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Ráðgjafamefiid um opinberar eftirlitsreglur hefur haft til umíjöllunar frumvarp 
til laga um breytingu á lögum nr. 99/1999, um greiðslu kostnaðar við opinbert eftirlit 
með fjármálastarfsemi, með síðari breytingum. Vill nefndin koma á framfæri við 
efnahags- og viðskiptanefhd nokkrum athugasemdum vegna frumvarpsins.

Ráðgjafamefnd um opinberar eftirlitsreglur er skipuð af forsætisráðherra í 
samræmi við ákvæði laga nr. 27/1999 um opinberar eftirlitsreglur og reglugerð nr. 
812/1999 um eftirlitsreglur hins opinbera. Nefndin skal vera til ráðgjafar um eftirlit á 
vegum hins opinbera. Starf nefndarinnar skal miða að því að eftirlit á vegum hins 
opinbera sé jafnan eins hagkvæmt og kostur er fyrir þau fyrirtæki og einstaklinga sem 
eftirlitið beinist að og fyrir hið opinbera. Þá skal nefndin gæta þess að opinberar 
eftirlitsreglur séu í samræmi við ákvæði 3. gr. laga nr. 27/1999.

Ákvæði 3. gr. laga nr. 27/1999 kveða á um að þegar eftirlitsreglur eru samdar 
eða stofnað er til opinbers eftirlits skuli viðkomandi stjómvald meta þörf fyrir eftirlit, 
gildi þess og kostnað þjóðfélagsins af því. Slíkt mat getur m.a. falist í áhættumati, 
mati á alþjóðlegum skuldbindingum um eftirlit, mati á kostnaði opinberra aðila, 
fyrirtækja og einstaklinga af eftirlitinu, mati á hvort ná megi sama árangri með 
hagkvæmari aðferðum eða mati á þjóðhagslegu gildi eftirlits. í reglugerð nr. 812/1999 
er að finna ítarlegri ákvæði um aðferðir og viðmið við framkvæmd mats af þessu tagi.

Ráðgjafamefnd um opinberar eftirlitsreglur hefur í störfum sínum lagt áherslu 
á að opinbert eftirlit sé byggt upp í samræmi við þau meginviðhorf sem greinir í 
lögum og reglugerð um opinberar eftirlitsreglur. I því felst meðal annars að eftirliti sé 
hagað með þeim hætti að það sé eins einfalt og kostur er, kostnaði sé stillt í hóf og að 
hann sé almennt borinn af þeim, sem eftirlitið beinist að, sé þess kostur. Jafnframt 
leggur nefiidin áherslu á að setning reglna og eftirlit með framkvæmd þeirra sé 
almennt ekki á sömu hendi.

I ljósi þessa gerir ráðgjafamefiid um opinberar eftirlitsreglur þríþættar 
athugasemdir við frumvarp það sem hér er til umfjöllunar:



í fyrsta lagi gerir frumvarpið ráð fyrir umtalsverðri aukningu í eftirliti af hálfu 
Fjármálaeftirlitsins, án þess að fram hafi farið þjóðhagslegt mat á þörf fyrir það með 
þeim hætti sem lög nr. 27/1999 og reglugerð nr. 812/1999 kveða á um. Áætlun 
Fjármálaeftirlitsins fyrir árið 2002 gerir ráð fyrir hækkun rekstrargjalda um tæp 25%. 
Munar þar mestu um fjölgun starfsmanna úr 27 í 33 eða um 22% og stækkun 
húsnæðis um 415 m2. Þar með er stofnunin með um 1.315 m2 eða sem nemur tæpum 
40 m2 á hvem starfsmann. Ólíklegt er að aðrar stofhanir ríkisins vaxi jafh hratt milli 
ára og hér er gert ráð fyrir. Hvergi kemur fram i skýrslu Fjármálaeftirlitsins 
hagsmunamat eða forgangsröðun í eftirliti, sem þó væri eðlilegt að gera ráð fyrir í 
ljósi verulegrar aukningar á umfangi eftirlitsins. Gera verður þær kröfur til opinberra 
eftirlitsstofnana að þær fari að lögum í þessu eftii og rökstyðji ítarlega kröfur um 
aukið eftirlit.

