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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um umboðsmaim skuldara (562. mál)

í frumvarpinu er lagt til að stofnað verði sérstakt embætti umboðsmanns skuldara sem 
verður byggt á grunni Ráðgjafarstofu um fjármál heimilanna. Þessu nýja embætti er ætlað mun 
viðameira hlutverk en Ráðgjafarstofa hefur sinnt til þessa. Mikilvægt er að vandað verði til verka 
varðandi undirbúning að nýju embætti. Ganga þarf svo frá málum að skipulagning, 
þarfagreining, starfsmannamál, húsnæðismál o.fl. verði að mestu frágengin þegar nýtt embætti 
tekur til starfa. Útbúa þarf m.a. skipurit, greina starfsmannaþörf, fara í viðræður við núverandi 
starfsmenn um framtíðina og gerð verkferla. Að mati Ráðgjafarstofti er þetta lykilatríði áður en 
nýtt embætti verður reist á grunni stoíunnar, Ráðgjafarstofa hefor í gegnum árin verið rekin sem 
tímabundið verkefni innan stjómsýslunnar og er jákvætt að koma aðstoð vegna greiðsluerfiðleika 
einstakíinga og fjölskyldna í skýrara form og að þessi aðstoð hafí stoð í íögum, Hins vegar þarf 
að gæta þess að félagslegi þátturinn gleymist ekki og að þessi aðstoð er sérhæfð og getur verið 
mjög flókin og tímafrek. Mikil áhersla hefur verið lögð á þennan þátt í starfí Ráðgjafarstofu og 
að þeim einstaklingum sem leita sér aðstoða vegna greiðsluerfiðleika sé vel tekið og þeir fái alla 
þá aðstoð og leiðbeiningar sem unnt er. Er það ösk Ráðgjafarstofu að litið sé til þess við 
undirbúning og stofhun embættisins.

Aths. við 1. gr. frumvarpsius

í frumvarpi er i 1. gr. kveðið á um hlutverk umboðsmanns og er það mun viðameira er 
hlutverk Ráðgjafarstofu í dag. Ráðgjafarstofa hefur starfað í rúm 14 ár og er mikilvægt að halda 
áfram þeirri vinnu og viðhalda þeirri þekkingu og mannauði sem hefor myndast á þessum tíma. 
Varðandi hlutverk umboðsmann skuldara skortir að getið sé um að veita þeim sem leita til 
umboðsmanns hjálp til sjálfshjálpar, en það hefur verið meginmarkmiðið varðandi aðstoð 
Ráðgjafarstofu. Einnig er mikilvægt að i b. lið 1. gr. þar sem kveðið er á um að hlutverk 
umboðsmanns sé að hafa milligöngu um samskipti og samninga við lánardrottna með hagsmuni 
skuldara að leiðarljösi að sett sé sem meginmarkmið að skuldari geri þetta sjálfur. Það sé háð 
mati umboðsmanns hve mikil aðstoð eigi við í hveiju tilfelli, Það hefur reynst vel í starfi 
Ráðgjafarstofu að virkja einstaklingana eins og unnt er. Reynslan af þeim málum sem hefur verið 
fylgt eftir hefur sýnt að sú vinna er mjög tímafrek og hefur ekki skilað þeim árangri sem leitað er 
eftir. Að sjálfsögðu er veitt sú aðstoð sem þarf en það er gert ef annað bregst. Einnig er í d. Hð 
kveðið á um að taka við erindum og ábendingum skuldara um ágalla á lánastarfsemi. Talið er að 
þetta sé of þröngt og ekki eigi að einskorða við ágalla á lánastarfsemi.



Aths. við 4 gr. frumvarpsins

Varðandi flármögnun embættisins er athyglisvert að íbúðalánasjóður sé ekki tekin með í 
fjármögnun. Frá upphafi heíur Ráðgjafarstofan verið í nánu samstarfi við Ibúðalánasjóð og unnið 
umsóknir um greiðsluerfiðleikaaðstoð fyrir sjóðinn, sbr. Samkomulag um aðgerðir vegna 
greiðsluvanda frá 14. apríl 1999 og var við stofnun stofimnar greiðsluerfiðleikadeild sjóðsins 
lögð niður. Lagt er til að hann taki þátt í fjármögnun embættisins.

