
S
A

M
e

^

S/297

SAMBAND ISLENSKRA TRYGGINGAFELAGA
Association of Icelandic Insurance Companies

Erindi nr. Þ
komudagur 2%-H 2öö( Suðurlandsbraut 6

108 Reykjavík
Sími/Tel.: +354-568 1612 
Bréfsími/Fax: +354-568 9664

Alþingi,
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150 Reykjavík.

26. nóvember 2001

Efni: Frumvarp til laga um greiðslu kostnaðar við opinbert eftirlit með
fjármálastarfsemi, 230. mál.

Með bréfi efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis, dags. 14. nóvember sl., var óskað 
umsagnar Sambands íslenskra tryggingafélaga (S.Í.T.), um ofangreint frumvarp. í 
frumvarpinu eru gerðar tillögur um breytingar á lögum nr. 99/1999, fyrst og fremst þó 
á þeim ákvæðum laganna, sem varða álagningarstofn og álagt gjald á aðila á 
fjármálasviði, sem falla undir eftirlit Fjármálaeftirlitsins. í frumvarpinu felst í 
hnotskum, að hækka skuli eftirlitsgjald, sem lagt er á eftirlitssky 1 da aðila til að standa 
undir kostnaði við starfrækslu Fjármálaeftirlitsins. Vegna þingmáls þessa skal 
efitirfarandi atriðum hreyft:

1. Samband íslenskra tryggingafélaga og aðildarfélög þess hafa fullan skilning á 
því, að hér á landi sem annars staðar þurfi að starfa stofnun á borð við 
Fjármálaeftirlitið. Er af S.Í.T. hálfu almennt lýst stuðningi við skilvirkt eftirlit 
með íslenskum fjármálamarkaði. Fjármálaeftirlitið er tiltölulega ný stofnun, 
sem var sett á laggir til að hafa eftirlit með aðilum, sem fást við hvers konar 
fjármálaþjónustu hér á landi. Jafnframt var Vátryggingaeftirlitið og 
bankaeftirlit Seðlabankans lögð niður. Að sumu leyti virðist hafa til tekist 
með stofnun og starfrækslu Fjármálaeftirlitsins eins og að var stefnt. Á hinn 
bóginn veldur vonbrigðum kostnaður við starfsemi Fjármálaeftirlitsins, og 
stöðug áform stjórnenda stofnunarinnar um frekari umsvif með tilheyrandi 
útgjaldaaukningu. Að mati S.Í.T. er tímabært að stjórnendur 
Fjármálaeftirlitsins snúi við blaðinu og reyni að móta áætlanir um það, 
hvernig komast megi hjá þenslu í starfsemi stofnunarinnar og draga úr 
kostnaði. Þótt eftirlitsskyldum aðilum sé lögum samkvæmt ætlað að standa 
undir öllum kostnaði við rekstur Fjármálaeftirlitsins, og rekstur þess á þann 
veg íþyngi ekki ríkissjóði, hvila á stjórnendum stofnunarinnar og fagráðherra 
hennar sömu skyldur og almennt tíðkast gagnvart öðrum opinberum 
stofnunum. Beini fjármálaráðherra og ríkisstjórn þvi til stjómenda opinberra 
stofnana að gæta sérstaks aðhalds og leita leiða til sparnaðar, eins og raunar 
hefur verið gert, hljóta stjórnendur Fjármálaeftirlitsins að taka mið af því í
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áætlunum sínum. Þess sér þó lítt stað, því áætlað er að rekstrargjöld 
Fjármálaeftirlitsins milli áranna 2001 og 2002 hækki um 52.5 milljónir króna, 
eða um 25% milli ára.

2. Frumvarpinu fylgir sem sérstakt fylgiskjal álit samráðsnefndar eftirlitsskyldra 
aðila, en hún starfar samkvæmt lögum nr. 99/1999 og reglugerð nr. 562/2001. 
I áliti samráðsnefndar er að finna ítarlega umfjöllun um rekstraráætlun 
Fjármálaeftirlitsins í heild og gagnrýni á einstaka liði hennar. Á S.Í.T. fulltrúa 
í samráðsnefndinni. Hefur stjórn S.Í.T. verið kynnt álitsgerð 
samráðsnefndarinnar og styður þau sjónarmið, sem þar koma fram. Að svo 
stöddu skal því látið nægja að vísa til þeirrar umfjöllunar.

Fulltrúar Sambands islenskra tryggingafélaga eru hvenær sem er reiðubúnir að ræða 
þetta málefni frekar og skýra sjónarmið sín, telji efnahags- og viðskiptanefnd þörf á 
því.

Með vinsemd og virðingu, 
SAMBAND ÍSLÆfrSKRA TRYGCTNÍÍ ELAGA


