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I. Inngangur.

Minnisblað þetta er ritað vegna innsendra umsagna við frumvarp til laga um breytingu á lögum um 
Neytendastofu og fleiri lögum (stjórnsýsla neytendamála), þskj. 418 -  344. mál sem unnið var í 
atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu.

Í frumvarpinu eru gerðar tillögur til breytinga á lögum um Neytendastofu, nr. 62/2005, lögum um 
Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, nr. 137/2019, og lögum sem Neytendastofa annast framkvæmd á, á 
sviði vöruöryggismála, opinberrar markaðsgæslu og mælifræði.

Efnahags- og viðskiptanefnd bárust umsagnir um frumvarpið frá Hagsmunasamtökum heimilanna, 
Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, Neytendastofu, Neytendasamtökunum, Póst- og fjarskiptastofnun, 
Samtökum verslunar og þjónustu og Viðskiptaráði Íslands.

Í minnisblaðinu er farið yfir nokkrar athugasemdir sem gerðar hafa verið við frumvarpið við þinglega 
meðferð þess og viðbrögð ráðuneytisins við þeim athugasemdum. Til einföldunar verður 
umfjölluninni skipt niður eftir greinarnúmerum frumvarpsins.

II. Breytingartillögur.

Ráðuneytið leggur til að eftirfarandi breytingar verði gerðar á frumvarpinu vegna athugasemda sem 
bárust frá umsagnaraðilum við þinglega meðferð þess.

21. gr.

Ákvæði 21. gr. orðist svo:

Lög þessi öðlast gildi 1. september 2021.

III. Umsagnir og afstaða atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins.

21. gr.

Neytendastofa leggur til að lögin taki í fyrsta lagi gildi 1. október 2021 þar sem skammur tími sé til 
stefnu vegna tilfærslu verkefna og stöðugilda ásamt faggildingu kvörðunarþjónustu sem á sér stað í 
maí 2021.

Póst- og fjarskiptastofnun telur þörf á að gera breytingu á gildistöku laganna. Fyrirséð sé að taka 
muni lengri tíma að undirbúa flutning verkefnanna. Er því lagt til að gildistaka verði í fyrsta lagi 1. 
október 2021.

Afstaða ráðuneytisins.
Ráðuneytið tekur undir athugasemdir stofnananna og leggur til að gildistökuákvæðinu verði breytt. 

Almennar athugasemdir.

Efnahags- og viðskiptanefnd
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti
23.02.2021
ANR20070344
04.01.10

151. lgþ. FIN - Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 62/2005, um 
Neytendastofu, o.fl. lögum (endurskoðun stjórnsýslu neytendamála).



Póst- og fjarskiptastofnun telur æskilegt að stjórnarmálefnið rafræn auðkenning og traustþjónusta 
fyrir rafræn viðskipti verði fært til samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytis í forsetaúrskurði um 
skiptingu stjórnarmálefna. Sé ekki vilji til þess telur stofnunin að breyta þurfi lögum um rafræna 
auðkenningu og traustþjónustu fyrir rafræn viðskipti nr. 55/2019 til að tryggja sjálfstæði 
stofnunarinnar gagnvart atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti. Þá telur stofnunin æskilegt að lög um 
Póst- og fjarskiptastofnun nr. 69/2003 endurspegli breytt verkefnasvið stofnunarinnar.

Póst- og fjarskiptastofnun telur einnig að forsenda þess að eftirlit með traustþjónustu og rafrænni 
auðkenningu takist vel til sé að fjármögnun verkefnisins sé tryggð með varanlegum hætti.

Þá bendir Póst- og fjarskiptastofnun á að ekki hafi verið haft samráð við stofnunina við vinnslu 
frumvarpsins.

Afstaða ráðuneytisins.
Ráðuneytið bendir á að stefnt er að því að stjórnarmálefnið rafræn auðkenning og traustþjónusta fyrir 
rafræn viðskipti verði fært til samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins samhliða færslu verkefnanna 
til Póst- og fjarskiptastofnunar og var því ekki talin þörf á að leggja til frekari breytingar á lögum um 
rafræna auðkenningu og traustþjónustu fyrir rafræn viðskipti nr. 55/2019.

Ráðuneytið tekur undir ábendingar Póst- og fjarskiptastofnunar um að æskilegt sé að lög um 
starfsemi stofnunarinnar endurspegli breytt verkefnasvið. Í því samhengi bendir ráðuneytið á að 
umhverfis- og samgöngunefnd hefur til umfjöllunar frumvarp til laga um Fjarskiptastofu, þskj. 852 -  
506 mál, sem ætlað er að leysa a f  hólmi lög um Póst- og fjarskiptastofnun nr. 69/2003. Unnt er að 
gera viðeigandi breytingar á 2. gr. frumvarpsins eða eftir atvikum 3. gr. laga um Póst- og 
fjarskiptastofnun nr. 69/2003.

Í frumvarpi til laga um rafræna auðkenningu og traustþjónustu fyrir rafræn viðskipti nr. 55/2019 
kemur fram að ætla megi að aukin verkefni og eftirlit Neytendastofu muni hafa í för með sér kostnað 
sem nemi tveimur stöðugildum tímabundið til að aðlagast kröfum laganna. Áætlað var að sú viðbót 
ásamt föstum kostnaði yrði 11 milljón krónur á árinu 2019 og 21 milljón krónur á ári fyrir árin 2020 -  
2021 sem yrði endurskoðað að þremur árum liðnum. Ráðuneytið bendir á að boðuð endurskoðun á 
fjárþörf verkefnanna stendur yfir og er fyrirséð að henni ljúki innan skamms.

Ráðuneytið bendir á að við vinnslu frumvarpsins hafði samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið 
samráð við Póst- og fjarskiptastofnun um frumvarpið.

Neytendastofa telur vanta skýra framtíðarsýn í neytendamálum og kalla eftir úttekt á starfsemi 
stofnunarinnar fyrir flutning verkefnanna.

Neytendasamtökin hvetja til þess að gerð verði úttekt á kostnaði og fyrirkomulagi neytendamála á 
hinum Norðurlöndunum og kalla eftir heildstæðri stefnu í neytendamálum til framtíðar.

Afstaða ráðuneytisins.
Ráðuneytið bendir á að fenginn hefur verið utanaðkomandi ráðgjafi til að annast 
sviðsmyndagreiningu fyrir verkefni á Neytendaréttarsviði Neytendastofu. Stefnt er að heildstæðri 
endurskipulagningu á verkefnunum þegar greiningin liggur fyrir.


