
Ed. 265. Nefndarálit [118. mál]
um frv. til l. um viðauka við 1. nr. 111 9. okt. 1941, um eftirlit með opinberum
sjóðum.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hefur athugað og rætt frumvarpið og leggur til, að það verði samþykkt
með eftirtöldum

1. gr. orðist svo:
A eftir 6. gr. laganna koma tvær nýjar greinar, sem verða 7. og 8. gr., svo

hljóðandi:
a. (7. gr.). Nú óska forráðamenn sjóðs eða stofnunar, er hlotið hefur staðfestingu

forseta (áður konungs) á skipulagsskrá sinni, að fá leyfi til breytinga á skipu-
Iagsskrá, og getur þá forseti veitt staðfestingu á breytingunni, enda séu þau
ákvæði skipulagsskrár, er breyta skal, orðin verulega óhagkvæm vegna breyttra
aðstæðna eða viðhorfa.

því aðeins má heimila, að fjármunum sjóðs eða stofnunar verði ráðstafað
í öðru augnamiði en skipulagsskrá mælir fyrir um, að þær þarfir, sem með þeim
fjárframlögum skyldi leysa, séu horfnar eða fyrir þeim séð með öðrum hætti,
er geri fjárframlög samkvæmt ákvæðum skípulagsskár þýðingarlítil.

Gæta skal þess, þegar breyting er heimiluð á skipulagsskrá, að farið sé svo
nærri óskum stofnenda hennar sem hinar breyttu aðstæður leyfa.

b. (8. gr.). Nú óska forráðamenn sjóðs að fá skipulagsskrá hans breytt (sbr. 7. gr.),
og skal þá bera breytingarnar undir eftirlitsmenn opinberra sjóða.

A árinu 1952 skulu eftirlitsmenn opinberra sjóða gera skrá yfir alla þá
sjóði, er þeir telja, að eðlilegt sé að breyta skipulagsskrá fyrir samkvæmt 7.
gr. þessara laga, og senda hana ásamt tillögum sínum til þess ráðuneytis, sem
yfirstjórn sjóðsins heyrir undir. Skal þá það ráðuneyti í samráði við forráða-
menn sjóðanna, sem um ræðir, taka til athugunar, hvort og hvernig breyta skuli
skipulagsskrá hvers einstaks sjóðs, og gera tillögu um það til dómsmálaráðu-
neytisins.

Allar breytingar á skipulagsskrá sjóða eftir lögum þessum skulu stað-
festar af dómsmálaráðherra í umboði forseta íslands.

BREYTINGUM:

Alþingi, 23. nóv. 1951.

Rannveig Þorsteinsdóttir, Lárus Jóhannesson,
form. fundaskr.
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