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Fjárhagsnefnd  liefir ræ tt þetla frv. við f já rm álaráðherra ,  bankastjóra  
Landsbankans og Útvegsbankans og skrifs tofustjóra  gjaldevrisnefndar, og hafa  
1 nefndarn ianna (AÁ, GSv, Sigf.í og OTh) orðið á eitt sáttir  uni að leggja til, 
að iitvegsinönmiin skuli heiniill frjáls ráðs tö funarré ttu r  á þeini erlendum  gjald- 
eyri, sem fæst fyrir  útflutningsvöru þeirra, að því leyti sem þeir þurfa  liann 
iil greiðslu á kohim, oliu og salti til útgerðar sinnar, að þvi tilskildu, að þeir 
séu sjálfir innfly tjendur vörm inar og geri bönkunum  og gjaldeyrisnefnd grein 
fyrir nolkun gjaldeyrisins. E ru  að vísu sum ir nefndarm enn þeirrar  skoðunar, 
að rétt Iiefði verið að liafa heimildina rýmri, eins og frv. gerir ráð fyrir, en um 
það iiefir ekki náðst samkomulag, enda telja liankar og gjaldeyrisnefnd, að all- 
mikil vandkvæði niyndu á f ram kvæ m d lagaima, ef að þvi ráði yrði hnigið.

Einn nefndarnianna (St.ISt) telur, að eftir a tvikum  fullnægi gildandi ákvæði 
þörfinni, en á lílur liinsvegar, að lireyting sú, er meiri lil. n. m ælir með, geti 
valdið örðugleikum í fram kvæm dinni, og vill því ekki, að frv. nái f ram  að 
ganga.

F ram angre ind ir  1 nefndarm enn leggja þvi til, að frv. verði samþ. með 
eftirfarandi

Fyrsta  málsgr. orðist þannig:
LandsJianki íslands og Útvegsbanki Islands liafa einkarétt til þess að verzla 

með erlendan gjaldeyri. Ló skal útgerðarniöniuim  heimilt að ráðstafa þeim er- 
lendum gjaldeyri, sem fæst fyrir  útfhitningsvöru þeirra, að því leyti sem þeir 
þurfa  hann til greiðslu á kolum, oliu og salti til ú tgerðar sinnar, enda séu þeir 
sjálfir innflytjendur vörunnar og geri hönkuni og gjaldeyrisnefnd grein fyrir 
notkun gjaldeyris í þessu skyni.

F rá  fjárhagsnefnd.
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