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UmsÖgn Hagsmunasamtaka heímiíanna (HH) ti! Félags- og tryggingamálanefndar 
Alþingis vegna þingskjals nr. 952, 562, máls, 138. löggjafarþingi, 2009-2010. 

Frumvarp til laga um umboðsmann skuldara.

Almennt
Hagsmunasamtök heimilanna telja jákvætt skref stigið með því að koma á fót sérstöku 
embætti umboðsmanns skuldara. Samtökin gera það að tiliögu sinni að nafni embættisins 
verði breytt í umboðsmaður „lántaka". Samtökin telja hlutverk embættisins, eins og 
frumvarpið gerir ráð fyrir, ekkí nægilega víðtækt og telja ástæðu til að veita embættinu 
auknar heimildir til að hafa frumkvæði að málum lántakendum til hagsböta. Er þá bæði átt 
víð sammngslega stöðu lántakenda gagnvart lánveitendum og lagalegan rétt lántaka út frá 
sjónarmiðum neytenda á fjármálamarkaði. Samtökin telja að umboðsmaður skuldara þurfi 
að hafa stjórnsýsluheimildir til aðgerða gegn ítrekuðum brotum fjármálafyrirtækja gegn 
neytendum.

Hagsmunasamtök heimilanna telja að hugmyndin með stofnun embættis umboðsmanns 
skuldara missi að nokkru marks, ef ekki er sett kvöð um virka samvinnu og upplýsingagjöf 
milli allra stofnana/embætta á neytasviði, Fjármálaeftirlits og jafnvel aðila eins og 
efnahagsbrotadeildar ríkislögreglustjóra/sérstaks saksóknara um þau tilvik sem fyrir liggur 
staðfesting á jafnvel skipulögðum, ólögmætum vínnubrögðum sem brjóta á réttindum 
neytenda.

Því ber að fagna að umboðsmaðurinn hafi ffeiri hlutverk en að greiða úr og fyigja 
greiðsluerfiðleíkamálum neytenda eftir. Samtökin hvetja til að forvarnarhiutverk verði 
styrkt með með því að umboðsmaður geri einnig tillögur að lagabreytingum tii að bæta 
stöðu neytenda. Einnig ber að fagna greiningarhlutverki umboðsmanns og hvetja samtökin 
til að niðurstöður verði teknar saman í skýrsíuformi og birtar reglulega á væntanlegu 
vefsvæði embættisins.

Fá hagkerfi byggja að jafn mikiu ieyti á sjáifskuldarábyrgðum þegnanna og við íslendingar, 
þar sem stærstu liðir fjárskuldbindinga neytenda eru húsnæðis- og bílalán. Þessar 
skuldbindingar, þeim tengdur rekstur og viðhald eru veígamikill grunnur alls hagkerfisins og 
því ætti vöktun á skulda- og greiðslubyrði og kröftug neytendavernd að vera í föstum og 
reglulegum farvegi til efnahagsstjórnar, en ekki litin sem tímabundið bráðaverkefni.

Það þarf að horfa á viðfangsefnið í stærra samhengi, ekki síst í okkar samfélagi, sem byggir 
í jafn víðtækum mæii á sjálfseignarhaldi í íbúðarhúsnæði og heimsmeti í bílaeign á hvern 
íbúa og fleiri umfangsmiklum fjárskuldbindingum neytenda og að neytendavernd er hér 
bæði veik og lög um þau mál gioppótt. Hér eru neytendur látnir bera kostnað af ýmsum 
þáttum sem víðast annars staðar er í deildri ábyrgð almennings, sveitarfélaga og ríkis. 
Heildar meðalskuldir heimilanna námu um 25% af árs ráðstöfunartekjum meðalheimilis árið 
1980, en hafa aukist nær stanslaust síðan og nema nú um 300% af árs ráðstöfunartekjum 
meðal heimilis. Skuldastaða íslenskra heimila er nú sú mesta innan OECD.
Þessi þróun er verulegt áhyggjuefni, sem stjórnvöld verða að taka alvarlega til 
endurskoðunar. Því er mikilvægt að áreiðanlegar opinberar upplýsingar liggi fyrir, til að
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meta skuldastöðu heimilanna í landinu. Stefnuleysi og ófullnægjandi aðgerðir í skuldamálum 
heimilanna munu að öllum líkindum leiða til lengri og dýpri samdráttar hagkerfisins, með 
tilheyrandi afleiðingum. Einhliða áhersla á greiðslugetu er alls ófullnægjandi nálgun á þeim 
vanda sem vegur nú hart að fjárhagslegu sjálfstæði heimila landsins.