í annan stað lýsir ráðgjafamefndin verulegum efasemdum um stjómskipulag 
og tekjuöflunarkerfi Fjármálaeftirlitsins, í ljósi þróunar mála frá setninga laga nr. 
99/1999. Með lögum nr. 87/1998 var stofnunin sett undir sjálfstæða stjóm og þar með 
undanskilin stjómskipulegri ábyrgð og eftirliti viðskiptaráðherra. Um leið var 
samráðsneftid eftirlitsskyldra aðila komið á fót til að veita stjóm stoftiunarinnar 
ákveðið mótvægi og aðhald. Reynslan hefur hins vegar sýnt að með 2. gr. laga nr. 
99/1999 hefur Fjármálaeftirlitinu í reynd verið gefið sjálfdæmi um gjaldtöku, enda 
virðist viðskiptaráðherra tæpast hafa heimild að víkja frá tillögum Fjármálaeftirlitsins 
um gjaldskrárhækkanir skv. 3. mgr. 2. gr. Þessi skipan er í beinni mótsögn við þá 
stefnu ríkisstjómarinnar, sem markvisst hefur verið unnið að á undanfömum ámm og 
miðar að því, að styrkja fjárlögin sem hagstjómartæki og leysa 1] árstjómarvaldið úr 
viðjum alls kyns markaðra tekjustofna og lögbundinna framlaga til ýmissa mála. Sú 
skipan sem frumvarp þetta og lög nr. 99/1999 gera ráð fyrir miða þvert á móti að því 
að svipta ríkisstjóm og Alþingi þeim áhrifum, sem fjárstjóm fjárlaga ætlar þeim 
annars að hafa, á vöxt og viðgang stofnana hins opinbera.

Þá vekur athygli að samkvæmt því sem ráða má af frumvarpinu breytti stjóm 
Fjármálaeftirlitsins rekstraráætlun sinni í engu frá þeim drögum sem send voru 
samráðsneftid eftirlitsskyldra aðila, þrátt fyrir að hafa fengið margþættar og vel 
rökstuddar athugasemdir frá nefndinni. Sú niðurstaða sýnir að aðhaldshlutverk 
samráðsneftidar eftirlitsskyldra aðila er ekki sem skyldi og tryggir ekki nauðsynlegt 
viðnám gagnvart útþenslu stofhunarinnar.

í þriðja lagi hefur ráðgjafamefndin vemlegar efasemdir um að kostir þess að 
skipa eftirlitsstoftiunum hins opinbera til hliðar við hið almenna stjómkerfi ríkisins, 
yfirgnæfi þann alvarlega annmarka á þeirri skipan, að slíkar stofnanir lúta ekki 
stjómunar- og eftirlitsheimildum ráðherra og um leið þeirri ábyrgð, sem einungis hann 
getur borið gagnvart Alþingi. Slikar stofnanir em m.ö.o. undanskildar því aðhaldi sem 
Alþingi er á grundvelli þingræðisvenjunnar ætlað að hafa með ríkisstjóminni og 
starfsemi stjómvalda. Sjálfstæð stjóm eftirlitsstofnunar felur í sér hættur út frá 
eftirlitspólitísku sjónarmiði og hefur að auki þau áhrif að auðvelda sjálftöku 
stoftiunarinnar á tekjuhlið. Þá er ótalinn sá mikli kostnaður sem hlýst af launum 
stjómarmanna Fjármálaeftirlitsins, sem hlýtur að teljast einsdæmi í opinberri 
stjómsýslu.

Af framansögðu er það niðurstaða ráðgjafameftidarinnar að kalla þurfi eftir 
því að viðskiptaráðuneytið og Fjármálaeftirlitið fari að ákvæðum laga nr. 27/1999, 
sbr. reglugerð nr. 812/1999 og láti fara fram nauðsynlegt mat á þjóðhagslegri þörf 
fyrir þeirri aukningu á starfsemi Fjármálaeftirlitsins sem fyrirhuguð er samkvæmt 
frumvarpinu. Þá telur ráðgjafamefhdin brýnt að viðskiptaráðuneytið hefjist handa um



endurskoðun laga nr. 87/1998 um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, með það að 
markmiði að tryggja stjómskipulega ábyrgð viðskiptaráðherra á framkvæmd eftirlits 
af hálfu stofnunarinnar og að koma í veg fyrir sjálfVirka útgjaldaþenslu hennar.
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