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Inngangur

Samtök flármálafyrirtækja hafa fengið framangreint frumvarp til umsagnar. Með frumvarpinu 
og ýmsum öðrum frumvörpum sem nú eru til meðferðar á Alþingi er ráðgert að leggja verulega 
auknar f já r h a g s le g a r  byrðar á fjármálafyrirtæki sem þegar eru að beijast fyrir því að lækka 
kostnaðarhlutföll sem talin hafa verið of há. Þannig áætla SFF að þegar allt er samantekið nemi 
álögð gjöld á Qármála- og vátryggingageira a.m.k. 18 milljörðum króna árið 2011. Gæta þarf að 
þvi að þessar byrðar verði ekki of miklar þannig að það leiði til hækkaðs verðlags á þjónustu til 
viðskiptamanna fjármálafyrirtækja og hafi áhrif á vaxtamyndun í fjármálakerfmu þannig að 
kostnaður færist yfír á viðskiptamenn. Verði það niðurstaðan mun það þrengja möguleika 
fjármálakerfisins til að vinna að endurreisn íslensks efnahagslífs.

Eitt mikilvægasta sameiginlega verkefhi ármálamarkaðar og fjármálaeftirlits er að byggja aftur 
upp traust á Qármálastarfsemi á íslandi. Það traust brást við hrunið. Stöndugt og skilvirkt eftirlit 
er mikilvægur þáttur í þeim efnum. Stærð eftirlitsins á hveijum tíma verður þö að vera i eðlilegu 
hlutfalli við stærð fjármálakerfisins.



Almennt um rekstraráætlun 2011

Rekstrarkostnaður Fjármálaeftirlitsins hefur hækkað margfalt á liðnum árum. Á það hefur verið 
bent í tengslum við uppgjör bankahrunsins að eftirlitið hafi verið of vanmáttugt til að sinna 
hlutverki sínu sem skyldi gagnvart ört vaxandi bankakeríi. Ef horft er á grafið hér á eftir um 
þróun rekstrarkostnaðar FME er ljóst að efiirlitið tekur ekki að stækka að neinu ráði fyrr en á 
síðustu tveimur árum fyrir hrun. Sú stækkun hefði þurft að byija fyrr samhliða örum vexti 
bankakerfisins, Á hitt ber þó einnig að horfa að reynsla annarra þjóða austanhafs- og vestan 
sýndi að stærð eftirlitsaðila kom ekki í veg fyrir hina miklu fjármálakreppu,

Nú er verið að ráðgera að rekstrarkostnaður FME verði um 63% hærri fyrir árið 2011 en hann 
var í stóra bankakerfinu 2008, á sama tíma og kerfið sjálft hefur minnkað um 80% frá sama tíma 
og er nú viðlíka stórt og það var í kringum 2003. Rekstrarkostnaður 2011 yrði þannig hátt í 7 
sinnum meiri en hann var 2003 þegar kerfið var svipað að stærð og nú. Reyndar stafar hluti af 
áætlaðri stækkun af rannsóknum í tengslum við bankahrunið, en jafnvel þegar sá hluti hefur 
verið dreginn frá liggur fyrir að kostnaðaraukingin sé veruleg. Fjárhagsætlunin gerir ráð fyrir að 
starfsmannafjöldi FME 2011 verði um 120, þar af um 100 þegar þeir sem starfa í tengslum við 
bankahrunið hafa verið dregnir frá, eða 34 starfsmönnum fleiri í reglulegri starfsemi en á árinu 
2008.
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í gagnrýni á of hægan vöxt FME í upphafi þessarar aldar felst að fjármálaeftirlit þurfi að vera í 
hlutfallslegri stærð miðað við það fjármálakerfi sem það á að hafa eftirlit með. Það hlutfall hlýtur



að vega í báðar áttir, eftir því hvort fjármálageirinn fer stækkandi eða minnkandi. Á fondi SFF 
með viðskiptanefnd í liðinni viku kom fram hjá forstjóra FME að hann sæi fyrir sér að FME 
þyrfti um 80 manna starfslið í heildina, en vegna reynsluleysis hluta starfsmanna yrði fjöldinn að 
vera mun meiri næstu tvö árin. Hann undirstrikaði reyndar að í þessari tölu væri hann að horfa 
til þess að löggjafmn bætti ekki fleiri verkefhum á FME. SFF taka undir það með forstjóranum 
að eðlileg stærð FME í starfsmannafjölda liggi töluvert undir því sem nú er áætlað, í Ijósi 
margfalt minna kerfis til að hafa eftirlit með nú. Ef marka má spár aðila eins og Bankasýslu 
ríkisins o.fl. á kerfið eftir að minnka enn frekar á komandi árum.

