, lífeyrissjóðum, verðbréfafélögum, kauphöllum osfrv.   

Ein eftirlitsstofnun sem hefur eftirlit með öllum eftirlitsskyldum aðilum hefur almennt gefist 

mjög vel og eru rökin með sameinuðu eftirliti á fjármagnsmarkaði sterk og má þar nefna skýrari 

heildaryfirsýn yfir ástand og stöðu fjármálamarkaðarins, fjárhagsleg hagkvæmni, fjárhagslegt 

sjálfstæði, meira og betra upplýsingaflæði milli þeirra aðila sem hafa umsjón og eftirlit  með 

mismunandi mörkuðum innan fjármálaeftirlits, eftirlitsskyldir aðilar þurfi einungis að svara til 

einnar eftirlitsstofnunar, minni hætta sé á að eftirlitsskyldur aðili viti ekki til hvaða stofnunar 

honum beri að svara til, minni líkur séu á að upp komi óvissa um hvaða eftirlitsstofnun beri að 

sjá um afgreiðslu erindis. 

Almennt er talið er að best sé að fjármálaeftirlit og Seðlabankinn séu ekki rekin saman sem ein 

stofnun þar sem að með því móti séu minni líkur á hagsmunalegum árekstrum vegna 

viðskiptavina Seðlabankans sem séu á sama tíma eftirlitsskyldur aðili, þar sem fjármálaeftirlit er 

aðallega bundin við eftirlit með eftirlitsskyldum aðilum á meðan að ákvarðanir Seðlabanka snúa 

að efnahagsmálum þá er hætt við að ákvarðanir Seðlabanka varðandi efnahagsmál geti stangast á 

við tilmæli fjármálaeftirlits til einstakra stofnanna og því er talið heppilegra að hafa þessar tvær 

stofnanir ekki saman.   

7.2 Bankahrunið í október 2008 

Þegar litið er til bankahrunsins á Íslandi í október 2008 má sjá að almennt er talið að vöxtur 

Fjármálaeftirlitsins hafi ekki verið í samræmi við vöxt fjármálamarkaðarins og má segja að það 

eitt hafi haft töluverð áhrif á að ekki var í raun mögulegt fyrir stofnunina að hafa nægjanlega 

mikið eftirlit með þeim eftirlitsskyldu aðilum sem eftirlitinu ber að fylgjast með.   
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Í Rannsóknarskýrslu Alþingis kemur fram í kaflanum um Fjármálaeftirlitið að ýmislegt hafi 

verið í ólagi hjá eftirlitinu og má þar nefna gölluð álagspróf, ekki nægilega örar 

vettvangsathuganir, Fjármálaeftirlitið hafi ekki beitt þeim úrræðum sem það hafði heimild til í 

eins miklum mæli og þörf hefði verið á, talað var um að skráningarkerfi stofnunarinnar hafi verið 

ófullkomið og ekki nægilega aðgengilegt sem hefur haft áhrif á heildaryfirsýn stofnunarinnar 

með fjármálamarkaðinum í heild sinni. 

7.3 Á að sameina Fjármálaeftirlitið við Seðlabanka Íslands? 

Eftir samantekt á hinum ýmsu upplýsingum er varða fyrirkomulag fjármálaeftirlits bæði á Íslandi 

sem og í öðrum löndum er það niðurstaða ritgerðarhöfundar að ekki sé hagkvæmt að sameina 

Fjármálaeftirlitið og Seðlabanka Íslands á nýjan leik.  Kostirnir við að reka þessar stofnanir í 

sitthvoru lagi séu yfirgnæfandi og því beri að styrkja starfsemi Fjármálaeftirlitsins í þeirri mynd 

sem það er í dag.  Samkvæmt upplýsingum hjá Fjármálaeftirlitinu hefur nú þegar verið hafist 

handa við stefnumótun og  núverandi eftirlitsþáttum og verkferlum Fjármálaeftirlitsins og gera 

nauðsynlegar úrbætur þar sem það á við.  Mikilvægt er að Fjármálaeftirlitinu sé gert fjárhagslega 

kleift að ráða til sín þann mannskap nauðsynlegur er til þess að hægt sé að hafa fullnægjandi 

eftirlit með eftirlitsskyldum aðilum, einnig að hægt verði að framkvæma nauðsynlegar úrbætur á 

þeim kerfum og gagnagrunnum sem starfsfólk þarf að vinna með svo mikilvægar upplýsingar 

komist til skila til réttra aðila og góð heildarsýn fáist yfir stöðu fjármálamarkaðarins í heild sinni. 

Ritgerðarhöfundur  telur einnig að styrkja þurfi og efla samstarf og upplýsingamiðlun á milli 

Seðlabanka Íslands og Fjármálaeftirlitsins.  Sameiginlegar viðbragðsáætlanir Fjármálaeftirlitsins 

og Seðlabankans við yfirvofandi hættum á fjármálamarkaði þurfa að vera skýrar og 

viðbúnaðaræfingar þurfa að vera framkvæmdar reglulega. Einnig styðja rannsóknir fræðimanna 

að núverandi kerfi á Íslandi henti best smáum hagkerfum eins og okkar. 

