
Nd. 99. Frumvarp til laga
um breyting á lögum rnn Landsbanka lslands, nr. 10 15. apríl 1928.

Flm.: Héðinn Valdimarsson, E inar Olgeirsson, Isleifur Högnason.

1. gr.
34. gr. laganna orðist svo:
Landsbankanefndin er skipuð 15 inönnum, sem sameinað Alþingi kýs rneð hlut- 

fallskosningu í fyrsta sinn, er það kemur sainan að afstöðnum alþingiskosningum. 
Kjörtímabil nefndarinnar er hið sama sem kjörtím abil alþingismanna. Endurkjósa 
má menn i nefndina. Kosnir skulu á sama hátt og til sama tima varamenn, sem taka 
sæti í nefndinni í forföllum aðalmanna eftir þeirri röð, sem þeir hafa verið kosnir 
á hverjum  lista. Er kosning fer fram, skal afhenda lista með helmingi fleiri nöfn- 
um en kjósa á inenn í nefndina. Sá, sem næstur er að atkvæðamagni þeim, sem 
kosningu hlýtur á hverjum  lista, skal vera 1. varam aður þess lista um kjörtím abil 
það, er listinn á við, og svo hver af öðrum innan listans, þannig, að sá, sem næstur 
er að atkvæðamagni, kemur jafnan í stað þess, sem næstur er á undan að atkvæða- 
magni.

Nú kemur það fyrir, að nefndin verður eigi fullskipuð vegna fráfalls eða for- 
falla aðalmanna og varam anna eins eða fleiri þingflokka, og skal þá sá eða þeir 
þingflokkar, sem höfðu kosið þá nefndarmenn, er eigi gátu mætt vegna forfalla, 
tilnefna varam ann eða varamenn í þeirra stað í nefndina, Ef vafaatriði um þessi 
efni koma fyrir, sker nefndin lir þeim með atkvæðagreiðslu og sendir Alþingi 
skýrslu um málið.

Landsbankanefndarmenn fá enga þóknun fyrir störf sín.

2. gr.
35. gr. laganna orðist svo:
Þegar landsbankanefnd hefir verið kosin, kýs hún með hlutfallskosningu 4 

menn í bankaráð og 4 menn til vara.
Form ann bankaráðs og varaform ann skipar ráðherra sá, sem fer með banka- 

mál. Kjörtimabil bankaráðsmanna og varam anna er hið saina og kjörtim abil lands- 
bankanefndar, og gildir skipun formanns og varaform anns bankaráðs sama tíma. 
Form ann bankaráðs má endurskipa og hina 4 bankaráðsmenn má endurkjósa.

Varamenn taka sæti i bankaráði i forföllum aðalrnanna.
Ef form aður eða varaform aður fellur frá eða verður óhæfur til starfans áður 

en starfstím i hans er á enda, skipar ráðherra nýjan varamann. Ef nefndarkosinn 
bankaráðsm aður og varaform aður forfallast á sama hátt áður en starfstím i hans 
er á enda, kýs landsbankanefndin annan í hans stað. Bankaráðsmenn skulu allir 
vera búsettir í Reykjavík eða svo nálægt Reykjavík, að þeim sé auðvelt að sækja 
bankaráðsfundi hvenær sem er.

Form aður bankaráðsins hefir 4000 krónur í ársþóknun, en hinir bankaráðs- 
m ennim ir 2000 krónur hver.

3. gr.
Tölustafurinn „4“ i 38. gr. laganna, 3. málsgr., breytist í 2.

4. gr.
39. gr. laganna, 1. inálsgr. 1. málsl., orðist svo:
Á fyrsta aðalfundi nefndarinnar í hvert sinn eftir að ný kosning hefir farið frain 

i nefndina, samkv. 34. gr., kýs nefndin sér forseta fyrir kjörtímabilið,



5. gr.
40. gr. laganna orðist svo:
Nefndarfundur er lögmætur, ef meiri hluti nefndarmanna sækir fundinn.
Nú mætir eigi meiri hluti nefndarmanna, og skal þá boða til fundar á ný með 

löglegum fyrirvara, og er þá sá fundur löginætur, þó eigi mæti meiri hluti nefndar- 
manna.

Á nefndarfundum  ræður afl atkvæða úrslitum . Ef atkvæði eru jöfn, sker at- 
kvæði forseta úr.

