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Ágrip 

Eftirlit á starfsemi á fjármálamarkaði er mikilvægur partur af öruggu fjármálaumhverfi. 

Fjármálaeftirlitið sér um slíkt eftirlit að stærstum hluta hér á Íslandi. Sækir það heimildir í lög 

nr. 87/1998 um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi. Eitt af eftirlitsverkefnum 

Fjármálaeftirlitsins er að ganga úr skugga um að framkvæmdastjórar og stjórnarmenn 

fjármálafyrirtækja séu starfi sínu vaxnir. Var því árið 2005 sett á fót hæfismat 

framkvæmdarstjóra og stjórnarmanna eftirlitsskyldra fjármálafyrirtækja. Byggir það að mestu 

á 52. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki. Sú grein hefur tekið miklum breytingum frá 

setningu þeirra. Sú viðamesta var árið 2010 þar sem umfang greinarinnar var aukið til muna. 

Nauðsynlegt þótti að virkja hæfismatið til hins ýtrasta eftir hrun íslenska fjármálakerfisins þar 

sem við rannsóknir á ástæðum þess kom í ljós að hæfi framkvæmdarstjóra og stjórnarmanna 

fjármálafyrirtækja á Íslandi væri virkilega ábótavant. 

Í þessari ritgerð verður fjallað um hver hæfisskilyrði framkvæmdarstjóra og stjórnarmanna í 

eftirlitsskyldum fjármálafyrirtækjum eru, hvernig hæfismat fer fram, hverjar breytingarnar 

hafa verið frá setningu laga nr. 161/2000 um fjármálafyrirtæki og hvernig framkvæmd þessa 

hæfismats hefur gengið. Gerð er grein fyrir helstu réttarheimildum og 

lögskýringarsjónarmiðum sem gilda um hæfismat Fjármálaeftirlitsins auk þess sem litið er til 

áhrifa þess.  
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Shanghai, Kína. 1. desember 2012 

 

 

_________________________________ 

Kristján Örvar Sveinsson  

Þakkir: Undirritaður vill færa þeim þakkir sem aðstoðað hafa við vinnslu verkefnis. Sérstakar 

þakkir fær Unnar Steinn Bjarndal hdl. sem var leiðbeinandi við vinnslu verkefnisins fyrir 

ítarlega og greinargóða handleiðslu og leiðsögn. Þakkir fær Baldur Karl Magnússon laganemi 

fyrir yfirlestur og góðar ráðleggingar. Þá vill höfundur þakka starfsmönnum 

Fjármálaeftirlitsins, og þá sérstaklega Ölmu Jónsdóttur, fyrir góð svör við spurningum sem 

vöknuðu við vinnslu verkefnisins og góðar ábendingar.  

Sigrún Tinna
Typewritten text
F



 

 

Efnisyfirlit 

1 Inngangur ............................................................................................................1 

1.1 Afmörkun viðfangsefnis .........................................................................................2 

1.2 Aðferðafræði ...........................................................................................................2 

2 Heimildir Fjármálaeftirlitsins ............................................................................2 

2.1 1. mgr. 8. gr. laga nr. 87/1998. Eftirlit. ..................................................................3 

2.1.1 Forsaga ákvæðisins. .....................................................................................................3 

2.1.2 Setning ákvæðisins ......................................................................................................4 

2.1.3 Tilgangur .....................................................................................................................4 

2.2 52. gr. laga nr. 161/2002. Hæfisskilyrði stjórnar og framkvæmdarstjóra. ...........4 

2.2.1 Forsaga ákvæðisins ......................................................................................................5 

2.2.2 Setning ákvæðisins ......................................................................................................5 

2.2.3 Breytingar ákvæðisins ..................................................................................................6 

2.2.4 Tilgangur .....................................................................................................................9 

3 Reglur nr. 887/2012 um framkvæmd hæfismats framkvæmdastjóra og 

stjórnarmanna fjármálafyrirtækja. ........................................................................ 10 

3.1 Breyting á reglunum ............................................................................................. 10 

4 Hæfismat ........................................................................................................... 12 

4.1 Skilyrði hæfismats ................................................................................................ 12 

4.1.1 Hlutlæg ...................................................................................................................... 13 

4.1.1.1 Úrskurðaður gjaldþrota ..................................................................................... 13 

4.1.1.2 Óflekkað mannorð .............................................................................................. 14 

4.1.2 Huglæg skilyrði ......................................................................................................... 14 

4.1.2.1 Fjárhagslegt sjálfstæði ....................................................................................... 14 

4.1.2.2 Menntun og þekking ........................................................................................... 15 

4.1.2.3 Háttsemi og orðspor ........................................................................................... 15 

4.1.2.4 Hagsmunaárekstrar ............................................................................................ 16 

4.2 Skrifleg gögn ......................................................................................................... 16 

4.2.1 Spurningalisti FME .................................................................................................... 17 

4.2.2 Upplýsingar um fjárhagslegt sjálfstæði ....................................................................... 17 

4.3 Framkvæmd hæfismats framkvæmdarstjóra ..................................................... 19 

4.4 Framkvæmd hæfismats stjórnarmanna .............................................................. 19 

4.4.1 Starfsreglur ráðgjafanefndar um hæfi stjórnarmanna................................................... 20 

4.5 Undanþágur og óhæfi ........................................................................................... 21 

5 Eftirlit Fjármálaeftirlitsins ............................................................................... 22 

5.1 Héraðsdómur nr. E-7135/2010 ............................................................................. 22 

5.1.1 Ingólfur Guðmundsson gegn Fjármálaeftirlitinu ......................................................... 23 

6 Niðurstöður ....................................................................................................... 27 

7 Lokaorð ............................................................................................................. 29 

8 Heimildarskrá ................................................................................................... 30 

8.1 Lagaskrá ............................................................................................................... 31 

8.2 Reglur og Reglugerðir .......................................................................................... 32 

8.3 Dómaskrá .............................................................................................................. 32 



1 

 

1 Inngangur 

Í nútímasamfélagi gegna fjármálastofnanir gríðarlega mikilvægu hlutverki. Hlutverk slíkra 

stofnana er að mynda farveg fyrir fjármuni þjóðfélagsins. Fjármuni sem einstaklingar, 

fyrirtæki og opinberir aðilar nota til þess að mæta daglegum útgjöldum og fjárfesta til lengri 

tíma. Þá fjármuni sem þessir aðilar þurfa ekki að nota í hvert sinn eiga bankar og önnur 

fjármálafyrirtæki að varðveita og ávaxta. Þetta er sú ásýnd sem þjóðfélagið ætti að hafa á 

starfsemi fjármálafyrirtækja. Rannsóknir hafa þó leitt annað í ljós. Farsæld fjármálafyrirtækja 

er mjög háð því hvernig staðið er að rekstri þeirra. Því er gríðarlega mikilvægt að hæfir aðilar 

sitji við stjórnvölin í slíkum fyrirtækjum.
1
 Fjármálafyrirtæki, sem milligönguaðilar í 

fjármögnun efnahagslífsins, sækja starfsheimildir sínar til hins opinbera. Ekki verður annað 

sagt en að þessar starfsheimildir veiti aðgang að arðsömum rekstri. Sanngjarnt þykir því að 

gerðar séu þær kröfur til fjármálafyrirtækja að þær tryggi samfélagslegt hlutverk sitt engu 

síður en arðsemishlutverkið.
2
 

Haft var eftir Aðalsteini Leifssyni, stjórnarformanni Fjármálaeftirlitsins
3
, nú nýlega að 

umfjöllun Rannsóknarnefndar Alþingis um starfsemi íslensku bankanna fyrir hrun sé í stuttu 

máli samfelldur áfellisdómur yfir stjórnum bankanna. Af þeirri umfjöllun að dæma 

einkenndust störf stjórnanna af undirgefni við stjórnendur, skorti á eftirliti og almennu 

þekkingarleysi.
4
 

Fyrir höfundi ritgerðar þessarar virtist það hafa gleymst fyrir fjármálahrun íslenska 

hagkerfisins að því fylgi gríðarleg ábyrgð að vera stjórnandi fjármálafyrirtækis. Að á 

stjórnendum, stjórnum og framkvæmdarstjórum hvíli eiginleg ábyrgð á rekstri og starfsemi 

fyrirtækjanna. Þessum aðilum bar fyrir hrun og ber enn þann dag í dag skylda til þess að 

tryggja að öll ákvarðanataka sé innan löglegra marka. Ekki bara innan þess ramma 

bókstaflega heldur líka að starfsemi fyrirtækis sé í góðu horfi, skipulag þess sé gott og 

fjármunum vel ráðstafað.
5
 

Í ljósi fjármálahruns íslenska hagkerfisins var farið í mikla endurskoðun á hæfi stjórnenda 

fjármálafyrirtækja og þeim reglum sem um það gilda. Til að tryggja að þeir einstaklingar sem 

                                                
1 Rannsóknarnefnd Alþingis (2010). Aðdragandi og orsakir falls íslensku bankanna 2008 og tengdir atburðir – 

1. bindi. Bls. 49. 
2 Fjármálaeftirlitið (2010). Stefna Fjármálaeftirlitsins 2010. Bls. 3. 
3 Hér eftir FME 
4 Fjármálaeftirlitið (2012). Ávarp stjórnarformanns á aðalfundi Fjármálaeftirlitsins 24. október 2012. Bls. 1. 
5 Alþingistíðindi A-deild 1997 – 1998. Þingskjal 951, 122. löggjafarþing, 560. mál. Athugasemdir með 

frumvarpi, 3.1.1 Ábyrgð stjórnenda. 
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stjórni jafn mikilvægum hornsteinum samfélags okkar eins og fjármálafyrirtæki eru hefur 

verið skerpt á þeim hæfisskilyrðum sem þeir þurfa að uppfylla. Þessari ritgerð verður ætlað að 

skýra þessi hæfisskilyrði. Hver þau eru, í hverju þau felast, hvernig þau eru metin og hvernig 

slíkt mat fer fram. Rannsóknarspurning ritgerðar þessar er því: 

Hver eru hæfisskilyrði framkvæmdarstjóra og stjórnarmanna eftirlitsskyldra 

fjármálafyrirtækja skv. 1.mgr. 8. gr. laga nr. 87/1998 um opinbert eftirlit með starfssemi 

og 52. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki 

1.1 Afmörkun viðfangsefnis 

Í verkefni þessu er fjallað um hver séu hæfisskilyrði framkvæmdarstjóra og stjórnarmanna 

eftirlitsskyldra fjármálafyrirtækja skv. 1.mgr. 8. gr. laga nr. 87/1998 um opinbert eftirlit með 

fjármálastarfssemi og 52. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki. Ekki verður fjallað um 

stafliði 52. gr. laga nr. 161/2002. Einnig er vert að benda á að ekki verður fjallað ítarlega um 

þau álitsefni er snúa að eðli stjórnvaldsákvarðana eða heimildum til þeirra. 

1.2 Aðferðafræði 

Við vinnslu verkefnisins var höfð að leiðarljósi hin dogmatíska aðferð. Í henni felst að flokka, 

lýsa og túlka gildandi rétt á grundvelli réttarheimilda eftir hefðbundnum aðferðum í samræmi 

við fræðikerfi lögfræðinnar. Vinnsla verkefnisins grundvallaðist á ítarlegri heimildaöflun auk 

þess sem lögð var rík áhersla á að afla sem mestra upplýsinga svo að umfjöllun og niðurstöður 

verkefnisins yrðu réttar og gæfu sem besta mynd af viðfangsefni því er varð fyrir valinu. 

Bókasafn Háskólans á Bifröst og Landsbókasafn Íslands voru nýtt til heimildaöflunar auk 

þess sem vefsetur Alþingis, Fjármálaeftirlitsins og Persónuverndar voru mikið nýtt. Auk þess 

var höfundur í sambandi við lögfræðinga Fjármálaeftirlitsins gegnum vefpóst. 

2 Heimildir Fjármálaeftirlitsins 

Eitt helsta skilyrði heilbrigðrar fjármálastarfsemi er að markaðsaðilar fari að lögum. Það er 

því í verkahring eftirlitsaðila að sannreyna að fjármálastarfsemi uppfylli þær lagalegu kröfur 

sem henni eru settar.
6
 FME fer óumdeilanlega með veigamesta eftirlitshlutverkið með 

fjármálastarfsemi hér á landi.
7
 Ein af forsendum fyrir virku eftirliti er m.a. virk beiting 

                                                
6 Fjármálaeftirlitið (2010). Stefna Fjármálaeftirlitsins 2010. Bls. 5. 
7 Aðalsteinn E. Jónasson (2009). Viðskipti með fjármálagerninga. Bls. 695. 
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valdheimilda. Meðal þeirra eru þær valdheimildir er snúa að hæfisskilyrðum 

framkvæmdarstjóra og stjórnarmanna eftirlitsskyldra fjármálafyrirtækja. 

2.1 1. mgr. 8. gr. laga nr. 87/1998. Eftirlit. 

Í 1. mgr. 1. gr. laga nr. 87/1998 um opinbert eftirlit með fjármálastarfssemi
8
 segir að markmið 

þeirra sé að stuðla að því að fjármálastarfssemi sem lögin taki til sé í samræmi við lög, 

reglugerðir og samþykktir sem hverju sinni gildi um starfssemina. Samkvæmt loef. eru það 

viðskiptabankar og sparisjóðir, lánastofnanir aðrar en viðskiptabankar og sparisjóðir, 

vátryggingafélög, félög og einstaklingar sem stunda vátryggingamiðlun, fyrirtækja í 

verðbréfaþjónustu, verðbréfasjóða og rekstrarfélaga verðbréfasjóða, kauphalla og annarra 

skipulegra tilboðsmarkaða, verðbréfamiðstöðva, lífeyrissjóða og fjárfestingafélaga. Taka þau 

einnig til eftirlits með annarri starfsemi en greinir í 1. mgr. 2. gr. loef. sem FME er falið 

samkvæmt sérstökum lögum.
9
 Segir í 1. mgr. 8. gr. loef. að FME skuli fylgjast með að 

starfsemi eftirlitsskyldra aðila sé í samræmi við lög, reglugerðir, reglur eða samþykktir sem 

um starfsemina gilda og að starfsemin sé að öðru leiti í samræmi við heilbrigða og eðlilega 

viðskiptahætti. 

2.1.1 Forsaga ákvæðisins. 

Það var í maí árið 1996 sem viðskiptaráðherra skipaði nefnd vegna endurskoðunar eftirlits 

með fjármálastofnunum. Þessari nefnd var ætlað það hlutverk að athuga hvernig eftirlit með 

stofnunum og félögum sem á fjármagnsmarkaði starfa væri framkvæmt með bestum máta í 

framtíðinni. Umræða um hvernig skyldi hátta slíku opinberu eftirliti í framtíðinni hafði verið 

nokkuð áberandi árin á undan en hana mátti m.a. rekja til breytinga sem gerðar voru á 

opinberu eftirliti með fjármálastarfsemi á Norðurlöndum, þ.e. Noregi, Danmörku og Svíþjóð á 

árunum 1986 til 1991. Á þessum tíma starfaði annarsvegar bankaeftirlit Seðlabankans og 

Vátryggingareftirlitið í sitt hvoru lagi en megin niðurstaða meirihluta nefndarinnar var sú að 

sameina bæri starfsemi þessara tveggja stofnanna í eina sjálfstæða stofnun. Sú stofnun skyldi 

fara með almennt fjármálaeftirlit með öllum markaðnum og öllum greinum hans og skyldi 

hún heyra undir viðskiptaráðherra. Nefndin færði þau rök fyrir sameiningu þessara tveggja 

stofnana í eina að markalínur á milli einstakra þátttakenda á fjármagnsmarkaði væru í raun að 

mást út og að markaðurinn byði orðið upp á heildstæða þjónustu þar sem hefðbundnir flokkar 

                                                
8 Hér eftir loef. 
9 Sjá t.d. II kafla laga nr. 120/2011 um greiðsluþjónustu og 12. gr. laga nr. 26/2004 um Evrópufélög. 
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fjármálaþjónustu væru farnir að blandast saman að miklu leyti. Ekki væri auðséð hvernig 

skilgreina ætti undir hvora stofnunina eftirlit með hverjum þætti fjármagnsmarkaðarins félli.
10

 

2.1.2 Setning ákvæðisins 

Lagafrumvarp sem samið var með hliðsjón af niðurstöðu nefndarinnar var lagt fram í mars 

árið 1998 af viðskiptaráðherra. Var það samþykkt með lítilsháttar breytingum af Alþingi og 

varð að loef. Í þeim er skipan FME útlistuð og stofnuninni veitt úrræði til að sinna eftirliti 

sínu. FME tók svo til starfa þann 1. janúar árið 1999
11

 

2.1.3 Tilgangur  

Eins og segir að ofan er markmið loef. að „...stuðla að því að fjármálastarfsemi sem lög þessi 

taka til séu í samræmi við lög, reglugerðir, reglur og samþykktir sem hverju sinni gilda um 

starfsemina.“ Í 1. mgr. 8. gr. sömu laga segir að FME skuli „fylgjast með að starfsemi 

eftirlitsskyldra aðila sé í samræmi við lög, reglugerðir, reglur eða samþykktir sem um 

starfsemina gilda og starfsemin sé að öðru leyti í samræmi við heilbrigða og eðlilega 

viðskiptahætti.“ Það er því að sjá á framangreindu að tilgangur ákvæðisins sé sá að skýra 

meginhlutverk FME. Í því felist að tryggja að eftirlitsskyldir aðilar fari að þeim lögum og 

settum reglum sem um fjármálastarfsemi gilda. Á þessu orðalagi má þó einnig sjá að eftirlit 

FME felst ekki einungis í hlutlægum skilyrðum laga og reglna. Greinargerð sú er varð að 

umræddum lögum skýrir þetta frekar. Þar segir „Megináhersla í starfseminni hlýtur jafnan að 

lúta að því hvort starfsemin uppfylli þau hlutlægu skilyrði sem sett eru. Engu að síður er 

nauðsynlegt að eftirlitsstofnunin hafi svigrúm til að leggja ákveðið huglægt mat á hvort 

starfsemin sé heilbrigð og eðlileg þótt ákvæði laga og reglna hafi ekki verið brotin. Ljóst er þó 

að slíku mati verður ávallt að beita af mikilli varfærni."
12

 

2.2 52. gr. laga nr. 161/2002. Hæfisskilyrði stjórnar og framkvæmdarstjóra. 