Ekki er raunhæft að miða við árið 2003, þótt fjármálakerfið sé svipað að stærð og þá. Áætlun 
FME gerir hins vegar ráð fyrir sexfalt stærra eftirliti miðað við rekstrarkostnað en var 2003, 
þegar búið er að draga frá launakostnað vegna rannsókna bankahrunsins. Árið 2008 störfuðu 66 
hjá FME. Hugsanlega er sú tala raunhæfara viðmið til framtíðar.

Það er hins vegar vandamál í sjálfu sér ef þarf að ofmanna stofhunina verulega næstu árin. Erfitt 
er að sjá hvemig FME ætlar að standa að því að minnka stofnunina aftur eftir tvö ár þegar 
skilvirkni starfsmanna telst orðin nægjanleg.

Rannsöknarkostnaður tengdur bankahruni

SFF leggja einnig áherslu á að kostnaður FME vegna vinnu að fortíðarmálum tengdum 
bankahruninu sé greiddur af föllnum bönkum, en ekki núverandi eftirlitsskyldum aðilum. 
Frumvarpið ráðgerir fastar fjárhæðargreiðslur frá föllnu bönkunum, en löggjafinn þarf að tryggja 
að sú heildarfjárhæð sem þannig er ráðgert að innheimta dekki þann kostnað sem lýtur að 
fortíðarmálum.

F ramtíðarfy rirkomulag

SFF telja einnig mikilvægt að löggjafinn hugi að því með hvaða hætti er best að hafa vinnu við 
ákvörðun kostnaðar FME til framtíðar. Núverandi fyrirkomulag gengur út á að FME ákvarði 
áætlaðan kostnað og sendi ráðherra skýrslu þar um. Áður sé þó kostnaðaráætlunin kynnt 
samráðsnefnd eftirlitsskylda aðila og fylgir álit hennar með í skýrslunni til ráðherra, sbr, 2. gr. 
laga nr. 99/1999:

2. gr. Skýrsla um álagningu næsia árs.

D Fyrir [1. júlí]l) ár hvert skal Fjármálaeftirlitið gefa [efhahags- og viðskiptaráðherra]2) skýrslu ura áætíaðan rekstrarkostnað næsta árs. í 
skýrslunni skal jafhframt lagt mat á þróun starfeeminnar undangengin þijú ár með tilliti til þess tíma sem ætla má að farið hafí í eftirlit með 
hveijum flokki eftirlifsskyldra aðila skv. 5. gr.

ÖSkýrslu Fjánnálaeftirlitsins skal fylgja álit samráðsnefodar eftirlitsskyldra aðila á áætluðu rekstrarumfangi næsta árs ásamt afgreiðslu stjómar 
stofnunarinnar á því áliti. Til að samráðsnefhdin geti geflð álit sitt skal Fjármáíaeftirlitið eigi sfðar en [1. júní],) ár hvert senda henni upplýsingar 
um áætlað rekstrarumfang ásamt skýringum á helstu rekstrarliðum.



Q E f  niðurstaða skýrslunnar gefur tilefhi til að breyta hundraðshluta eftirlitsgjalds skal [efhahags- og viðskiptaráðherra]2> íeggja frumvarp þar að 
lútandi fyrir Aíþingi.

Um samráðsnefnd segir svo í 7. gr. laga nr. 87/1998, sbr. og rgl. nr. 562/2001:

7, gr, Samráðsnefitd eförlitsskyldra aðila.
Q sérstök  samráðsneftid sem skipuð er fulltruum eftirlitsskyldra aðila skal starfa í tcngslum við stofhunina.
OStjómendur Fjárraálaeftírlitsins skulu eiga reglulega fundi með samráðsnefhdinni. Samráösnethdin hefur ekki ákvörðunarvald í málefnum 
Fjármálaeftirlitsins.
DN ánar skal kveðið á um samráðsnefhdma í reglugerð,!í meðal annars um skipan hennar.

I framkvæmd hafa mál þróast þannig að almennt er lítið tillit tekið til ábendinga samráðsnefiidar. 
FME virðist reyndar einnig tulka þetta hlutverk nefhdarinnar þröngt, þar sem eftirlitið hafnaði nú 
síðsumars ósk samráðsnefndar um ftrnd til að ræða bréf sem FME hafði sent eftirlitsskyldum 
aðilum um störaukinn boðaðan umframkostnað. Þá hefur nefndin heldur ekki nýst sem 
umræðuvettvangur milli FME og eftirlitsskyldra aðila um starfshætti eftirlitsins, eins og 
löggjafínn stefhdi að til viðbótar því að nefhdin ætti að veita umsögn um rekstarkostnað. I Ijósi 
þess er full ástæða til að skoða hvort ástæða sé til að breyta með einhverjum hætti 
fyrirkomulaginu frá því sem nú er. Einn þáttur í því gæti falist í að FME styrkti tengslin við 
samráðsneftidina verulega frá því sem verið hefur, með reglulegum fundum nokkrum sinnum á 
ári, eða jafnvel að utanaðkomandi aðili, t.d. Hæstiréttur, tilnefni formann nefndarinnar sem væri 
þá hlutlaus i samskiptum aðila.