6. gr.
a. c-liður 2. m álsliðar 41. gr. laganna orðist svo:

Ef þess er krafizt af 3 nefndarmönnum að minnsta kosti, skulu kosningar
þær, er um ræðir i þessum lið, vera hlutfallskosningar.

b. e-liður sömu greinar orðist svo:
Að taka ályktun um önnur mál, sem lögð verða fyrir nefndina samkvæmt 

lögum þessum, eða eftir ósk bankaráðs eða ráðherra, eða nefndin sjálf álitur 
mikilsvarðandi fyrir hag bankans og ákveður að taka til meðferðar.

7. gr.
a. Á eftir i-lið 43. gr. laganna komi nýr liður, er verði j-liður, svo hljóðandi:

Að hafa eftirlit með þvi, að lánveitingar til einstakra m anna eða fyrirtækja
fari eigi fram  ú r því, sem lög bankans leyfa á hverjum  tima.

b. Við k-lið sömu greinar bætist nýr málsl., svo hljóðandi:
Þó er bankaráði óheimilt á annan hátt en að fram an greinir að gefa ein- 

stökum skuldunautum  bankans eftir skuldir án gjaldþrotaskipta, ef eftirgjöfin 
nemur 100 þús. kr. eða meira, eða óvenjulegan greiðslufrest (moratorium ) 
nema samþykki landsbankanefndar komi til.

Liðatalan breytist samkv. þessu.

8. gr.
Aftan við 48. gr. laganna bætist ný grein, svo hljóðandi:
Bankinn má eigi veita neinum viðskiptamanni hærri upphæð að láni en sem 

nemur % af stofnfé bankans á hverjum  tima, og skulu i upphæð þessari talin sam- 
anlögð lán viðskiptamanns ú r  seðlabankanum, sparisjóðsdeild og veðdeild bank- 
ans. Ákvæði þetta gildir eigi um lánveitingar bankans til annara banka eða sparisjóða.

Með samþykki bankanefndar má hækka lánahám ark þetta, ef um opinber fyrir- 
tæki er að ræða, Samband íslenzkra samvinnufélaga, Sölusamband islenzkra fisk- 
framleiðenda eða önnur slik stórfelld atvinnusambönd m argra innlendra fyrirtækja, 
er ná yfir allt landið, svo og ef um fyrirtæki er að ræða, sem þegar lög þessi eru 
samþykkt standa i hærri skuld við bankann en að ofan greinir. Undanþágur frá 
lánahámarki þessu getur landsbankanefndin þó eigi veitt lengur en til eins árs í 
senn. Fram kvæm darstjórn bankans skal gefa bankaráði og landsbankanefnd viku- 
legar skýrslur um samanlagða lánshæð viðskiptamanna bankans, er standa í meiri 
skuld við bankann á hverjum  tíma en um getur í 1. málsgr. þessarar greinar.

9. gr.
60. gr. laganna orðist þannig:
Kosning í landsbankanefndina fer fram í fyrsta skipti samkvæmt lögum þess- 

um á Alþingi 1938. Þegar eftir að lög þessi eru gengin í gildi, skal sá, sem flest at- 
kvæði hefir fengið við kosninguna í landsbankanefndina, kveðja nefndina til fund- 
ar og sjá um kosningu 4 m anna í bankaráðið. Jafnfram t skipar ráðherra sá, er fer 
með bankamál, formann bankaráðsins.

10. gr.
71. gr. laganna orðist svo:
Lög þessi öðlast þegar gildi. Þá er þau hafa öðlazt staðfestingu konungs, skal 

færa þau inn i meginmál laga nr. 10 frá 15. april 1928 og gefa þau út svo breytt.



G r e i n a r g e r ð .

Frv. þetta var borið frain  af A lþvðuflokknum  á vorþinginu 1937, og fylgdi þvi 
þá svo hljóðandi greinargerð:

„Frum v. þetta er borið fram  i þvi skyni að tryggja það, að y firs tjó rn  Lands- 
lianka íslands, sem er rík iseign og þjóðbanki landsins, skuli vera í sam ræ m i við vilja 
þ jóðarinnar og m eiri h lu ta  A lþingis á hverjum  tím a, þannig að það geti ekki átt 
sér stað í stórfelldum  m álum  bankans, er varða hag alls alm ennings, að y firstjó rn  
bankans fylgi fjárinálastel'nu né geri s tó rfe lldar fjárm álafram kvæ m dir, sem séu 
gagnstæ ðar óskum  þ jóðarinnar og m eiri h lu ta  þ ingfu lltrúa hennar.

