
Nd. 538. Breytingartillögur

við frv. til laga um Kreppulánasjóð.

F rá  kreppunefnd.

1. Við 2. gr. Greinin falli niður.
2. Við 3. gr. Fyrir orðin „í 1. og 2. gr.“ i síðustu málsgr. komi: i 1. gr.
3. Við 5. gr. 1. Orðin „og hafi gert það undanfarin þrjú  ár“ falli burt.
4. Við 5. gr. 2. Aftan við liðinn bætist: samhliða öðrum tekjuvonum.
5. Við 5. gr. 5. Fyrir „13. gr.“ komi: 12. gr.
6. Við 6. gr. Síðari málsgr. orðist svo:

Sýslunefnd ákveður, hver skuli vera þókmm til nefndarm anna fyrir 
störf þeirra. Skal greiða til hvers 5 kr. á dag upp í dagkaup og ferða- 
kostnað úr Kreppulánasjóði, en sýslusjóður skal greiða þann kostnað, er 
verður fram  yfir það.

7. Við 7. gr. 2. lið. Niðurlag liðarins orðist svo: afborgunarskilmála, greiðslu- 
k jör o. fl.

8. Við 7. gr. 7. Aftan við liðinn bætist: og um hlunnindi.
9. Við 8. gr. Aftan við greinina Jjætist: Sé ekki lýst öllum þeim kröfum, sem

taldar eru fram  samkvæmt 6. gr. 2. lið, skal sjóðstjórnin sannprófa, hvort
fram talið er rétt.

10. Við 11. gr. Fyrir „10. gr.“ komi: 9. gr.
11. Við 12. gr. Fyrir „11. gr.“ komi: 10. gr.
12. Við 14. gr. Greinin orðist svo:

Þegar eftir að sam ningur er staðfestur skal sjóðstjórnin ganga frá láns- 
skjölum og sjá um, að formlega sé gengið frá öllu því, sem samningurinn 
kveður á um.

13. Við 17. gr. Fyrir orðin „Hann m á heldur ekki selja eignir sinar, um fram  
venjulega afurðasölu“ komi: Hann má heldur ekki selja né veðsetja eignir 
sínar um fram  venjulega afurðasölu og til tryggingar rekstrarlánum .

14. Við 18. gr. Aftan við greinina bætist: Tímabilið frá þvi að skuldarinnköllun 
er útgefin og þangað til samningsum leitunum er lokið telst ekki með fyrn- 
ingartím a skuldar, víxilréttar né neinna réttaraðgerða.

15. Við 19. gr. Þriðja málsgrein orðist svo:
E nnfrem ur skal það áskilið, að ef lántakandi breytir uni atvinnuveg, 

þá sé sjóðstjórninni heimilt að segja láninu upp.
16. Við 25. gr. Greinin falli niður.

Greinatala breytist samkvæmt atkvæðagreiðslu.