Hitt er svo annað mál að það er að mörgu íeiti óþægileg staða bæði fyrir FME og eftirlitsskylda 
aðila að eiga að kljást árlega um rekstrarkostnað FME, milli þess sem þessir aðilar eiga í 
samskiptum vegna eiginlegrar eftirlitsstarfsemi. í því ljósi gæti verið ástæða til að velta því upp 
hvort farsælla væri að FME sækti fjárveitingar til ríkissjóðs, en ekki beint til eftirlitsskyldra 
aðila, og kostnaður ríkisins af því væri síðan fjármagnaður gegnum sérstakt eftirlitsgjalds sem 
rynni til ríkissjöðs. Nú liggur fyrir Alþingi frumvarp um sérstakan bankaskatt. Ein leið væri að 
breyta því frumvarpi í þá veru að það gjald væri innheimt sérstaklega vegna FME, samhliða því 
að fyrirliggjandi frumvarp um eftirfitskostnað yrði dregið til baka.

Auk þess að huga að skipulagi samráðsnefndar er ástæða til að meta reynsluna af ákvæði 7. gr. 
laga nr. 99/1999, um greiðslur fyrir sértækar aðgerðir, og samspil þess ákvæðis við almennan 
rekstrarkostnað sem innheimtur er á grunni 1. gr. sömu laga. Ákvæðið 7. gr. er svohljóðandi:

7. gr. Greiðslur Jyrír sértœkar aðgerðir,
O Telji Fjáraíálaeftirlitið að eftirlit með einstökum eftirlitsskyldum aðila sé umtalsvert kostoaðarsainara og krefjist meiri mannafla en áætlun um 
reglubundið eftirlit gerir ráð fyrir skal það gera stjöm stoftiunarinnar grein fyrir þvf. Stjóm Fjármálaeftirlitsins gelur þá ákveðið að viðkomandi 
eftirlitsskyldum aðila verði gert að greiða samkvæmt reiJcningi fyrir nauðsynJegt umframeftirlit.
CH[FastagiöJd fyrir afgreiðslu umsókna um starfsleyfi eftirlitsskyJdra aðila eru cftirfarandi:

1. Vegna viöskiptabanka, sparisjóða, lánafyrirtækja, rafeyrisfyriitækja og vátryggingaféJaga 1.000.000 kr.
2. Vegna verðbréfafyrirtækja, verðbréfamiðlana, rekstrarféJaga verðbréfasjóða og verðbréfamiðstöðva 500.000 kr.
3. Vegna annarra eftirlitsskyldra aðila 100.000 kr.

ÍZÍFjánnálaeflirlitinu er heimilt að kreQast gjalds fyrir afgreiðslu og skráningu sértækrar staðfestingar og mats sem leiðir af starfsemi 
stofnunarinnar en telst ekki þáttur í reglubundnu eftirliti. Gjöld fyrir þessa þjónustu skulu tilgreind f gjaldskrá.]!)
CH[Gjaldskrá fyrir eftirlitskv. 1. mgr., afgreiðslu umsókna skv, 2. mgr. og þjónustu sícv. 3. mgr. skal samþykkt af stjóm Fjármálaeftirlttsins og 
birt í Stjómartfðindum.]0



