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Varðandi fyrirspurn um kostnað vegna rannsókna mála föllnu bankanna og 
sundurliðun eftir stöðu starfsmanna Fjármálaeftirlitsins.

Kostnaður Fjármálaeftirlitsins vegna rannsóknar á málum tengdum föllnu bankanna frá árinu 
2008 til 2011 má sjá í meðfylgjandi töflu.

Alagt eftirlitsgjald á fallin 
fjármálafyrirtæki í m.kr.

2008 2009 2010 2011
(áætlað)

Samtals
2008-2011

Álagt eftirlitsgjald 0 12,0 148,0 256,5 416,5
Innheimt eftirlitsgjald *) 0 12,0 134,6 176,5 323,1
Kostnaður vegna rannsókna 0 37,9 83,3 185,9 307,1
*) M ism unur á álögðu og innheim tu eftirlitsg ja ldi eru vanskil sem  veruleg óvissa er um að innheim tist m.a. vegna 
eignastöðu viðkom andi fjárm álafyrirtæ kja.

Eins og fram kom í svari sendu 12. desember síðastliðinn eru 41 starfsmaður enn 
starfandi hjá Fjármálaeftirlitinu frá því fyrir hrun. Um er að ræða stjórnendur, 
starfsmenn og skrifstofufólk. Í skipulaginu voru engir millistjórnendur og af þessum 
41 voru 29 í eftirlitsverkefnum en 12 í stoðþjónustu. Skipting starfsmanna eftir stöðu 
er eftirfarandi.

• 5 stjórnendur, þ.e. aðstoðarforstjóra og 4 sviðstjóra
• 31 sérfræðingar með eftirfarandi menntun

o 14 viðskipta- og hagfræðingar 
o 10 lögfræðingar 
o 3 verkfræðingar
o 2 kerfisfræðingar (upplýsingatækni) 
o 1 tryggingastærðfræðingur 
o 1 sálfræðingur og mannauðsstjóri

• 5 skrifstofustarfsmenn
o 3 ritaraþjónustu 
o 1 móttöku 
o 1 úrskurðarnefnd
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Hlutfall starfsmanna eftir stöðu og menntun

12%

■  Aðrir sérfræðingar
■  Verkfræðingar
■  Viðskipta- og hagfræðingar

Skrifstofa (ritaraþjónusta)
■  Lögfræðingar
■  Stjórnendur

Fjöldi starfsmanna eftir stöðum og reynslu

Skrifstofa; 5

Sérfræðingar (með 
enga eða litla 

starfsreynslu); 22

Stjórnendur; 5

■  Millistjórnendur; 0

Sérfræðingar ( 
með amk. 5 ára 

reynslu); 9



FJÁRMÁLAEFTIRLITIÐ
THE FINANCIAL SUPF.RVISORY AUTHORITY, ICELAND

Ef meðfylgjandi flokkun er skoðuð nánar kemur í ljós að 32% þeirra starfsmanna 
sem störfuðu í október 2008 hófu störf á árinu 2008 og 20% á árinu 2007. Meiri en 
helmingur starfsmanna stofnunarinnar var þannig með starfsaldur að meðaltali 8,3 
mánuði í október 2008. Í meðfylgjandi töflu má sjá nánari sundurliðun á fjölda þeirra 
starfsmanna sem hófu störf eftir árum. Þ.e. í fyrsta reit kemur fram það ár sem 
starfsmenn hófu störf og því næst fjölda þeirra og loks hlutfall.

Ár Fjöldi
starfsmanna

Hlutfall
starfsmanna

2008 13 32%
2007 8 20%
2006 3 7%
2005 2 5%
2004 1 2%
2003 0 0%
2002 2 5%
2001 2 5%
2000 1 2%
1999 0 0%
1998 1 2%
1995 1 2%
1994 1 2%
1991 1 2%
1988 1 2%
1986 1 2%
1976 3 7%


