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

Með bréfi dagsettu 14. nóvember 2001 óskar efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis 
umsagnar Sambands íslenskra sparisjóða um framangreint frumvarp þar sem gerðar eru 
tillögur til breytinga á lögum 99/1999 að því er varðar grunn og umfang álagningar á 
eftirlitsskylda aðila til að standa straum af kostnaði við Fjármálaeftirlitið.

Samband sparisjóða vill strax taka fram að það telur að þau verkefni sem eftirlitið 
sinnir séu vel og skipulega innt af hendi og almennt hafí vel tekist til með stofnun 
Fjármálaeftirlitsins og starfrækslu við sameiningu Bankaeftirlits Seðlabankans og 
Vátryggingareftirlitsins.

Samband íslenskra sparisjóða á fulltrúa í samráðsnefnd eftirlitsskyldra aðila sem 
starfar samkvæmt lögum 99/1999 sbr. reglugerð nr. 562/2001. Álit nefiidarinnar fylgir 
frumvarpi þessu. í nefndarálitinu koma fram fjölmargar ábendingar varðandi rekstraráætlun 
Fjármálaeftirlitsins fyrir árið 2002 þar sem nefndin m.a. varar við þróun og bendir á atriði sem 
betur mættu fara sérstaklega varðandi áætlanir um aukin umsvif og kostnað við rekstur 
eftirlitsins. Frumálit samráðsnefndarinnar voru sett fram við undirbúning rekstraráætlunar 
eftirlitsins og það olli bæði nú sem áður vonbrigðum að hve litlu leyti var tekið tillit til 
sjónarmiða samráðsnefhdarinnar við endanlegan frágang fjárhagsáætlunar Fjármálaeftirlitsins. 
Eftirlitsskyldir aðilar eiga hér mikið í húfí enda standa þeir straum af rekstri 
Fjármálaefitirlitsins. Með ábendingum um aðhald í aukningu starfsmanna og að kostnaður 
sem til er stofnað lúti að eftirlitshlutverki Fjármálaeftirlitsins en ekki öðrum óskyldum 
verkefnum er ekki með neinum hætti verið að draga i efa að skilvirkt eftirlit sé undirstaða 
heilbrigðs fjármálamarkaðar -  þvert á móti einungis að aðhalds sé gætt og að eftirlitsskyldir 
aðilar standi ekki undir kostnaði sem þeim ekki ber lögum samkvæmt að greiða.

Með ofangreindum athugasemdum er verið að vísa til atriða sem að mestu koma fram 
í álitsgerð samráðsnefhdar en Samband sparisjóða vísar að öðru leyti til þeirra sjónarmiða er 
þar koma fram.
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