
Nd. 367. Nefndarálit

uin frv. til 1. um  brevt. á 1. nr. 78 frá  19. júní 1933, um  K reppulánasjóð.

F rá  landbúnaðarnefnd.

X efndin hefir fengið þæ r upplýsingar um  starfsem i Kreppulánasjóðs, að 
sjóðstjórn inni hafi borizt um  2800 lánbeiðnir, veitt liafi jiegar verið uin 2000 
lán, synjað bafi verið eða líkur til að synjað verði um 300 lán, og þá séu óafgreidd 
uin 500 lán ennþá, sem þó inuni að in ik lum  bhita  vera bægt að afgreiða fy rir 
áran ió t. Að visu geti enn bætzt við n ý ja r lánbeiðnir, en þó m uni m estu r bluti 
lánveitinganna vera að ljúkast nú i árslok.

Það liefir verið upplýst, að fyrrv. a tv im iuinálaráðlierra, horsteinn Briem, 
befir með bréfi 20. júli 1933 skipað núverandi s tjó rnendur K reppulánasjóð til 
ársloka 1935, og síðar með liréfi 9. nóv. 1933 ákveðið inánaðarlauii hvers þeirra 
fy rir  sig 600 kr. á m ánuði. Xefndin er sam m ála uin það, að það sé m eð öllu ó- 
eðlilegt, að aðalbankastjóri B únaðarbanka íslands hafi, auk  launa sinna bjá bank- 
anuin, sem eru nú 19200 kr. á ári, sérstök laun fy rir Jx tta náskylda starf, og Jiar 
sem inestum  liluta starfsins verði lokið um áram ótin  næstu, sé einnig sjálfsagt 
að lækka árslaun  annara  stjó rnenda sjóðsins, enda sé landbúnaðarráðherra  
lieim ilt að ákveða breytingu á Jiessu frá  uæstu áran ió tum . F.nda Jiótt flutnings- 
nienn frum varpsins telji Jiá leið réttasta, sem farið  er fram  á í frum varp inu , að 
leggja stjó rn  sjóðsins undir s tjó rn  B únaðarbankans frá  næstu áram ótum , vilja 
þeir þó til sanikom ulags innan nefndarinnar fallast á aðra afgreiðslu m álsins, 
Jiar sem að rir i nefndinni telja óviðeigandi, að einn stjó rnand i sjóðsins (Jóii .Tóns- 
son frá  Stéiradal), sem skipaður liafi verið til tveggja ára, liæ tti stö rfum  11111 
áram ót. Einn nefndarm aður, B jarn i Asgeirsson, befir vegna aðstöðu sinnar látið 
afgreiðslu m álsins afskiptalausa. X efndin leggur því til, að m álið verði afgreitt 
með þvi að sam þykkt verði eftirfarand i

RÖKSTUDD DAGSKRÁ:

Með því að laun s tjó rn ar K reppulánasjóðs eru  ákveðin af landbúnaðarráð- 
herra, og engin ákvæði eru  i I. nr. 78 frá  19. júní 1933 uni lau n ak jö r stjórnenda 
sjóðsins, og m eð þvi að deildin telur, að m estur liluti starfs stjó rnendanna sé að 
ljúkast, og auk Jiess með öllu óeðlilegt, að aðalbankastjóri Búnaðarbaiika íslands 
hafi auk sinna háu launa sérstök laun fy rir Jietta náskylda starf, telur deildin 
sjálfsagt, að landbúnaðarráðherra  geri nýja ákvörðun um  þóknun fy rir slió rn  
K reppulánasjóðs sam kvæ m t Jiessu, frá  næstu áram ótum , og tekur í trausti Jiess 
fy rir næsta m ál á dagskrá.

Aljiingi, 8. nóv. 1931.

Páll Zóphóníasson, Héðinn Valdim arsson, (luðbr. ísberg, 
fundaskr. frsm . með fyrirv .

Jón Pálm ason.


