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• Gefa út seðla og mynt

• Stuðla að stöðugleika í verðlagi og fjármálakerfi

• Varðveita og ávaxta gjaldeyrisforða

• Veita ríkisstjórnum ráð um gjaldeyrismál o.fl.

• Sinna öðrum verkefnum sem tengjast 
kjarnastarfsemi þeirra (t.d. gjaldeyriseftirliti)

Hvað gera seðlabankar – almennt?



• Stöðugt verðlag (meginmarkmið 3. gr.)

• Fjármálastöðugleiki (4. gr.)

• Stuðla að framgangi stefnu ríkisstjórnar í 
efnahagsmálum enda telji hann það ekki ganga 
gegn meginmarkmiði sínu (3. gr.)

Markmið Seðlabanka Íslands



• Varðveita gjaldeyrisvarasjóð - öryggissjóður

• Stuðla að virku og öruggu fjármálakerfi, þ.m.t. 
greiðslukerfi í landinu og við útlönd

• Útgáfa seðla og myntar

• Bankaþjónusta fyrir ríkissjóð og ráðgjöf varðandi 
gjaldeyrismál, erlendar lántökur og fleira

• Samskipti við alþjóðlegar stofnanir 

• Tölfræði, rannsóknir og útgáfur 

Önnur helstu verkefni Seðlabankans



• Kom erlendri greiðslumiðlun í gang

• Efnahagsáætlun með AGS

• Fjármagnshöft og gjaldeyriseftirlit

• Endurheimta kröfur á fallin fjármálafyrirtæki

• Peningastefnunefnd

• Kerfisáhættunefnd og fjármálastöðugleikaráð

• Aukin alþjóðleg samskipti

Ný verkefni í og eftir fjármálakreppuna



• Starfar skv. lögum, í eigu ríkis, sjálfstæður

• Ráðherra skipar seðlabankastjóra og 
aðstoðarseðlabankastjóra sem jafnframt er 
staðgengill seðlabankastjóra

• Seðlabankastjóri ber ábyrgð á rekstri bankans

• Peningastefnunefnd ákveður vexti (stjórntæki)

• Kerfisáhættunefnd metur stöðu fjármálakerfis 
Bankaráð hefur eftirlit og staðfestir vissar 
reglur

Seðlabankinn og stjórnkerfið



7

Skipurit Seðlabanka Íslands



Yfirstjórn bankans

• Már Guðmundsson 
seðlabankastjóri

• Arnór Sighvatsson 
aðstoðar-
seðlabankastjóri



Bankaráð er kjörið af Alþingi og hefur
eftirlit með starfsemi bankans

7 fulltrúar – funda mánaðarlega: Auður Hermannsdóttir, Björn Valur Gíslason, Ágúst Ólafur 
Ágústsson, Ingibjörg Ingvadóttir, Jón Helgi Egilsson, Þórunn Guðmundsdóttir, formaður og Ragnar 
Árnason. Bankaráð er kosið af Alþingi eftir hverjar Alþingiskosningar.



Peningastefnunefnd tekur ákvörðun um 
vexti bankans

Frá vinstri: Þórarinn G. Pétursson, Katrín Ólafsdóttir , Már Guðmundsson, 
Arnór Sighvatsson og Gylfi Zoëga. Sérfræðingar utan bankans skipaðir til fimm ára. 



Á myndinni eru talið frá vinstri: Jón Þór Sturluson, aðstoðarforstjóri Fjármálaeftirlitsins, 
Guðmundur Árnason, ráðuneytisstjóri í fjármála- og efnahagsráðuneyti, Már Guðmundsson 
seðlabankastjóri og formaður kerfisáhættunefndar, Unnur Gunnarsdóttir, forstjóri 
Fjármálaeftirlitsins og varaformaður kerfisáhættunefndar, Björn Rúnar Guðmundsson, 
sérfræðingur skipaður af ráðherra án tilnefningar og Arnór Sighvatsson 
aðstoðarseðlabankastjóri.

Kerfisáhættunefnd metur ástand



Seðlabankinn

• Húsnæði 
bankans frá 
1987 

• Húsnæðið 
byggt utan um 
þarfir bankans

• Starfsmenn um 
180



Takk fyrir áheyrnina!

Sjá nánar: http://www.sedlabanki.is/um-sedlabanka-islands/sedlabanki-islands/