Þetta ákvæði felur í sér heimild til innheimtu sérstaks þjónustugjalds af einstökum aðilum fyrir 
utan almennt eftirlit. Við beitingu þess ákvæðis þarf eftirlitsaðili að sýna fram á að þær aðgerðir 
sem innheimtan byggist á falli utan almenns eftiriits, að aðgerðimar hafi verið nauðsynlegar og 
að kostnaðurinn sé rétt afmarkaður. Gæta þarf að ýmsum grundvallarviðmiðum eins og 
meðalhófi o.fl. við innheimtu þjónustugjalda. FME hefur beitt þessari heimild í 7. gr. í auknum 
mæli eftir hrunið. Sem dæmi sendi FME öllum lánveitendum erlendra lána dreifibréf í sumar þar 
sem boðuð var innheimta umframkostnaðar sem stafaði af því að FME fékk erlenda sérfræðinga 
til að meta áhættu einstakra fyrirtækja af dómi Hæstaréttar frá 16. júní sl. Ekki kom fram í 
bréfinu um af hverju þetta félli ekki undir almennan eftirlitskostnað, hver yrði áætlaður 
kostnaður í heildina eða með hvaða hætti honum yrði skipt milli einstakra aðila. Þegar 
samráðsnefnd eftirlitsskyldra aðila kallaði eftir þvi að fá fund með FME vegna málsins var þeirri 
beiðni hafnað bréflega á þeim grunni að FME teldi slíkan umframkostnað ekki heyra undir þá 
nefnd. Annað dæmi sem má nefha er bréf sem FME sendi vátryggingafélögum nýverið þar sem 
boðuð er innheimta kostnaðar vegna sérstakrar ráðgjafanefndar sem eftirlitið kom á fót á þessu 
ári til að meta hæfi stjómarmanna í vátryggingafélögum. Vísað er til þess að verkefnið sé 
afmörkuð aðgerð af hálfu FME og þannig grunnur innheimtu skv. 7. gr. í samtölum SFF við 
aðildarfélög sín virðist almenn skoðun að mat á hæfi stjómarmanna eftirlitsskyldra aðila hljóti að 
vera hluti af almennu eftirliti.

Rétt er að undirstrika að beiting 7. gr, getur verið bæði eðlileg og sjálfsögð, s.s. þegar einhver 
sérstök aðgerð/vinna er í gangi gagnvart tilteknu fyrirtæki, hvort heldur það er að frumkvæði 
hins eftirlitsskylda aðila s.s, IRB mat á grunni Basel eða einhliða ákvörðun FME t.d. um að skipa 
sérfræðing með aðstöðu á starfsstöð eftirlitsskylds aðila á grunni 9. gr. laga um opinbert eftirlit, 
nr, 87/1998. Hér er hins vegar vandrataður meðalvegur og rétt að horfa einnig á þetta þegar ferli 
við innheimtu gjalda af eftirlitsskyldum aðilum er skoðað. Fyrirtækin sjálf eru í afar veikri stöðu 
til að andmæla sértækri gjaldtöku. í 8. gr. laga nr. 99/1999 segir að ef eftirlitsskyldur aðili er 
ósáttur við forsendur álags gjalds, hvort heldur á grunni 1. eða 7. gr., geti hann höfðað mál þar 
um fyrir dómstólum. Æði langsótt er að sjá að eftirlitsskyldur aðili muni leggja út í slíkar 
skylmingar við þann aðila sem hann þarf að geta átt í sem bestum samskiptum við vegna hins 
eiginlega fjármálaeftirlits. Af sömu ástæðu er einnig ólíklegt að eftirlitsskyldir aðilar muni taka 
slík mál fyrir Umboðsmann Alþingis, þótt sá möguleiki sé einnig opinn.

Niðurlag

Fjármálaeftirlitið þarf að vera í stakk búið til að sinna hlutverki sínu vel á sama tíma og stærð 
þess hlýtur að endurspegla stærð fjármálageirans í landinu. Sú mikla stækkun FME sem nú er 
ráðgerð skýtur nokkuð skökku við fjármálakerfi sem minnkað hefur um 80% frá bankahruni. 
Við þann rekstrarkostnað sem fram kemur í frumvarpinu bætast tekjur FME af sérstökum



kostnaði sem innheimtur er á grunni 7. gr. laga nr, 99/1999. Þannig er Ijóst að heildarkostnaður 
eftirlitsskyldra aðila vegna fjármálaeflirlits er mun hærri þessi árin en áætlun FME endurspeglar.

Mikilvægt væri ef tækist að ná sameiginlegum skilningi löggjafa, framkvæmdarvalds og 
eftirlitsskyldra aðila um hver sé eðlileg stærð FME til næstu ára. í þeim efnum er það jafhframt 
sérstakt áhyggjuefni ef verið er að ofmanna stoftiunina verulega nú um stundir og erfitt að sjá 
hvemig eigi að vinna sig til baka út úr því á næstu árum.

Loks er ástæða til að skoða heildstætt það ferli sem hefur verið við Hði frá stofnun FME í 
tengslum við bæði ákvörðun árlegs almenns rekstrarkostnaðar sem og samspilið milli almenns og 
sérstaks eftirlits á grunni 1. og 7. gr. laganr. 99/1999.

Virðmgarfyllst, 
f.h. Samtaka fj ármáiafyrirtækj a

Guðjón Rúnarsson, framkvæmdastjóri


