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Frá Samráðsnefnd eftirlitsskyldra aðila

Nefndin hefur átt tvo fundi með FME vegna áætlunar fyrir 2017 og til næstu 5 ára, þann 30. 
mars annars vegar og 27. maí hins vegar. Vert er að þakka fyrir vel unnin og greinargóð gögn 
af hálfu eftirlitsins sem afhent hafa verið nefndinni og sýna forsendur að baki áætlunar.

í upphafi er rétt að vísa í umsögn nefndarinnar frá í fyrra, þar sem fram kom á 
kynningarfundum með FME að í rekstraráætlun fyrir 2016 sé komin fram sú samfella sem að 
hafi verið stefnt. Rekstur sé kominn í fastar skorður og umfang næstu ára verði það sama.

Nú ári síðar er boðað að eftirlitsgjöld til FME hækki um meira en 30% eða rúmar 500 m.kr. 
Nefndin hefur áhyggjur af aukinni byrði á eftirlitsskylda aðila og telur þá miklu hækkun sem 
kynnt er af hálfu eftirlitsins óásættanlega. Má þá nefna að eftirlitsgjald sumra greina eins og 
vátryggingafélaga eru að hækka milli ára um 55%. Miklar sveiflur í eftirlitsgjöldum sem blasa 
við ef þessi áætlun verður samþykkt eru til þess fallnar að koma illa við fyrirtæki. Til 
framtíðar er mikilvægt að hafa minni sveiflur í eftirlitsgjöldum. Að þessu sögðu er þó rétt að 
vekja athygli á því að þessa miklu hækkun eftirlitsgjalds má að hluta til rekja til þess að FME 
hefur gengið á varasjóð sem nefndin hefur gagnrýnt undanfarin ár fyrir að vera orðinn of 
stór.

Það gefur auga leið að við þetta miklar hækkanir verður ekki unað. í nokkur ár hefur það 
verið skoðun samráðsnefndar að tækifæri séu til staðar til að draga úr kostnaði. Umfang 
þeirra markaða sem eru háðir eftirliti hefur ekki vaxið undanfarin ár heldur dregist 
umtalsvert saman. Af hálfu eftirlitsins hafa verið áherslur um áhættumiðað eftirlit, bætt 
tölvukerfi, skilvirkari innri ferla, rafræn skýrsluskil, minnkandi starfsmannaveltu og aukið 
þekkingarstig og fleira sem eflt hefur stofnunina verulega. Samráðsnefnd tekur undir að allt 
hefur þetta bætt starfsemi FME til mikilla muna og hefur nefndin ekki staðið í vegi fyrir þeirri 
þróun á annan hátt en þann að margt af þessu var kynnt sem liður í framtíðar hagræðingu og 
á endanum sparnaði. Þetta hefur ekki gengið eftir og nú er boðuð hækkun eftirlitsgjalda upp 
á rúmar 500 m.kr. á milli ára. Það er með öllu óásættanlegt. Fyrir utan hækkun gjaldanna þá 
er Ijóst að þessi þróun hefur leitt af sér aukinn kostnað eftirlitsskyldra aðila við að mæta 
þessu aukna eftirliti. Því hefur áður verið lýst að eftirlitið hefur vaxið mjög að gæðum og er 
það vel. En það er ekki sjálfgefið að samfara auknum gæðum fylgi aukinn kostnaður, þvert á 
móti hefur það oft verið kynnt sem liður í lengri tíma hagræðingu. Þess sjást ekki merki í 
þessari áætlun nema síður sé.

Til viðbótar þessari þróun hafa eftirlitsskyldir aðilar tekið á sig gríðarlega aukna skattbyrði 
undanfarin ár sem ekki virðist á nokkurn hátt draga úr þessari þróun. Því hefur áður verið 
velt upp hvort það kunni að vera að FME sé að taka á sig í auknum mæli verkefni sem með 
réttu ættu ekki að vera þar heldur innan ráðuneytanna.
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Athygli vekur umfang stoðsviða sem eru í fjölda nærri helmingur stöðugilda FME, eða 54 af 
117. Hér þarf að staldra við, meta æskilegt umfang og gera ráðstafanir til hagræðingar.

Það er orðin aðkallandi umræða að taka hvenær eftirlit telst nægjanlegt því án þeirrar 
umræðu óttast nefndarmenn að þróunin haldi áfram á þessari braut án þess að Ijóst sé að 
með þeim vexti sé eftirlit í raun og sann að batna og jafnvel þó það teldist stöðugt vera að 
batna þá er nauðsynlegt fyrir lítinn markað sem okkar að ræða hvenær nóg sé að gert. í 
þessu samhengi dugar ekki að vísa til þróunar erlendis um stöðugt aukið eftirlit og kostnað 
því samfara. Umræðan þar er einmitt sú sama þ.e. að of langt hafi verið gengið.

Fyrir hönd samráðsnefndar eftirlitsskyldra aðila sem í eru: íris Björnsdóttir, Jónína 
Lárusdóttir, María Sólbergsdóttir og Þórey Þórðardóttir auk undirritaðs.

Virðingarfyllst,
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