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REGLUR ÍSLANDSSJÓÐA HF.  UM HÆFI 
LYKILSTARFSMANNA 

 

 

1.  gr.  

Reglur þessar eru settar á grundvelli leiðbeinandi tilmæla Fjármálaeftirlitsins nr. 3/2010 um 

hæfi lykilstarfsmanna. 

2.  gr.  

Lykilstarfsmaður er sá einstaklingur í stjórnunarstarfi innan Íslandssjóða, annar en 

framkvæmdastjóri, sem hefur umboð til að taka ákvarðanir sem geta haft áhrif á 

framtíðarþróun og afkomu fyrirtækisins. 

Stjórn Íslandssjóða skilgreinir á hverjum tíma hvaða starfsmenn falli undir skilgreininguna á 

lykilstarfsmönnum og heldur framkvæmdastjóri utan um skrá er telur upp hvaða starfsmenn 

það eru á hverjum tíma, hvaða stöðu þeir gegna og hvers vegna þeir teljist lykilstarfsmenn. 

Stjórn og framkvæmdastjóri Íslandssjóða skulu sjá til þess að framkvæmt sé mat á því hvort 

viðkomandi starfsmenn uppfylli skilyrði reglnanna.  

3.  gr.  

Starfsmaður skal uppfylla eftirfarandi hlutlæg skilyrði, sbr. 52. gr. laga nr. 161/2002, þegar 

hann tekur við og á meðan hann gegnir starfi sem lykilstarfsmaður Íslandssjóða: 

a. Viðkomandi skal vera lögráða og hafa óflekkað mannorð. 

b. Viðkomandi má ekki á síðustu 5 árum hafa verið úrskurðaður gjaldþrota. 

c. Viðkomandi má ekki á síðustu 10 árum í tengslum við atvinnurekstur hafa hlotið dóm 

fyrir refsiverðan verknað samkvæmt almennum hegningarlögum, samkeppnislögum, 

lögum um hlutafélög, lögum um einkahlutafélög, lögum um bókhald, lögum um 

ársreikninga, lögum um gjaldþrotaskipti o.fl. og ákvæðum laga um staðgreiðslu 

opinberra gjalda, svo og sérlögum sem gilda um aðila sem lúta opinberu eftirliti með 

fjármálastarfsemi. 

d. Viðkomandi skal vera fjárhagslega sjálfstæður, sbr. reglur Fjármálaeftirlitsins þar að 

lútandi, og hafa lokið háskólaprófi sem nýtist í starfi. Stjórn Íslandssjóða getur veitt 

undanþágu frá menntunarkröfum á grundvelli reynslu og þekkingar viðkomandi. 

4.  gr.  

Starfsmaður skal uppfylla eftirfarandi huglæg skilyrði, sbr. 52. gr. laga nr. 161/2002, þegar 

hann tekur við og á meðan hann gegnir starfi sem lykilstarfsmaður Íslandssjóða: 
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a. Viðkomandi skal búa yfir nægilegri þekkingu og starfsreynslu1 til að geta gegnt stöðu 

sinni á tilhlýðilegan hátt. 

b. Viðkomandi má ekki hafa sýnt af sér háttsemi sem gefur tilefni til að draga í efa hæfni 

hans til að standa fyrir traustum og heilbrigðum rekstri eða að hann muni hugsanlega 

misnota aðstöðu sína eða skaða Íslandssjóði.2 

5.  gr.    

Auk framangreindra skilyrða skal höfð hliðsjón af hæfisskilyrðum fyrir stjórn og 

framkvæmdastjóra sem er að finna í þeim sérlögum sem hver lykilstarfsmaður starfar eftir; 

jafnt hlutlægum sem huglægum. 

6.  gr.  

Starfsmaður sem gegnir lykilstarfi skal veita Íslandssjóðum allar þær upplýsingar er varðað 

geta framangreint og jafnframt upplýsa stjórn og framkvæmdastjóra Íslandssjóða um allar þær 

breytingar sem kunna að verða á högum hans og varðað geta hæfi hans sem 

lykilstarfsmanns Íslandssjóða. 

 

 

Samþykkt af stjórn Íslandssjóða hf. 23. september 2019. 

 

 

 

 

                                                           
1  Þekking og starfsreynsla skal metin m.a. út frá lögum reglugerðum um starfssemi félagsins og starfssviði 

viðkomandi auk starfsferilsskrá og starfsviðtali. 
2 Samkvæmt þessu gætu eftirfarandi dæmi haft áhrif á hæfi lykilstarfsmanns: 

- refsiverður verknaður aðila enda þótt brotið hafi ekki lotið að atvinnurekstri eða meira en 10 ár séu liðin frá 

því að dómur gekk; 

- þrotameðferð aðila þótt meira en 5 ár séu liðin frá skiptameðferð; 

- fyrri brot á lögum um starfsemi á fjármálamarkaði enda þótt ekki hafi fallið um þau dómur; 

- svipting starfsréttinda, neitun aðgangs að starfsstétt eða uppsögn í starfi;  

- náin tengsl aðila sem stjórnanda eða eiganda við lögaðila sem orðið hefur gjaldþrota, leitað 

greiðslustöðvunar eða nauðasamninga við kröfuhafa. 