Að lokum vilja samtökin hvetja stjórnvöld til að móta skýra stefnu um viðsnúning á 
skuidavanda heimiianna, Þá stefnu þarf að móta í samvinnu við hagsmunasamtök neytenda 
og aðila vinnumarkaðar. Efling embættis umboðsmanns lántaka til beinnar samvinnu með 
öðrum embættum á sviði neytendaverndar og eftirlits með samkeppni og starfsemi 
fjármálafyrirtækja væri mikilvægt skref í þá átt. Umboðsmaður lántaka getur í sambandi við 
endurskoðun annarra embætta á sviði neytendaverndar verið mikilvægt skref stjórnvalda og 
gefið skír skilaboð um nauðsynlega hugarfarsbreytingu og aðgerðir, sem stuðla að auknu 
trausti og sátt í samfélaginu.

Því fagna samtökin stofnun embættis umboðsmanns lántaka og gera kröfu um að allir 
starfsmenn embættisins séu faglega ráðnir til að starfa.

Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins
Varðandi 1. gr.:
Gerð er tillaga um að g. lið til viðbótar sem orðist svo: „hafa frumkvæði að málum sem 
bæti lagalega og samningslega stöðu lántakenda gagnvart lánveitendum."

Varðandi 5. gr.:
Án þess að gera beina breytingartillögu vilja samtökin draga fram í dagsljósið efasemdir um 
hvort boðað fyrirkomulag sé það farsælasta. Samtökin hafa áhyggjur af því að tengsl á milli 
embættisins og fjármálastofnanna, sem er ætíað að standa straum af kostnaði við rekstur 
embættisins, kunni að verða of mikil. Samtökin leggja að minnsta kosti til að í staðinn fyrir 
að lánastofnanir hafi umsagnarrétt, þá verði umsagnarrétturinn takmarkaður við Samtök 
fjármálafyrirtækja. Spyrja má hvort eðlilegra fyrirkomuiag væri að innheimta ríkisins sæi 
um að gjöld fjármálafyrirtækja skiluðu sér í ríkissjóð, sem aftur tryggði embættinu reglulega 
og tafarlausa fjárveitingu.

Varðandi ákvæði til bráðabirgða I:
Samtökin ætla ekki að gera athugasemd við það, að starfsmenn Ráðgjafastofu um fjármál 
heimilanna flytjist (öski þeir þess) yfir til embættisins, en gera alvarlega athugasemd við að 
"starfsmann annarra ríkisstofnana sem kunna að verða lagðar niður skul[i] njóta forgangs til 
starfa hjá umboðsmanni skuldara". Samtökin telja að umboðsmaður skuldara þurfi að 
skilgreina/ákvarða hvaða hæfiskröfur þurfi að gera til starfsmanna embættisins og enginn 
verði ráðinn til embættisins nema viðkomandi uppfylli þær hæfiskröfur. Einnig telja 
samtökin mikilvægt að öll störf á vegum opinberra aðila séu auglýst opinberlega, svo tryggt 
sé að hæfasta fólkið sé ráðið hverju sinni.

Virðingarfyiist,

f.h. Hagsmunasamtaka heimilanna / www.heimilin.is

Friðrik O. Friðriksson, formaður
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