
Samkomulag 

efnahags-  og viðskiptaráðuneytis, forsætisráðuneytis, fjármálaráðuneytis, Fjármálaeftirlits og 

Seðlabanka Íslands um samráð varðandi fjármálastöðugleika og viðbúnað 

 

Nefnd um fjármálastöðugleika 

Nefnd um fjármálastöðugleika skal vera vettvangur samráðs, upplýsingaskipta og tillagnagerðar vegna 

fjármálastöðugleika og samhæfingar viðbúnaðar við hugsanlegu fjármálaáfalli. Þá er nefndinni ætlað 

að  stuðla að gagnsæi um verkaskiptingu milli aðila sem og samvinnu þeirra á milli. Nefndin er 

ráðgefandi og tekur ekki ákvarðanir um aðgerðir en skal þó gera tillögur að aðgerðum þegar þurfa 

þykir. 

Nefndin getur staðið að og tekið þátt í viðlagaæfingum vegna hugsanlegra áfalla á fjármálamarkaði. 

Nefndin skal einnig sinna samstarfi Norðurlanda og annarra Evrópuríkja vegna hugsanlegs 

fjármálaáfalls, sem „Domestic Standing Group“ íslenskra stjórnvalda.  Í nefndinni skulu sitja fulltrúar 

efnahags- og viðskiptaráðuneytis, forsætisráðuneytis, fjármálaráðuneytis, Fjármálaeftirlits og 

Seðlabanka Íslands. Fulltrúi efnahags- og viðskiptaráðuneytis er formaður nefndarinnar og stýrir starfi 

hennar. Nefndarmenn og aðrir sem koma á fund nefndarinnar, eru bundnir þagnarskyldu um þær 

upplýsingar sem fram koma í tengslum starf nefndarinnar með sama hætti og þær stofnanir sem láta 

upplýsingar af hendi við nefndina. Nefndin getur ákveðið að kalla til fulltrúa annarra stofnana, 

ráðuneyta eða annarra aðila ef þurfa þykir. 

Samkomulag þetta skal ekki hafa áhrif á ábyrgð aðila á málaflokkum sínum, né koma í veg fyrir að 

þeir taki ákvarðanir í samræmi við heimildir sínar, hver á sínu sviði. 

Á fundum sínum skal nefndin fjalla m.a. um: 

 Stöðu og horfur á fjármálamörkuðum 

 Samráð og aðgerðir stjórnvalda vegna hugsanlegra áfalla á fjármálamarkaði 

 Meiriháttar breytingar á lögum, reglum og starfsháttum er varða verkssvið nefndarinnar. 

 Þróun og breytingar í alþjóðlegu samstarfi, sérstaklega innan EES.  

Viðbúnaður og verklag 

Nefndin skal hittast eigi sjaldnar en sex sinnum á ári. Hún skal þó kölluð saman að ósk nefndarmanna 

og um leið og forstjóri Fjármálaeftirlits og/eða seðlabankastjóri leggja til að svo verði gert vegna 

atvika sem varða stöðu fjármálafyrirtækja eða markaða. Í þeim tilvikum þar sem fjallað er um málefni 

Íbúðalánasjóðs skal fulltrúi frá félagsmálaráðuneytinu boðaður á fund nefndarinnar. 

Skapist þær aðstæður að fjármálakerfinu sé talin hætta búin vegna áfalls í fjármálafyrirtæki eða á 

markaði skal efnt til umfjöllunar í nefndinni án tafar og skal nefndin skila tillögum að aðgerðum til 

ráðherranefndar um efnahagsmál, auk forstjóra FME og seðlabankastjóra. Ólík sjónarmið skulu ekki 

koma í veg fyrir að nefndin skili tillögum til fyrrgreindra aðila, heldur skulu tillögurnar endurspegla 

þau ólíku sjónarmið sem uppi eru. 

Tillögur að lausnum eða aðgerðum skulu taka mið af þeim aðstæðum sem uppi eru hverju sinni. Til að 

tryggja fjárhagslegan stöðugleika skal nefndin við tillögugerð sína hafa það að markmiði að finna 



lausnir sem miða að því að hlutafjáreigendur, stofnfjáreigendur, stjórn og stjórnendur beri sjálfir 

fjárhagslega ábyrgð á rekstri viðkomandi fjármálafyrirtækis en ekki ríkissjóður. 

Þeir aðilar sem að nefndinni standa skulu  hafa frumkvæði að því að upplýsa nefndina tímanlega og 

með fullnægjandi hætti um atriði sem falla undir verkssvið nefndarinnar, sbr. þó ákvæði laga um 

þagnarskyldu. 

Formaður nefndarinnar ber ábyrgð á að ritaðar séu greinargóðar fundargerðir á hverjum fundi sem og 

öðru utanumhaldi um gögn nefndarinnar.  Fundargerðir síðasta fundar skulu teknar til umræðu og 

staðfestar í upphafi hvers fundar. Að jafnaði skal dagskrá funda liggja fyrir með tveggja daga 

fyrirvara, sé þess nokkur kostur.  

Formaður nefndarinnar skal tryggja fullnægjandi upplýsingagjöf um störf og tillögur nefndarinnar og 

stöðu fjármálamarkaða til ráðherranefndar um efnahagsmál. Að sama skapi skulu einstakir 

nefndarmenn upplýsa þá ráðherra eða forsvarsmenn stofnana, sem þeir sitja sem fulltrúar fyrir, um það 

sem fram fer á fundum nefndarinnar. 

Endurskoðun samkomulagsins 

Samkomulagið skal endurskoðað í ljósi þróunar á innlendum og erlendum vettvangi og þegar einhver 

aðila þess óskar. 
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