Þegar 1. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki
13

 er skoðuð er markmið laganna skýrt. Að 

tryggja að fjármálafyrirtæki séu rekin á heilbrigðan og eðlilegan hátt með hagsmuni 

                                                
10 Alþingistíðindi A-deild 1997 – 1998. Þingskjal 951, 122. löggjafarþing, 560. mál. Athugasemdir með 

frumvarpi, meginniðurstöður nefndarinnar. 
11 Rannsóknarnefnd Alþingis (2010). Aðdragandi og orsakir falls íslensku bankanna 2008 og tengdir atburðir – 

5. bindi. Bls. 51. 
12 Alþingistíðindi A-deild 1997 – 1998. Þingskjal 951, 122. löggjafarþing, 560. mál. Athugasemdir með 

frumvarpi, um 8. gr. 
13 Hér eftir lff. 
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viðskiptavina, hluthafa stofnfjáreiganda og alls þjóðarbúsins að leiðarljósi. Taka skal fram að 

þessari málsgrein var bætt við með lögum nr. 75/2010 um breytingu á lff. Í athugasemdum 

greinagerðar þeirrar sem síðar varð að frumvarpi til lff. segir að með 52. gr. sömu laga sé 

leitast við að samhæfa ákvæði gildandi fjármálalöggjafar um stjórn og framkvæmdastjóra og 

samræma við 66. gr. hlutafélagalaga nr. 2/1995 eftir því sem kostur er. Hún hljóðaði svo: 

„66. gr. Stjórnarmenn eða framkvæmdastjórar skulu vera lögráða, fjár 

síns ráðandi og mega ekki á síðustu þremur árum hafa í tengslum við 

atvinnurekstur hlotið dóm fyrir refsiverðan verknað samkvæmt almennum 

hegningarlögum eða lögum um hlutafélög, einkahlutafélög, bókhald, 

ársreikninga, gjaldþrot eða opinber gjöld. Framkvæmdastjórar og minnst 

helmingur stjórnarmanna skulu vera búsettir hér á landi nema ráðherra 

veiti undanþágu frá því. Búsetuskilyrðið gildir þó ekki um ríkisborgara 

þeirra ríkja sem eru aðilar að samningnum um Evrópska efnahagssvæðið 

enda séu viðkomandi ríkisborgarar búsettir í EES-ríki. Sanna þarf 

ríkisborgararétt og búsetu í slíkum tilvikum.“ 

2.2.1 Forsaga ákvæðisins 

Fyrir setningu lff. var að finna hæfisskilyrði í 38. gr. laga nr. 113/1996 um viðskiptabanka og 

sparisjóði.
14

 Í þeirri grein fólst að bankastjórar viðskiptabanka og sparisjóðsstjórar skyldu vera 

búsettir á Íslandi. Þeir skyldu vera fjárráða og hafa óflekkað mannorð og aldrei hafa verið 

sviptir forræði yfir búi sínu. Í 2. mgr. sama ákvæðis sagði að menntun eða starfsreynsla og 

starfsferill bankastjóra og sparisjóðsstjóra skyldi vera með þeim hætti að tryggt þætti að þeir 

gætu gegnt þessum stöðum á forsvaranlegan hátt. Bankaráðsmenn og stjórnarmenn voru 

einnig skyldugir til að uppfylla skilyrði 1. mgr. 38. gr. lvs. Þeir ríkisborgarar annarra ríkja 

innan Evrópska efnahagssvæðisins og aðildarríkja stofnsamnings Fríverslunarsamtaka Evrópu 

voru þó undanþegnir búsetuskilyrðinu og var ráðherra heimilt að veita ríkisborgurum annarra 

ríkja sömu undanþágu. Að lokum sagði í greininni að bankastjórum og sparisjóðsstjórum væri 

óheimilt að eiga sæti í bankaráði eða stjórn sparisjóðs. 

2.2.2 Setning ákvæðisins 

Með setningu lff. árið 2002 var ákvæði 38. gr. lvs., sem fjallaði um að stjórnarmenn mættu 

ekki hafa verið sviptir forræði yfir búum sínum, fellt úr gildi. Ýmsar ástæður þóttu geta komið 

                                                
14 Hér eftir lvs. 
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til þess að menn misstu foræði yfir búum sínum og ekki þyrftu þær endilega að gefa tilefni til 

þess að ætla að þeir væru óhæfir til að gegna störfum í stjórn fjármálafyrirtækja. Þótti þessi 

regla of ströng. Einnig var fellt úr gildi ákvæði að óflekkað mannorð væri sérstakt 

hæfisskilyrði en í staðinn sett inn að menn skyldu ekki hafa gerst sekir um meiriháttar brot er 

tengjast atvinnurekstri á síðustu fimm árum. Talið var að skilyrði þetta næði til þeirra tilvika 

þar sem menn hefðu rúið sig trausti með lögbrotum til að stjórna fjármálafyrirtækjum. Var 

þetta einnig til samræmingar almennra reglna hlutafélagalöggjafarinnar. Þó er aðeins um 

þriggja ára tímamark að ræða í lögum nr. 2/1995 um hlutafélög.
15

 Í 2. mgr. ákvæðisins var svo 

að finna matskennda hæfisreglu sem átti að vera í samræmi við ákvæði 1. mgr. 6. gr. 

tilskipunar 2000/12/EB um stofnun og rekstur lánastofnana en í henni segir að hlutaðeigandi 

yfirvöld skuli ekki veita einstaklingum sem fullnægja ekki skilyrðum um gott mannorð eða 

næga reynslu leyfi til stjórnar í fjármálafyrirtækjum. Í reglu þeirri segir að til viðbótar við 1. 

mgr. 6. gr. skuli stjórnarmenn og framkvæmdastjórar búa yfir nægilegri þekkingu og 

starfsreynslu til að geta gegnt stöðu sinni á tilhlýðilegan hátt og ekki máttu þeir hafa sýnt af 

sér háttsemi sem gæfi tilefni til að ætla að þeir misnoti aðstöðu sína eða skaði fyrirtækið. Ekki 

þótti það mögulegt að ákveða hvaða viðmið skyldi setja fram eða hvaða þekking eða reynsla 

þörf þykir til að stjórna fjármálafyrirtæki. Yrði að meta slíkt hverju sinni og þá með tilliti til 

hverskonar fjármálafyrirtæki væri um að ræða og hver stærð þess væri. Tekið er þó fram í 

athugasemdunum að ekki megi stjórnarmaður eða framkvæmdastjóri hafa sýnt af sér þá 

hegðun að ekki verði lagt traust á hann til stjórnar fjármálafyrirtækis. Var þarna um að ræða 

hliðstætt skilyrði og fram kom í 2. mgr. 38. gr. lvs. er varðaði starfsferil og 2. mgr. laga nr. 

13/1996 um verðbréfaviðskipti. Skyldi 2. mgr. 52. gr. sem fjallar um matskenndu skilyrðin 

vera óháð 1. mgr. 52. gr. Sem dæmi má nefna að ef lengri tími hefði liðið frá skiptameðferð 

en tekið er fram í 1. mgr. gæti það haft áhrif á mat á hæfi. Einnig er tekið fram í 

athugasemdum að fyrri brot á lögum um fjármálamarkaði og fyrri afskipti FME eða mat þess 

á fyrir störfum viðkomandi hefðu þýðingu við matið á hæfi stjórnarmanna. 

2.2.3 Breytingar ákvæðisins 

Með setningu lff. árið 2002 má sjá að hæfisskilyrði stjórnarmanna í eftirlitsskyldum 

fjármálafyrirtækjum voru rýmkuð. Óflekkað mannorð þótti ekki lengur nauðsyn og máttu 

stjórnarmenn hafa misst forræði yfir búum sínum. Eftir hrun íslenska fjármálakerfisins í 

október árið 2008 hafa ýmsar breytingar verið gerðar á lff. Hefur 52. gr. ekki farið varhluta af 

                                                
15 Alþingistíðindi A-deild 2002 – 2003. Þingskjal 218, 128. löggjafarþing, 215. mál. Athugagasemdir með 

frumvarpi, um 58. gr. 
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þeim. Í árslok 2009 lagði efnahags- og viðskiptaráðherra fram frumvarp til laga um breytingu 

á lff. Ráðherrann hafði þá skipað nefnd 29. desember árið 2008 með það að leiðarljósi að farið 

skyldi yfir lög á sviði fjármálamarkaðar. Hrun fjármálakerfisins hafði vakið athygli manna á 

því hvort eitthvað í regluverki því er næði yfir innlenda fjármálamarkaði hefði brugðist og 

hvort ekki mætti bæta virkni þess regluverks. Tilgangurinn með þessu var að reyna að koma í 

veg fyrir að sambærilegir erfiðleikar endurtækju sig. Í skipunarbréfi viðskiptaráðherra kom 

fram að nefnd þessari væri, meðal annars, ætlað að huga sérstaklega að því hvort tilefni væri 

til að endurskoða ákvæði um hæfisskilyrði og reglur stjórna.
16

 

Einnig fékk Ríkisstjórn Íslands reyndan bankaeftirlitsmann, Kaarlo Jännäri, til að leggja mat 

sitt á lagaumhverfi og starfsemi FME og koma með tillögur að úrbótum. Kaarlo Jännäri var 

einn af yfirmönnum finnska seðlabankans um tíma og hefur víðtæka reynslu af alþjóðlegri 

bankastarfssemi. Hefur hann starfað fyrir Alþjóðagjaldeyrissjóðinn, OECD og Seðlabanka 

Evrópu. Lagði hann meðal annars til að stjórnarmenn fjármálafyrirtækja skyldu ganga undir 

sama eða svipað hæfismat og framkvæmdarstjórar þeirra.
17

 

Í frumvarpinu að lögum um breytingar á lögum um fjármálafyrirtæki nr. 75/2010 var greinin 

nánast að öllu leiti endursamin og ákvæðin gerð strangari. Ákvæðum um búsetu 

stjórnarmanna var bætt við. Skulu þeir vera búsettir í aðildarríki eða ríki sem er aðili að 

Efnahags- og framfarastofnuninni (OECD) og skal framkvæmdastjóri vera búsettur í 

aðildarríki. FME er þó gefin heimild til að veita undanþágu frá búsetuskilyrðunum. Fyrir 

þessa breytingu var ekkert búsetuskilyrði.
18

 

Stjórnarmenn og framkvæmdastjóri þurfa að vera lögráða og við var bætt skilyrði um 

óflekkað mannorð en það var, eins og að ofan kom fram, afnumið með upphaflegri setningu 

lff. Einnig var skilyrði um að stjórnarmenn megi ekki hafa verið úrskurðaðir gjaldþrota á 

seinustu fimm árum bætt við. Ekki mega þeir hafa hlotið dóm á seinustu 10 árum í tengslum 

við atvinnurekstur samkvæmt almennum hegningarlögum eða sérlögum sem gilda um 

atvinnurekstur.
19

  

                                                
16 Alþingistíðindi A-deild 2009 – 2010. Þingskjal 614, 138. löggjafarþing, 343. mál. Athugagasemdir með 

lagafrumvarpi. 
17 Kaarlo Jännäri (30. mars 2009). Report on Banking Regulation and Supervision in Iceland: past, present and 

future. Bls. 35. 
18 Alþingistíðindi A-deild 2009 – 2010. Þingskjal 614, 138. löggjafarþing, 343. mál. Athugagasemdir með 

lagafrumvarpi. 
19 Alþingistíðindi A-deild 2009 – 2010. Þingskjal 614, 138. löggjafarþing, 343. mál. Athugagasemdir með 

lagafrumvarpi. 



8 

 

Í upphaflegu frumvarpi til lagabreytingarinnar giltu sömu tímaviðmiðin fyrir það ef 

stjórnarmaður hafði verið úrskurðaður gjaldþrota eða hlotið dóm, þ.e. fimm ár. Við meðferð 

lagabreytingarinnar á Alþingi lagði viðskiptanefnd til breytingu þess eðlis að annarskonar 

tímaviðmið giltu um það þegar maður hefði verið úrskurðaður gjaldþrota eða hlotið dóm. 

Verði að vera liðin 10 ár frá því að hann hafi hlotið dóm í tengslum við atvinnurekstur fyrir 

brot gegn þeim lögum sem tilgreind eru í greininni svo hann ætti þess kost að taka sæti í stjórn 

fjármálafyrirtækis.
20

 Þessi tillaga var samþykkt. 

Við greinina var einnig bætt að stjórnarmenn og framkvæmdastjórar skuli vera fjárhagslega 

sjálfstæðir og hafa lokið háskólaprófi sem nýtist í starfi. Við þessum hæfisskilyrðum er FME 

einnig veitt heimild til undanþágu en þá á grundvelli reynslu og þekkingar viðkomandi. 

Ákvæðin um að stjórnarmenn skuli búa yfir nægilegri þekkingu og starfsreynslu til að sinna 

skyldum sínum á tilhlýðilegan hátt og mega ekki hafa sýnt af sér hegðun sem getur gefið 

tilefni til draga trúverðugleika þeirra og traust í efa eru eins og í upphaflegu greininni. 
21

 

Þá var bætt við nokkuð ítarlegum reglum um setu stjórnarmanna í stjórnum annarra 

eftirlitsskyldra aðila. Segir í 4. mgr. greinarinnar að ekki megi stjórnarmenn 

fjármálafyrirtækis sitja í stjórn annars eftirlitsskylds aðila eða aðila sem er tengdur honum. 

Ekki mega þeir vera starfsmenn, lögmenn eða endurskoðendur annars eftirlitsskyld aðila eða 

félaga í nánum tengslum. Í 5. mgr. var þó sett undantekning sem felur í sér að stjórnarmaður 

eða starfsmaður fjármálafyrirtækis má taka sæti í stjórn annars fjármálafyrirtækis ef það er í 

eigu sama aðila að hluta eða öllu leyti. Fyrirvari um þetta er settur í 6. mgr. þess eðlis að 

stjórnarseta skv. 5. mgr. geti ekki skapað hættu á hagmunaárekstrum á fjármálamarkaði. FME 

er sett það í hendur að meta hvort stjórnarsetan skapi slíka hættu.
22

 Að lokum var bætt inn í 

greinina að fjármálafyrirtæki skuli tilkynna FME ef einhverjar breytingar verða á félagsstjórn 

og/ eða framkvæmdastjóra. Slíkum tilkynningum skulu fylgja fullnægjandi upplýsingar svo 

hægt sé að meta hvort skilyrðum greinarinnar sé fullnægt.
23

 

Í mars árið 2011 lagði svo efnahags- og viðskiptaráðherra fram breytingu á 4. mgr. 

greinarinnar. Ástæða þess var sú að eftir breytinguna árið 2010 var lagt fortakslaust bann við 

því að lögmenn, er væru stjórnarmenn eftirlitsskylds aðila, sinntu lögmannsstörfum í þágu 

annars eftirlitsskylds aðila eða félaga í nánum tengslum. Hafði FME borist fjöldi fyrirspurna 

er þetta varðaði. Þótti ekki þykja þörf á svo viðtæku banni er varðar lögfræðinga. Lögð var til 

                                                
20 Alþingistíðindi A-deild 2009 – 2010. Þingskjal 1095, 138. löggjafarþing, 343. mál. 
21 Alþingistíðindi A-deild 2009 – 2010. Þingskjal 1095, 138. löggjafarþing, 343. mál. 
22 Alþingistíðindi A-deild 2009 – 2010. Þingskjal 1095, 138. löggjafarþing, 343. mál. 
23 Alþingistíðindi A-deild 2009 – 2010. Þingskjal 614, 138. löggjafarþing, 343. mál. 
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sú breyting að lögmönnum í stjórnum fjármálafyrirtækja yrði áfram ekki heimilt að sinna 

lögmannsstörfum í þágu annars fjármálafyrirtækis en orðin „og annars eftirlitsskyld aðila“ 

yrði fjarlægt úr greininni. Ekki þótti hættan á hagsmunaárekstrum er varðar störf lögmanna 

sambærileg við störf endurskoðenda og starfsmanna annarra eftirlitsskyldra aðila.
24

 Var þessi 

breyting samþykkt. 

