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Tilgangur sjóðsins skv 35/1966



Skipun stjórnar fram til 2006

• Í stjórn voru 5 og þar af 4 kosnir á landsþingi 
sambandsins og 1 skipaður af ráðherra.

• Stjórn skipuð til 4 ára í senn.

• Stjórn tók allar ákvarðanir um veitingu lána 
eða ábyrgða.



Staða útlána á núvirði

Milljónir ISK á verðlagi júlí 2018



Sjóðnum breytt árið 2006 

• Tilgangurinn að aðlaga lögin og rekstur 
sjóðsins að breyttu umhverfi hans.

• Sjóðurinn gerður að opinberu hlutafélagi.

• Sjóðurinn alfarið í eigu sveitarfélaganna.

• Hluthafar í hlutfalli við íbúafjölda og viðskipti 
við sjóðinn frá upphafi. (skýring 27 í ársreikn.)

• Sjóðurinn undir eftirlit FME.



Stjórn frá 2006

• Kosin á aðalfundi af hluthöfum til 1 árs í senn.

• Jafn margir varamenn.

• Stjórn hefur ekki heimild skv lögum að fjalla 
um einstök lánamál.  (55 gr. laga um FFT)

• Stjórn fjallar um lánamál í sérstökum tilvikum 
en hefur svo eftirlit með útlánum og rekstri 
sjóðsins almennt.



Tilgangur skv. lögum 150/2006



Útfærsla í samþykktum



Veð í tekjum

• Í lögum um sveitarfélög er þeim veitt sérstök 
heimild til að veita Lánasjóðnum veð í tekjum.



Miklar lánveitingar haust 2008



Aftur mikið fyrri helming 2018



Þróun útlánsvaxta
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Skuldir stærstu sveitarfélaga

Heimild: Ársreikningar sveitarfélaga og uppgjör Lánasjóðsins (skýring 26).

0%

50%

100%

150%

200%

Reykjavík Kópavogsbær Hafnarfjörður Akureyri Reykjanesbær Garðabær Mosfellsbær Svf. Árborg Akranes Fjarðabyggð Seltjarnarnes

Hluti LS í skuldum stærstu svf.

Hluti LS í langtímalánum svf Skuldahlutfall



Svigrúm LS til lánveitinga

• Áhætta vegna eins viðskiptamanns má ekki 
vera umfram 25% af eigin fé. 

– Stjórn hefur sett 20% í áhættureglur.

• Þar sem áhætta vegna lána til sveitarfélga fær 
20% áhættuvog þá er hámarks lán sem LS 
getur veitt hverju sveitarfélagi 
(Eigið fé)*(20%/20%) = Eigið fé. 

• Eigið fé 30. júní 2018 var 17.364 mkr.



Hornsteinar áhættustýringar

• Lán veitt með sömu skilmálum og fjármögnun 
sjóðsins á markaði. 

– Uppgreiðslur fáar og aðeins á lánum til 2055.

• Lán ekki veitt fyrir en sjóðurinn hefur sjálfur 
aflað lánsfjár.



Útlán í boði núna

Lánstími Tegund Verðtr? Vextir Uppgreiðsla?

2024 Jafngreiðslulán Já Fastir 3,55% Nei

2034 Jafngreiðslulán Já Fastir 2,61% Nei

2055 Jafnar 
afborganir

Já Fastir 2,6% Já 2035 og 2045

Eigið fé Vtr 
allt að 15 ár

Jafnar 
afborganir

Já Breytilegir Já á gjalddögum

Eigið fé Óvtr 
allt að 15 ár

Jafnar 
afborganir

Nei Breytilegir Já á gjalddögum

Allt að 15 ár 
í Evrum

Jafnar 
afborganir

Lán í 
EUR

Euribor +0,5%*
Fastir 1,5%*

Já

* Vextir óuppfærðir og verða festir þegar lántaka liggur fyrir.



Stjórn

• Magnús B. Jónsson Skagaströnd formaður

• Kristinn Jónasson Snæfellsbæ varaformaður

• Arna Lára Jónsdóttir Ísafirði 

• Elliði Vignisson Ölfusi

• Helga Benediktsdóttir Reykjavík



Starfsmenn

• Framkvæmdastjóri

– Óttar Guðjónsson

– Síðan 2008

• Lánastjóri

– Þórdís Sveinsdóttir

– Síðan 2016

• Áhættu- og fjárstýring

– Örvar Þór Ólafsson

– Síðan 2016



Allar upplýsingar á heimasíðu

www.lanasjodur.is



Takk fyrir

www.lanasjodur.is


