
Verklagsreglur Bankasýslu ríkisins varðandi öflun, vörslun og miðlun 

upplýsinga frá fjármálafyrirtækjum 

 

 

1. gr. 

Markmið 

Markmið þessara verklagsreglna er (a) að tryggja að öflun, varsla og miðlun upplýsinga af hálfu 

Bankasýslu ríkisins sé vönduð og hafi á engan hátt áhrif á samkeppni milli fjármálafyrirtækja sem hún 

fer með eignarhlut í og (b) að gæta þess vandlega að trúnaðarupplýsingar um rekstur og starfsemi 

einstakra fjármálafyrirtækja sem hún fær vitneskju um berist ekki til annarra fjármálafyrirtækja, sbr. 

ákvæði 2. mgr. 5. gr. laga nr. 88/2009 um Bankasýslu ríkisins. 

 

2. gr. 

Öflun upplýsinga 

Bankasýsla ríkisins aflar eða fær upplýsingar sem eru gerðar opinberar frá fjármálafyrirtækjum, sem 

hún fer með eignarhlut í. Slík öflun er almennt gerð á grundvelli samnings við hlutaðeigandi 

fjármálafyrirtæki um sérstök og almenn markmið í rekstri, sbr. ákvæði e. liðar 4. gr. laga nr. 88/2009, 

eða á grundvelli laga nr. 2/1995 um hlutafélög. 

Undantekningar frá þessu geta verið: 

a) Viðskiptaáætlanir fjármálafyrirtækja 

b) Sérstakar kynningar fyrir hluthafa á uppgjörum fjármálafyrirtækja 

c) Upplýsingar sem fjármálafyrirtæki veita einungis hluthöfum sínum 

d) Upplýsingar um mat á eiginfjárþörf fjármálafyrirtækis 

e) Upplýsingar til að taka afstöðu til tilboðs í eignarhluti ríkisins 

f) Sérstakar aðstæður í rekstri fjármálafyrirtækja sem gefa tilefni til upplýsingaöflunar og 

athugunar Bankasýslu ríkisins, m.a. með hliðsjón af ákvæðum laga nr. 88/2009 og 

eigendastefnu ríkisins 

Bankasýsla ríkisins skal gæta vandlega að því að stofnunin afli og búi ekki yfir upplýsingum er varða 

viðskipta- eða einkamálefni viðskiptamanna fjármálafyrirtækja þannig að farið sé í bága við ákvæði 58. 

gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki. 

 

3. gr. 

Varsla og öryggi upplýsinga 

Upplýsingar frá fjármálafyrirtækjum skulu geymdar með tryggilegum og aðgreindum hætti, bæði 

rafrænar upplýsingar sem og önnur skjöl. 

Viðkvæmar viðskiptaupplýsingar skulu meðhöndlaðar af varúð og haldið innan eins þröngs hóps og 

kostur er. Í því felst m.a. að sá starfsmaður sem ber ábyrgð á vörslu slíkra upplýsinga skal gæta þess að 



óviðkomandi fái ekki aðgang að þeim, þ.m.t. starfsmenn sem ekki þurfa á þeim að halda vegna vinnu 

sinnar og/eða ráðgjafar stofnunarinnar. 

Varfærin meðhöndlun upplýsinga samkvæmt framangreindu felur í sér að slíkar upplýsingar skulu 

geymdar í læstum hirslum eða vistaðar rafrænt með aðgangstakmörkunum þannig að einungis þeim 

sem heimilt er að vinna með upplýsingarnar hafi aðgang. 

Starfsmönnum Bankasýslu ríkisins ber að gæta að vernd upplýsinga og öryggis vinnustaðarins. Þannig 

ber starfsmönnum almennt að stuðla að eftirfylgni við öryggi upplýsinga, t.d. um þagnarskyldu. 

Ef sérstakt tilefni er til, vegna einstakra verkefna eða upplýsinga, t.d. söluferli eignarhluta í 

fjármálafyrirtækjum, getur forstjóri Bankasýslu ríkisins ákveðið að settur verði upp sérstakur 

aðskilnaður, bæði rafrænn og innan starfstöðva, eða sambærilegar ráðstafanir viðhafðar. 

 

4. gr. 

Miðlun upplýsinga og samskipti 

Bankasýslu ríkisins er almennt óheimilt að veita aðgang eða miðla upplýsingum sem stafa frá 

fjármálafyrirtækjum sem ekki hafa verið gerðar opinberar, sbr. ákvæði 9. gr. upplýsingalaga nr. 

140/2012. 

Þó er heimilt að miðla hvers kyns upplýsingum til ráðgjafa stofnunarinnar að fengnu samþykki 

viðkomandi fjármálafyrirtækis. 

Leitast skal við þegar söluferli eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum er hafið að gerðir séu 

samningar við viðkomandi fjármálafyrirtæki um trúnað og miðlun upplýsinga í slíku ferli. 

Starfsmenn Bankasýslu ríkisins skulu ekki ræða málefni fjármálafyrirtækis við starfsmenn eða stjórn 

annars fjármálafyrirtækis.  

 

5. gr. 

Eftirlit með verklagsreglum 

Forstjóri fer með eftirlit með þessum verklagsreglum. 

Starfsmenn Bankasýslu ríkisins skulu bera undir forstjóra álitaefni í tengslum við öflun, vörslu og miðlun 

upplýsinga frá fjármálafyrirtækjum. 

 

6. gr. 

Lagastoð 

Verklagsreglur þessar eru settar á grundvelli ákvæðis 5. gr. laga nr. 88/2009 um Bankasýslu ríkisins 

ásamt ákvæði f. liðar 2. gr. sáttar Bankasýslu ríkisins við Samkeppniseftirlitið sem dagsett er þann 11. 

mars 2016, sbr. ákvörðun eftirlitsins nr. 9/2016 Framsal Glitnis hf. á 95% hlutafjár Íslandsbanka hf. til 

Ríkissjóðs Íslands. 

 



 

 

7. gr. 

Önnur atriði 

Verklagsreglur þessar eru settar af stjórn Bankasýslu ríkisins og skulu birtar á heimasíðu 

stofnunarinnar. 

Til breytingar á verklagsreglum þessum þarf samþykki meirihluta stjórnar. 

 

Samþykkt á stjórnarfundi Bankasýslu ríkisins 31. október 2016 

 

 