Á þessu má sjá að greinin hefur tekið gríðarlegum breytingum eftir hrun fjármálakerfisins árið 

2008 og hefur umfang hennar aukist nokkuð. Ákvæði úr eldri lögum er ekki þótti nauðsynlegt 

að innleiða í lff. við setningu þeirra árið 2002 hafa verið innleidd í dag, t.d. ákvæði um 

óflekkað orðspor.  

2.2.4 Tilgangur 

Upphaflegur tilgangur 52. gr. við setningu lff. árið 2002 var að reyna að samhæfa ákvæði 

þágildandi fjármálalöggjafar um stjórn og framkvæmdastjóra fjármálafyrirtækja og annarra 

eftirlitsskyldra aðila. Var þá helst litið til 66. gr. hlutafélagalaga.
25

 Í frumvarpi til 

breytingarlaga nr. 75/2010 kemur fram að með breytingunum sé verið að skerpa á 

hæfisskilyrðum. Þrengri og skýrari ákvæði voru sett um fjárhagsstöðu, menntun, starfsreynslu 

og starfsferil stjórnarmanna og framkvæmdastjóra. Þá er tekið fram að stjórnarmenn og 

framkvæmdastjórar fari í sérstakt hæfismat hjá FME. Eftir setningu breytingarlaga nr. 

75/2010 er víða að finna ríkari kröfur til stjórnarmanna og að þeir verði að gera sér grein fyrir 

þeirri persónulegu ábyrgð sem þeir bera á meðan þeir sitja í stjórn fjármálafyrirtækis. FME er 

einnig gefin heimild til að setja reglur um hvað teljist fjárhagslegt sjálfstæði. Dæmi um slíkar 

reglur má finna í frumvarpi breytingarlaga nr. 75/2010. Að stjórnarmaður skuldi ekki 

fjármálafyrirtækjum verulega fjármuni. Ekki sé hann í verulegum ábyrgðum fyrir aðra né þá 

að hann sé eigandi eða stjórnarmaður fyrirtækis sem stendur verulega illa fjárhagslega. Einnig 

kemur fram að þrengri skilyrði verði til stjórnarsetu. Að krossstjórnseta, þ.e. þegar t.d. 

stjórnarmaður á sæti í bæði viðskiptabanka og vátryggingarfélagi sem er í eigu sama 

móðufélags, sé ekki heimil. Að slík stjórnseta geti skapað hættu á hagsmunaárekstrum á 

samkeppnismarkaði. Leiða má líkur að því að með greininni sé reynt að auka öryggi á 

fjármálamarkaði. Að með hertum hæfisskilyrðum og strangara eftirliti sé ætlun löggjafans að 

tryggja það að aðeins hæfir einstaklingar komist í valdamiklar stjórnunarstöður 

                                                
24 Alþingistíðindi A-deild 2010 – 2011. Þingskjal 1215, 139. löggjafarþing, 696. mál. Athugasemdir með 

frumvarpi, um 5. gr. 
25 Alþingistíðindi A-deild 2002 – 2003. Þingskjal 218, 128. löggjafarþing, 215. mál. Athugasemdir með 

frumvarpinu, um 52. gr. 
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fjármálafyrirtækja sem vegi þungt í hagkerfinu. Einnig sé verið að auka eftirlit og völd FME 

sem margir myndu segja að væri nauðsynlegt.
26

 Eftir athuganir sem gerðar voru eftir árið 

2008 hafi verið ljóst að lög og reglur um stjórnarhætti í fyrirtækjum var ekki megin 

vandamálið heldur þekking og viðhorf þeirra sem sátu í stjórnum fyrirtækjanna.
27

 

3 Reglur nr. 887/2012 um framkvæmd hæfismats framkvæmdastjóra og 

stjórnarmanna fjármálafyrirtækja. 

Með breytingunum sem áttu sér stað á 52. gr. lff með lögum nr. 75/2010 var FME gefin 

heimild til að setja reglur um fjárhagslegt sjálfstæði stjórnarmanna og framkvæmdarstjóra og 

hvernig skyldi staðið að hæfismati, sbr. 3. mgr. 52. gr. lff. Þann 27. júlí 2011 gaf FME svo út 

reglur nr. 627/2011 um framkvæmd hæfismats framkvæmdarstjóra og stjórnarmanna 

fjármálafyrirtækja. Er í þessum reglum nánar fjallað um hæfisskilyrðin og framkvæmd 

hæfismatsins eins og nafnið gefur til kynna. Skiptast þær niður í sjö kafla. Almennan kafla, 

kafla um hæfisskilyrðin, mat á fjárhagslegu sjálfstæði, mat á þekkingu framkvæmdarstjóra, 

mat á þekkingu stjórnarmanna, mat á hæfi og kafla um gildistöku reglnanna. 

3.1 Breyting á reglunum 

Reglur þessar tóku nokkrum breytingum haustið 2012 eftir ákvörðun Persónuverndar í máli 

nr. 2011/1158.  

Persónuvernd barst erindi frá A þann 26. október 2012 er varðaði kröfu FME um að fá 

persónuupplýsingar um hana og maka hennar við mat á hæfisskilyrðum vegna stjórnarsetu A í 

eftirlitsskyldu fjármálafyrirtæki. Á þessum tíma voru reglur nr. 627/2011 í gildi. Fjármálaeftirlitið 

hafði farið fram á að A fyllti út eyðublað þar sem óskað var eftir ítarlegum fjárhagsupplýsingum um A 

og eiginmann hennar og helstu fjölskylduaðstæður þeirra. Var þetta liður í mati FME á fjárhagslegu 

sjálfstæði. Í eyðublaðinu var óskað eftir upplýsingum um eignir: Fasteignir, bifreiðar, innlendar og 

erlendar innistæður, skráð og óskráð hluta- og skuldabréf og hlutdeildarskírteini lífeyrissjóða. Einnig 

var óskað eftir upplýsingum um allar skuldir. Húsnæðislán, skammtímaskuldir, námslán og aðrar 

skuldir. Upplýsinga um tekjur var einnig óskað. Óskað var eftir upplýsingum um árstekjur eftir skatta, 

þ.á.m. fjármagnstekjum og tekjum maka. Að lokum óskuðust upplýsingar um mánaðarleg gjöld vegna 

húsnæðis, bílaláns, skammtímaskulda, námslána, annarrar skulda, meðlags og framfærslu fjölskyldu. 

A taldi þessa upplýsingaöflun fara langt út fyrir það sem eðlilegt gæti talist miðað við þá stjórnsetu 

sem um var að ræða í hennar tilviki. 

                                                
26 Sjá t.d. skýrslu Kaarlo Jännäri frá 30. mars 2009 að nafni Report on Banking Regulation and Supervision in 

Iceland: past, present and future. 
27 Fjármálaeftirlitið (10. febrúar 2010). Mat á hæfi framkvæmdastjóra og stjórnarmanna fjármálafyrirtækja, 

vátryggingafélaga, vátryggingamiðlana og lífeyrissjóða. Verklag við hæfismat. 
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Kemur fram í niðurstöðum Persónuverndar að slíkar persónuupplýsingar skyldu fengnar í yfirlýstum, 

skýrum og málefnalegum tilgangi sbr. 7. gr. laga nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð 

persónuupplýsinga. Segir ennfremur að reglur FME nr. 627/2011 hafi verið mjög almennar og til að 

tryggja að þær samræmdust grunnkröfum 7. gr. laga nr. 77/2000 væri nauðsynlegt að setja skýr 

efnisákvæði og viðmið um hvaða upplýsingar væru nauðsynlegar og verði lagðar til grundvallar við 

mat FME á fjárhagslegu sjálfstæði manna. Að setja skyldi ramma bæði varðandi upplýsingaöflun um 

framkvæmdarstjóra og stjórnarmenn og um maka þeirra. Lagði Persónuvernd, með vísan til 1. tl. 3. 

mgr. 37. gr. laga nr. 77/2000, fyrir FME að endurskoða reglur nr. 627/2011 í ljósi þessa.28 

Eftir þennan úrskurð brást FME við með því að endurskoða reglur nr. 627/2011. Eftir þá 

endurskoðun gaf FME út nýjar reglur nr. 887/2012 og eru þær í gildi nú. Í nýju reglunum er 

skerpt á þeim sjónarmiðum og viðmiðum sem FME leggur til grundvallar við mat á 

fjárhagslegu sjálfstæði framkvæmdarstjóra og stjórnarmanna fjármálafyrirtækja, rétt eins og 

Persónuvernd mælti fyrir.
29

 

Breytingar þær er gerðar voru á reglunum eru eftirfarandi: 

E-liður 3. gr. sem fjallar um þau gögn er skila skal til FME vegna skipan framkvæmdarstjóra 

og stjórnarmanna hljóðaði svo „Upplýsingum um fjárhagsstöðu samkvæmt eyðublaði 

Fjármálaeftirlitsins“. Við hana var bætt fyrir aftan orðið „fjárhagsstöðu“ eftirfarandi „m.a. um 

heildareignir, skuldir yfir 2 milljónum króna, tekjur, gjöld, ábyrgðir, veðsetningu eigna til 

þriðja aðila, vanskil og annað sem framkvæmdastjóri eða stjórnarmaður telur að skipt geti 

máli við mat á fjárhagslegu sjálfstæði.....“ 

Lið var bætt við 10. gr. reglnanna er fjallar um fjárhagslegt sjálfstæði og er b-liður nú svo 

hljóðandi „Að tekjur standi undir afborgunum af skuldum og framfærslu.“ 

C-liður sömu greinar innihélt aðeins „Að skuldir, ábyrgðir gagnvart þriðja aðila og veðsetning 

eigna séu ekki þess eðlis að efast megi um óhæði gagnvart lánveitanda/kröfuhafa.“ Við 

þennan lið var bætt „og það sé líklegt til að hafa áhrif á störf hans í viðkomandi 

fjármálafyrirtæki. Við mat á því hvort aðili teljist háður öðrum er horft til þess hvort 

skuldbindingin, með hliðsjón af árstekjum, teljist veruleg. Undanskildar skuldbindingar 

samkvæmt þessum lið eru hefðbundin lán sem standa almenningi til boða t.d. íbúðalán, 

bílalán og námslán.“ 

                                                
28 Persónuvernd (2012). Ákvörðun í máli nr. 2011/1158 um mat FME á fjárhagslegu sjálfstæði stjórnarmanna 

fjármálastofnana. 
29 Fjármálaeftirlitið (9. nóvember 2012). Nýjar reglur um framkvæmd hæfismats framkvæmdastjóra og 

stjórnarmanna í vátryggingafélögum og fjármálafyrirtækjum. 
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Bætt var inn í d-lið 10. gr. reglnanna, sem áður var c-liður, „er varða fjárhagsstöðu eða 

fjárhagsskuldbindingar“ og hljómar hann nú svo „Annarra atriða en að framan greinir er varða 

fjárhagsstöðu eða fjárhagsskuldbindingar og máli geta skipt að mati Fjármálaeftirlitsins.“ 

Sett var inn heil ný grein undir kaflann um mat á fjárhagslegu sjálfstæði. Er 11.gr. núgildandi 

reglna því svo hljóðandi: 

Aðili telst fjárhagslega sjálfstæður ef hann uppfyllir skilyrði allra stafliða 

10. gr.  

Ef aðili uppfyllir ekki skilyrði a. eða b. liðar 10. gr. er litið til 

eiginfjárstöðu og tekju- og greiðsluflæðis til framtíðar með tilliti til þess 

hvort aðili geti staðið við skuldbindingar sínar.  

Við mat á c. lið 10. gr. er litið til þess hvort líkur séu til þess að aðili yrði 

ítrekað vanhæfur til að taka þátt í afgreiðslu mála að teknu tilliti til 

ákvæða laga, reglna og annarra viðmiða þar að lútandi, sbr. t.d. 72. gr. 

laga nr. 2/1995 um hlutafélög og 55. gr. laga nr. 161/2002 um 

fjármálafyrirtæki, eftir því sem við á.  

Með öðrum atriðum skv. d. lið 10. gr. er átt við atriði sem hafa veruleg 

áhrif á fjárhagslegt sjálfstæði aðila, þ. á m. atriða sem leiða til ítrekaðs 

vanhæfis aðila, sbr. 3. mgr. 

 

4 Hæfismat 

Frá árinu 2005 hefur FME, með vísan til 52. gr. lff. og 1. mgr. 8. gr. loef., framkvæmt sérstakt 

hæfismat á framkvæmdastjórum. Frá árinu 2010 hafa stjórnarmenn eftirlitsskyldra 

fjármálafyrirtækja einnig þurft að gangast undir hæfismat. Var það ákveðið til að stuðla að 

bættu og hertu eftirliti með því að hæfisskilyrði stjórnarmanna séu uppfyllt og til að tryggja að 

þeir séu vel meðvitaðir um þá þekkingu sem krafist er af þeim og hver ábyrgð þeirra er í 

slíkum stöðum.
30

 Í reglum nr. 887/2012 er að finna skýringar á skilyrðum hæfismatsins. 

4.1 Skilyrði hæfismats 

Þrátt fyrir að mat framkvæmdastjóra og stjórnarmanna fari fram á misjafna vegu eru 

hæfisskilyrðin þau sömu. Skipta má þeim niður í hlutlæg og huglæg. Hlutlægt er það sem ekki 

er háð persónulegu mati heldur byggir á staðreyndum. Það sem er huglægt byggir hins vegar á 

skynjun manns á ýmsu, til dæmis aðstæðum, ástæðum, löngunum, viðhorfum eða skynjunum. 

                                                
30 Fjármálaeftirlitið (10. febrúar 2010). Mat á hæfi framkvæmdastjóra og stjórnarmanna fjármálafyrirtækja, 

vátryggingafélaga, vátryggingamiðlana og lífeyrissjóða. Verklag við hæfismat. 
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4.1.1 Hlutlæg 

Hlutlægu hæfisskilyrðin liggja nokkuð ljós fyrir en þau er að finna í 1. og 2. mgr. 52. gr. lff. 

Búseta stjórnarmanns skal vera í aðildarríki eða ríki sem er aðili að Efnahags- og 

framfarastofnuninni (OECD) en framkvæmdastjóri í aðildarríki. Stjórnarmaður eða 

framkvæmdastjóri skal vera lögráða skv. lögræðislögum nr. 71/1997. Í því felst að vera orðinn 

18 ára gamall og hafa fjárræði og sjálfræði. Fjárræði er það að ráða einn fé sínu. Að maður 

geti ráðstafað eignum sínum og tekið á sig skuldbindingar með löggerningum. Í sjálfræði felst 

það að ráða högum sínum öllum og dvalarstað sjálfur.
31

 Ekki má hann hafa hlotið dóm á 

seinustu 10 árum fyrir refsiverðan verknað í tengslum við atvinnurekstur. Er átt við með því 

að aðili má ekki hafa sem starfsmaður, stjórnarmaður, verktaki, eigandi eða vegna annarra 

tengsla við atvinnurekstur hlotið dóm fyrir refsiverðan verknað sbr. 5. gr. reglugerðar nr. 

