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Framboð til aðalstjórnar Lífsverks lífeyrissjóðs 
Ég er verkfræðingur og CFA (Chartered Financial Analyst) handhafi og hef reynslu 
og þekkingu á starfsemi lífeyrissjóða og eignastýringu. Ég hef góða þekkingu á 
ársreikningum lífeyrissjóða og regluverkinu sem um þá gilda og hef lokið 
undirbúningsnámskeiði fyrir stjórnarmenn lífeyrissjóða vegna hæfismats FME.  
 
Ríkar skyldur eru lagðar á stjórnarmenn lífeyrissjóða skv. lögum, t.a.m. almennt 
eftirlit með rekstri, bókhaldi og ráðstöfun eigna sjóðsins. Þá mótar stjórn 
lífeyrissjóðs einnig fjárfestingastefnu hans. Ég legg mikla áherslu á góða 
stjórnarhætti, trausta áhættustýringu og virkt innra eftirlit. Þá legg ég mikið upp úr 
að fjárfestingar séu vel ígrundaðar og byggðar á vel rökstuddum grunni.  Ég tel 
mig búa yfir þeirri þekkingu og reynslu sem gerir mér kleift að sitja í stjórn 
lífeyrissjóðs, taka þátt í mótun fjárfestingastefnu hans og nauðsynlegu eftirliti og 
aðhaldi með rekstri hans. Þá er einnig mikilvægt að veita stjórnendum og 
starfsmönnum nauðsynlegan stuðning og samkeppnishæf kjör og veita þeim 
tækifæri til að sækja námskeið og ráðstefnur til að auka og viðhalda þekkingu. 
 
Menntun 

§ Chartered Financial Analyst (CFA) 
§ M.S. í iðnaðarverkfræði, Háskóli Íslands  
§ B.S. í véla- og iðnaðarverkfræði, Háskóli Íslands 
§ Próf í verðbréfaviðskiptum, Háskólinn í Reykjavík 
§ Lögreglumaður, Lögregluskóli ríkisins 

 
Starfsreynsla 
2019 –  Sérfræðingur við rannsóknir á peningaþvætti hjá LRH 
2017 – 2019 Sjóðstjóri hjá Brú lífeyrissjóði 
2016 – 2017 Sjóðstjóri í hlutabréfateymi Stefnis hf. 
2012 – 2016 Sérfræðingur í hlutabréfateymi Stefnis hf. 
2010 – 2012   Sérfræðingur hjá embætti sérstaks saksóknara 
 
Námskeið 
2019 Námskeið á vegum CEPOL er varðar peningaþvætti í tengslum við 

skipulagða brotastarfsemi 
2018 Undirbúningsnámskeið fyrir stjórnarmenn í lífeyrissjóðum vegna 

hæfismats FME hjá Félagsmálaskóla alþýðu 
2011 Námskeið haldið af FME um bókhalds- og ársreikningabrot 
2010 Námskeið í rannsóknum efnahags- og fjármunabrota, haldið á 

vegum embættis sérstaks saksóknara 


