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Varðar: Frumvarp til laga um umboðsmann skuldara, 562. mál.

SFF hafa fengið til umsagnar ofangreint frumvarp. Hér á eftxr eru gerðar atfaugasemdir við einstök atriði 
frumvarpsins.

í athugasemdum við frumvarpið segir að starfsmannafpldi Ráðgjafarstofu um fjármál heimilanna hafí verið 
óbreyttur frá árinu 1996 til ársins 2008 þegar hann jókst um helming og hafi ásókn í þjónustu stofnunarinnar 
aldrei verið meiri. Þá sé mikilvægl að koma aðstoð við skuldara í sterkara og skýrara form en verið hefur og 
besta leiðin til þess sé að setja á stofhu embætti umboðsmanns skuldara, sem hafí skýra stoð í lögum.

Svo virðist sem hið nýja embætti eígi sér ekki beina hliðstæðu í nágrannaríkjunum, a.m.k. kemur ekkert fram um 
það í athugasemdum við frumvarpið. Samtökin taka undir að mikilvægt er að aðstoð við skuldara sé í sterku og 
skýru formi. Að mati samtakanna hefur Ráðgjafarstofan sinnt hlutverld sínu afar vel á þeim mikla álagstíma sem 
nú gengur yfir vegna kreppunnar og þvx er ekki augljóst að breyta þurfi um form á þessari starfsemi. Það fylgir 
þvx lika ávallt ákveðin áhætta að setja upp nýjar stofhanir, ekki síst ef ekki er hægt að nýta reynslu 
nágrannaþjóða i þeim efnum. Viss hætta getur t.d. verið á að sú hlutlausa ráðgjöf sem Ráðgjafarstofa hefur verið 
þekkt fyrir glatist.

Samtökin styðja lögfestingu meginefnis frumvarpsins, enda megi hin nýju stofiiun verða til þess að styrkja enn 
frekar þá umgjörð um úrlausn skuldavandamála sem sett hefur verið upp í kjölfar bankahrunsins. SFF benda þó á 
að allar líkur eru á að starfsmaimafjöldí stofhunarinnar muni dragast verulega saman á næstu árum þegar þær 
efhahagsþrengingar sem íslenskt þjóðfélag glímir við hafa gengið yfír. Því er mikilvægt að hafa sveigjanleika í 
starfsemi og umfangi slxkar stofnunar. Þá er gerð er að neðan alvarleg athugasemd við fyrirhugaða jjármögnun 
stofnunarinnar. Loks telja SFF að samhliða þessari breytingu mætti skoða sameiningu stofiianna á svipuðum 
starfsvettvangi i hagræðingarskyni;, svo sem Talsmanns Neytenda og Neytendastofu.

Hér á eftir eru athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsms:

5. gr.

í ákvæðinu er fiaílað um fyrirkomulag greiðslu kostnaðar af rekstri nýrrar stofnunar.

Það vekur athygli að x greinargerð frumvarpsins er hvergi minnst á hversu mikið hin nýja stofnun mun kosta, 
þrátt fyrir að ráðgert sé að leggja með því verulegar viðbótarálögur á starfandi fj ármálafyrirtæki. Leita þarf í 
kostnaðarumsögn fj ármálaráðuneytis við frumvarpið til að finna tölur þar uni, en þar segir að fjárheimildir 
féíags- og tryggingamálaráðuneytis vegna Ráðgjafarstofunnar nemi um 100 m.kr. í fjárlögum þessa árs en að 
auki hafi verið gerður samningur á milli dóms- og mannréttindaráðuneytisins og Ráðgj afarstofunnar um 20 m.kr. 
framlag vegna vinnu við greiðsluaðlögun einstaklinga. Á móti hafa komið um 40 m.kr. mótframlög
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samstarfsaðilanna. Samtals eru þetta 160 m.kr. Áætlað er árlegur kostnaður við embættið verði um 330 m.kr sem 
gert er ráð fyrir að komi eingöngu úr vasa fjármálafyrirtækja sbr. 5. gr. frumvarpsins.

í athugasemdum við frumvarpið segir að eðlilegt sé að þeir aðilar sem stunda lánveitingar greiði kostnað af 
starfsemi stofnunarinnar eins og gert hefur verið við rekstur Ráðgjafarstofu um fjármál heimilanna. Þrátt fyrir 
þessi ummæli er í 5. gr. frumvarpsins lagt til að eingöngu lánastofnanir samkvæmt 4. gr. laga um 
fj ármálafyrirtæki skuli standa straum af kostnaði við rekstur umboðsmanns skuldara. Að mati SFF er óeðlilegt 
að binda fjármögnun stofnunarinnar við fj ármálafvrirtæki eingöngu og er því lagt til að allir aðilar á 
einstaklingslánamarkaði komi að fjárniögnun stofnunarinnar svo sem íbáðalánasjóður, LIN og 
lífeyrissjóðir. Þá er lagt til að rikissjóður og sveitarfélög standi straum af hluta af rekstrarkostnaði, á 
sama hátt og verið Iiefur með rekstur Ráðgjafarstofunnar og gefist vel. Sú aðkoma ríkis og sveitarfélaga 
hefur ekki síst verið til þess fallin að stuðla að sem bestu samstarfi þeirra og lánveitenda um meðferð erfíðra 
skuldamála. SFF telja eðlilegt að hið opinbera standi undir helmingi af rekstrarkostnaði hinnar nýju stofriunar. í 
þeim efhum skal haft í huga að á móti sparar hið opinbera 80 milljónir króna sem gert hafði verið ráð að það 
legði til umsjónarmanna á grunni laga um greiðsluaðlögun.1 Miðað við áætlaðan rekstarkostnað uppá 330 millj. 
kr. þá mun þetta þýða 50 milljón króna viðbötarframlag ríkisins frá því sem þegar haföi verið ákveðið.