887/2012. Þó að grunur um refsiverðan verknað í tengslum við atvinnurekstur sé fyrir hendi 

eða að ákæra hefur verið gefin út á hendur stjórnarmanni er það ekki vanhæfisástæða 

samkvæmt þessari reglu.
32

 Dómur þarf að hafa fallið á seinustu 10 árum. Samkvæmt þessu 

væri eldri dómur en 10 ára ekki vanhæfisástæða. Grunur um brot væri því ekki næg 

vanhæfisástæða samkvæmt þessu ákvæði. 
33

 

4.1.1.1 Úrskurðaður gjaldþrota 

Ekki eru öll hlutlægu hæfisskilyrðin þó jafn borðleggjandi og þau hér að ofan. Stjórnarmenn 

og framkvæmdastjórar mega ekki á seinustu fimm árum hafa verið úrskurðaðir gjaldþrota. Að 

verða gjaldþrota felur það í sér að geta ekki staðið í skilum við lánadrottna sína þegar kröfur 

þeirra falla á gjalddaga og ekki séu líkur á að fjárhagsvandræði þess er gjaldþrota verður líði 

hjá innan skamms, sbr. 1. mgr. 64. gr. gjaldþrotalaga nr. 21/1991.
34

 Skuldari sem og 

kröfuhafar geta krafist þess að bú skuldara verði tekið til gjaldþrotaskipta. Það er svo 

héraðsdómari sem tekur afstöðu til kröfunnar um gjaldþrotaskipti með úrskurði, sbr. 1. mgr. 

71. gr. gþl. Ef skuldari er úrskurðaður gjaldþrota og bú hans tekið til gjaldþrotaskipta missir 

hann forræði yfir búi sínu. Bú hans tekur þá yfir nánast öll fjárhagsleg réttindi og skyldur 

skuldarans og er það þá orðið óháð honum sbr. 1. og 2. mgr. 72. gr. gþl og nefnist skuldarinn 

þá þrotamaður sbr. 2. mgr. 1. gr. gþl. Hafi skuldari verið úrskurðaður gjaldþrota á seinustu 

fimm árum uppfyllir hann ekki hæfisskilyrði 52. gr. lff. 

                                                
31 Páll Sigurðsson (ristj.) (2008). Lögfræðiorðabók með skýringum. Bls. 128 
32 Aðalsteinn E. Jónasson (2009). Viðskipti með fjármálagerninga. Bls. 140. 
33 Aðalsteinn E. Jónasson (2009). Viðskipti með fjármálagerninga. Bls. 140. 
34 Hér eftir gþl. 
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4.1.1.2 Óflekkað mannorð 

Annað hlutlægt hæfisskilyrði er að stjórnarmenn og framkvæmdastjórar skuli hafa óflekkað 

mannorð sbr. 2. mgr. 52. gr. lff. Helsta útskýringin á hugtakinu „óflekkað mannorð“ er að 

finna í lögum nr. 24/2000 um kosningar til Alþingis. Í 5. gr. þeirra laga segir að enginn teljist 

hafa óflekkað mannorð sem eftir dómsúrskurð er fundinn sekur um verk sem þykir 

svívirðilegt að almenningsáliti. Dómur fyrir refsivert brot hefur þó ekki flekkun mannorðs í 

för með sér nema sakborningur sé lögráða, þ.e. 18 ára gamall, þegar hann framdi brotið og 

þarf refsing fyrir brotið að vera að minnsta kosti fjögurra mánaða óskilorðsbundin 

fangelsisvist eða öryggisgæsla. Með öryggisgæslu er átt við að sé maður sýknaður skv. 15. gr. 

almennra hegningarlaga nr. 19/1940 sökum geðveiki, andlegs vanþroska eða hrörnunar, 

rænuskerðingar eða annars samsvarandi ástands má ákveða skv. 62. gr. sömu laga að vista 

hann á hæli. 

Þessu til útskýringar má taka dæmi um einstakling sem dæmdur er til þriggja mánaða 

fangelsisvistar en refsingu frestað skilorðsbundið í tvö ár. Sá hefur óflekkað mannorð.  

4.1.2 Huglæg skilyrði 

Huglægu skilyrðin, 3. mgr. 52. gr. lff., liggja ekki alveg jafn ljós fyrir enda byggja þau á mati 

FME.  

4.1.2.1  Fjárhagslegt sjálfstæði 

Fjárhagslegt sjálfstæði er skilyrði. Þegar FME leggur mat á fjárhagslegt sjálfstæði skal 

eiginfjárstaða stjórnarmanna og framkvæmdarstjóra vera jákvæð og tekjur standa undir 

afborgunum af skuldum og framfærslu hans og fjölskyldu. Skuldir, ábyrgðir gagnvart þriðja 

aðila og veðsetning eigna má ekki vera þess eðlis að hægt sé að efast um óhæði þeirra 

gagnvart lánveitanda eða kröfuhafa. Óhæði felst í því að láta ekki eigin hagsmuni eða annarra 

hafa áhrif á störf sín. Að vera óháður. Þegar meta skal hvort stjórnarmaður eða 

framkvæmdarstjóri sé óháður öðrum fjárhagslega horfir FME aðallega til þess hvort 

skuldbindingar hans teljist verulegar miðað við árstekjur hans. Hefðbundin lán, t.d. íbúðalán 

og námslán, eru þó undanskilin. Önnur atriði en þau sem eru hér upptalin geta þó skipt máli er 

varðar fjárhagsstöðu og skuldbindingar. Þau eru þó háð mati FME en nefna má t.d. atriði sem 

myndu leiða ítrekað til vanhæfis aðila sbr. 10. gr. reglugerðar nr. 887/2012. 



15 

 

Ef aðili uppfyllir öll þessi skilyrði telst hann fjárhagslega sjálfstæður. Ekki er það þó 

nauðsynlegt. Ef eiginfjárstaða stjórnarmanns eða framkvæmdarstjóra er ekki jákvæð er litið til 

þess hver eiginfjárstaðan er og tekju- og greiðsluflæði hans til framtíðar. Jafnvel þó að tekjur 

standi ekki undir afborgunum af skuldum og framfærslu þegar hæfismatið er framkvæmt er 

litið til þessa þátta með tilliti til þess hvort hann geti staðið við skuldbindingar sínar sbr. 11. 

gr. reglugerðar nr. 887/2012. 

4.1.2.2 Menntun og þekking 

Framkvæmdarstjórar og stjórnarmenn þurfa að hafa lokið háskólaprófi sem nýtist þeim í 

starfi. Með því er átt við að þeir hafi aflað sér fræðilegrar þekkingar sem tengist starfssemi, 

uppbyggingu eða rekstri fyrirtækja. FME getur þó veitt undanþágu frá þessu skilyrði sbr. 6. 

gr. reglugerðar nr. 887/2012. Aðilinn þarf þá að sýna fram á að hann hafi aflað sér reynslu og 

þekkingar sem nýtist honum í starfi. Þá er litið til fyrri stjórnarsetu og fyrri starfa aðila og 

þekkingar þeirrar er hann hefur aflað sér. Aðili skal búa yfir nægilegri starfsreynslu og hafa 

þekkingu á starfsemi þeirri sem viðkomandi fjármálafyrirtæki stundar. Einnig fara 

framkvæmdarstjórar, og stjórnarmenn ef þess þykir nauðsyn, í munnlegt hæfismat en vikið 

verður betur að því síðar. 

4.1.2.3 Háttsemi og orðspor 

Háttsemi og orðspor er huglægt skilyrði sem þarf að uppfylla. FME tekur fram að 

framkvæmdarstjórar og stjórnarmenn megi ekki hafa sýnt af sér háttsemi, athöfn eða 

athafnaleysi sem gefur tilefni til þess að draga megi hæfni þeirra í efa. Ekki mega vera 

ástæður til að draga í efa hæfni þeirra til að standa að traustum og heilbrigðum rekstri. Þá má 

ekkert benda til þess að þeir muni hugsanlega misnota aðstöðu sína eða skaða félagið. Við 

þetta huglæga mat er litið til þess hvort aðilinn hafa sýnt af sér einhverja háttsemi sem skaða 

kynni orðspor fjármálafyrirtækisins ef opinber væri. Einnig er skoðað hvort FME hafi þurft að 

hafa afskipti af aðilanum vegna starfa hans eða starfshátta hans sjálfs eða þá starfshátta 

eftirlitsskylds aðila sem hann var í forsvari fyrir eða bar ábyrgð á. Hér myndi grunur um 

lögbrot því geta orðið vanhæfisástæða. Sem dæmi má nefna að ef þær aðstæður hefðu komið 

upp að aðili hefði viðurkennt að hafa gerst sekur um fjárdrátt eða annað brot gegn almennum 

hegningarlögum án þess þó að ákæra hefði verið gefin út eða að dómur hefði fallið í málinu.
35

 

                                                
35 Aðalsteinn E. Jónasson (2009). Viðskipti með fjármálagerninga. Bls. 141. 
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4.1.2.4 Hagsmunaárekstrar 

Það er mikilvægt á samkeppnismarkaði að eignarhald og stjórnarseta skapi ekki hættu á 

hagsmunaárekstrum á fjármálamarkaði.
36

 Ekki mega stjórnarmenn fjármálafyrirtækja eiga 

sæti í stjórn annars eftirlitsskylds aðila. Ekki mega þeir heldur eiga sæti í stjórn aðila sem er í 

nánum tengslum
37

 við annan eftirlitsskyldan aðila eða vera starfsmenn hans eða 

endurskoðendur. Stjórnarmenn mega ekki sinna lögmannsstörfum fyrir annað 

fjármálafyrirtæki og ekki mega starfsmenn fjármálafyrirtækis sitja í stjórn þess sbr. 4. mgr. 

52. gr. lff. Þó ákvæði þetta kunni að hljóma sem hlutlægt er það þó ekki allt þar sem það 

sýnist því í 5. mgr. 52. gr. lff. segir að stjórnarmaður eða starfsmaður fjármálafyrirtækis geti 

tekið sæti í stjórn annars fjármálafyrirtækis ef það félag er að hluta eða öllu leyti í eigu 

fjármálafyrirtækisins sem hann sat í stjórn hjá upphaflega eða félags með yfirráð í upphaflega 

fjármálafyrirtækinu. Til frekari útskýringar á þessu má gefa dæmi. Ef S situr í stjórn 

fjármálafyrirtækisins A þá er honum heimilt að sitja líka í stjórn fjármálafyrirtækisins B ef 

fjármálafyrirtækið B er að hluta til eða öllu leyti í eigu A. Einnig má S sitja í stjórn B ef að B 

er í eigu félags sem einnig er í eigu eða með yfirráð í A. Slík stjórnarseta er þó háð því mati 

FME að hún skapi ekki hættu á árekstrum á fjármálamarkaði, sbr. 6. mgr. 52. gr. lff. Við slíkt 

mat er litið til tengsla félagsins við aðra aðila á fjármálamarkaði og hvort þau tengsl geti á 

einhvern hátt skaðað heilbrigðan og traustan rekstur fjármálafyrirtækisins og hvort fyrirtækin 

hafi sömu starfsheimildir. Hafi þau sömu starfsheimildir eru þau líklega í samkeppni og þá 

skapast hætta á hagsmunaárekstrum sbr. 9. gr. reglugerðar nr. 887/2012. 

4.2 Skrifleg gögn 

Þegar tilkynning eftirlitsskylds fjármálafyrirtækis hefur borist FME hefur fjármálafyrirtækið 

fjórar vikur til að skila af sér spurningalista FME, yfirlýsingu í tengslum við mat á hæfi 

framkvæmdastjóra og stjórnarmanna fjármálafyrirtækja samkvæmt skjali FME, ferilskrá, 

staðfestingu á starfsréttindum og upplýsingum um fjárhagsstöðu skv. eyðublaði FME. Eru það 

spurningarlisti FME og eyðublað um fjárhagslegt sjálfstæði sem eru hvað veigamest af 

þessum fimm. 

                                                
36 Alþingistíðindi A-deild 2009 – 2010. Þingskjal 614, 138. löggjafarþing, 343. mál. Athugagasemdir með 

frumvarpinu, um 35. gr. 
37 Náin tengsl eru það þegar tveir eða fleiri einstaklingar tengjast í gegnum bein eignartengsl eða bein yfirráð yfir 

allt að 20% af hlutafé eða atkvæðisvægi fyrirtækis eða ef þeir tengjast í gegnum yfirráð. Einnig teljast það náin 

tengsl ef aðilar tengjast gegnum varanleg tengsl við þriðja aðila gegnum hverskonar yfirráðatengsl. Hjón, aðilar í 

staðfestri samvist, aðilar í skráðir sambúð, börn, foreldrar og systkini teljast líka sem náin tengsl nema hægt sé að 

sýna fram á annað og rökstyðja að mati FME sbr. orðskýringar lagafrumvarps laga nr. 75/2010 um breytingar lff. 
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4.2.1 Spurningalisti FME 

Spurningalisti FME
38

 ber heitið Upplýsingagjöf framkvæmdarstjóra og stjórnarmanna – Mat á 

hæfi og trúverðugleika. Í honum er að finna 26 spurningar. Er þessum spurningum ætlað að 

reyna eftir fremsta megni að fá svör við því hvort stjórnarmenn uppfylli hin hlutlægu 

hæfisskilyrði. Á forsíðu hans er tekið fram að trúverðugleiki sé stór þáttur í hæfismatinu og 

verði aðili uppvís af því að veita rangar og/eða ófullnægjandi upplýsingar muni það hafa 

veruleg áhrif á matið og kunni að varða við lög. Þar fyrir neðan er tekið fram að ef aðili gefi 

opinberu stjórnvaldi ranga yfirlýsingu um málefni sem honum er skylt að gefa upplýsingar um 

þá skuli hann sæta sektum eða fangelsi allt að fjórum mánuðum, sbr. 146. gr. almennra 

hegningalaga nr. 19/1940. 

Spurningarlistinn er nokkuð ítarlegur og skiptist hann í átta hluta. Fyrstu tveir hlutarnir snúa 

að búsetu aðila, nafni og slíkum grunnupplýsingum. Í þriðja hluta, er nefnist „Aðrar 

upplýsingar varðandi framkvæmdarstjóra/stjórnarmann“, verða spurningarnar þó nokkuð 

ítarlegri. Tilgreina þarf t.d. öll félög sem viðkomandi aðili hefur setið í stjórn hjá síðastliðin 

fimm ár og gefa skal allar upplýsingar um þátttöku aðila í atvinnurekstri og telst þar 

eignarhlutur í fyrirtæki sem þátttaka í atvinnurekstri. Einnig er þar að finna spurningar um 

menntun, þekkingu og starfsreynslu auk annars. Í fjórða hlutanum er spurt út í dóma og 

úrskurði, ef einhverjir eru. T.d. hvort aðili hafi verið dæmdur í tengslum við atvinnurekstur á 

seinustu 10 árum eða hann hafi fengið leyfi til greiðslustöðvunar. Í hlutanum þar á eftir er 

farið yfir hvort aðilinn hafi sætt rannsóknum eða verið aðili að dómsmáli síðastliðin 10 ár. 

Sjötti hluti fjallar um boðvald og umboð aðila. Eignarhlutir og atkvæðisréttur er 

umfjöllunarefni sjöunda hlutar. Hvort aðili eigi hlut í fjármálafyrirtækinu sem hann hyggst 

sitja í stjórn hjá og ef svo er hvernig þeim hlutum sé háttað. Áttundi og síðasti hlutinn fjallar 

svo um hvort aðilinn hafi setið eða sitji nú þegar í stjórnum annars eftirlitsskylds aðila eða 

hvort hann starfi fyrir slíkan. Einnig hvort hann hafi kynnt sér lög og reglur sem gilda um 

starfsemi eftirlitsskylda aðilans er hann hyggst eiga sæti í stjórn hjá. 

4.2.2 Upplýsingar um fjárhagslegt sjálfstæði 

Á vefsíðu FME má nálgast eyðublaðið „Fjárhagslegt sjálfstæði“.
39

 Upplýsingarnar sem koma 

fram í slíku eyðublaði eru grundvallar upplýsingar við mat á fjárhagslegu sjálfstæði. Þessar 

upplýsingar telur FME nauðsynlegar til að hægt sé að meta hvort skilyrðum um fjárhagslegt 

                                                
38 Sjá fylgiskjal 1 (Spurningalisti FME) 
39 Sjá fylgiskjal 2 (Upplýsingar um fjárhagslegt sjálfstæði) 



18 

 

sjálfstæði sé fullnægt. Af athugasemdum með frumvarpi sem varð að breytingarlögum nr. 

