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Starfsreglur stjórnar Fjármálaeftirlitsins

Í reglum þessum er fjallað um hlutverk stjórnar Fjármálaeftirlitsins, hæfi stjórnarmanna og
stjórnarfundi.

1. gr.
Verkaskiptingstjórnar ogforstjóra

Stjórn Fjármálaeftirlitsins fer með yfirstjórn þess. Hlutverk stjórnar er að móta stefnu og fylgjast
með áherslum í starfi, starfsemi og rekstri Fjármálaeftirlitsins. Meiri háttar ákvarðanir skal bera
undir stjórnina til samþykktar eða synjunar.

Forstjóri ber ábyrgð gagnvart stjórninni, kemur fram fyrir hönd Fjármálaeftirlitsins, annast daglega
stjórn á starfsemi og rekstri þess og tekur ákvarðanir í öðrum málum en þeim sem stjórnin tekur
ákvarðanir um samkvæmt lögum og reglum þessum. Staðgengill forstjóra sinnir starfi forstjóra í
forföllum hans.

Forstjóri ber ábyrgð á málsmeðferð og undirbúningi ákvarðana stjórnar í meiri háttar málum skv.
3. gr., nema annað verði ákveðið. Þetta felur í sér öll samskipti við aðila máls, svo sem gagnaöflun
og stjórnsýslulega meðferð, t.d. er lýtur að veitingu andmælaréttar.

Forstjóri setur verklagsreglur og verkferla og ákveður fyrirkomulag gæðastjórnunar Innan
Fjármálaeftirli tsins.

Forstjóri leggur fyrir stjórn drög að ársskýrslu stofnunarinnar.

2. gr.
Hlutverk stjórnar

Stjórnin mótar áherslur í starfi og skipulagi Fjármálaeftirlitsins og staðfestir skipurit þess.

Stjórnin tekur þátt í reglulegri endurskoðun á stefnu stofnunarinnar og mótun áherslna í starfi
Fjármálaeftirlitsins til eins til tveggja ára í senn.

Stjórnin fylgist með starfsemi og verkefnum Fjármálaeftirlitsins. Forstjóri gætir þess að stjórnin
sé á hverjum tíma upplýst um helstu þætti í starfsemi þess. Forstjóri kynnir í upphafi hvers árs
verkáætlun sem byggir á stefnu eftirlitsins og þeim áherslum sem stjórnin hefur mótað skv. 1.mgr.
Í verkáætlun skulu sett fram markmið og árangursmælikvarðar sem nota á.
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Bera skal undir stjórn til samþykktar eða synjunar ákvarðanir um að gefa út og birta opinberlega
stjórnvaldsfyrirmæli og almenn leiðbeinandi tilmæli frá Fjármálaeftirlitinu er varða hóp
eftirlitsskyldra aðila skv. 2. mgr. 8. gr. laga um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi nr. 87/1998.

Stjórnin tekur ákvörðun um árlega rekstraráætlun Fjármálaeftirlitsins og gerir tillögu til ráðherra
um álagningu eftirlitsgjalds á grundvelli rekstraráætlunar. Forstjóri undirbýr rekstraráætlun og
annast samskipti við þá sem þörf er á og áskilið er vegna hennar. Skýrsla Fjármálaeftirlitsins til
ráðherra skal lögð fyrir og samþykkt af stjórn samhliða rekstraráætluninni. Forstjóri, og eftir
atvikum formaður stjórnar, kynna rekstraráætlun og fylgja henni eftir.

Stjórnin hefur eftirlit með rekstri Fjármálaeftirlitsins. Forstjóri gerir stjórn reglulega grein fyrir
rekstri þess og skal bera undir hana til samþykktar breytingar á rekstraráætlun efveruleg frávik frá
samþykktri rekstraráætlun eru fyrirsjáanleg.

3. gr.
Akvarðanir stjórnar í meiri háttar málum ofl.

