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STJÓRNARHÁTTAYFIRLÝSING BYGGÐASTOFNUNAR 

INNGANGUR  

Við gerð þessarar yfirlýsingar um stjórnarhætti Byggðastofnunar er stuðst við leiðbeiningar sem 

koma fram í ritinu "Leiðbeiningar um stjórnarhætti fyrirtækja" sem Viðskiptaráð Íslands, Nasdaq 

OMX Iceland hf. og Samtök atvinnulífsins gáfu út árið 20151, auk ábendinga innri endurskoðunar 

Byggðastofnunar. 

HLUTVERK BYGGÐASTOFNUNAR OG LAGAGRUNDVÖLLUR 

Samkvæmt 1. gr. laga nr. 106/19992 er Byggðastofnun sérstök stofnun í eigu íslenska ríkisins og 

heyrir undir yfirstjórn samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra.  Samkvæmt 2. gr. laganna er hlutverk 

Byggðastofnunar að efla byggð og atvinnulíf með sérstakri áherslu á jöfnun tækifæra allra 

landsmanna til atvinnu og búsetu.  Byggðastofnun fylgist  með þróun byggðar í landinu, m.a. með 

gagnasöfnun og rannsóknum.  Þá skipuleggur stofnunin og vinnur að atvinnuráðgjöf í samstarfi við 

atvinnuþróunarfélög, sveitarfélög og aðra haghafa.  Í 11. gr. laganna kemur fram að Byggðastofnun 

veiti lán eða ábyrgðir í samræmi við hlutverk sitt skv. 2. gr.  Lánastarfsemi Byggðastofnunar hefur 

þann megintilgang að leitast skal við að tryggja fyrirtækjum lágmarksaðgengi að lánsfé á 

samkeppnishæfum kjörum á svæðum þar sem viðskiptabankar eða sparisjóðir eru tregir til að lána.  

Um útlánastarfsemi Byggðastofnunar gilda ákvæði laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki og 

heyrir hún undir fjármálaeftirlit Seðlabanka Íslands.  Verkefni Byggðastofnunar eru útfærð nánar í 

reglugerð um Byggðastofnun nr. 347/20003. 

STJÓRNARHÆTTIR 

Stjórn Byggðastofnunar leitast við að viðhalda góðum stjórnunarháttum og hefur sett sér reglur 

um störf stjórnar auk siðareglna fyrir starfsfólk og stjórn. Þá hafa verið settar starfsreglur fyrir 

endurskoðunarnefnd og stjórn hefur skilgreint hlutverk umsjónarmanns áhættustýringar og 

regluvarðar. Hjá stofnuninni starfar lánanefnd sem fjallar um allar lánsumsóknir, sölu 

fullnustueigna auk þess að gera tillögu til stjórnar um sölu hlutabréfa og afgreiðslu lánamála yfir 

sínum heimildamörkum. Verklagsreglur um útlánastarfsemi, fjármála- og eignaumsýslu hafa verið 

uppfærðar reglulega og í þeim er m.a. kveðið á um heimildir lánanefndar.  Þá eru til staðar hjá 

stofnuninni aflamarksnefnd, áhættumatsnefnd, og öryggisnefnd sem settar hafa verið 

 

1 http://leidbeiningar.is/Leidbeiningar/upplysingar-um-stjornarhaetti 

2 https://www.althingi.is/lagas/nuna/1999106.html 

3 https://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/347-2000 

http://leidbeiningar.is/Leidbeiningar/upplysingar-um-stjornarhaetti
https://www.althingi.is/lagas/nuna/1999106.html
https://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/347-2000
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verklagsreglur um.  Starfsreglur stjórnar Byggðastofnunar auk annarra stefna og verklagsreglna 

eru aðgengilegar á vefsíðu stofnunarinnar.4 

FRÁVIK FRÁ REGLUM UM STJÓRNARHÆTTI 

Byggðastofnun er undanþegin rekstri á innri endurskoðunardeild skv. ákvörðun Fjármálaeftirlitsins 

frá árinu 2012.  Árið 2016, í kjölfar útboðs, samdi Byggðastofnun við KPMG um að sjá um innri 

endurskoðun Byggðastofnunar á árunum 2016-2020.  Samkvæmt ákvörðun Fjármálaeftirlitsins frá 

árinu 2015 er Byggðastofnun undanþegin starfrækslu áhættunefndar sbr. 5 mgr. 78 gr. laga nr. 

161/2002 um fjármálafyrirtæki.  Vegna þessarar undanþágu þá hvíla starfsskyldur áhættunefndar 

á stjórn Byggðastofnunar. 