75/2010 má ráða að löggjafinn geri beinlínis ráð fyrir því að þegar mat á fjárhagslegu 

sjálfstæði fer fram þurfi að líta til þess að stjórnarmaður megi ekki skulda fjármálafyrirtækjum 

verulega fjármuni og að aðili sé ekki í verulegum ábyrgðum fyrir aðra. Við vinnslu reglna um 

framkvæmd hæfismats fór mikil vinna af hálfu FME í að reyna að meta hvaða upplýsingar 

væru nauðsynlegar þegar kæmi að því að meta fjárhagslegt sjálfstæði framkvæmdarstjóra og 

stjórnarmanna og í hvaða formi slíkar upplýsingar skildu vera. FME skoðaði m.a. hvort það 

ætti að óska eftir skattaframtali, staðfestingu endurskoðanda á fjárhagslega sjálfstæði eða óska 

eftir upplýsingum um fjárhagsstöðu viðkomandi á einhverju öðru formi. Þar sem FME er sem 

stjórnvaldi falið það að meta fjárhagslegt sjálfstæði getur það ekki framselt það til þriðja aðila 

og því ekki talið unnt að fá staðfestingu endurskoðanda á fjárhagslegu sjálfstæði. FME taldi 

einnig að þær upplýsingar sem finna mætti í skattaframtali væru ófullnægjandi, t.d. vegna 

þess að ekki er að finna upplýsingar um ábyrgðir viðkomandi í slíku framtali. Ákvað FME því 

að fara þá leið að útbúa skjal sem óskað væri eftir að framkvæmdarstjórar og stjórnarmenn 

fylltu út. Í því skuli þeir veita upplýsingar um eignir, skuldir, tekjur, gjöld og svara 

spurningum um ábyrgðir, veðsetningar og vanskil. Einnig lýsir viðkomandi því yfir með 

undirskrift sinni að þær upplýsingar sem hann gefi í skjalinu séu réttar og að viðkomandi sé 

ljóst að röng og ófullnægjandi upplýsingagjöf geti haft áhrif á hæfismat hans og varðað við 

lög.
40

 

Eyðublaðið skiptist í fjóra hluta og er mjög ítarlegt. Hlutarnir fjórir eru eignir og skuldir, 

tekjur og gjöld, ábyrgðir og veðsetningar og yfirlit yfir skuldir. Í fyrsta hlutanum, eignir og 

skuldir, skal veita upplýsingar um allar eignir, skuldir og tekjur samkvæmt seinasta 

skattframtali. Þar með eru talin hlutabréf, skráð sem óskráð. Næsti hluti, tekjur og gjöld, tekur 

til tekna og gjalda viðkomandi sem og maka hans. Útgjöld, t.d. framfærsla, miðast við fjölda á 

heimili og byggir á grunni neysluviðmiðs Umboðsmanns skuldara og inniheldur hún mat, föt, 

lækniskostnað, tómstundir, samskipti, aðra þjónustu og samgöngur. Er í þessum hluta einnig 

leitast eftir sömu upplýsingum um maka viðkomandi. Útskýring FME á þessari ítarlegu 

upplýsingaöflun er sú að við mat þeirra á þessu fjárhagslega sjálfstæði þurfa þeir að meta 

hvort tekjur standi undir afborgunum af skuldum og framfærslu viðkomandi. Þess vegna þurfi 

þeir að afla upplýsinga um fjölskyldustærð og tekjur maka. Kostnaður vegna framfærslu sé 

mismunandi eftir stærð fjölskyldu og fer m.a. eftir því hvort viðkomandi eigi maka. Hjón bera 

sameiginlega ábyrgð á framfærslu fjölskyldunnar, sbr. 3. gr. og 46. gr. hjúskaparlega nr. 

                                                
40 Persónuvernd (2012). Ákvörðun í máli nr. 2011/1158 um mat FME á fjárhagslegu sjálfstæði stjórnarmanna 

fjármálastofnana. 
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31/1993. Einnig bera hjón óskipta ábyrgð á greiðslu skatta sem á þau eru lagðir, sbr. 116. gr. 

laga nr. 90/2003 um tekjuskatt.
41

 Þriðji hlutinn um ábyrgðir og veðsetningar er nokkuð 

hnitmiðaður. Spurt er hvort aðili sé í ábyrgð fyrir þriðja aðila og ef svo sé í hverju þær felist 

og hversu háar upphæðir sé um að ræða. Einnig hvort aðili hafi veðsett eignir sínar til þriðja 

aðila eða sé á vanskilaskrá. Að lokum er beðið um yfirlit skulda þar sem taka skal fram öll lán 

aðila önnur en þau sem hefðbundin teljast, t.d. íbúðarlán, bílalán og námslán. 

4.3 Framkvæmd hæfismats framkvæmdarstjóra 

Mat á hæfi framkvæmdastjóra fer fram bæði þegar nýr framkvæmdastjóri tekur til starfa og 

þegar starfsleyfi fjármálafyrirtækja eru veitt. Eftirlitsskyldum fjármálafyrirtækjum ber skylda 

til að tilkynna um allar breytingar sem verða á stjórn og framkvæmdastjórn viðkomandi félags 

án tafar. FME boðar þá til fundar með viðkomandi framkvæmdastjóra sem haldin verður 

innan 30 daga frá tilkynningunni um að nýr framkvæmdastjóri sé að taka við störfum eða áður 

en starfsleyfi er veitt. Það er hlutverk ábyrgðaraðila þess eftirlitsskylda aðila sem um ræðir 

innan FME að framkvæma hið munnlega hæfismat framkvæmdastjóra. Á fundinum eru 

tiltekin ákvæði laga og reglna rædd auk þess sem viðkomandi þarf að leggja fram tilteknar 

staðfestingar sem fjallað var um í kafla 4.2 hér að ofan. Almennt er miðað við að aðilar fái 2 

vikur til undirbúnings fyrir fundinn og tekur fundurinn um 3-4 klst. Þegar fundinum er lokið 

leggur FME mat á það hvort framkvæmdastjórinn hafi sýnt fram á fullnægjandi þekkingu á 

lögum og reglum þeim sem rædd hafa verið og hvort hann teljist hæfur að öðru leiti.
42

 

FME tilkynnir svo framkvæmdarstjóra og stjórn viðkomandi fjármálafyrirtækis eins fljótt og 

unnt er um það skriflega hvort viðkomandi hafi staðist hæfismatið. Hafi hann ekki staðist það 

fær hann kost á því að endurtaka matið inna 4 vikna frá því að niðurstaða liggur fyrir. 

Almennt er ekki gefinn kostur á því að endurtaka matið oftar en einu sinni. Óski hann 

hinsvegar ekki eftir því að endurtaka matið skal hann upplýsa um það skriflega til FME.
43

 

4.4 Framkvæmd hæfismats stjórnarmanna 

Þegar fjármálafyrirtæki er stofnað skal tilkynna án tafar skipan félagstjórnar og ef breytingar 

verða á stjórninni. Árið 2010 setti FME á stofn þriggja manna ráðgjafanefnd um hæfi 

                                                
41 Persónuvernd (2012). Ákvörðun í máli nr. 2011/1158 um mat FME á fjárhagslegu sjálfstæði stjórnarmanna 

fjármálastofnana. 
42 Fjármálaeftirlitið (10. febrúar 2010). Mat á hæfi framkvæmdastjóra og stjórnarmanna fjármálafyrirtækja, 

vátryggingafélaga, vátryggingamiðlana og lífeyrissjóða. Verklag við hæfismat. 
43 Fjármálaeftirlitið (10. febrúar 2010). Mat á hæfi framkvæmdastjóra og stjórnarmanna fjármálafyrirtækja, 

vátryggingafélaga, vátryggingamiðlana og lífeyrissjóða. Verklag við hæfismat. 
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stjórnarmanna og er hún skipuð sérfróðum aðilum. Þegar FME tekur ákvörðun um hæfi 

stjórnarmanns er umsögn þessarar nefndar höfð til hliðsjónar. FME ákveður með tilliti til 

umfangs starfsemi eftirlitsskylds fjármálafyrirtækis hvort óskað sé eftir umsögn frá 

ráðgjafanefndinni. Ef slíkrar umsagnar er krafist eru stjórnarmenn kallaðir á fund með 

ráðgjafanefndinni til viðtals um atriði er varða þekkingu og viðhorf stjórnarmannsins á 

starfssemi eftirlitsskylda fjármálafyrirtækisins og ábyrgð stjórnar hans.
44

 Stjórnarmaður skal 

boðaður til funda við ráðgjafanefnd sem skipuð er þremur aðilum er meta hæfi stjórnarmanns. 

Nefndin veitir svo FME skriflega umsögn um hæfi viðkomandi stjórnarmanns. Það er ekki 

nefndarinnar að taka ákvörðun um hæfi stjórnarmannsins en umsögnin er þó höfð til 

hliðsjónar. Sé umsögn ráðgjafanefndarinnar hinsvegar ekki óskað er matið byggt á 

framlögðum gögnum og skriflegum svörum stjórnarmanna.
45

 

Niðurstaða hæfismatsins er svo tilkynnt stjórnarmanni og viðkomandi félagi innan við 

tveimur vikum eftir að fundur með ráðgjafarnefndinni fór fram. Hafi mats ekki verið óskað frá 

nefndinni skal niðurstaða hæfismats liggja fyrir innan 4 vikna frá því að FME hefur borist 

fullnægjandi gögn.
46

 

4.4.1 Starfsreglur ráðgjafanefndar um hæfi stjórnarmanna 

Eins og áður segir var þriggja manna ráðgjafanefnd um hæfi stjórnarmanna sett á fót eftir 

setningu laga nr. 75/2010. Starfsreglur nefndarinnar voru gefnar út þann 10. febrúar árið 2010. 

Í reglunum má finna eftirfarandi. Það er FME sjálft sem tilnefnir menn til setu í nefndinni auk 

þess sem FME tilnefndir formann hennar til eins árs í senn. Nefndinni er ætlað að leggja mat á 

hæfi stjórnarmanna eins og segir hér að ofan og skal hún gefa FME skriflega umsögn um 

viðkomandi stjórnarmann þar sem fram kemur rökstutt álit á hæfi hans. Skal nefndin komast 

að sjálfstæðri niðurstöðu. Niðurstaðan er ekki bindandi við ákvörðun FME í framhaldinu. 

Nefndarmönnum er skylt að gæta þagmælsku, sbr. 13. gr. loef. Nefndarmaður getur orðið 

vanhæfur eigi vanhæfisreglur 5. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála við um hann. 

Hún hljóðar svo:  

5. gr. Dómari, þar á meðal meðdómsmaður, er vanhæfur til að fara með mál ef:  

 a.hann er aðili að málinu eða fyrirsvarsmaður aðila, 

                                                
44 Sjá fylgiskjal 3 (Viðauki. Dæmi um viðtalsþætti vegna mats á hæfi stjórnarmanna í fjármálafyrirtækjum) 
45 Fjármálaeftirlitið (10. febrúar 2010). Mat á hæfi framkvæmdastjóra og stjórnarmanna fjármálafyrirtækja, 

vátryggingafélaga, vátryggingamiðlana og lífeyrissjóða. Verklag við hæfismat. 
46 Fjármálaeftirlitið (10. febrúar 2010). Mat á hæfi framkvæmdastjóra og stjórnarmanna fjármálafyrirtækja, 

vátryggingafélaga, vátryggingamiðlana og lífeyrissjóða. Verklag við hæfismat. 
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 b. hann hefur gætt réttar aðila varðandi sakarefnið eða veitt aðila ólögskyldar 

leiðbeiningar um það, 

 c. hann hefur borið eða verið kvaddur til að bera vitni um atvik málsins af réttmætu 

tilefni eða verið mats- eða skoðunarmaður um sakarefnið, 

 d. hann er eða hefur verið maki aðila, skyldur eða mægður aðila í beinan legg eða 

að öðrum lið til hliðar eða tengdur aðila með sama hætti vegna ættleiðingar, 

 e. hann tengist eða hefur tengst fyrirsvarsmanni eða málflytjanda aðila með þeim 

hætti sem segir í d-lið, 

 f. hann tengist eða hefur tengst vitni í málinu með sama hætti og segir í d-lið, mats- 

eða skoðunarmanni eða manni sem neitar að láta af hendi sönnunargagn, 

 g. fyrir hendi eru önnur atvik eða aðstæður sem eru fallnar til þess að draga 

óhlutdrægni hans með réttu í efa. 

Einnig getur nefndarmaður krafist þess að annar nefndarmaður víki sæti vegna vanhæfis. Þá 

er það meirihluti nefndarinnar sem úrskurðar um slíka kröfu víki nefndarmaðurinn ekki 

sjálfur. Loks er fjallað um kostnað nefndarinnar. Er allur tilfallandi kostnaður vegna 

nefndarinnar greiddur af eftirlitsskildum aðilum á grundvelli umframeftirlits, sbr. 7. gr. laga 

nr. 99/1999 um greiðslu kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi. 

4.5 Undanþágur og óhæfi 

Undanþágur frá hæfismati framkvæmdarstjóra og stjórnarmanna eru ekki veittar að öllu jöfnu. 

Hafi aðili hinsvegar starfað sem framkvæmdarstjóri hjá öðrum eftirlitsskyldum aðila sem 

hefur sambærilegar starfsheimildir og hafi hann staðist hæfismat FME vegna þessa starfs er 

honum heimilt að sækja skrifla um undanþágu frá hæfismati.
47

 

Telji FME að aðili uppfylli ekki hæfisskilyrði lff. og reglna nr. 887/2012 er honum óheimilt 

að gegna starfi framkvæmdarstjóra eða taka sæti í stjórn fjármálafyrirtækis. Hafi aðili þegar 

hafið störf er FME heimilt að krefjast þess að aðilinn láti af störfum, annað hvort tímabundið 

eða til framtíðar.
48

 Ef þeim kröfum FME er ekki sinnt innan hæfilegra marka getur FME 

einhliða vikið aðila frá störfum, sbr. 4. mgr. 10. gr. loef. Taka skal fram að við slíka ákvörðun 

                                                
47 Fjármálaeftirlitið (10. febrúar 2010). Mat á hæfi framkvæmdastjóra og stjórnarmanna fjármálafyrirtækja, 

vátryggingafélaga, vátryggingamiðlana og lífeyrissjóða. Verklag við hæfismat. 
48 Reglur nr. 887/2012 
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er FME bundið af ákvæðum stjórnsýslulaga nr. 37/1993 auk ýmsa annarra óskráðra reglna 

stjórnsýsluréttar.
49

 

5 Eftirlit Fjármálaeftirlitsins 

Hæfismat framkvæmdarstjóra FME hófst árið 2005. Er það að sjá á bæði rannsóknarskýrslu 

Alþingis sem og skýrslu Kaarlo Jännäri að hæfismat þetta sé fullnægjandi og eftirlit FME sé 

gott. Er þess getið í rannsóknarskýrslu Alþingis að matið sé mun strangara en í mörgum 

öðrum löndum. Þó ber að geta þess að ekki var um viðfarandi eftirlit að ræða. Aðeins voru 

framkvæmdarstjórar sem hófu störf eftir 2005 teknir í hæfismat. Því hafði t.d. aðeins einn af 

fjórum bankastjórum stærstu bankanna sem féllu haustið 2008 undirgengist ferlið.
50

 

Samkvæmt ávarpi stjórnarformanns FME á aðalfundi þess 24. október 2012 hafði 

ráðgjafanefnd um hæfi stjórnarmanna hitt 52 stjórnarmenn fjármálafyrirtækja. 41 þeirra hafði 

staðist matið. 7 af þeim er stóðust höfðu tvisvar þurft að ganga í gegnum hæfismatið. Einnig 

sagði Unnur Gunnarsdóttir, forstjóri FME, í viðtali við Viðskiptablaðið þann 8. nóvember 

2012 að dæmi séu um það að aðilar hafi hætt í stjórnum fyrirtækja áður en komi til viðtals 

vegna hæfis þeirra og einnig hafi aðilar ekki viljað koma aftur eftir að hafa ekki staðist það í 

fyrsta skiptið.  

Einungis eru til upplýsingar frá 26. febrúar árið 2009 um hæfismöt framkvæmdarstjóra. 

Höfðu þá 24 framkvæmdarstjórar eftirlitsskyldra fjármálafyrirtækja gengist undir slíkt mat. 

Alls höfðu 17 staðist prófið í fyrstu tilraun. 4 höfðu endurtekið prófið og staðist í seinna 

skiptið á meðan að 3 féllu.
51

 

5.1 Héraðsdómur nr. E-7135/2010 

Dómaframkvæmd á þessu réttarsviði er verulega áfátt. Aðeins er til einn dómur er tengist 

viðfangsefni ritgerðarinnar beint, þ.e. hæfisskilyrðum framkvæmdarstjóra og stjórnarmanna 

eftirlitsskyldra fjármálafyrirtækja og er það héraðsdómur nr. E-7135/2010. Þar er um að ræða 

dóm sem snýst um beitingu FME á 6. mgr. 31. gr. laga nr. 129/1997 um skyldutryggingu 

lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða
52

 en það ákvæði er samsvarandi 3. mgr. 52. gr. lff. en 

þó orðað á annan máta. Hún orðast svo „Menntun, starfsreynsla og starfsferill 

                                                
49 Aðalsteinn E. Jónasson (2009). Viðskipti með fjármálagerninga. Bls. 141. 
50 Rannsóknarnefnd Alþingis (2010). Aðdragandi og orsakir falls íslensku bankanna 2008 og tengdir atburðir – 

5. bindi. Bls. 122. 
51 Fjármálaeftirlitið (6. febrúar 2009). Fjármálaeftirlitið hefur framkvæmt mat á hæfi 66 framkvæmdastjóra. 
52 Hér eftir stlsl. 
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framkvæmdastjóra lífeyrissjóðs skal vera með þeim hætti að tryggt sé að hann geti gegnt 

stöðu sinni á forsvaranlegan hátt.“ Taka skal fram að hér er aðeins um ræða héraðsdóm settan 

einum dómara. Dómurinn hefur ekki verið staðfestur af Hæstarétt. Hann er því ekki 

stefnumarkandi.  

