
151. löggjafarþing 2020–2021.

Skýrsla 
fjármála- og efnahagsráðherra um meginþætti í störfum fjármálastöðugleikaráðs 2020. 

Skýrsla þessi er gerð samkvæmt 2. mgr. 10. gr. laga nr. 66/2014, um 
fjármálastöðugleikaráð, þar sem segir að ráðið skuli að minnsta kosti árlega gera Alþingi 
grein fyrir meginþáttum í störfum sínum.  

Starfsemi fjármálastöðugleikaráðs var með öðru sniði árið 2020 en verið hefur undanfarin 
ár vegna sameiningar Seðlabanka Íslands og Fjármálaeftirlitsins sem tók gildi í ársbyrjun. 
Við sameininguna varð til ný nefnd í Seðlabankanum, fjármálastöðugleikanefnd, sem 
tók við mörgum verkefnum fjármálastöðugleikaráðs og markmið og almenn 
verkefni fjármálastöðugleikaráðs tóku breytingum. Samþykktar voru breytingar á 
starfsreglum á fyrsta fundi ráðsins til þess að endurspegla breytt hlutverk þess. Þá var 
jafnframt ákveðið að endurskoða opinbera stefnu um fjármálastöðugleika. 
Fjármálastöðugleikaráð hélt þrjá fundi á árinu 2020. Fundirnir voru haldnir 2. júlí, 30. 
september og 18. desember.  

Árið 2020 var óhjákvæmilega markað af heimsfaraldri kórónaveiru og aðgerðum 
stjórnvalda til að draga úr áhrifum hennar. Efnahagsumsvif drógust verulega saman og 
atvinnuleysi jókst. Ríkisstjórnin og Seðlabanki Íslands gripu þegar til fjölbreyttra aðgerða til 
að milda áhrifin á efnahagslífið, t.d. með hlutastarfaleiðinni og öðrum 
vinnumarkaðsúrræðum, lánveitingum með ríkisábyrgð, beinum styrkjum úr ríkissjóði, 
skattfrestunum, lækkun sveiflujöfnunarauka og lækkun stýrivaxta. Á síðasta fundi 
ársins var rætt að þrátt fyrir erfiðleika síðustu missera væri staðan nokkuð góð þegar litið 
væri til verðbólgu, vaxtastigs og gjaldeyrisforða. Staða kerfislega mikilvægra banka var 
líka góð í lok árs hvað varðar lausafjárstöðu, eiginfjárstöðu og aðgengi að fjármagni. 

Örvunaraðgerðir studdu við íbúðamarkaðinn og raunverð íbúðahúsnæðis hækkaði 
talsvert. Verð atvinnuhúsnæðis lækkaði aftur á móti. Hrein ný útlán til heimila jukust á 
árinu og hlutdeild óverðtryggðra fasteignalána fór vaxandi, líklega vegna hagstæðra 
kjara sökum vaxtalækkana Seðlabankans. Rætt var á fundi ráðsins að ekki væri talið að 
aukning lána með breytilega vexti myndi skapa meiri áhættu í kerfinu þar sem staða þeirra 
lántaka sem hafa sótt í lánin væri góð þegar litið væri til greiðslubyrðar- og 
veðsetningarhlutfalla. Vanefndir og virðisrýrnun útlána kerfislega mikilvægra banka til 
fyrirtækja jókst nokkuð. 

Seðlabankinn óskaði eftir því að heimild bankans til reglusetningar skv. 27. gr. laga um 
fasteignalán til neytenda, nr. 118/2016, yrði afmörkuð með skýrari hætti þannig að kveðið 
yrði á um hámark heildarfjárhæðar fasteignaláns til neytenda eða greiðslubyrðar þess í 
hlutfalli við tekjur neytenda. Ráðuneytið samþykkti að taka málið til skoðunar. 

Skilavald, sem er ný eining innan Seðlabankans og komið var á fót með lögum um 
skilameðferð lánastofnana og verðbréfafyrirtækja, nr. 70/2020, var til umræðu á fundum 
ráðsins. Seðlabankinn gerði grein fyrir því hvernig starfsemi þess hefði farið af stað og 
hverjar áætlanir fyrir næstu misseri væru. 

