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Efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis.

Reykjavík, 9. mars 2015.

Athugasemdir við frumvarp til laga um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002.

Ég undirritaður óska eftir að gera athugasemdir við frumvarp til laga um 
fjármálafyrirtæki nr. 161/202 með síðari breytingum. Hugrenningar mínar eru skrifaðar 
af gefnu tilefni, hverning ég sem borgari og neytandi hef upplifað stjórnvisku íslenskra 
stjórnmálamanna síðustu ár. Af mörgu er að taka, en nokkur mál standa upp úr, er 
tengjast fjármálastarfsemi nokkura fjármálafyrirtækja.

Frumvarpið er lagt fyrir Alþingi á 144. löggjafarþingi 2014-2015. í frumvarpingu kemur 
orðið Fjármálaeftirlit 198 sinnum fyrir. í mínum huga nægir það ekki til að skapa traust á 
Fjármálaeftirlitinu. Eins og menn vita þarf að vinna sér traust og vera trúverðugt í alla 
staði.

Það traust og gott orðspor hefur Fjármálaeftirlitið ekki. Nægir þar að nefna hvað Lýsing 
hefur komist upp með, að láta viðskiptamenn með sömu lánaskilmála fara fyrir dómstóla 
til að sækja rétt sinn.

Eins og flestir vita voru lánin ólögleg. Það sem mér svíður mest í allri þeirri baráttu, sem 
ég hef verið í við Lýsingu hvöttu starfsmenn Fjármálaeftirlitsins síendurtekið mig og 
hundruði annara aðila að leita til dómstóla. Er það hlutverk Fjármálaeftirlitsins að vísa 
fólki til dómstóla ef það þarf að verja réttindi sín? Hve langt getur fjármálafyrirtæki 
gengið gegn neytendum án afskipta Fjármálaeftirlitsins?

Ég tel að afturköllun á starfsleyfi Lýsingar hafi átt að verða í jafn alvarlegri framkomu 
Lýsingar gegn þúsunda viðskiptamanna.

Eftirlitsaðili þarf að hafa beittara vopn um starfsleyfissviptinu fjármálafyrirtækis en 
fyrirhugað frumvarp gerir ráð fyrir. Öll önnur fjármálafyrirtæki endurreiknuðu 
sambærileg lán eftir að Hæstaréttardómar lágu fyrir.

Ég hef miklar áhyggjur af starfsemi tveggja fyrirtækja, annarsvegar Landsvirkjun í eigu 
landsmanna allra. Hlutverk Landsvirkjunar og Landsnets er að virkja orku á ýmsan hátt 
og leggja loftlínur og jarðstrengi, þar sem við á. Einnig sér Landsvirkjun um samninga 
við erlenda stóryðjuaðila.
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í nokkur ár hef ég skoðað rafmagnsmál á íslandi og tel að ekki sé hægt að halda áfram á 
sömu braut. Að virkja fyrir stóryðju og láta óbreyttan neytanda greiða niður ruglið svo 
áratugum skiptir.

Landsvirkjun er meðal annars fjármálafyrirtæki, sem skuldsetur eigendur sína hættulega 
mikið. Skuldir hennar eru að lágmarki 350.000.000 milljarðar. Ég veit ekki hvað 
Landsnet skuldar. Tekjur af rafmagnsölu til stóryðju eru 42.000.000 milljarðar á ári. 
Skuldir Landsvirkjunar eru of miklar miðað við tekjur. Er hægt að halda áfram að 
skuldsetja almenning, láta venjulega neytendur greiða niður rafmagn, einkum þá er hita 
hús á köldum svæðum. Það gengur ekki lengur.

Við afnám gjaldeyrishafta getur gengi krónunnar fallið og aukast skuldir Landsvirkjunar 
umtalsvert og verða líklega óviðráðanlegar.

Sömu sögu er hægt að segja af Orkuveitu Reykjavíkur, þjónustufyrirtæki, 
orkuframleiðandi og fjármálafyrirtæki, er veltir háum fjárhæðum. Norðurál greiðir 
5.000.000 milljarða árið 2009 fyrir rafmagn, en heildarinnkoma rafmagnsölu OR er
13.820.287.000 milljarðar. Norðurál notar 80% af rafmagninu. OR skuldar 200.000.000 
milljarða.

Þarna er ofurskuldsett fyrirtæki að mestu í eigu Reykvíkinga í umdeildum 
virkjunarframkvæmdum og ekkert má út af bregða að skuldir og ábyrgðir falli á 
borgarbúa. Niðurgreiðsla almennings til stóryðju að óbreyttu verður kærð til ESA fyrr en 
seinna. Tekjur af rafmagnsölu til stóryðju eru of litlar miðað við tilkostnað.

Ekki veit ég hvemig eftirliti er háttað á þessum tveimur umdeildu orkufyrirtækjum, er 
hugsanlega geta valdið íbúum stórfelldu tjóni vegna of lágs rafmagnsverðs til stóryðju til 
langs tíma og gengisáhættu. Ekki bætir heldur skattfrelsi erlendu stórfyrirtækjanna til 13 
ára.

Ég hef líst skoðun minni á Fjármálaeftirliti og gagnleysi þeirrar stofnunnar við eftirlit og 
aðhald fjármálafyrirtækja, er brjóta lög og reglur, einnig siðferðisviðmið eins og einn 
starfsmaður Hæstaréttar komst að orði í mín eyru.

í frumvarpinu er lagt til að skýrt verði kveðið á um að stjórn fjármálafyrirtækja skuli 
bera heildarábyrgð á starfsemi fjármálafyrirtækis (bls. 28).