ÁHÆTTUSTÝRING OG INNRA EFTIRLIT 

Á árinu 2015 var í fyrsta skipti staðfest áhættustefna af stjórn Byggðastofnunar og er hún 

endurskoðuð árlega, síðast í október 2019.  Stjórn Byggðastofnunar ber ábyrgð á áhættustýringu 

stofnunarinnar. Skv. 11. gr. laga um Byggðastofnun skal fjárhagslegt markmið lánastarfsemi 

stofnunarinnar vera að varðveita eigið fé að raungildi.  Þetta takmarkar áhættuvilja hennar, en 

stjórn stofnunarinnar ákveður viðunandi áhættu.  Fjórum sinnum á ári fær stjórn stofnunarinnar 

upplýsingar um áhættu og framkvæmd áhættustýringar. 

Áhættustýring og virkt innra eftirlit er ein af meginstoðum ábyrgs reksturs stofnunarinnar. 

Byggðastofnun hefur skilgreint helstu áhættuþætti í rekstri sínum. Þeir eru útlánaáhætta, 

samþjöppunaráhætta, markaðsáhætta, gengisáhætta, vaxtaáhætta, uppgreiðsluáhætta, 

verðbólguáhætta, lausafjáráhætta, útstreymisáhætta, seljanleikaáhætta, rekstraráhætta, 

upplýsingatækniáhætta, pólitísk og lagaleg áhætta, orðsporsáhætta og starfsmannaáhætta.  Virkt 

innra eftirlit er hjá stofnuninni og hafa flestir ferlar verið skráðir niður. Þessir ferlar og 

áhættuþættir eru metnir reglulega. Hafa úttektir sýnt fram á að skilgreindar eftirlitsaðgerðir eru 

virkar.   

Í samræmi við 17. grein laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki hefur verið skipaður sérstakur 

umsjónarmaður áhættustýringar hjá Byggðastofnun og gilda um störf hans reglur um 

umsjónarmann áhættustýringar sem samþykktar voru af stjórn í janúar 2017. Hefur 

umsjónarmaður áhættustýringar beinan og milliliðalausan aðgang að stjórn Byggðastofnunar og 

flytur skýrslu um þau málefni sem undir starfssvið hans heyra einu sinni á ári auk þess að leggja 

fyrir stjórn ársfjórðungslega áhættuskýrslu. 

 

 

 

4 https://www.byggdastofnun.is/is/um-byggdastofnun/starfsreglur 

https://www.byggdastofnun.is/is/um-byggdastofnun/starfsreglur
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YTRI ENDURSKOÐUN 

Ríkisendurskoðun ber ábyrgð á endurskoðun Byggðastofnunar skv. 4. gr. laga um 

Ríkisendurskoðun og endurskoðun ríkisreikninga nr. 46/2016. Ríkisendurskoðun fól 

PricewaterhouseCoopers ehf. í kjölfar útboðs að sjá um endurskoðun á ársreikningi 

Byggðastofnunar í umboði sínu rekstrarárin 2018-2024. 

GILDI BYGGÐASTOFNUNAR OG SIÐAREGLUR 

Stjórn Byggðastofnunar hefur sett stofnuninni siðareglur sem hafa að geyma þau gildi sem  öll 

starfsemi hennar byggir á.  Allir starfsmenn og stjórn Byggðastofnunar, svo og aðrir þeir sem starfa 

í umboði hennar, eiga jafnan að hafa að leiðarljósi ákvæði siðareglna og það gildismat sem í þeim 

birtist. Forsendur siðareglna eru einkum jafnræðisregla, góð stjórnsýsla, málefnalegt gegnsæi og 

þjónustugæði.  Siðareglur minna starfsmenn og stjórn Byggðastofnunar og aðra þá sem starfa í 

umboði hennar á víðtækar og strangar siðferðiskröfur sem gerðar eru til þeirra og stuðla þannig 

að því að efla það traust og þann trúverðugleika sem stofnuninni ber að hafa. Stofnunin setur sér 

metnaðarfull markmið um góða stjórnsýslu, skilvirkni og málefnalegt gegnsæi allra verkferla. 

