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Sameining

• Seðlabanki Íslands og Fjármálaeftirlitið voru sameinuð í byrjun árs 
2020.

• Eitt meginmarkið sameiningar Seðlabankans og Fjármálaeftirlitsins

Að bæta nýtingu upplýsinga sem sameinuð 
stofnun safnar og auka aðgengi að þeim 
þannig að Seðlabankinn geti betur sinnt 
þeim verkefnum sem honum eru falin 

samkvæmt lögum.



Setja fram stefnumið bankans á sviði gagnasöfnunar, 
greiningar

og birtingar gagna um fjármálamarkaði

Einholtsteymið

Einholt – varasetur Seðlabanka Íslands



Sérfræðingar af öllum sviðum bankans

en með sameiginlegan áhuga á gögnum

Öflugt teymi



Setja fram stefnumið bankans á sviði gagnasöfnunar, greiningar

og birtingar gagna um fjármálamarkaði

Skýr markmið



Samræma og efla vinnu bankans varðandi öflun, vistun

og birtingu gagna um fjármálamarkaði

Skýr markmið



Kortleggja gagnasöfn bankans, gagnaöflun

staðlaðar greiningar, minnisblöð og aðrar upplýsingar

Skýr markmið



Tryggja aðgang að bestu mögulegu gögnum, greiningum

og yfirsýn yfir íslenskan fjármálamarkað á hverjum tíma

Skýr markmið



Setja fram stefnumið bankans á sviði gagnasöfnunar, 
greiningar

og birtingar gagna um fjármálamarkaði

Agile aðferðir



Scrum aðferðafræðin

• Teymið skilgreindi tveggja vikna spretti, hittist daglega, sýndi afurðir sýnar í lok spretts 
og ræddi í kjölfarið um hvað gekk vel og hvað mætti bæta.

Team



• Hönnunarvinnustofa til að fá fram 
hugmyndir og skilgreina verkefni

• Verkefnin sem ráðast þurfti í voru brotin 
niður í verkþætti sem meðlimir teymisins 
tóku að sér

• Í lok hvers spretts voru haldnir 
endurhvarfsfundir (e. retrospective)

Verkefni



• Með mikilvægustu fundunum

• Tækifæri til að ræða:

• Hvað gekk vel?

• Hvað má bæta?

• Hugmyndir

• Þakkir

• Eykur liðsheild og samheldni

• Allt upp á borði og vandamál, áhyggjur og 
umbótatæki eru rædd reglulega

Afturhvarf (e. Retrospective)



Setja fram stefnumið bankans á sviði gagnasöfnunar, 
greiningar

og birtingar gagna um fjármálamarkaði

Stuðningur stjórnenda

Stýrihópur um söfnun, úrvinnslu, greiningu og birtingu gagna

skipaður seðlabankastjórum og framkvæmdastjórum



• Mælaborð
• Mælaborð bankastjórnar

• Lífeyrismælaborð

• Lausafjármælaborð

• Morgunfundamælaborð markaðsviðskipta

• Fjármögnunaráhætta og gjalddagar

• Covid mælaborð – Bankar

• Covid mælaborð – Lífeyrissjóðir

• Skuldabréfamælaborð

• Gjaldeyrismælaborð

• Útlán og vaxtakjör

• Verðbréfasjóðamælaborð

• ...

• Kortlagning og greiningarvinna

• Samantekt á Covid greiningum

• Kortlagning á gagnasöfnun

• Kortlagning á gagnaafurðum

• Stefnumótun

• Samstilling verkefnahópa undir stýrihóp

• Viðtöl við svið vegna mælaborða

• Mótun aðgangsstýringa

• Ritstjórn greiningarvefs

• Samvinna þvert á svið

Árangur og afurðir
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