Þingskjal 1627 – 846. mál.
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Sími: 545 9200 

fjarmalastodugleikarad.is 

 

Reykjavík, 2. júlí 2020 

 

Efni: Fundargerð fjármálastöðugleikaráðs 

Fundur haldinn í fjármála- og efnahagsráðuneyti. 

Ráðsmenn: Bjarni Benediktsson, fjármála- og efnahagsráðherra, formaður og Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri. 

Aðrir fundarmenn: Gunnar Jakobsson varaseðlabankastjóri fjármálastöðugleika, Haukur C. Benediktsson, 
framkvæmdastjóri fjármálastöðugleika í Seðlabankanum, Rannveig Júníusdóttir, framkvæmdastjóri á skrifstofu 
bankastjóra í Seðlabankanum, Guðmundur K. Kárason, staðgengill skrifstofustjóra á skrifstofu fjármálamarkaðar í 
fjármála- og efnahagsráðuneytinu, Tómas Brynjólfsson, skrifstofustjóri á skrifstofu efnahagsmála í fjármála- og 
efnahagsráðuneytinu og Tinna Finnbogadóttir, ritari fjármálastöðugleikaráðs. 

 

Fundur hefst 13:05  

1. Starfsreglur fjármálastöðugleikaráðs 

Samþykktar voru breytingar á eldri starfsreglum til samræmis við breytt hlutverk ráðsins eins og það er skilgreint nú í 
lögum um ráðið. Helstu breytingar sneru að tilmælum og ákvörðunum ráðsins, en ekki er gert ráð fyrir að ráðið muni 
senda frá sér formleg tilmæli líkt og áður var, og um skipulag funda og setu á þeim. Í reglunum er nú gert ráð fyrir að 
fundina sitji báðir ráðsmenn en á fundinum var rætt að reglulegir fundargestir yrðu fleiri, t.d. varaseðlabankastjóri 
fjármálastöðugleika, viðeigandi framkvæmdstjórar innan Seðlabanka Íslands og skrifstofustjórar í fjármála- og 
efnahagsráðuneytinu. 

2. Kynning Seðlabanka Íslands á fjármálastöðugleika og fjármálakerfinu 

Fjallað var um þau áhrif sem heimsfaraldur kórónaveiru og viðbrögð stjórnvalda hér á landi við honum hafa haft á 
efnahagslífið og fjármálastöðugleika. Nokkur umræða var um gjaldeyristekjur þjóðarbúsins síðustu misseri og áhrif á 
gengi íslensku krónunnar. Ekki hafa komið í ljós merki um fjármagnsflótta og gjaldeyrisforðinn er ennþá rúmur. 
Farið var yfir eiginfjár- og lausafjárstöðu kerfislega mikilvægra banka og nokkrar sviðsmyndir um hvernig staða þeirra 
kann að breytast miðað við nýjustu þjóðhagsspá Seðlabankans og fráviksdæmi úr nýjustu Peningamálum. Nokkur 
umræða skapaðist um ríkjandi lágvaxtaumhverfi og áhrif þess á skuldsetningu og sparnaðarhneigð. Þá var rætt um 
ríkisfjármál og fjármögnun ríkissjóðs næstu misseri. 

3. Opinber stefna um fjármálastöðugleika 

Meðal lögbundinna verkefna fjármálastöðugleikaráðs er að móta opinbera stefnu um fjármálastöðugleika. Slík stefna 
hefur verið í gildi í þó nokkurn tíma en hana þarf að endurskoða í ljósi nýs hlutverks ráðsins. Samþykkt var að hefja 
vinnu við mótun nýrrar stefnu. 
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Samþykktar voru breytingar á eldri starfsreglum til samræmis við breytt hlutverk ráðsins eins og það er skilgreint nú í 
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Fjallað var um þau áhrif sem heimsfaraldur kórónaveiru og viðbrögð stjórnvalda hér á landi við honum hafa haft á 
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hefur verið í gildi í þó nokkurn tíma en hana þarf að endurskoða í ljósi nýs hlutverks ráðsins. Samþykkt var að hefja 
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4. Önnur mál 

Fréttatilkynning samþykkt.  

