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Umsögn um frumvarp til laga um umboðsmann skuldara, þskj. 952 - 562. mál.

Fjármálaeftirlitið vísar til tölvupóstar þann 27. apríl 2010, þar sem m.a. var óskað umsagnar 
Fjármálaeftirlitsins um fhimvarp til laga um umboðsmann skuldara. Fjármálaeflirlitið gerir 
eftirfarandi athugasemdir við fiiunvarpið:

I. d. og e. liður 2. mgr. 1. gr. frumvarpsins
Að því er varðar hlutverk umboðsmanns skv. d. lið 2. mgr. 1. gr. frumvarpsins vill 
Fjármálaeftirlitið benda á að ábendingum um ágalla á lánastarfsemi er annars vegar hægt að 
koma til Fjármálaeftirlitsins og hins vegar til Neytendastofu, sem hefur eftirlit með lögum nr. 
121/1994 um neytendalán. Með þessu vill Fjáimálaeftirlitið benda á mögulega skörun við 
starfssvið tveggja annarra stofiiana.

Telja verður að framangreint hlutverk umboðsmanns skuldara tengist hlutverki hans til að 
bregðast við þegar brotið er gegn hagsmunum skuldara, skv. e. lið 2. mgr. 1. gr. frumvarpsins. 
Önnur ákvæði frumvarpsins tilgreina þó ekki til hvaða úrræða umboðsmaður skuldara geti 
gripið til. Þá verður ekki séð að umboðsmaður skuldara hafi úrræði eða viðurlög sé brotið 
gegn hagsmunum skuldara.

II. 1. mgr. 5. gr. frumvarpsins
I almennum athugasemdum með frumvarpinu er m.a. fjallað um fjármögnun embættis 
umboðsmanns skuldara. Þar kemur fram að eðlilegt þ>ici að þeir aðilar sem stunda 
lánveitingar greiði kostnað af starfsemi stofiiunarinnar. Þó er einungis lagt til að 
fjármálafyrirtæki sem fengið hafa starfsleyfi sem lánastofhanir á grundvelli laga nr. 161/2002 
um fjármálafyrirtæki, greiði kostnað af rekstri embættis umboðsmanns skuldara. 
Útlánastarfsemi er starfsleyfisskyld starfsemi samkvæmt lögum nr. 161/2002 um 
Ijánnálafyrirtæki, þó einungis ef útlánin eru fjármögnuð með endurgreiðanlegum fjármunum 
frá almenningi, þ.e. innlánum eða skuldaviðurkenningum. Aðrir aðilar geta þannig stundað 
lánveitingar í atvinnuskyni án þess að teljast til lánastofiiana. Þá vill Fjármálaeftirlitið vekja 
athygli á því að aðrir eftirlitsskyldir aðilar stunda einnig lánveitingar, s.s. lífeyrissjóðir og 
íbúðalánasjóður.

III. 7. mgr. 5. gr. frumvarpsins
Af ákvæðum firumvarpsins verður ekki ráðið að umboðsmaður skuldara sinni eftirliti og þvi 
bendir Fjármálaeftirlitíð á að óheppilegt sé að vísa til „eftirlitskostnaðar“ í 7. mgr. 5. gr. 
frumvarpsins.

IV. 6. gr. frumvarpsins
Með hliðsjón af 4. gr. frumvarpsins telur Fjármálaeftirlitið rétt að 1. ml. 6. gr. frumvarpsins 
orðist með eftirfarandi hætti: „Þrátt fyrir ákvæði 4. gr. skal umboðsmaður skuldara gefa
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ráðherra árlega skýrslu um starfsemi stofnunarinnar.“ Þá telur Fjármálaeftirlitið rétt að 
kveðið sé á um að þær upplýsingar sem fram komi í skýrslunni skuli vera í samandregnu 
formi þarmig að einstakir aðilar séu ópersónugreinanlegir, enda varða upplýsingamar 
viðskipta- eða einkamálefiii einstaklinga. í þessu sambandi bendir Fjármálaeftirlitið á 3. mgr. 
13. gr. laga nr. 87/1998 um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi.

Virðingarfyllst,


