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Mál: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um Neytendastofu og talsmann 
neytenda, nr. 62/2005, með síðari breytingum (talsmaður neytenda o.fl.), 94. mál.

Samtök atvinnulífsins eru sammála efni þessa frumvarps og styðja að það verði að lögum.

Samtökin hafa um langa hríð talað fyrir breytingum á skipulagi eftirlits með atvinnulífinu þannig að 
það verði einfaldað en Neytendastofa er ein þeirra stofnana sem sendir eftirlitsmenn til að hafa eftirlit 
með tilteknum búnaði fyrirtækja. Samtökin hafa einnig kallað eftir því að leyfisveitingar fyrir allan 
almennan atvinnurekstur verði hjá einum aðila. Eins og nú háttar til þá eru fjölmargir aðilar sem sinna 
eftirliti og koma reglulega í heimsóknir til fyrirtækjanna og taka út mismunandi þætti. Óhjákvæmilegt 
er að verkefni eftirlitsaðila skarist og margir líta eftir sömu eða mjög svipuðum þáttum sem tengjast 
rekstri fyrirtækjanna. Kostnaður vegna eftirlitsins verður þannig mun meiri en hann þyrfti að vera. 
Vegna þess hve margir aðilar sinna eftirliti er mjög erfitt fyrir þá sem hafa hug á að stofna til nýrra 
fyrirtækja að átta sig á því hvernig best sé að snúa sér til að afla tilskilinna leyfa og undir hvaða aðila 
viðkomandi starfsemi geti átt.

Í nýlegu svari fjármála- og efnahagsráðherra á Alþingi við fyrirspurn má sjá upptalningu á helstu 
eftirlitsstofnunum með atvinnulífinu (142. löggjafarþing, 51. mál, þingskjal 130). Þar er þó ekki allt 
upp talið því enga umfjöllun er þar um heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga (10 sjálfstæð umdæmi) sem 
annast matvælaeftirlit og eftirlit með hollustuháttum og mengunarvörnum auk þess að veita smáum 
sem stórum aðilum starfsleyfi.

Annar þáttur eftirlitsstarfseminnar felst í svokölluðu markaðseftirliti með að tilteknar vörur á markaði 
uppfylli kröfur og séu merktar á tiltekinn hátt. Eins og nú háttar er fjölmörgum stofnunum falið að 
annast þetta markaðseftirlit. Þar má nefna Mannvirkjastofnun, Umhverfisstofnun, 10 
heilbrigðiseftirlitsumdæmi, Matvælastofnun, Vinnueftirlit og Neytendastofu. Oft eru þessar stofnanir 
að fylgjast með svipuðum vörum, skörun er mikil og margir sem skoða í sömu fyrirtækjunum.

Enginn vafi er á að unnt er að ná árangri við einföldun og hagræðingu í eftirlitsstarfseminni með því 
að stokka hana upp. Það getur leitt til sparnaðar í ríkisútgjöldum, minni kostnaðar fyrirtækjanna, 
einfaldari og gegnsærri stjórnsýslu án þess að slakað verði á efnislögum kröfum til atvinnurekstrarins. 
Sérstaklega er þetta mikilvægt gagnvart minni fyrirtækjum.

Samtök atvinnulífsins eru reiðubúin að vinna með stjórnvöldum að þessu mikilvæga verkefni til að 
auðvelda stofnun nýrra fyrirtækja, ýta undir samkeppni, fjölga störfum og bæta samkeppnishæfni 
atvinnulífsins.
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