Fundi slitið 14:20. 

 

 

                                                                             

Bjarni Benediktsson, fjármála- og efnahagsráðherra, formaður fjármálastöðugleikaráðs 
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Reykjavík, 30. september 2020 

 

Efni: Fundargerð Fjármálastöðugleikaráðs 

Fundur haldinn í fjármála- og efnahagsráðuneyti. 

Ráðsmenn: Bjarni Benediktsson, fjármála- og efnahagsráðherra, formaður og Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri. 

Aðrir fundarmenn: Gunnar Jakobsson varaseðlabankastjóri fjármálastöðugleika, Haukur C. Benediktsson, 
framkvæmdastjóri fjármálastöðugleika í Seðlabankanum, Rannveig Júníusdóttir, framkvæmdastjóri á skrifstofu 
bankastjóra í Seðlabankanum, Guðrún Þorleifsdóttir, skrifstofustjóri á skrifstofu fjármálamarkaðar í fjármála- og 
efnahagsráðuneytinu, Guðmundur K. Kárason, staðgengill skrifstofustjóra á skrifstofu fjármálamarkaðar í fjármála- 
og efnahagsráðuneytinu, Tómas Brynjólfsson, skrifstofustjóri á skrifstofu efnahagsmála í fjármála- og 
efnahagsráðuneytinu og Tinna Finnbogadóttir, ritari fjármálastöðugleikaráðs. 

 

Fundur hefst 11:10  

1. Þróun áhættu í fjármálakerfinu og hagkerfinu 

Fjallað var um þær aðgerðir sem gripið hefur verið til fyrir heimili og fyrirtæki vegna áhrifa heimsfaraldurs 
kórónaveiru á efnahagslífið. Örvunaraðgerðir hafa stutt við íbúðamarkaðinn og var árshækkun raunverðs 
íbúðahúsnæðis 1,9% í ágúst sl. Framboð íbúðahúsnæðis hefur dregist saman og vísbendingar eru um að samdráttur í 
umsvifum byggingariðnaðarins haldi áfram. Atvinnuhúsnæði hefur lækkað þó nokkuð að raunvirði síðastliðið ár. 
Hrein ný útlán til heimila voru töluvert meiri í sumar en þau höfðu að meðaltali verið síðustu tólf mánuði á undan. 
Hlutdeild óverðtryggðra fasteignalána fer vaxandi og svo virðist sem mörg heimili hafi nýtt tækifærið til 
endurfjármögnunar fasteignalána á hagstæðari kjörum í ljósi vaxtalækkana Seðlabankans. Ekki er talið að aukning 
lána með breytilega vexti muni skapa meiri áhættu í kerfinu þar sem staða þeirra lántaka sem sótt hafa í þessi lán er 
góð t.d. þegar litið er til greiðslubyrðar- og veðsetningarhlutfalla.  

Hvað varðar fyrirtækjalán hafa vanefndir og virðisrýrnun útlána kerfislega mikilvægra banka aukist síðustu misseri. 
Almennum greiðsluhléum á útlánum bankanna lýkur senn. Líklega tekur þá við ítarleg skoðun bankanna á 
útlánasafninu þar sem aðgerðir taka í meira mæli tillit til stöðu hvers aðila um sig. Aðgerðir stjórnvalda – bæði 
vaxtalækkanir og aðgerðir ríkisstjórnarinnar – hafa skapað viðspyrnu í kerfinu og dregið úr líkum á því að samdráttur 
verði almennur. Eiginfjár- og lausfjárstaða bankanna er enn sterk sem ætti að gera þeim kleift að ráða fram úr 
fjárhagslegum erfiðleikum fyrirtækja innan þeirra atvinnugreina sem hafa farið verst út úr faraldrinum. Bankarnir hafa 
fengið töluvert svigrúm með lækkun sveiflujöfnunarauka. Í ljósi þess að bankarnir eru vel fjármagnaðir verður 
jafnframt leitast við að gefa þeim svigrúm í könnunar- og matsferli ársins í ár. 
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2. Skilavald 

Seðlabankinn kynnti fyrirkomulag skilavalds í bankanum en það er nýtt stjórnvald sem komið var á fót með lögum 
um skilameðferð lánastofnana og verðbréfafyrirtækja, nr. 70/2020. Auglýst hefur verið eftir sérstökum 
forstöðumanni skrifstofu skilavalds. Rætt var um fjármögnun skilavalds og skilasjóðs. 