Ritgerðarhöfundi varð ljóst við skrif þessarar ritgerðar að ekki er til neitt eitt svar við 

spurningunni um hvað sé besta fyrirkomulag sem á verður kosið í skipulagi fjármálaeftirlits í 

heiminum í dag en sannfærðist þó um það að svarið við sjálfri rannsóknarspurningunni sé nei, 

það eigi ekki að sameina þessar tvær veigamiklu stofnanir á Íslandi, Fjármálaeftirlitið og 

Seðlabanka Íslands.  Best sé að hafa þessar tvær stofnanir aðskildar en þó má gera úrbætur á 

samvinnu og upplýsingaflæði á milli stofnananna. 
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7.4 hugleiðing 

Það er þó alveg tilefni til að fara í nánari rannsóknir á fyrirkomulagi fjármálaeftirlits og skoða 

fyrirkomulag í öðrum löndum fjær okkur eins og í Bandaríkjunum, Ástralíu, Kína osfrv þar sem 

hagkerfin eru miklu stærri heldur en hér á litla Íslandi.  Í þessari ritgerð var fyrst og fremst miðað 

við fyrirkomulag fjármálaeftirlita í Evrópu en gaman væri að skoða skipulag fjármálaeftirlita fjær 

okkur og sjá hvort þar væri eitthvað sem gæti nýst vel í stefnumótun hins íslenska 

fjármálaeftirlits. 
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8 Lokaorð 

Í þessari ritgerð var leitast við að skoða mismunandi uppbyggingu fjármálaeftirlits og þá aðallega 

í Evrópu.  Spurningin sem sett var fram var þessi:  „Á að sameina Fjármálaeftirlitið við 

Seðlabanka Íslands?“ Skoðað var fyrirkomulag fjármálaeftirlits annarra landa og þá fyrst og 

fremst í Evrópu.  Fjallað var um þrjú megin líkön sem notuð hafa verið við skipulag 

fjármálaeftirlita sem eru: „The Single Model“, „The Twin Peak Model“ og „The Sectoral 

Model“.  Farið var yfir þróun í fyrirkomulagi fjármálaeftirlita annarra landa en undanfarna 

áratugi hafa sífellt fleiri lönd tekið upp það fyrirkomulag þar sem allt eftirlit með eftirlitsskyldum 

aðilum er undir einni eftirlitsstofnun og Seðlabanki viðkomandi lands sem sér stofnun.   

Fróðlegt var að lesa um sögu og þróun Seðlabanka Íslands, stofnun Fjármálaeftirlitsins, skipulag 

beggja stofnanna bæði hvað varðar verkefnasvið, innra skipulag og samstarf á milli stofnananna. 

Skoðuð var Rannsóknarskýrsla Alþingis sem fjallar um bankahrunið haustið 2008 kom út um 

sama leyti og ritgerðarsmíðarnar stóðu sem hæst og kynntar voru helstu niðurstöður og ályktanir 

nefndarinnar á störfum Fjármálaeftirlitsins og þá aðallega það sem betur má fara í störfum og 

skipulagi stofnunarinnar til þess að af því megi draga lærdóm og nýta sem uppbyggjandi 

gagnrýni í endurskoðun á ytra sem og innra skipulagi stofnunarinnar. 

Við gerð ritgerðarinnar varð höfundi ljóst að það er ekkert eitt fyrirkomulag sem hentar öllu 

fjármálaeftirliti í heiminum fullkomlega heldur þarf að vega og meta aðstæður í hverju landi fyrir 

sig.  Á Íslandi má þó leiða líkur að því að núverandi skipulag fjármálaeftirlits sé að öllum 

líkindum bestu kosturinn fyrir eftirlit á íslenskum fjármagnsmarkaði en þó væri athyglisvert að 

gera viðameiri rannsókn og samanburð um fyrirkomulag hjá fleiri löndum en þeim sem 

ritgerðarhöfundur skoðaði og sjá hvort niðurstaðan um fyrirkomulag fjármálaeftirlits á Íslandi 

yrði sú sama og nú. 
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9 Viðauki 1 – Heimilda- og gagnaöflun 

Í upplýsingaöflun minni við gerð þessarar ritgerðar skoðaði ég mikið af heimildum og þá fyrst og 

fremst á internetinu en auk þess fékk ég að nýta mér innanhúss vinnuskjal Fjármálaeftirlitsins þar 

sem verið er að bera saman skipulag fjármálaeftirlits í Evrópu.  Ég skoðaði vefsíður hjá 

fjármálaeftirlitum og seðlabönkum víðsvegar um heim, ég skoðaði mikið af blaðagreinum og 

skýrslum, ég notaðist töluvert við heimasíður Fjármálaeftirlitsins á íslandi, Seðlabanka Íslands, á 

vefsíðu Alþingis Íslands skoðaði ég frumvörp til laga ásamt hinum ýmsu lögum og má þá nefna 

sem dæmi lög nr. 87/1998 um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, lög nr. 99/1999 sem fjalla 

um greiðslu kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, lög um Seðlabanka Íslands 

sem er nr. 36/2001, lög nr. 60/1994 um vátryggingastarfsemi, lög nr. 108/2007 sem eru lög um 

verðbréfaviðskipti, þetta er ekki tæmandi listi yfir þau lög sem ég skoðaði við gerð þessarar 

ritgerðar en vísað er í öll lög sérstaklega þar sem það á við.  Ég skoðaði líka vefsíður ýmsa 

stofnanna og má þá nefna ESCB.  European System of Central Banks, ég fletti upp í gagnasafni 

mbl.is og fann þar nokkrar áhugaverðar greinar og ekki má gleyma rannsóknarskýrslu Alþingis 

sem hafði mikinn fróðleik að geyma. 
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