
Starfsreglur forstjóra  
Bankasýslu ríkisins 

1. Ábyrgð og starfssvið 
Forstjóri Bankasýslu ríkisins skal móta helstu áherslur, verkefni og starfshætti stofnunarinnar.  

Forstjóra ber að sjá um að reksturinn sé í samræmi við lög, reglugerðir og aðrar reglur sem um reksturinn 

kunna að gilda.  

Forstjóri ber ábyrgð á daglegri stjórn Bankasýslunnar. Hinn daglegi rekstur tekur ekki til ráðstafana sem eru 

óvenjulegar eða mikils háttar. Slíkar ráðstafanir getur forstjóri aðeins gert samkvæmt sérstakri heimild 

stjórnar nema ekki sé unnt að bíða ákvörðunar stjórnar án óhagræðis fyrir Bankasýsluna. Í slíkum tilvikum 

skal stjórn tafarlaust tilkynnt um ráðstöfunina.  

Forstjóri ræður aðra starfsmenn Bankasýslunnar til starfa.  

2. Stefnumótun 
Forstjóri skal leggja fram tillögur að stefnumótun Bankasýslunnar og vinna að henni með stjórn. Stjórn ber 

ábyrgð á stefnumótun Bankasýslunnar 

3. Upplýsingagjöf 
Forstjóri er talsmaður Bankasýslunnar, nema að því er varðar sérstakar ákvarðanir stjórnar.   

4. Stjórnarfundir 
Forstjóri undirbýr stjórnarfundi í samráði við stjórnarformann og sér um framkvæmd ákvarðana 

stjórnarinnar. Forstjóri situr stjórnarfundi með málfrelsi og tillögurétt nema kveðið sé sérstaklega á um að 

forstjóri fari með atkvæði í reglum þessum eða starfsreglum stjórnar.  

Á stjórnarfundum gerir forstjóri grein fyrir helstu atriðum í starfsemi Bankasýslunnar milli funda. Forstjóri 

leggur fram á stjórnarfundi og gerir grein fyrir skýrslu Bankasýslu ríkisins um starfsemi stofnunarinnar sem 

lögð skal fyrir fjármálaráðherra fyrir 1. júní ár hvert.  

Stjórnin getur kallað eftir sérstökum skýrslum um rekstur eða starfsemi Bankasýslunnar telji hún ástæðu til.  

5. Samskipti við fjármálafyrirtæki 
Á hluthafafundum í fjármálafyrirtækjum sem Bankasýslunni hefur verið falið að fara með eignarhlut ríkisins í 

fer forstjóri með atkvæðisrétt Bankasýslunnar. Fyrir hluthafafundi í þeim félögum sem Bankasýslan fer með 

eignarhluti í fer forstjóri yfir þær tillögur sem liggja fyrir fundinum á stjórnarfundi. Ef tillaga um meiriháttar 

ákvarðanir liggur fyrir, sbr. starfsreglur stjórnar, skal stefna Bankasýslunnar mörkuð af stjórn að teknu tilliti til 

sjónarmiða forstjóra og forstjóra falið að framfylgja henni  

Þannig samþykkt á stjórnarfundi þann 11. febrúar 2010 