3. Önnur mál 

Fréttatilkynning samþykkt.  

Fundi slitið 12:10. 

 

 

                                                                             

Bjarni Benediktsson, fjármála- og efnahagsráðherra, formaður fjármálastöðugleikaráðs 
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2. Skilavald 

Seðlabankinn kynnti fyrirkomulag skilavalds í bankanum en það er nýtt stjórnvald sem komið var á fót með lögum 
um skilameðferð lánastofnana og verðbréfafyrirtækja, nr. 70/2020. Auglýst hefur verið eftir sérstökum 
forstöðumanni skrifstofu skilavalds. Rætt var um fjármögnun skilavalds og skilasjóðs. 

3. Önnur mál 

Fréttatilkynning samþykkt.  

Fundi slitið 12:10. 

 

 

                                                                             

Bjarni Benediktsson, fjármála- og efnahagsráðherra, formaður fjármálastöðugleikaráðs 
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Reykjavík, 18. desember 2020 

 

Efni: Fundargerð Fjármálastöðugleikaráðs 

Fundur haldinn í fjármála- og efnahagsráðuneyti. 

Ráðsmenn: Bjarni Benediktsson, fjármála- og efnahagsráðherra, formaður og Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri. 

Aðrir fundarmenn: Gunnar Jakobsson varaseðlabankastjóri fjármálastöðugleika, Haukur C. Benediktsson, 
framkvæmdastjóri fjármálastöðugleika í Seðlabankanum, Rannveig Júníusdóttir, framkvæmdastjóri á skrifstofu 
bankastjóra í Seðlabankanum, Guðrún Þorleifsdóttir, skrifstofustjóri á skrifstofu fjármálamarkaðar í fjármála- og 
efnahagsráðuneytinu, Tómas Brynjólfsson, skrifstofustjóri á skrifstofu efnahagsmála í fjármála- og 
efnahagsráðuneytinu og Tinna Finnbogadóttir, ritari fjármálastöðugleikaráðs. 

 

Fundur hefst 13:05 

1. Þróun áhættu í fjármálakerfinu og hagkerfinu 

Farið var yfir helstu stærðir er varða fasteignamarkaðinn, verðþróun og fjölgun fyrstu kaupenda. Þrátt fyrir nokkurn 
útlánavöxt hefur skuldsetning ekki vaxið þannig að það sé talið ógna fjármálastöðugleika. Rætt var um nýlega dóma 
um uppgreiðslugjald Íbúðalánasjóðs. Nokkur aukning hefur verið í vanefndum fyrirtækjalána kerfislega mikilvægra 
banka. Þrátt fyrir áhrif heimsfaraldurs kórónaveiru á efnahagslífið er lausafjárstaða viðskiptabankanna enn góð. 
Markaðsfjármögnun bankanna gengur vel á innlendum og erlendum mörkuðum. 

Fjallað var um áskoranir í efnahagslífinu, um viðvarandi atvinnuleysi og stöðuna í ferðaþjónustunni. Þær aðgerðir 
sem opinberir aðilar hafa gripið til vegna áhrifa heimsfaraldurs kórónaveiru á efnahagslífið voru raktar og farið yfir 
árangur af þeim. Þrátt fyrir erfiðleika síðustu missera þá er staðan nokkuð góð þegar litið er til verðbólgu, vaxtastigs 
og gjaldeyrisforða. 

Rætt var um fjármálastöðugleika í samhengi við áform um heildarendurskoðun á lögum um lífeyrissjóði. 

Seðlabankinn óskaði eftir því að sú heimild sem bankinn hefur til reglusetningar skv. 27. gr. laga um fasteignalán til 
neytenda, nr. 118/2016, yrði afmörkuð með skýrari hætti þannig að kveðið yrði á um hámark heildarfjárhæðar 
fasteignláns til neytenda eða greiðslubyrðar þess í hlutfalli við tekjur neytenda. Samþykkt að ráðuneytið taki málið til 
skoðunar. 