5.1.1 Ingólfur Guðmundsson gegn Fjármálaeftirlitinu 

Málsatvik eru þau að þann 12. febrúar árið 2010 barst FME tilkynning um ráðningu Ingólfs 

Guðmundssonar
53

 sem framkvæmdarstjóra Lífeyrissjóðs verkfræðinga. Í kjölfar þessarar 

tilkynningar hóf FME mat á því hvort IG uppfyllti hæfisskilyrði stlsl. til að gegna starfi 

framkvæmdarstjóra. Ferill IG var skoðaður. IG sat í stjórn Íslenska lífeyrissjóðsins
54

 frá árinu 

1995 til ársins 2009. Hann var formaður stjórnarinnar síðustu 9 árin eða þangað til 

fjármálaráðherra vék stjórninni og framkvæmdarstjóra frá og skipaði umsjónaraðila með 

starfsemi lífeyrissjóðsins í mars 2009. Frá árinu 1989 starfaði hann einnig hjá Landsbanka 

Íslands
55

 þar sem hann var framkvæmdarstjóri einkabankasviðs á árunum 2004 og fram að 

falli bankans árið 2008. LBÍ hefur svo verið rekstraraðili ÍL frá árinu 2003. 

FME skoðaði sérstaklega þrenn atriði: Fjárfestingar Íslenska lífeyrissjóðsins, 

fjárfestingarstefnu séreignarsparnaðarleiðarinnar Líf IV og trúverðugleika upplýsinga IG til 

FME er varðaði mat hans. 

FME hafði gert athugasemdir við skýrslur ÍL um fjárfestingar hans fyrri hluta ársins 2008 

vegna þess að þær voru að stórum hluta rangar. FME framkvæmdi líka heildarathugun á 

fjárfestingum allra lífeyrissjóða í rekstri LBÍ. Eftir að FME hafði lokið endurútreikningum á 

fjárfestingum ÍL var niðurstaða þess sú að ÍL hefði fjárfest umfram heimildir 36. gr. stlsl. í 

fjármálagerningum sem gefnir voru út af LBÍ sjálfum, aðilum sem tengdust bankanum eða 

stórum viðskiptavinum hans. Auk þessa brots á 36. gr. stlsl. voru aðstæður í ÍL þær að 90% 

fjárfestinga hans var í hlutdeildarskírteinum í einu og sama félaginu, Landsvaka, sem er 

rekstrarfélag verðbréfasjóða í eigu Landsbankans. Stjórn ÍL og þar með stjórnarformanni, IG, 

mátti vera ljóst að sérstakrar aðgæslu væri þörf til að tryggja að eignir sjóðsins væru innan 

heimilda laga. Ítrekaðar viðvaranir af hálfu endurskoðenda, innri endurskoðanda og fleiri 

aðila bárust vegna þessa.  

                                                
53 Hér eftir IG 
54 Hér eftir ÍL 
55 Hér eftir LBÍ 



24 

 

FME komst að þeirri niðurstöðu að þótt að rekstrarsamningur væri á milli ÍL og LBÍ um að 

LBÍ sæi um skil á skýrslum til opinberra aðila leysi það ekki stjórnendur ÍL undan ábyrgð á 

starfsemi sjóðsins og ráðstöfun eigna hans. FME taldi því að stjórn ÍL hefði samkvæmt lögum 

átt að fylgjast náið með rástöfun eigna sjóðsins og hafi haft öll úrræði til að sinna því eftirliti. 

FME taldi að IG hefði með þessu ekki sinnt eftirlitsskyldu sinni sem stjórnarmaður ÍL þegar 

honum láðist að fylgjast með ráðstöfun eigna sjóðsins á árinu 2008 og skýrslum sjóðsins til 

FME, sbr. 1. mgr. 29. gr. stlsl. og með því að bregðast ekki við með viðeigandi hætti þegar 

fjárfestingar sjóðsins voru langt umfram heimildir. 

Athugun FME beindist einnig að lögmæti verklags þess er viðhaft var þegar stjórn ÍL ákvað 

að flytja eignir séreignarsparnaðarleiðarinnar Líf IV af innlásreikningum yfir á verðbréfasjóði 

Landsvaka. Stjórn ÍL hefði fyrir flutning eignanna átt að fá samþykki sjóðfélaga fyrir þessum 

breytingum fjárfestingastefnunnar og tilkynna þær til fjármálaráðherra þar sem umbreyting 

var veruleg. Þetta gerði stjórnin ekki. FME taldi að IG hafði með þessu, sem stjórnarformaður 

ÍL, vanrækt skyldu sínu að hafa eftirlit með framkvæmd framangreindrar breytingar á 

fjárfestingastefnu fyrir Líf IV, sbr. 1 mgr. 29. gr. stlsl. 

Jafnfram taldi FME að það væri ámælisvert að IG hafði gefið rangar upplýsingar í 

spurningarlista FME sem ætlað var að liggja til grundvallar við mati á hæfi hans. Í 13. lið 

spurningalistans hafi verið spurt hvort stjórnandi sætti opinberri rannsókn eða hvort slík 

rannsókn hefði beinst að stjórnanda eða félagi sem hann hefði haft stjórnunartengsl við svo 

sem vegna eignarhalds, stjórnarsetu eða stjórnendahlutverks. Í svari IG við þessum lið hafi 

einfaldlega staðið: Nei. FME taldi að ekki væri hægt að misskilja umrædda spurninga og að 

um hreinan fyrirslátt IG hafi verið að ræða. Ekki gæti IG borið því við að FME ætti að vera 

kunnugt um einhverjar tilteknar upplýsingar og þess vegna hefði hann ekki þurft að geta 

þeirra. FME sé veitt heimild til að óska upplýsinga á þann hátt og eins oft og FME telur þörf á 

sbr. 1. mgr. 9. gr. loef. Það liggi í hlutarins eðli að það sé forsenda þessa ákvæðis að þær 

upplýsingar sem látnar séu af hendi séu réttar og gefnar eftir bestu vitund. 

Með hliðsjón af því sem framan segir tók stjórn FME ákvörðun þann 31. ágúst 2010, með 

vísan til 2. mgr. 10. gr., sbr. 1. mgr. 8. gr. loef., þess efnis að starfsferill IG væri með þeim 

hætti að ekki væri tryggt að hann gæti gegnt stöðu framkvæmdarstjóra lífeyrissjóðs á 

forsvaranlegan hátt, sbr. 6. mgr. 31. gr. stlsl. Taldi fjármálaeftirlitið að ráðning IG væri ekki 

til þess fallinn að auka trúverðugleika á fjármálamarkaði og viðhalda trausti 

lífeyrissjóðskerfisins. Að ráðning IG gæti skaðað orðspor Lífeyrissjóðs verkfræðinga og 

þannig veikt stöðu hans. 
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Þessa niðurstöðu FME kærði IG til héraðsdóms Reykjavíkur og krafðist ógildingar hennar. 

Byggði IG málarekstur sinn á því að um lagalega annmarka hafi verið að ræða í ákvörðun 

FME. Að forsendur þessara þriggja ávirðinga á hendur honum hafi verið á ýmsan hátt 

efnislega rangar. Ekki liggi ljóst fyrir hver mælikvarðin skuli vera við mat á hæfi stjórnenda 

auk þess að með ákvörðuninni hafi verið brotið gegn stjórnarskrárvernduðum réttindum hans, 

sbr. einkum 75. gr. stjórnarskrárinnar. Í henni segir að öllum sé frjálst að stunda þá atvinnu 

sem þeir kjósa. Þessu frelsi megi þó setja skorður með lögum, enda krefjist 

almannahagsmunir þess. Einnig hafi ákvörðunin brotið gegn 70. gr., 71. gr. og 72. gr. 

stjórnarskrárinnar. 

Segir í niðurstöðum dómsins að FME sé bundið af almennum meginreglum stjórnsýsluréttar 

þar á meðal reglu þess efnis að matið verði að byggjast á málefnalegum sjónarmiðum. Einnig 

að lögskýringargögn gefi það til kynna að við mat á hæfi framkvæmdastjóra lífeyrissjóðs geti 

FME reist niðurstöðu sína á einstökum ávirðingum sem talið er að rýrt hafi álit viðkomandi í 

þeim mæli að hann geti ekki gengt starfi sínu með forsvaranlegum hætti, óháð því hvort 

starfsferill hans sé flekklaus að öðru leyti. Segir að dómurinn telji að það sé einsýnt að FME 

geti við mat á hæfi framkvæmdarstjóra lífeyrissjóða meðal annars litið til mála sem FME 

hefur haft afskipti af og snerta starfsferil viðkomandi. Jafnvel þó að niðurstaða í þeim málum 

hafi ekki fengið staðfestingu dómstóls eða annars aðila. 

Segir jafnframt að starfsemi og rekstur lífeyrissjóða tengist mikilvægum almannahagsmunum 

auk þess að skipta miklu um fjárhagslega hagsmuni sjóðfélaga til langs tíma. Því er mikilvægt 

að hlúð sé að ávöxtun iðgjalda í rekstri lífeyrissjóða sem og skyldum og réttindum sjóðfélaga. 

FME hafi verið veitt heimild til að tryggja að meta það að þeir sem annist rekstur þessara 

sjóða séu starfinu vaxnir. Af þessum sökum taldi dómurinn ekki efni til að fallast á að mat 

FME á grundvelli þessa lögbundna hlutverks, brjóti í bága við 75. gr. stjórnarskrárinnar. Þá 

yrði ekki fallist á að það gangi gegn 70. gr., 71. gr. eða 72. gr. stjórnarskrárinnar.  

Ekki þótti dómnum það eiga við rök að styðjast að IG hefði gefið rangar upplýsingar við 

svörun spurningarlista FME þar sem IG hefði svarað spurningum spurningalistans nokkrum 

mánuðum fyrr og gefið þar upp allar þær upplýsingar er hann taldi nauðsynlegar. Einnig að 

gagnrýni FME í ákvörðuninni um breytingar á fjárfestingarstefnu Líf IV árið 2007 hafi ekki 

verið réttmæt eða samrýmst fyrirmælum stlsl. Það hafi því verið afstaða dómsins að FME hafi 

ekki verið unnt að reisa íþyngjandi stjórnvaldsákvörðun sína um almennt hæfi IG á tveimur 

ávirðingum af þeim þremur sem ákvörðunin byggðist á, þ.e. ófullnægjandi upplýsingagjöf IG 
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vegna svara hans við spurningarlista FME og að breytingar á fjárfestingarstefnunni hefðu 

verið ólöglegar. 

Dómurinn féllst á að stjórn ÍL hafi sýnt alvarlega vanrækslu við eftirlit með því að 

fjárfestingar sjóðsins væru innan leyfilegra marka. Þó yrði að hafa það í huga að ákvörðunin 

var reist á lagaheimild sem veitti FME umtalsvert mat um þýðingu einstakra ávirðinga með 

tilliti til almenns hæfis viðkomandi. Ekki hafi verið að sjá á gögnum um ákvörðunina að þessi 

ávirðing hafi ein átt að veita hinni íþyngjandi stjórnvaldsákvörðun FME næga stöð án tillits til 

annarra forsendna hennar. Einnig að annmarkar hefðu verið á málsmeðferð ákvörðunarinnar 

sem leiddu til þess að IG naut ekki andmælaréttar síns til fulls, sbr. 13. gr. stjórnsýslulaga. 

Slíkir annmarkar á meðferð máls leiða almennt til þess að íþyngjandi stjórnvaldsákvörðun 

ákvörðun af því tagi sem hér um ræðir teljist ógildanleg. Að ekki hafi verið víst að ákvörðunin 

hefði orðið sú sama ef IG hefði fengið aðgang að þeim gögnum sem hann átti rétt á og hann 

hefði fengið viðhlítandi tækifæri til að sjá sig um efni málsins. Var því ákvörðunin ógild á 

þessum grundvelli. 

Af dómi þessum má sjá að dómsvaldið virðist samþykkja hið huglæga hæfisskilyrði er snýr að 

háttsemi og orðspori. Dómurinn fellst ekki á að skoða þurfi allan starfsferil aðila í heild heldur 

nægi í raun einstakt atriði er skaði orðspor hans eða gefi tilefni til að draga háttsemi hans í efa. 

Gæta verður þó gríðarlega vel að reglum stjórnsýslulaga við jafn íþyngjandi ákvarðanir og 

þær að víkja framkvæmdarstjóra eða stjórnarmanni frá vegna vanhæfis. Sérstaklega ef 

ákvörðunin byggir á huglægum skilyrðum. Ítreka ber að niðurstaða dómsins hefur ekki verið 

staðfest af hæstarétti. FME hugðist áfrýja dómnum en fékk ekki til þess áfrýjunarleyfi. Því er 

fordæmisgildi hans takmarkað. 
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6 Niðurstöður 

Við vinnslu verkefnisins var leitast við að svara því hver hæfisskilyrði framkvæmdarstjóra og 

stjórnarmanna væru og hvað fælist í þeim. Ljóst er að eftir hrun íslenska fjármálakerfisins var 

verulega skerpt á þessum skilyrðum. Hæfismat framkvæmdarstjóra hafði verið framkvæmt frá 

árinu 2005 en einungis var um að ræða framkvæmdarstjóra sem tóku til starfa eftir árið 2005. 

Ekki var um að ræða viðvarandi eftirlit. Bankastjórar bankanna sem féllu í hruninu haustið 

2008 höfðu því ekki undirgengist slíkt mat að undanskildum einum þeirra sem hóf störf eftir 

árið 2005. Með þessu aukna eftirliti er reynt að tryggja að aðeins hæfir einstaklingar komist í 

valdamiklar stjórnunarstöður innan fjármálafyrirtækja. Ekki hafi lög og reglur um 

stjórnunarhætti í fjármálafyrirtækjum verið ástæða hruns íslenska fjármálakerfisins heldur 

vanþekking og siðferði þeirra er sátu í stjórn fjármálafyrirtækja. 

Eftir breytingar á lff. með lögum nr. 75/2010 hefur framkvæmd og skilyrðum hæfismatsins 

farið mikið fram. Hlutlæg sem og huglæg skilyrði eru ströng og eftirlitið viðvarandi. Hlutlægu 

skilyrðin eru þó öllu auðveldari í meðferð fyrir FME. Ekki verður eins mikið tekist á um þau 

eins og þau huglægu þar sem þau byggja á staðreyndum. Leiða má líkur að því að ekki verði 

búseta manns, lögræði hans, hvort hann hafi hlotið dóm á seinustu 10 árum fyrir refsiverðan 

verknað í tengslum við atvinnurekstur, úrskurðaður gjaldþrota á seinustu 5 árum eða hafi 

óflekkað mannorð mikil deilumál þegar kemur að því að hæfismatinu.  

Annað getur þó orðið upp á teningnum þegar þau huglægu eru annars vegar. Fjárhagslegt 

sjálfstæði er hæfisskilyrði sem lítur að mörgum atriðum, s.s. skuldastöðu, ábyrgðum og 

óhæði. Ekki er fjárhagur aðila þess er gengst undir matið aðeins skoðaður heldur fjárhagur 

maka hans einnig. Menntun og þekking aðila er líka metin og skal hún þá vera þess eðlis að 

hún nýtist við rekstur fjármálafyrirtækis. Einnig er þess gætt að hagsmunaárekstrar eigi sér 

ekki stað. Á samkeppnismarkaði er mikilvægt að eignarhald og stjórnseta skapi ekki hættu á 

hagsmunaárekstrum á fjármálamarkaði auk þess að krossstjórnseta eigi sér ekki stað. Því 

mega stjórnarmenn eftirlitsskylds fjármálafyrirtækis ekki eiga sæti í stjórn annars 

eftirlitsskylds fyrirtækis né eiga sæti í stjórn fyrirtækis sem er í nánum tengslum við 

eftirlitsskylt fyrirtæki eða vera starfsmenn slíks. Ekki mega þeir heldur sinna lögmannstörfum 

fyrir annað fjármálafyrirtæki. Ýmsar undantekningar eru á þessu ákvæði sem gerir það að 

mörgu leiti mjög huglægt. Sem dæmi má nefna að stjórnarmaður má taka sæti í stjórn annars 

fjármálafyrirtækis ef það félag er að hluta eða öllu leyti í eigu fjármálafyrirtækisins sem hann 

sat í stjórn hjá upphaflega. Slík stjórnseta er þó háð því mati FME að ekki skapist hætta á 
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árekstrum og er þá litið til tengsla á fjármálamarkaði og hvort slík tengsl geti skaða 

heilbrigðan og traustan fjármálamarkað. 