Stjórn Fjármálaeftirlitsins tekur ákvarðanir í meiri háttar málum í samræmi við 2. mgr. 4. gr. laga
nr. 87/1998. Eftirfarandi ákvarðanir teljast meðal meiri háttar ákvarðana:

a. Veiting starfsleyfis til fjármálafyrirtækis sem sótt hefur um starfsleyfi skv. 1.-3. tölul. 1.
mgr. 4. gr. laga nr. 161/2002.

b. Synjun um eða afturköllun starfsleyfis eftirlitsskylds aðila eða samþykkt tillögu um
veitingu, synjun á umsókn eða afturköllun slíks starfsleyfis í þeim tilvikum þar sem
veiting þess er hjá öðrum en Fjármálaeftirlitinu.

c. Ákvörðun um hvort tiltekin starfsemi sér starfsleyfisskyld, þegar vafi leikur á að svo sé,
sbr. 2. gr. laga nr. 87/1998.

d. Frávikning stjórnarmanns eða framkvæmdastjóra eftirlitsskylds aðila á grundvelli 4.
mgr. 10. gr.laga nr. 87/1998.

e. Höfðun dómsmáls, áfrýjun eða kæra niðurstöðu dómsmáls til æðri dómstóls.
f. Kæra tillögreglu vegna brota gegn þeim lögum sem Fjármálaeftirlitinu er falið að hafa

eftirlit með, enda sé talið að um meiri háttar brot sé að ræða.
g. Beiting dagsekta skv. 11. gr. laga nr. 87/1998 annarra en þeirra sem varða reglubundin

gagnaskil sem stjórn hefur veitt forstjóra umboð til að ákveða á grundvelli lokamálsliðar
1. mgr. 11. gr. laganna.

h. Beiting févítis skv. 4. mgr. 11. gr.laga nr. 87/1998.
1. Álagning stjórnvaldssekta samkvæmt heimild í sérlögum.
J. Ákvörðun um að eftirlitsskyldir aðilar greiði fyrir eftirlit samkvæmt reikningi skv. 7. gr.

.laga nr. 99/1999 og samþykkt gjaldskrár fyrir það eftirlit sbr. 4. mgr. sömu greinar.

Ef mál, sem ekki fellur undir a. - j. lið 1. mgr. þessarar greinar, er sérstaklega þýðingarmikið eða
hefur fordæmisgildi skal forstjóri leggja það fyrir stjórn til samþykktar eða synjunar. Leiki vafi á
um hvort mál skuli lagt fyrir stjórn ber forstjóra að óska eftir áliti formanns stjórnar
Fjármálaeftirlitsins um það. Einnig getur stjórnarmaður óskað eftir að mál verði tekið til
umfjöllunar í stjórn efhann telur tilefni til.

Mál samkvæmt þessari grein skulu lögð fyrir stjórn til samþykktar eða synjunar þegar tillaga að
efnislegri og endanlegri ákvörðun liggur fyrir. Með málinu skal fylgja minnisblað þar sem raktar
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eru málsástæður, málsmeðferð og forsendur ákvörðunar ásamt rökstuddri tillögu að ákvörðun. Þá
skulu öll málsskjöl sem hafa þýðingu í málinu send stjórnarmönnum eða vera aðgengileg með
öðrum hætti fyrir stjórn.

4. gr.
Hæfi stjórnarmanns

Um hæfi stjórnarmanna gildir 6. gr.laga nr. 87/1998 og ákvæði stjórnsýslulaga nr. 37/1993.

Stjórnarmenn skulu í hvívetna gæta að hæfi sínu við umfjöllun einstakra mála. Telji forstjóri eða
stjórnarmaður að fundarmaður sé vanhæfur til þess að taka þátt í umfjöllun máls er þeim heimilt
að krefjast þess að hann víki sæti áður en efni málsins er kynnt. Bóka skal í fundargerð að
hlutaðeigandi hafi vikið sæti. Málsgögn eru ekki afhent til stjórnarmanns vegna máls sem hann
telst vanhæfur til að taka ákvörðun um.