2. Skilavald 

Seðlabankinn sagði stuttlega frá starfsemi skilavalds sem er ný eining innan bankans, sem kveðið er á um í lögum um 
skilameðferð lánastofnana og verðbréfafyrirtækja, nr. 70/2020. 
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Reykjavík, 18. desember 2020 

 

Efni: Fundargerð Fjármálastöðugleikaráðs 

Fundur haldinn í fjármála- og efnahagsráðuneyti. 

Ráðsmenn: Bjarni Benediktsson, fjármála- og efnahagsráðherra, formaður og Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri. 

Aðrir fundarmenn: Gunnar Jakobsson varaseðlabankastjóri fjármálastöðugleika, Haukur C. Benediktsson, 
framkvæmdastjóri fjármálastöðugleika í Seðlabankanum, Rannveig Júníusdóttir, framkvæmdastjóri á skrifstofu 
bankastjóra í Seðlabankanum, Guðrún Þorleifsdóttir, skrifstofustjóri á skrifstofu fjármálamarkaðar í fjármála- og 
efnahagsráðuneytinu, Tómas Brynjólfsson, skrifstofustjóri á skrifstofu efnahagsmála í fjármála- og 
efnahagsráðuneytinu og Tinna Finnbogadóttir, ritari fjármálastöðugleikaráðs. 

 

Fundur hefst 13:05 

1. Þróun áhættu í fjármálakerfinu og hagkerfinu 

Farið var yfir helstu stærðir er varða fasteignamarkaðinn, verðþróun og fjölgun fyrstu kaupenda. Þrátt fyrir nokkurn 
útlánavöxt hefur skuldsetning ekki vaxið þannig að það sé talið ógna fjármálastöðugleika. Rætt var um nýlega dóma 
um uppgreiðslugjald Íbúðalánasjóðs. Nokkur aukning hefur verið í vanefndum fyrirtækjalána kerfislega mikilvægra 
banka. Þrátt fyrir áhrif heimsfaraldurs kórónaveiru á efnahagslífið er lausafjárstaða viðskiptabankanna enn góð. 
Markaðsfjármögnun bankanna gengur vel á innlendum og erlendum mörkuðum. 

Fjallað var um áskoranir í efnahagslífinu, um viðvarandi atvinnuleysi og stöðuna í ferðaþjónustunni. Þær aðgerðir 
sem opinberir aðilar hafa gripið til vegna áhrifa heimsfaraldurs kórónaveiru á efnahagslífið voru raktar og farið yfir 
árangur af þeim. Þrátt fyrir erfiðleika síðustu missera þá er staðan nokkuð góð þegar litið er til verðbólgu, vaxtastigs 
og gjaldeyrisforða. 

Rætt var um fjármálastöðugleika í samhengi við áform um heildarendurskoðun á lögum um lífeyrissjóði. 

Seðlabankinn óskaði eftir því að sú heimild sem bankinn hefur til reglusetningar skv. 27. gr. laga um fasteignalán til 
neytenda, nr. 118/2016, yrði afmörkuð með skýrari hætti þannig að kveðið yrði á um hámark heildarfjárhæðar 
fasteignláns til neytenda eða greiðslubyrðar þess í hlutfalli við tekjur neytenda. Samþykkt að ráðuneytið taki málið til 
skoðunar. 

2. Skilavald 

Seðlabankinn sagði stuttlega frá starfsemi skilavalds sem er ný eining innan bankans, sem kveðið er á um í lögum um 
skilameðferð lánastofnana og verðbréfafyrirtækja, nr. 70/2020. 
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3. Önnur mál 

Fréttatilkynning samþykkt.  

Fundi slitið 14:15. 

 

 

                                                                             

Bjarni Benediktsson, fjármála- og efnahagsráðherra, formaður fjármálastöðugleikaráðs 
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3. Önnur mál 

Fréttatilkynning samþykkt.  

Fundi slitið 14:15. 

 

 

                                                                             

Bjarni Benediktsson, fjármála- og efnahagsráðherra, formaður fjármálastöðugleikaráðs 

 

 