UMHVERFI OG SAMFÉLAG 

Byggðastofnun hefur sjálfbæra þróun og vernd umhverfisins að leiðarljósi í öllu sínu starfi.  Á þann 

hátt leggur Byggðastofnun sitt af mörkum til að mæta þörfum samtímans án þess að draga úr 

möguleikum komandi kynslóða til þess að mæta þörfum sínum.  Byggðastofnun hefur sett sér 

umhverfis- og samfélagsstefnu og framkvæmd hennar er liður í daglegu starfi Byggðastofnunar til 

að draga úr álagi á umhverfið, auka gæði og vekja áhuga á innra umhverfisstarfi og samfélagslegri 

ábyrgð.  Stefnan tekur til allrar starfsemi Byggðastofnunar þ.m.t. kaffistofu og ræstinga, innkaupa, 

vinnuumhverfis, notkun auðlinda og meðferð efna og úrgangs og á einnig við um lánastarfsemi 

stofnunarinnar.  Samþykkt stefna ríkisstjórnarinnar um vistvæn innkaup og rafræna stjórnsýslu á 

einnig við um Byggðastofnun og skiptir miklu máli í framkvæmd umhverfis- og 

samfélagsstefnunnar. 
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STJÓRNSKIPULAG BYGGÐASTOFNUNAR 

 

 

STJÓRN OG FORSTJÓRI BYGGÐASTOFNAR 

Skv. 3. gr. laga um Byggðastofnun skipar ráðherra á ársfundi sjö menn í stjórn Byggðastofnunar til 

eins árs í senn og sjö menn til vara. Á ársfundi stofnunarinnar 16. apríl 2020 skipaði samgöngu- og 

sveitarstjórnarráðherra nýja stjórn sem sitja skal fram að næsta ársfundi en þó ekki lengur en til 1. 

júlí 2021. Í stjórnina voru skipuð: 

▪ Magnús B. Jónsson, formaður 

▪ Halldóra Kristín Hauksdóttir, varaformaður 

▪ Sigríður Jóhannesdóttir 

▪ Gunnar Þorgeirsson 

▪ Karl Björnsson 

▪ María Hjálmarsdóttir 

▪ Unnar Hermannsson 

Varastjórn: 

▪ Bergur Elías Ágústsson 

▪ Herdís Þórðardóttir 
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▪ Þórey Edda Elísdóttir 

▪ Lilja Björg Ágústsdóttir 

▪ Anna Guðrún Björnsdóttir 

▪ Friðjón Einarsson 

▪ Heiðbrá Ólafsdóttir 

Ráðherra skipar formann og varaformann og ákveður þóknun stjórnar. Fjármálaeftirlit Seðlabanka 

Íslands metur hæfi stjórnarmanna skv. 52. gr. laga um fjármálafyrirtæki. 

Forstjóri Byggðastofnunar er Aðalsteinn Þorsteinsson.  Verkefnum forstjóra og starfsskyldum er 

nánar lýst í 5. gr. laga um Byggðastofnun og í erindisbréfi ráðherra.  Samkvæmt erindisbréf er 

meginhlutverk forstjóra að annast daglega stjórn og rekstur stofnunarinnar.  Forstjóri 

Byggðastofnunar starfar í umboði ráðherra og ber ábyrgð gagnvart honum á því að starfsemin skili 

tilætluðum árangri og að rekstur og afkoma stofnunarinnar sé í samræmi við fjárlög, 

fjármálaáætlun og stefnu í byggðamálum.  Hann ber ábyrgð á því að starfsemi Byggðastofnunar sé 

í samræmi við lög, erindisbréfið og önnur stjórnvaldsfyrirmæli.  Hann hefur ávallt hagsmuni 

samfélagsins að leiðarljósi og forðast sérhagsmuni.  

ÁRANGURSMAT 

Stjórn Byggðastofnunar hefur látið framkvæma árangursmat á störfum stjórnar og forstjóra í 

samræmi við framangreindar leiðbeiningar um stjórnarhætti fyrirtækja og leiðbeinandi tilmæli 

Fjármálaeftirlitsins nr. 1/2016.  Matið framkvæmdi Helga Hlín Hákonardóttir ráðgjafi hjá Strategíu 

ehf. í lok árs 2019 og hélt einnig námskeið um góða stjórnarhætti.  Í matinu var lögð áhersla á 

fjölmarga þætti, þ.á.m. hvort stjórn starfi í samræmi við starfsreglur sínar og hvort mikilvæg 

stjórnarmálefni séu undirbúin með fullnægjandi hætti, auk mats á störfum forstjóra og rekstri 

stofnunarinnar í heild.  Matið kom vel út þó alltaf séu tækifæri til umbóta og verður niðurstaða 

matsins leiðbeinandi til úrbóta á þeim atriðum sem ástæða þykir til að endurskoða og er það þáttur 

í að efla stjórnarhætti í stofnuninni.   


