
Ed. 455. Nefndarálit
um frv. til laga um eftirlit með sparisjóðum.

Frá meiri hluta fjárhagsnefndar.

Nefndin klofnaði um málið. Minni hlutinn (JónÞ) vill fella frv. Meiri hlut- 
inn vill samþykkja það með lítilli breytingu. Meiri hlutinn sneri sér til fjár- 
málaráðuneytisins með ósk um að fá þaðan skýrslu um störf eftirlitsmanns- 
ins, og að fá að láni skýrslur þær um banka og sparisjóði, er hann kynni að 
hafa sent ráðuneytinu. Sömuleiðis var Landsbankanum og Útvegsbankanum 
skrifað og beðið um skýrslu þaðan um störf hans og kaup fyrr og síðar.

Fjármálaráðuneytið svaraði nefndinni ekki bréflega, en sendi í stað þess 
skjalapakka, og voru i honum m. a. nokkur bréf, sem eftirlitsmaðurinn hafði 
sent ráðunéytinu út af reglugerðum nokkurra sparisjóða. En bréf þau báru með 
sér, að þá vinnu, sem lá í þessum bréfum, hefði stjórnarráðið auðveldlega get- 
að innt af hendi.

Af þessu óbeina svari stjórnarráðsins er tæplega hægt að draga aðra á- 
lyktun en þá, að það hafi ekki milli handa nein gögn, er sýni nokkur nauðsyn- 
leg vinnubrögð af hálfu þessa starfsmanns.

Bankarnir svöruðu báðir fyrir sitt leyti, og verða bréf þau látin fylgja hér 
með. Sýna þau alveg ótvírætt, að bankarnir hafa enga þörf fyrir starf eftir- 
litsmannsins og vilja vera lausir við kostnaðinn. .

Meiri hluti nefndarinnar leggur til, að frv. verði samþykkt rneð eftirfarandi

BREYTINGU.

Tveir síðustu málsliðir 1. gr. falh niður.

Alþingi, 24. apríl 1933.
Ingvar Pálmason, Jónas Jónsson, 

form. fundaskr., frsm.



Fyígisbjal I.

ÚTVEGSBANKI ÍSLANDS h /f. .
Reykjavik, 30. marz 1933. 

Sem svar við fyrirspurnum yðar til bankans frá 14. þ. m. vill bankinn gefa 
yður eftirfarandi upplýsingar:
1. Eftirlitsmaður lagði mikla vinnu í eftirlitið i október, nóvember og desem- 

ber 1931 og jan. 1932. Hann tók og þátt í bráðabirgðamati á hag bankans i 
febrúar 1932 og athugaði útibú bankans á Seyðisfirði síðastliðið haust.

2. Það virðist ekki mögulegt að gera kröfu til þess, að eftirhtsmaður sé hve- 
nær sem er viðbúinn að gefa slika skýrslu.

3. Það verður að líta svo á, að shkt eftirlit, sem að dæmi nágrannaþjóðanna 
hefir verið lögboðið hér á landi, eigi að vera til þess að auka öryggi.

4. Á fundi fulltrúaráðs bankans 15. október 1930 var samþykkt að tilkynna 
fjármálaráðherra, að fulltrúaráðið óski eftir, að bankinn verði undanþeg- 
inn þeirri kvöð að greiða hluta af launum eftirlitsmanns með bönkum og 
sparisjóðum, enda teíji bankinn sig ekki skyldan til slíkrar greiðslu.

5. Bankinn (Islandsbanki) hefir greitt kr. 35871,14, Útvegsbankinn ekkert.

Virðingarfyllst,

Útvegsbanki íslands h /f.

Jón ólafsson. E. Kvaran.

Til herra alþingism. Jónasar Jónssonar,
Reykjavik.

, Fylgiskjal n.

LANDSBANKI ISLANDS.
Reykjavik, 4. april 1933.

Sem svar við bíéfi meiri hluta fjárhagsnefndar efri deildar Alþingis, dags. 
21. f. m., tilkynnist hér með, að bankaráð Landsbankans samþykkti með sam- 
hljóða atkvæðum að svara bréfinu með tilvísun til fundarsamþykktar, sem 
það gerði um sama mál %0 1930, „þar sem engin breyting hefir orðið síðan um 
starf eftirlitsmannsins með bönkum og sparisjóðum í Landsbankanum“ . — 
Samþykktin %0 1930 er svo hljóðandi:

„Undir því skipulagi, sem komið er á stjórn Landsbankans og endur- 
skoðun með lögum nr. 10 1928, um Landsbanka íslands, telur banka-
ráðið ástæðulaust, að eftirlitsmaður banka og sparisjóða hafi nokkurt eftir- 
lit með Landsbankanum, svo og að bankinn endurgreiði ríkissjóði nokkuð 
af launum eftirlitsmannsins.



Nú með því að bankaráðinu er ekki kunnugt um, að eftirlitsmaðurinn 
hafi nokkurt eftirlit rækt í Landsbankanum 2—3 síðustu árin, hefir það 
ástæðu til að ætla, að eftirlit hans þar sé óþarft, og þvi leyfir bankaráðið 
sér að leggja það til við fjármálaráðherrann, að hann hlutist til um, að sú 
breyting verði gerð á lögum nr. 48 2% 1923, um eftirlitsmann með bönk- 
um og sparisjóðum, að Landsbankinn sé þar undanskilinn, nema gera megi 
það með reglugerð í skjóli 2. gr. laganna, og verði það þá gert“ .
Með þessu má telja, að efni bréfsins sé svarað, en þó skal það ennfremur 

upplýst, að sá hluti af launum eftirlitsmannsins, sem Landsbankinn hefir greitt 
1930, nam kr. 9030,93.

Virðingarfyllst 

Bankaráð Landsbanka íslands.

Jón Árnason.

Til fjárhagsnefndar efri deildar Alþingis.