Aths. við 7. gr. frumvarpsins

Hér er lagt til að lögin öðlist þegar gildi. Þar sem lagt er til að Ráðgjafarstofa verði lögð 
niður og að embætti umboðsmanns taki við liggur fyrir að ákveðið tómarúm myndast. Starf 
forstöðumanns Ráðgjafarstofu verður lagt niður og starf umboðsmanns verður auglýst. Þarf að 
gera ráð fyrir þessu -í frumvarpinu og kanna hvemig á að leysa úr þessu þannig að ekki myndist 
óvissutímabil. Er talið skynsamlegt að miða gildistöku við ákveðinn dag. Sá sem verður ráðinn 
umboðsmaður þarf að geta tekið þátt í undirbúningi, mótað embættið og komið að gerð verkferla.

Aths. við Ákvæði til bráðabirgða I.

Starf hjá Ráðgjafarstofu er flókið og erfitt starf sem reynir mikið á mannlega þætti og 
hæfni til að vinna með fólki í erfiðleikum. Spumingarmerki er sett við að starfsmenn annarra 
ríkisstofnana sem kunni að vera lagðar niður njóti forgangs til starfa hjá umboðsmanni skuldara.

í dag er mikið álag á starfsemi Ráðgjafarstofu um fjármál heimilanna. Það eru yfir 500 
mál sem bíða úríausnar. Skiptist þetta nánast til helminga, þ.e. ráðgjafarmál og aðstoð við 
umsóknir um greiðsluaðlögun. Það liggur því fyrir að strax við stofnun nýs embættis verður 
mikill málafjöldi sem fylgir og að auki má búast við mikilli aukningu á málum m.a. vegna nýrra 
úrræða og annarra breytinga sem koma fram í frumvörpunum tveimur um greiðsluaðlögun. Þetta 
þarf að undirbúa vel og fmna lausnir.

Mörgum spumingum er einnig ósvarað varðandi uppgjör Ráðgjafarstofu og 
niðurlagningu hennar. ítrekað er mikilvægi þess að gera þetta með vönduðum hætti og er talið 
skynsamlegt að ákveðin undirbúningsnefnd vinni að því. Að lokum skal taka fram mikilvægi 
þess að vandað sé til verka og í því árferði sem við lifom núna er það enn mikilvægara. Óvissa, 
óöryggi og illa undirbúnir starfsmenn er eitthvað sem verður að forðast og er talið að 
undirbúningurinn sé lykilatriði í því að þetta embætti standi undir væntingum.
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Hér er tæpt á því helsta en áskilinn er réttur til að koma að frekari athugasemdum ef svo ber 
undir.

Virðingarfyllst, 

f.h. Ráðgjafarstoíu um fjái*mál heimilanna

Ásta S. Helgadóttir forstöðumaður
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Fundur Ráðgjafarstofu um fjármál heimilanna, 
kl. 8:30-10:00 - 6. maí 2010

Mætt: Böðvar Héðinsson, Ásta S. Helgadóttir, Gísli Jafetsson, Gylfi Öm Guðmundsson, 
Hildur Kristín Friðleifsdóttir, Stella K. Víðisdóttir og Margrét Erlendsdóttir sem skrifar 
fundargerð.

Frumvarp um greiðsluaðlögun og frv. um umboðsmann skuldara
Rætt um hlutverk og verkefni umboðsmanns skuldara skv. frumvarpinu. ÁSH ræddi ýmis 
atrið sem hún telur að þurfi að skýra við afgreiðslu þess, Búið er að stofha undirbúningshóp til 
að undirbúa stofnun umboðsmanns skuldara á grunni Ráðgjafarstofu.
Samþykkt eftirfarandi bókun:

„Framkvœmdastjörn Ráðgjafarstofu um fjármál heimilanna lýsir áhyggjum a f  
þeim breytingum sem kveðið er um í frv. til laga um umboðsmann skuldara og 
varða núverandi verkefni og stöðu Ráðgjafarstofu um fjármál heimilanna. Lítur 
framkvœmdastjörnin einkum til hlutlausrar ráðgjafar á hennar vegum og þess 
samstarfs sem byggt hefur verið á til fjölda ára sem gœti verið varpað jyrir 
róða með setningu laga um umboðsmann skuldara ”