Hér skal líka bent á að ríki og sveitarfélög leggja ýmsar álögur á einstaklinga og selja þeim þjónustu. í því ljósi 
er eðlilegt opinberir aðiíar sem jafhframt eru kröfuhafar þegar kemur greiðsluerfíðleikamálum einstaklinga greiði 
að hluta til kostnað sem af rekstri stofiiunarínnar hlýst Slíkt fyrirkomulag er til þess fallið að skapa jafnvægi í 
störfum stofnunarinnar og eykur kostnaðaraðhald. Það samstarf hefur líka gefíst vel í tilviki Ráðgjafarstofu eins 
og fyrr greinir og fiill ástæða til að hafa það til hliðsjónar.

í 5. mgr. 5. gr. segir að miða skuli við að lánastofhanir greiði gjald vegna stofiiunarinnar í hlutföllum við umfang 
útlánastarfsemi sinnar. Óljóst er hvað átt er við með þessu orðalagi og enginn mælikvarði settur um hvemig 
umfang útlánastarfsemi skuli mælt. Lagt er til að kostnaði verði deilt niður á fyrirtæki í hlutfalli við á fjölda mála 
sem kemur til meðhöndlunar hjá umboðsmanni. í því felst hvati hjá hverri lánastofiiun að afgreiða sem flest mál 
„innanhúss“.

Þá segir í 5. mgr. 5. gr. að lánastofhanir skuli hafa umsagnarrétt um kostnaðaráætlun vegna rekstrar 
stofhunarinnar. Skýra þarf betur aðkomu lánastofhana að fjárhagsáætlun. Mikilvægt er að aðilar sem fjármagna 
stofnunina geti haft áhrif á rekstur hennar og fjármögnun. Frumvarpið virðist ganga ansi langt í að framselja 
skattlagningarvald (innheimtu þjónustugjalda) frá löggjafa til framkvæmdarvaldins. Ákvæðið virðist líka á skjön 
við viðmið laga um fjárreiður rfldsins, nr. 27/1997. Eins og fram kemur í umsögn fjármálaráðuneytis er eðlilegra 
að tekjur sem kveðið e r á u m  í lögura renni í ríkissjóð og ákvörðun um fjárheimildir verkefna séu teknar í 
fjárlögum hveiju sinni. Með því móti mundi rekstur stofnunarinnar falla undir aðhald fjárlaganefhdar Alþingis á 
sama hátt og á við um aðrar ríkisstofnanir. Innheimta hluta af útlögðum rekstrarkostnaði hjá 
fjármálafyrirtækjum, gæti þá farið fram með sambærilegum hætti og fyrirkomulag á innheimtu gjalda 
eftirlitsskyldra aðila til FME.

SFF ítreka mikilvægi þess að gerðar verði breytingar á 5. gr. hvað varðar rekstrarkostnaðinn, þannig þ.e. 
að hið opinbera greiði hann að hálfu á móti lánveitendum sem og að lagalega umgjörðinn i kringum hann 
sé skýr og í samræmi við lög um fjárreiður ríkisins, sem ríkisstofnunum ber að fylgja.

Önnur ákvæði

?• gr.
í 2. gr. segir að umboðsmanni skuldara sé heimilt að gera þjónustusamning við utanaðkomandi aðila um vinnslu 
mála fyrir stofhunina. Virðist því gert ráð fyrir umboðsmaður útvisti málum til verktaka. Setja þarf skýr viðmið 
varðandi kostnað sem slíkir aðilar innheimta. Dæmi um slíkt er t.d. í lögum 24/2009 en þar er hámarks þóknun 
umsjónarmarma, kr. 200.000. Þá er nauðsynlegt að betur komi fram í lögunum hverer ábyrgð og skyldur sliks 
þriðja aðila sem gerður er þjónustusamningur við, t.d. skylda til að hafa starfsábyrgðartryggingu.

3. gr.

1 í frumvarpi til laga um greiðsluaðlögun einstaklinga (560. mál) er lagt til í 10. gr. að umboðsmaður skuldara 
skipi umsjónarmann með greiðsluaðlögun. Umsjónarmaður getur verið starfsmaður embættis umboðsmanns 
skuldara eða annar aðili sem umboðsmaður hefur falið að gegna starfínu
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í 3. gr. er mælt fyrir um að umboðsmaður geti krafíð stjómvöld,, fyrirtæki og samtök um allar upplýsingar sem að 
mati stofhunarinnar eru nauðsynlegar til hún geti sinnt hlutverki sínu að undanskildum upplýsingum um Öryggi 
ríkisins eða utanríkismál. Þetta er afar víðtæk heimild til upplýsingaöfiunar. Að mati samtakanna er 
eðlilegt að afmarka hana frekar, t.d. með tilvísun tii heimilda skiptastjóra í gjaidþrotabúum. Annars má 
gera ráð íyrir að ágreiningur geti vaknað um hvort aðilum sé heimilt að afhenda tiltekin gðgn t.d. á 
grundveili ákvæða iaga um þagnarskyldu fjármalafyrirtækja eða laga um persónuvernd.

Virðingarfyllst,

Jóna Björk Guðnadóttir, hdl.
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