Það skilyrði sem kalla mætti það huglægasta er það sem snýr að háttsemi og orðspori. Ekki 

má framkvæmdarstjóri eða stjórnarmaður eftirlitsskylds fjármálafyrirtækis hafa sýnt af sér 

háttsemi, athöfn eða athafnaleysi sem gefur tilefni til þess að draga megi hæfni þeirra í efa og 

ekki séu til staðar ástæður til að ætla það að þeir misnoti aðstöðu sína eða skaði félagið. Þegar 

þetta er metið er starfsferill viðkomandi skoðaður. Hvort hann hafi sýnt af sér einhverja 

háttsemi sem myndi skaða orðspor þess fjármálafyrirtækis er hann sækist stjórnarsetu í. Dæmi 

um slíka háttsemi væri grunur um lögbrot, að aðili hefði fengið stöðu grunaðs manns eða að 

starfshættir eftirlitsskylds aðila sem hann var í forsvari fyrir hafi sætt rannsókn. Ekki ber að 

líta á starfsferil aðila sem heild. Þó að aðili hafi átt farsælan starfsferil fyrir utan eitt atriði, t.d. 

fjárdrátt, er réttlætti efa um háttsemi hans eða orðspor er það nægilegt til að hann teljist 

vanhæfur. 

Framkvæmd hæfismatsins með bæði munnlegum og skriflegum hlutum þess er ítarleg og 

vönduð. Reglur, spurningalistar og eyðublöð FME hafa tekið smávægilegum breytingum eftir 

ákvörðun Persónuverndar í máli nr. 2011/1158. Hefur FME skerpt á þeim sjónarmiðum og 

viðmiðum sem það leggur til grundvallar við hæfismatið eftir ákvörðunina. 

Þróun hæfismatsins innan FME virðist því af þessu að dæma stefna í rétta átt og með því sé 

öryggi og traust á íslenska fjármálamarkaðnum aukið með hverju hæfismatinu sem á sér stað. 
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7 Lokaorð  

Við vinnslu þessa verkefnis varð höfundur margs vísari. Vakti það athygli hans að árið 2002 

við setningu lff. hafi verið slakað svo á hæfisskilyrðum framkvæmdarstjóra og stjórnarmanna 

eftirlitsskyldra fjármálafyrirtækja. Sérstaklega þótti honum það athyglisvert í ljósi þess að 

þetta sama ár voru Landsbankinn og Búnaðarbankinn einkavæddir og seldir að stórum hluta 

til umdeildra fjárfesta sem settust við stjórnvölin. Við rannsóknir höfundar á hæfismati FME 

er það skoðun hans að nú sé eftirlit með hæfi framkvæmdarstjóra og stjórnarmanna 

fjármálafyrirtækja til fyrirmyndar. Hinar miklu kröfur hæfismatsins séu í samræmi við þá 

miklu ábyrgð er fylgi stöðum framkvæmdarstjóra og stjórnarmanna eftirlitsskyldra 

fjármálafyrirtækja. Setur höfundur spurningarmerki við það að stjórnarmenn 

fjármálafyrirtækja sem kallaðir hafi verið í hæfismat nú á seinustu mánuðum hafi sagt af sér 

stjórnarsetu áður en til hæfismatsins kom.  

Þetta aukna eftirlit og það aðhald sem því fylgir telur höfundur að sé nauðsynlegt svo aðeins 

hæfir aðilar komist í stjórnir þessara mikilvægu fyrirtækja. 
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SPURNINGALISTI 

Upplýsingagjöf framkvæmdastjóra og stjórnarmanna eftirlitsskyldra aðila 
 

Mat á hæfi og trúverðugleika 

 
 

Upplýsingagjöf samkvæmt spurningalista þessum er liður í mati Fjármálaeftirlitsins á 
hæfi og trúverðugleika eftirtalinna aðila: 
 

• Framkvæmdastjóra
1
 

• Aðalmanna í stjórn 
• Varamanna í stjórn 
 

Upplýsinganna er aflað með vísun til 8. gr. laga nr. 87/1998 um opinbert eftirlit með 
fjármálastarfsemi og eftir atvikum, 52. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki (fftl.), 
54. gr. laga nr. 56/2010 um vátryggingastarfsemi (vstl.), 31. gr. laga nr. 129/1997 um 
skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (slsl.) og 8. gr. a. laga nr. 
44/1998 um húsnæðismál (hml.)  
 
Fjármálaeftirlitið fer fram á að framkvæmdastjórar og stjórnarmenn eftirlitsskyldra aðila 
skili inn svörum við spurningalista þessum. Auk þess skulu framkvæmdastjórar og 
stjórnarmenn þeirra sem sækja um starfsleyfi hjá Fjármálaeftirlitinu skila inn útfylltum 
spurningalista. Ef einhver neðangreindra spurninga á ekki við um viðkomandi 
framkvæmdastjóra eða stjórnarmann, skal gera sérstaklega grein fyrir því.  
 
Eftirlitsskyldur aðili í spurningalista þessum merkir aðili sem á undir eftirlit 

Fjármálaeftirlitsins, sbr. lög nr. 87/1998 um opinbert eftirlit með fjármálstarfsemi. 
 
Trúverðugleiki er stór þáttur í hæfismati og verði aðili uppvís að því að veita rangar eða 
ófullnægjandi upplýsingar mun það hafa veruleg áhrif á hæfismatið. Jafnframt vekur 
Fjármálaeftirlitið athygli á því að röng eða ófullnægjandi upplýsingagjöf getur varðað við 
lög. 
 

Almenn hegningalög nr. 19/1940 
146. gr. Ef maður að öðru leyti gefur opinberu stjórnvaldi ranga yfirlýsingu um málefni, sem honum er skylt að 

gefa upplýsingar um, þá skal hann sæta sektum …1) eða fangelsi allt að 4 mánuðum. 

Ákvæði 1. mgr. 143. gr. koma hér til greina eftir því, sem við á. 

   1)L. 82/1998, 65. gr. 

 

Upplýsingagjöf skal taka til atburða sem kunna að hafa átt sér stað jafnt innan sem utan 
Íslands. Tekið skal fram að Fjármálaeftirlitið ætlast til þess að viðkomandi aðilar svari 
sjálfir spurningalista þessum. 
 

 

   

 

                                                
1 Þegar fjallað er um framkvæmdastjóra í spurningalista þessum er einnig átt við forstjóra Íbúðarlánasjóðs. 

http://www.althingi.is/altext/stjt/1998.082.html
Sigrún Tinna
Typewritten text
       Fylgiskjal 1
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SPURNINGAR 
Eftirlitsskyldur aðili 

1. Nafn eftirlitsskylds aðila sem svör við spurningalista þessum lúta að: 

      
 

Grunnupplýsingar 
 

2. Upplýsingar um framkvæmdastjóra/stjórnarmann 
  

a. Fullt nafn:       
 

b. Kennitala:       
 

c. Lögheimili síðastliðin fimm ár:        
 

d. Aðsetur síðastliðin fimm ár:       
 

e. Ríkisfang:       
 

f. Símanúmer:       

 

g. Netfang:       

 
 

3. Staða viðkomandi hjá eftirlitsskylda aðilanum sem spurningalisti þessi lýtur að: 
Vinsamlegast hakið í réttan reit. 

Framkvæmdastjóri 
Aðalmaður í stjórn  

Varamaður í stjórn 

 

Aðrar upplýsingar varðandi framkvæmdastjóra/stjórnarmann 
 

4. Önnur núverandi störf framkvæmdastjóra/stjórnarmanns en tilgreint er í 3. 
spurningu. Vinsamlegast tilgreinið vinnustað, starfsheiti og starfsskyldur. 

 

      
 

5. Tilgreinið öll félög þar sem viðkomandi framkvæmdastjóri/stjórnarmaður hefur setið í 
stjórn eða verið framkvæmdastjóri hjá síðastliðin fimm ár. Vinsamlegast tilgreinið einnig 
tímabil. 

 

      
 

6. Upplýsingar um þátttöku framkvæmdastjóra/stjórnarmanns í atvinnurekstri. 
Eignarhlutur í fyrirtæki telst þátttaka í atvinnurekstri. 
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7. Upplýsingar um þá eftirlitsskylda aðila sem framkvæmdastjóri/stjórnarmaður

 hefur verið í viðskiptum við síðastliðin fimm ár. 
Átt er við viðskiptabanka, vátryggingafélög o.s.frv. 
 

      
 

8. Greina skal frá háskólaprófi sem mun nýtast framkvæmdastjóra/stjórnarmanni í 
starfi. Fjármálaeftirlitið getur veitt undanþágu frá menntunarkröfu á grundvelli reynslu og 
þekkingar viðkomandi. Óska skal sérstaklega eftir undanþágu með skriflegum hætti til 
Fjármálaeftirlitsins.

2 

 

      
 

9. Greina skal með ítarlegum hætti frá rökstuðningi framkvæmdastjóra/stjórnarmanns 
fyrir því að hann búi yfir nægilegri þekkingu og starfsreynslu til að geta gegnt stöðu 
sinni á tilhlýðilegan hátt, m.a. að hann hafi þekkingu á þeirri starfsemi sem 
viðkomandi eftirlitsskyldur aðili stundar. 
 

      
 

10. Hefur stjórnandi verið sviptur starfsréttindum, neitað aðgangi að starfsstétt eða verið 
sagt upp starfi? Vinsamlegast hakið í réttan reit. 

Nei 
Já. Óskað er upplýsinga um ár og ástæður. 

 
Ár og ástæður ef svarið er já. 

      
 

11. Upplýsingar um virkan eignarhlut framkvæmdastjóra/stjórnarmanns, eða félaga í 
þeirra eigu, í öðrum eftirlitsskyldum aðilum. 
 

      
 

12. Ef framkvæmdastjóri/stjórnarmaður eða aðilar tengdir3 honum eru eða hafa verið í 
fjárhagslegum tengslum4 við eftirlitskylda aðilann sem spurningalisti þessi lýtur að, 
skal tilgreina þau. Auk þess skal gera grein fyrir fyrirhuguðum fjárhagslegum 
tengslum viðkomandi aðila við þann eftirlitsskylda aðila sem spurningalisti þessi lýtur 
að.  
 

      
 
 
 

 

 

 
 

 

                                                
2 Þessi spurning á ekki við um framkvæmdastjóra og stjórnarmenn í lífeyrissjóðum.  
3 Með tengdum aðilum er átt við persónuleg tengsl, þ.e. maka og ófjárráða börn og tengsl við lögaðila vegna 

eignaraðildar, stjórnarsetu eða sem starfsmaður. 
4 Fjárhagsleg tengsl geta m.a. verið samningar um lán, veð, ábyrgðir og kauprétt. 
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13. Greina skal frá öllum fjárhagslegum5 og persónulegum6 hagsmunatengslum 
framkvæmdastjóra/stjórnarmanns og tengdra aðila7 við: 

a. Framkvæmdastjóra eftirlitsskylda aðilans sem spurningalisti þessi lýtur  
    að (á við um upplýsingagjöf stjórnarmanna) 

b. Stjórnarmenn eftirlitsskylda aðilans sem spurningalisti þessi lýtur að 
c. Virka eigendur eftirlitsskylda aðilans sem spurningalisti þessi lýtur að 
d. Stjórnarmenn virka eigandans, sbr. c-lið hér að ofan.  
e. Framkvæmdastjóra virka eigandans, sbr. c-lið hér að ofan.  
f. Á ekki við.  

 

 
Frekari skýringar ef eitthvað af ofantöldu á við: 

      
 

 

Dómar og úrskurðir 

 
14. Hefur framkvæmdastjóri/stjórnarmaður í tengslum við atvinnurekstur hlotið dóm fyrir 

refsiverðan verknað á síðustu 10 árum? Vinsamlegast hakið í réttan reit. 
Nei 

Já. Óskað er upplýsinga um brot, refsingu og hvenær dómur var kveðinn
 upp. Meðfylgjandi skal vera staðfesting á framangreindu.  
 
Upplýsingar um brot, refsingu og hvenær dómur var kveðinn upp ef svarið er já.  

      
 

15. Hefur framkvæmdastjóri/stjórnarmaður fengið leyfi til greiðslustöðvunar, leitað 
nauðasamninga (frjálsra eða lögbundinna) eða fengið úrskurð um töku bús til 
gjaldþrotaskipta síðastliðin fimm ár? Hér er einnig átt við lögaðila sem tengjast eða 
hafa tengst viðkomandi í gegnum stjórnun, stjórnarsetu eða eignarhald síðastliðin 
fimm ár og innan árs frá því að tengslum lauk. Vinsamlegast hakið í réttan reit. 

Nei 
Já. Óskað er upplýsinga um hvenær úrskurður var kveðinn upp og afrit af úrskurði.  

 
Upplýsingar um hvenær úrskurður var kveðinn  upp ef svarið er já.  

      
 

  

                                                
5 Með fjárhagslegum hagsmunatengslum er m.a. átt við hagsmuni í tengslum við lánveitingar, ábyrgðir, veð og 

önnur núverandi og fyrirhugð viðskiptatengsl. 
6 Með persónulegum hagsmunatengslum er m.a. átt við samstarf í skilningi 5. tl. 1. gr. a laga nr. 161/2002 um 

fjármálafyrirtæki.  
7 Með tengdum aðilum er átt við persónuleg tengsl, þ.e. maka og ófjárráða börn og tengsl við lögaðila vegna 
eignaraðildar, stjórnarsetu eða sem starfsmaður. 
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Rannsókn 
 

16. Hefur framkvæmdastjóri/stjórnarmaður: 
 sætt/sætir opinberri rannsókn. 

 Nei 
 Já.  

 fengið réttarstöðu grunaðs manns. 
Nei 
Já.  

 verið aðili að dómsmáli síðastliðin tíu ár (á bæði við um einkamál og sakamál) 
Nei 
Já.  

haft tengsl við félag, sem rannsókn hefur beinst að eða beinist að. Með tengslum 
er m.a. átt við tengsl vegna eignarhalds, stjórnarsetu eða stjórnendahlutverks. 

Nei 
Já.  

 
Óskað er frekari upplýsinga ef eitthvert ofangreint á við. 

      
 

 

Boðvald/umboð  

 
17. Mun stjórnarmaður lúta boðvaldi eða sitja í umboði annars einstaklings eða lögaðila 

við framkvæmd starfa sinna hjá þeim eftirlitsskylda aðila er spurningalisti þessi lýtur 
að? Vinsamlegast hakið í réttan reit. 

 Nei 
 Já. Óskað er nánari upplýsinga.  

 
Ef um stjórnarmann í lífeyrissjóði er að ræða skal gerð grein fyrir með hvaða hætti skipun 
stjórnarmanns fór fram og hvaða aðili skipaði viðkomandi í stjórn lífeyrissjóðsins (s.s. 
sjóðfélagafundur, samtök, stéttarfélag eða fjármálafyrirtæki). 

  

      
 

Eignarhlutir og atkvæðisréttur 
 

18. Á framkvæmdastjóri/stjórnarmaður eða aðilar tengdir8 honum hlutabréf í þeim 
eftirlitsskylda aðila er spurningalisti þessi lýtur að? Vinsamlegast hakið í réttan reit. 

 Nei 
 Já. Óskað er eftir sundurliðun á hlutabréfaeign eftir einstaklingum og lögaðilum. 
 Á ekki við (framkvæmdastjóri/stjórnarmaður í lífeyrissjóði eða Íbúðalánasjóði). 

 
Sundurliðun á hlutabréfaeign eftir einstaklingum og lögaðilum ef svarið er já. 

       
 

  

                                                
8 Með tengdum aðilum er átt við persónuleg tengsl, þ.e. maka og ófjárráða börn og tengsl við lögaðila vegna 
eignaraðildar, stjórnarsetu eða sem starfsmaður. 
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19. Fer framkvæmdastjóri/stjórnarmaður með eignarhluti í eftirlitsskylda aðilanum er 
spurningalisti þessi lýtur að fyrir hönd annarra aðila, m.a. á grundvelli 
hluthafasamkomulags? Vinsamlegast hakið í réttan reit. 

 Nei 
 Já. Óskað er eftir frekari upplýsingum. 
 Á ekki við (framkvæmdastjóri/stjórnarmaður í lífeyrissjóði eða Íbúðalánasjóði). 

 

 Frekari upplýsingar ef svarið er já.  

