
Nd. 608. Breytingartillögur [177. mál]
við frv. til I. um breyt. á lögum nr. 10 frá 15. apríl 1928, um Landsbanka Íslands.

Frá meiri hl. fjárhagsnefndar.

1. Við 2. gr. Við greinina bætist: að undanteknum lánum þeim, er ræðir um í
lögum nr. 1031. maí 1927, svo og lánum þeim, er koma kunna í stað þessara lána.

2. Við 9. gr. Greinin orðist svo:
Í stað orðanna "Bankaráð og framkvæmdarstjórar bera ábyrgð" í 12. gr.,

sem verður 14. gr., komi: Stjórn seðlabankans ber ábyrgð.
3. Við 11. gr. Orðin "sbr. 7. tl. 17. gr." falli niður.
4. Við 12. gr. Framan við greinina komi: 14.
5. Við 13. gr. Í stað ,,14. gr." komi: 12. gr.
6. Við 14. gr. Greinin falli niður, og breytist greinatala frv. og laganna sam-

kvæmt því.
7. Við 15. gr. Við greinina bætist:

Við sömu grein bætist ný málsgrein, þannig:
Ráðherra úrskurðar reikninga bankans.

8. Við 16. gr. Við greinina bætist tvær málsgreinar, þannig:
Í stað orðsins "sparisjóðsstörf" í 6. tölul. 28. gr. (31. gr.) komi: bankastörf.
Tilvísun 30. gr. (33. gr.) verði í 24.-26. gr.

9. Við 18. gr. Í stað orðanna "Bankaráðsmenn skulu allir vera búsettir í Reykja-
vík" komi: Bankaráðsmenn eða varamenn þeirra skulu vera búsettir í Reykjavík.

10. Við 23. gr. Á eftir 3. tölul. komi nýr tölul., þannig:
Tilvísun í 44. gr. í staflið I. verði í 41. gr.

11. Við 25. gr. Við greinina bætist:
Í stað tilvísunar 46. gr. (er verður 43. gr.) í 43. gr. komi tilvísun i 40. gr.

12. Við 28. gr. Greinin falli niður.
13. Við 29. gr. Greinin orðist svo:

VII. kafli laganna (62.--69. gr.) falli niður.
14. Á eftir 30. gr. komi svo hljóðandi

Ákvæði til bráðabirgða:
Ákvæði 7. gr. laganna gangi í gildi, þegar Alþingi ákveður. Þangað til getur

ráðherra veitt bankanum undanþágu frá ákvæðum e-liðs 9. gr. laganna um, að bank-
inn skuli draga erlendar skuldir frá innstæðu þeirri, sem telst til gullforða, svo
og því ákvæði, að erlendar innstæður megi ekki fara fram úr % alls gullforðans.

Við gildistöku laga þessara fellur niður umboð núverandi bankaráðsmanna.
Starfstímabil bankaráðsmanna og varamanna, sem kosnir eru af Alþingi í fyrsta
sinn eftir samþykkt þessara laga, skal vera til ársloka 1961. Starfstímabil formanns
og varaformanns, sem ríkisstjórnin skipar í fyrsta sinn samkv. lögum þessum, CI'

til ársloka 1962. Hið nýkjörna bankaráð skal hlutast til um, að stjórn seðlabank-
ans og framkvæmdastjórn viðskiptabankans verði komið í það horf, sem lög þessi
gera ráð fyrir.