Spillingin er stórfelld á íslandi og líklega hvergi eins stórbrotin og í lífeyriskerfinu. Þar 
eru fjármálafyrirtæki starfandi í frjálsa kerfínu, sem engu hafa skilað eigendum sínum.
Ég þekki best eigin lífeyrisgreiðslur, en þær eru smánarlegar eftir að hafa greitt í sjóði í 
45 ár. Stjómmálamenn, atvinnurekendur og verkalýðsforkólfar hafa rekið þessa sjóði 
með eigin hagsmuni fyrst og fremst.



Dæmi: Stjórnmálamaðurinn vill láta lífeyrissjóði kaupa Landsvirkjun.
Dæmi: Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda var að hugsa um hvort gott væri að kaupa í 
framkvæmdum á Hellisheiði.
Dæmi: Gildi kaupir á Bakka fyrir 2.500.000 milljarða, eyðir peningum fátæks fólks í stað 
þess að byggja íbúðir eða hjúkrunarheimili.

Miklum verðmætum hefur verið sóað í gagnslausar fjárfestingar af þeirri einföldu ástæðu 
að varðhundar hvers lífeyrissjóðs eru ekki til staðar að gæta sjóðsins. Hálauna starfsmenn 
og stjómarmenn, sem hafa kannski ekki beina hagsmuni að sjóðnum gangi vel, þar sem 
þeir borga oft ekki í viðkomandi sjóð sjálfir.

Þeir tveir sjóðir sem ég fæ eftirlaunagreiðslur frá eru Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda og 
Sameinaði lífeyrissjóðurinn.
Dæmi um árslaun stjórnarformanns Söfnunarsjóðsins: 2012 kr. 1.200.000 og 2013 kr.
1.873.000 - hækkun milli ára kr. 353.000. 12 fundir á ári gera kr. 156.000 á fund. 
Stjórnarformaður sjóðsins er Guðmundur Ámason, ráðuneytisstjóri, rekstrarkostnaður 
sjóðsins er 173.000.000 milljónir árið 2013.
Laun stjórnarformanns Sameinaða lífeyrissjóðsins: 2012 kr. 1.089.000 og 2013 kr.
1.386.000 -  hækkun milli ára kr. 297.000. Miðað við ef það eru 12 fundir á ári, kr.
115.000 á fund. Stjórnarformaður sjóðsins er Þorbjörn Guðmundsson formaður 
Samiðnar. Rekstrarkostnaður árið 2013 er 190.000.000 milljónir.

Sjálfur fæ ég kr. 80.000 á mánuði í eftirlaunagreiðslur eftir 47 ára vinnu, hækkun milli 
ára skv. neysluverðsvísitölu 2,7% ca. kr. 2.000 milli ára, og voru einu laun mín frá 65 ára 
til 67 ára, en hjá stjómarformönnum sjóðanna er þetta aukabúgrein.

Ég lít á þessa sjóði eins og gatasigti, sem ekki skila eigendum sínum það sem þeim ber 
eftir allt stritið. Ekki þarf að hafa mörg orð um opinberu sjóðina. Þeir geta greitt 
eigendum sínum vænar fúlgur við starfslok. Það er auðvitað gott, en gert með skattfé allra 
landsmanna. Jafnræðisregla stjórnarskrár á að gilda um eftirlaun. Allir heiðarlegir menn 
er starfað hafa á þingi ættu að viðurkenna sjálftöku lífeyrisréttinda opinberra starfsmanna 
og leiðrétta hjá þeim er minnst hafa.

Framtíðin í lífeyrismálum ætti að vera 1 -  3 sjóðir, þar sem allir greiða jafnt og hefja töku 
lífeyris 67 ára, engar skerðingar. Ákvörðun stjómmálamanna, sem hafa tryggt sér góða 
stöðu í lífeyrismálum og eru með öll tromp á hendi.
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Starfsfólki Fjármálaeftirlitsins er ekki treystandi eins og reksturinn þar er í dag. Sá er 
fóðrar hundinn er oftast besti vinur hundsins. Reksturinn kostar 2.000.000 milljónir 
kostað af fjármálafyrirtækjunum. Ósýnilegt starfsfólk í óhugnanlegum tumi að gæta 
hagsmuna landsmanna allra. Nei, það gerist ekki, er ég nú þar að hugsa um reynslu mína 
af þjóðarskömminni Fjármálaeftirlitinu. Fjármálaeftirlit á að þjóna heildarhagsmunum, 
ekki örfáum sperrileggjum á bónusum með eitt markmið, að gera út á lífeyrissjóði og 
almenning, sem ekki hefur og fær aldrei réttar upplýsingar um fjármál.

Verðtryggð lán eru eðlileg með íslenska krónu. Það ætti að setja í lög hámarksvexti 
2 1/2% og verðbólga yfir 4% á ári er á kostnað lánadrottna. Aðhald fyrir 
fjármálafyrirtækin minnkar líkur á bóluumhverfi. Breytilega vexti á samningstíma ætti að 
banna.

Lög um neytendavernd gagnvart fjármálafyrirtækjum þarf að bæta, ekki eitt stórt plat 
eins og íslendinga er siður.

Allir landsmenn, sem eru á lágmarkslaunum eða neðar en viðmið Hagstofunnar segir til 
um framfærslu, ættu að eiga sjálfkrafa rétt á gjafsókn, telji þeir á sér brotið.

Virðingarfyllst,

Rúnar Lárusson, 
Haukdælabraut 96, 
113 Reykjavík.

ci_A U - '- v '?