       
  

20. Eru hlutabréf þau sem getið er í spurningum 17 og 18 veðsett? Vinsamlegast hakið í 
réttan reit. 

 Nei 
 Já. Óskað er upplýsinga um veðhafa. 
 Á ekki við (framkvæmdastjóri/stjórnarmaður í lífeyrissjóði eða Íbúðalánasjóði). 
 Á ekki við. Spurningum nr. 17 og 18 var svarað neitandi.  

 
 Upplýsingar um veðhafa ef svarið er já.  

      
 

21. Fer framkvæmdastjóri/stjórnarmaður og/eða tengdir9 aðilar með atkvæðisrétt á 
hluthafafundi/stofnfjáreigendafundi eftirlitskylda aðilans er spurningalisti þessi lýtur 
að? Vinsamlegast hakið í réttan reit. 
 

 Nei 
 Já. Óskað er upplýsinga um atkvæðisrétt. 
 Á ekki við (framkvæmdastjóri/stjórnarmaður í lífeyrissjóði eða Íbúðalánasjóði). 

  
 Upplýsingar um atkvæðisrétt ef svarið er já.  

      
 

 

Eftirlitsskyld starfsemi 

  
22. Hefur framkvæmdastjóri/stjórnarmaður gegnt stjórnunarstöðu eða verið 

lykilstarfsmaður10 eftirlitsskylds aðila? Vinsamlegast hakið í réttan reit. 
  Nei 
 Já. Óskað er upplýsinga um stöðu viðkomandi og tilgreiningu á eftirlitsskylda 

aðilanum sem staðan tengist, tímabil sem viðkomandi gegndi stjórnunarstöðu og 
hvort eftirlitsstofnun hafi komið á framfæri athugasemdum er tengist störfum 
viðkomandi. 

  
 Frekari upplýsingar er svarið er já.  

       
 

  

                                                
9 Með tengdum aðilum er átt við persónuleg tengsl, þ.e. maka og ófjárráða börn og tengsl við lögaðila vegna 

eignaraðildar, stjórnarsetu eða sem starfsmaður. 
10 Með því er átt við einstakling í stjórnunarstarfi, annar en framkvæmdastjóri sem hefur umboð til að taka 

ákvarðanir sem geta haft áhrif á framtíðarþróun og afkomu fyrirtækisins, sbr. 8. tl. 1. gr. a. laga nr. 161/2002 um 
fjármálafyrirtæki  
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23. Í tilviki stjórnarmanna fjármálafyrirtækja/lífeyrissjóða/Íbúðalánasjóðs: Á 
stjórnarmaður sæti í stjórn eða er starfsmaður eða endurskoðandi annars 
eftirlitsskylds aðila eða aðila í nánum tengslum eða sinnir lögmannsstörfum fyrir 
annað fjármálafyrirtæki/lífeyrissjóð, sbr. 4. mgr. 52. gr. fftl., 2. mgr. 31. gr. slsl. og 3. 
mgr. 8. gr. a hml.? 

 

  Nei 

 Já. Óskað er eftir frekari upplýsingum auk sérstaks rökstuðnings fyrir því að 

stjórnarsetan skapi ekki hættu á hagsmunaárekstrum á fjármálamarkaði (í tilviki 
fjármálafyrirtækja og lífeyrissjóða). 

  
 Frekari upplýsingar ef svarið er já.  

       

 
24. Í tilviki stjórnarmanna vátryggingafélaga: Á stjórnarmaður sæti í stjórn annars 

vátryggingafélags eða félags í nánum tengslum við það eða er starfsmaður, 
lögmaður eða endurskoðandi eða tryggingastærðfræðingur annars 
vátryggingafélags eða tengdra félaga, sbr. 5. mgr. 54. gr. vstl.? 
 

 Nei 

 Já. Óskað er eftir frekari upplýsingum auk sérstaks rökstuðnings fyrir því að 

stjórnarsetan skapi ekki hættu á hagsmunaárekstrum á fjármálamarkaði. 

  
 Frekari upplýsingar ef svarið er já.  
       

 
25. Hver af eftirfarandi atriðum hefur framkvæmdastjóri/stjórnarmaður kynnt sér: 

Vinsamlegast hakið í réttan reit. 
 

 Lög og reglur sem gilda um starfsemi eftirlitskylda aðilans sem spurningalisti 

þessi lýtur að. 
 Leiðbeiningar um stjórnarhætti fyrirtækja, gefnar út af Viðskiptaráði Íslands, 

Nasdaq OMX Iceland hf. og Samtökum atvinnulífsins. 
 

 
26. Aðrar upplýsingar sem viðkomandi vill koma á framfæri. 
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FYLGISKJÖL 
Eftirfarandi fylgiskjöl skulu fylgja ofangreindum spurningalista: 
 

1. Ferilskrá (curriculum vitae, æviágrip). Geta skal um hver vinnuveitandi var í hverju 

tilviki, stöðu innan fyrirtækis og tímabil.  

2. Afrit af starfsréttindum, ef við á.  

3. Yfirlýsing í tengslum við mat á hæfi framkvæmdastjóra og stjórnarmanna 

fjármálafyrirtækja/vátryggingafélaga/vátryggingamiðlara/lífeyrissjóða. Sjá á 

heimasíðu Fjármálaeftirlitsins, www.fme.is.   

 
 
 

 

 
 

 

UNDIRSKRIFT 

Ég, undirrituð/aður lýsi því yfir að framangreindar upplýsingar eru réttar og skuldbind mig 

jafnframt til þess að upplýsa Fjármálaeftirlitið um allar þær breytingar sem kunna að verða 

á högum mínum og varðað geta hæfi mitt sem framkvæmdastjóra/stjórnarmanns hjá þeim 

eftirlitsskylda aðila sem um ræðir. Mér er ljóst að röng eða ófullnægjandi upplýsingagjöf 

getur haft áhrif á hæfismatið og varðað við lög, sbr. 146. gr. almennra hegningalaga. 

 

 

 
 

______________________________ 
Staður og dagsetning 

 

 
 

______________________________ 
Undirritun framkvæmdastjóra/stjórnarmanns 

 

http://www.fme.is/


Öllum spurningum varðandi útfyllingu eyðublaðsins skal beina til ábyrgðarmanns félags

Fjárhagslegt sjálfstæði

 - Hvort eiginfjárstaða sé jákvæð

 - Hvort tekjur standi undir afborgunum af skuldum og framfærslu. 

Stjórn, forstjóri og starfsmenn Fjármálaeftirlitsins eru bundnir þagnarskyldu, sbr. 13. gr. laga nr. 87/1998. Farið er 

með öll gögn er varða fjárhagslegt sjálfstæði sem trúnaðarmál af hálfu starfsmanna Fjármálaeftirlitsins. 

Upplýsinganna er aflað með vísan til 8. gr. laga nr. 87/1998 um opinbert eftirlit með fjármálastarfemi og eftir 

atvikum, 52. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki og 54. gr. laga nr. 56/2010 um vátryggingarstarfsemi. 

 - Annarra atriða en að framan greinir er varða fjárhagsstöðu eða fjárhagsskuldbindingar og máli geta skipt að mati 

Fjármálaeftirlitsins. 

Upplýsingagjöf samkvæmt skjali þessu er liður í mati Fjármálaeftirlitsins á fjárhagslegu sjálfstæði 

framkvæmdastjóra og stjórnarmanna eftirlitsskyldra aðila á fjármálamarkaði. Fjármálaeftirlitið fer fram á að 

framkvæmdastjórar og stjórnarmenn fjármálafyrirtækja og vátryggingafélaga skili inn upplýsingunum auk 

framkvæmdastjóra og stjórnarmanna þeirra aðila sem sækja um starfsleyfi hjá Fjármálaeftirlitinu.

Stjórnarmenn og framkvæmdastjórar eftirlitsskyldra aðila skulu vera fjárhagslega sjálfstæðir, skv. framangreindum 

ákvæðum laga. Við mat Fjármálaeftirlitsins á fjárhagslegu sjálfstæði er m.a. litið til eftirfarandi atriða:

 - Hvort skuldir, ábyrgðir gagnvart þriðja aðila og veðsetning eigna séu ekki þess eðlis að efast megi um óhæði 

gagnvart lánveitanda/kröfuhafa og það sé líklegt til að hafa áhrif  á störf hans í viðkomandi fyrirtæki. Við mat á því 

hvort aðili teljist háður öðrum er horft til þess hvort skuldbindingin, með hliðsjón af árstekjum, teljist veruleg. 

Undanskildar skuldbindingar samkvæmt þessum lið eru hefðbundin lán sem standa almenningi til boða t.d. 

íbúðalán, bílalán og námslán. 

Sigrún Tinna
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Já

Nei

SPURNING 1

Er eiginfjárstaða aðila jákvæð? * Eru heildareignir aðila umfram heildarskuldir?

  * Þegar eiginfjárstaða er reiknuð skulu skuldir við 

    Lánasjóð íslenskra námsmanna ekki vera teknar með

SPURNING 2

Undirskrift aðila

________________________________

Staður og dagsetning

__________________________________________

Undirskrift stjórnarmanns / framkvæmdastjóra

Samþykki maka þarf eingöngu ef spurningu 1 eða 2 svarað neitandi 

og veittar eru upplýsingar um hann

________________________________

Staður og dagsetning

__________________________________________

Undirskrift maka / sambúðaraðila

Öllum spurningum varðandi útfyllingu eyðublaðsins skal beina til ábyrgðarmanns félags

Ég undirrituð/aður, í hjúskap / óvígðri sambúð með framangreindum framkvæmdastjóra/stjórnarmanni, veiti samþykki mitt 

fyrir öflun og notkun upplýsinga um fjárhagsstöðu sem óskað er eftir að maki/sambúðaraðili minn veiti í tengslum við mat 

Fjármálaeftirlitsins á fjárhagslegu sjálfstæði.

Ég, undirrituð/aður lýsi því yfir að framangreindar upplýsingar eru réttar og skuldbind mig jafnframt til þess að upplýsa 

Fjármálaeftirlitið um allar markverðar breytingar sem kunna að verða á högum mínum og varðað geta hæfi mitt sem 

framkvæmdastjóra/stjórnarmanns hjá þeim eftirlitsskylda aðila sem um ræðir. Mér er ljóst að röng eða ófullnægjandi 

upplýsingagjöf getur haft áhrif á hæfismatið og varðað við lög, sbr. 146. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940.

Fjárhagslegt sjálfstæði

Ef spurningu 1 og  2 er svarað játandi er óþarfi að fylla út arkirnar "1) Eignir og skuldir" og "2) Tekjur og gjöld" en fylla skal 

út arkirnar "3) Ábyrgðir og veðsetningar" ásamt "4) Yfirlit yfir skuldir"

Sé spurningu 1 eða  2 er svarað neitandi er þess óskað að aðili fylli út arkirnar "1) Eignir og skuldir", "2) Tekjur og gjöld", 

"3) Ábyrgðir og veðsetningar" ásamt "4) Yfirlit yfir skuldir"

* Hægt er að styðjast við örkina "2) Tekjur og gjöld" til að meta 

greiðsluflæði

* Hægt er að styðjast við örkina "1) Eignir og skuldir" til að meta 

eiginfjárstöðu

Standa tekjur aðila undir afborgunum af 

skuldum og framfærslu?





1) Miða skal við tekjur eftir skatt. Heimilt er að veita upplýsingar um tekjur þess aðila sem aðili er 
samskattaður með.
2) Í þeim tilvikum þar sem greiðslubyrði lána liggur ekki fyrir skal áætla greiðslubyrði á mánuði
3) Ef um eigið húsnæði er að skal setja afborganir af húsnæðislánum sbr. Húsnæðislán undir dálkinum
Skuldir en ef um leiguhúsnæði þá skal setja leiguverð.
4) framfærsla miðast við fjölda á heimili og byggir á grunni um neysluviðmið Umboðsmanns Skuldara, 
framfærslan inniheldur mat, föt, lækniskostnað, tómstundir, samskipti, aðra þjónustu og samgöngur.framfærslan inniheldur mat, föt, lækniskostnað, tómstundir, samskipti, aðra þjónustu og samgöngur.
5) Fjöldi fullorðinna og börn á framfæri samkvæmt skattaframtali.
6) Önnur gjöld utan framfærslu inniheldur t.d. tryggingar, hússjóð og önnur reglugleg gjöld.







 

 

VIÐAUKI 

Dæmi um viðtalsþætti vegna mats á hæfi stjórnarmanna í 

Fjármálafyrirtækjum 
 

Við mat sitt er ráðgjafarnefnd Fjármálaeftirlitsins gert að kanna þekkingu, skilning og viðhorf 

stjórnarmanna varðandi helstu efni sem tengjast verksviði þeirra í ítarlegu viðtali og byggja 

umsögn sína m.a. á þeim upplýsingum sem þar koma fram. Til glöggvunar á umfangi viðtalsins 

þá eru hér að neðan talin upp þau efnisatriði sem koma til með að mynda ramma viðtalsins.  

 

1. Þekking stjórnarmanns á starfsemi fjármálafyrirtækja almennt og starfsemi þess 

fjármálafyrirtækis  sem í hlut á sérstaklega  

 Hver er sérstaða fjármálafyrirtækja í samanburði við annan atvinnurekstur?  

 Hvert er hlutverk áhættustýringar í fjármálafyrirtæki og hvernig ber að skipuleggja þann þátt 

í starfseminni?  

 Hvert er hlutverk innra eftirlits fjármálafyrirtækisins?  

 Hvert er markmið opinbers eftirlits með fjármálafyrirtækjum og hvernig er því háttað?  

 Hvaða lög gilda um fjármálafyrirtækið og hverjar eru meginreglur laganna?  

 Hvað áhrif hafa alþjóðareglur og alþjóðlegt samstarf á starfsemi fjármálafyrirtækja?  

 Hvernig er reikningsskilum fjármálastofnana háttað og hver eru helstu álitamál sem upp geta 

komið við mat á fjárhags- og/eða rekstrarstöðu og horfum á grundvelli þeirra?  

 Hlutverk ytri endurskoðanda – hvað þýðir „endurskoðaður ársreikningur“?  

 

2. Reikningsskil og endurskoðun á fjármagnsmarkaði  

 Hvaða lög tengjast ársreikningum og endurskoðendum?  

 Hver er rammi fyrir gerð og framsetningu reikningsskila?  

 Alþjóðlegir reikningsskila- og endurskoðunarstaðlar (IFRS/IAS og ISA).  

 Hver er tilgangur og markmið reikningsskila og endurskoðunar?  

 Hver ber ábyrgð á/hefur eftirlit með reikningsskilum/endurskoðun?  

 Mikilvæg hugtök í reikningsskilum/endurskoðun/samstæðureikningsskil  

 Fjármálagerningar, eiginfjárgerningar, afleiður, áhættustýring og áhættureikningsskil. 

 Kennitölur og millifyrirsagnir í ársreikningum fjármálafyrirtækja.  

 Hvert er hlutverk endurskoðunarnefnda, innri endurskoðunar og-eftirlits?  

 Reikningsskil, fjármagnsmarkaðurinn og samfélagið.  

 

3. Hlutverk, ábyrgð og helstu verkefni stjórnar og einstakra stjórnarmanna í 

fjármálafyrirtæki  

 Mótun áhættu- og viðskiptastefnu. Tengsl þessara tveggja stefnumótunarþátta.  

 Mótun starfskjarastefnu og áhrif hennar á starfsemi fjármálafyrirtækis.  

 Eftirlitshlutverk stjórnar og framkvæmd þess. Val stjórnenda og samskipti við þá.  

 Ábyrgð stjórnarmanna á athöfnum sínum eða aðgerðaleysi.  

 Skyldur stjórnarmanna og góðir stjórnarhættir samkvæmt viðteknum viðmiðum 

viðskiptasamfélagsins.  

Sigrún Tinna
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 Áætlað vinnuálag sem stjórnarstörfin krefjast og helstu verkefni stjórnarmanns.  

 Samfélagsleg ábyrgð og umboðsskyldur stjórnarmanna fjármálafyrirtækja  

 Sjálfstæði stjórnarmanns og eðlilegar sjálfstæðiskröfur. Hagsmunatengsl stjórnarmanns og 

hugsanlegt vanhæfi í einstökum málum.  

 Megin munur á verkefnum/ábyrgð stjórnarformanns og annarra stjórnarmanna.  

 

4. Sjálfstæði, dómgreind og viðhorf  

 Röksemdir stjórnarmanns fyrir eigin hæfi og upplýsingar um aðstöðu til að gegna starfi 

stjórnarmanns.  

 Afstaða stjórnarmanns til raunhæfra dæma úr rekstri fjármálafyrirtækja sem mögulega verða 

nefnd.  

 

 

 

 

Síðast uppfært 25. október 2011 

FJÁRMÁLAEFTIRLITIÐ 
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