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Ég þakka góðan fund með nefndinni um Fjármálaeftirlitið og gjöld til þess. Eg heyri 
að erindi mitt hefur komist til skila og þakka ég nefndarmönnum góðan skilning. 
Vegna þess hve efni fundarins var víðtækt tók ég ekki þátt í umræðum nema til að 
svara fyrirspurn. Þess í stað vil ég fylgja málinu eftir með nokkrum linum.

Forstjóri eftirlitsins lýsti yfir velvilja gagnvart erindi minu. Framkvæmdin virtist 
hinsvegar valda honum áhyggjum. Það kemur mér á óvart. Efkirlitið hefur allt sem til 
þarf til að þekkja muninn á einstaklingum í vátryggingamiðlun og félögum, einkum 
þvi sem ég kalla sölustofur miðlara.

Eftirlitið þekkir vel vinnubrögð á hveijum stað. Það veit hvaða miðlarar annast sjálfir 
ráðgjöf og eflirþjónustu, og hverjir gera út ófaglært sölufólk.

Eftirlitið fær í hendur ársreikninga sem væntanlega sýna verulegan mismun á tekjum 
eins manns útgerðar og sölustofu með tugi starfsmanna.

A nýlegum ársfundi vakti forstjóri eftirlitsins sérstaka athygli á vandamálum sem 
tengjast vátryggingamiðlun. Ég tel að þessi vandamál eigi ekki við um einstaklinga í 
miðlun og hafna því að þeim beri að taka fjárhagslegan þátt i lausn þeirra.

Þessi vandamál tengjast því fyrirbæri, sem ég kalla sölustofur. Þær spruttu upp um 
leið og miðlun var gefm frjáls. Starfsaðferðir þeirra eru um margt í hróplegri andstöðu 
við grundvallarhugmyndina um starfsemi miðlara. Nú eru vandamálin að koma fram. 
Ekki vegna framgöngu eftirlitsins heldur vegna áhrifa keðjubréfalögmálsins. Ég 
reyndi að koma því til viðskiptaráðherra á sínum tíma hver hætta væri þessu fylgjandi.

Það er ákveðin skoðun min að fenginni 10 ára reynslu af tryggingamiðlun að fagið 
eigi sér einkum framtíð í höndum sérfróðra einstaklinga sem starfa með fjölskyldum 
og fyrirtækjum á langtímagrundvelli.

Alþingi ætti að stuðla að því að reyndir menn sem hverfa úr ábyrgðarstöðum hjá 
fyrirtækjum á trygginga- og fjármálamarkaði geti haslað sér völl á þessu sviði. 
Núverandi gjaldtaka kemur verst við einstaklingana og vinnur gegn slikri þróun.

Ég vil nú svara Einari K. Guðfmnssyni efnislega, að athuguðu máli og geri 
svohljóðandi tillögu um lágmarksgjald einstaklinga til fjármálaeftirlits:

'^EífiStaklptgar í vátryggingamiðlun með árstekjur sem nema minna en 10% a f 
grunavélli lágmarksgjalds greiði 10% a f almennu lágmarksgjaldi.
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