Nú er forstjóri vanhæfur til meðferðar máls og skal þá stjórn ákveða hvernig með skuli fara.

Um viðskipti stjórnarmanna við eftirlitsskylda aðila gilda ákvæði reglna þar um.

5. gr.
Þagnarskylda

Um þagnarskyldu stjórnarmanna gilda ákvæði 13. gr. laga nr. 87/1998. Þeim er óheimilt að skýra
frá þeim atriðum sem þeir verða áskynja um og leynt eiga að fara svo sem nánar er greint í
framangreindu ákvæði laga. Þagnarskyldan helst þótt látið sé af starfi.

Um upplýsingar sem stjórnarmaður tilnefndur af Seðlabanka Íslands fær í hendur gilda ákvæði
samstarfssamnings Fjármálaeftirlitsins og Seðlabanka Íslands, sbr. 15. gr. laga nr. 87/1998 og 4.
mgr. 35. gr. laga um Seðlabanka Íslands nr. 36/2001. Honum er heimilt að miðla upplýsingum á
milli Fjármálaeftirlits og Seðlabankans með sama hætti og þessum stofnunum er veitt slík heimild
í framangreindum lögum og samstarfssamningi.

Um meðferð stjórnarmanna á innherjaupplýsingum og viðskiptum innherja gilda ákvæði reglna
sem Fjármálaeftirlitið setur á grundvelli 132. gr. laga nr. 108/2007, sbr. 2. mgr. 130. gr. sömu laga.

6. gr.
Stjórnarfundir

Stjórnarfundir skulu haldnir þegar ástæða er til, en að jafnaði mánaðarlega. Í upphafi hvers árs
leggur stjórnarformaður fram verk- og fundaáætlun stjórnar fyrir árið. Varamenn skulu sitja
stjórnarfundi. Forstjóri og staðgengill forstjóra sitja stjórnarfundi nema annað sé sérstaklega
ákveðið. Aðrir starfsmenn sitja fundi ef sérstaklega er óskað vegna mála sem til umfjöllunar eru.
Stjórn skal með reglubundnum hætti meta verklag sitt og starfshætti og funda a.m.k. árlega án
forstjóra og annarra starfsmanna.

Stjórn er bær til að taka ákvarðanir ef tveir stjórnarmanna sitja fund eða varamenn í forföllum
þeirra. Nú þolir ákvörðun ekki bið og ráðrúm gefst ekki til að boða til fundar og er þá heimilt að
óska staðfestingar meirihluta stjórnar utan fundar. Skal ákvörðunin bókuð og staðfest með
undirritun á næsta fundi stjórnar.
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Fundargögn skal senda til stjórnarmanna og varamanna viku fyrir stjórnarfund enda sé málið sent
til ákvörðunar í stjórn, nema nauðsyn krefji. Önnur fundargögn skulu að jafnaði send
fundarmönnum a.m.k. 3 dögum fyrir stjórnarfund.

Bóka skal fundargerðir á stjórnarfundum, sem undirritaðar skulu af þeim er fund sátu.
Stjórnarmaður skal rita fundargerð nema annað sé ákveðið. Í fundargerð skal koma fram hverjir
sátu fundinn sem aðalmenn og varamenn, umfjöllunarefni á fundi, ákvarðanir sem teknar voru og
upplýsingar sem nauðsynlegt er að fram komi vegna ákvarðana. Umræður skal ekki bóka nema
sérstök ástæða sé til og einstakir fundarmenn fari fram á það. Í fundargerð skal tilgreina þau gögn
sem lögð voru fram á fundinum.

7. gr.
Gildistaka

Reglur þessar öðlast þegar gildi.

Reykjavík, 10. janúar 2018
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