E ins og landsbankalögin eru  nú ú r garði gerð, er y firs tjó rn  bankans í hönd- 
um landsbankanefndar og bankaráðs, og er æ tlazt til, að það haldist óbreytt, en 
kosningaskipun til þessarar y firs tjó rn a r bankans b rey tist þannig, að í stað þess, 
að nú eru  í landsbankanefnd  h in ir 15 nefndarm enn k osn ir a f þinginu í þrennu 
lagi, til 6 á ra  í senn hverjir 5, og bankanefndin  kýs nú síðan 4 bankaráðsm enn 
í tvennu lagi til 4 á ra  hverja  2, en form aður er nú  sk ipaður til 5 á ra  í senn af 
ráðherra , kom i h in  einfalda lýðræðisregla, að bankanefnd in  sé kosin  af þinginu 
öll í einu lagi, með hlutfallskosningum , þegar er þing kem ur sam an að nýaf- 
stöðnum  kosningum , í fy rsta  sinn þó á y firstandand i þingi, en bankanefnd  kjósi 
þá þegar 4 bankaráðsm enn með hlutfallskosningum , en fo rm aður verði svo skip- 
aður af ráðherra . K jörtim abil alls bankaráðsins verði hið sam a sem landsbanka- 
nefndar. Á þennan hátt verður v firs tjó rn  peningam ála landsins í sam ræm i við lýð- 
ræ ðiskröfur nútím ans.

Þ á er og æ tlazt til þess, að starfsem i bankaráðsins, sem hefir verið svo að 
segja eftirlitslaus, verði háð nokkru  eftirliti af hálfu  landsbankanefndar, sem verð- 
u r  að skoða sem fu lltrúaráð  bankans. N efndinni er því gefið vald til að gera á- 
kvarðan ir um  m ikilsvarðandi m ál um  hag bankans, og sérstaklega skal bera undir 
nefndina, ef um stórfe lldar e ftirg ja fir væri að ræ ða til sku ldunau ta  bankans, eða 
stórfe lldar lánveitingar ú r bankanum  til e instakra  fy rirtæ k ja , sem telja m æ tti of- 
viða fjárm agni bankans og því hæ ttu legar fy rir  afkom u hans. 1 frum varp inu  er 
sett það hám ark  lánveitinga til e instakra  fv rirtæ k ja , að sam anlögð lánin  ú r  bank- 
anum  nemi eigi m eira til neins fyrirtæ k is en Y \ h lu ta  s to fn fjá r bankans, eins og 
g ild ir 'um  ríkissjóð, og virð ist það þó hátt hám ark  á m óts við fjárm agnsþol bankans, 
en þó er gert ráð fy rir, að með leyfi landsbankanefndar, er gildi þó ekki nem a eitt 
á r  í senn, sé hægt að hæ kka þetta hám ark , ef um  opinber fyrirtæ ki er að ræða, 
landssam tök a tv innufy rirtæ k ja  landsm anna eða jafnvel e instakra  m anna fyrirtæ ki, 
sem nú þegar skulda bankanum  m eira en hér um  ræ ðir, svo að þau  geti h aft tím a til 
að kom a sér fy r ir  með fjárm agnsþörf sína á annan  hátt.

Vald fram kvæ m darstjó rnar bankans er óbrey tt samkv. frum varpi þessu og hinn 
daglegi rek s tu r bankans, en æ tlazt er til, að sam þykkt frum varpsins hafi i fö r með sér 
þá tengingu y firs tjó rn a r bankans við þ jóðarv ilja  og þjóðarhagsm uni, að Landsbanka 
Islands verði í stórum  d rá ttum  fram vegis stjó rnað  með þetta fy r ir  augum , en verði 
ekki eins og sérstak t rík i í rik inu, sem fylgi óþekktum  m arkm iðum .

E instakar gre inar frum varpsins þarfnast ekki nánari skýringar.“
Frum v. varð ekki ú træ tt, en ekki er síður nauðsynlegt nú en þá, að það nái fram  

að ganga og stjó rn  þ jóðbankans verði í sam ræm i við þingviljann. Má te lja  eina af aðal- 
ástæ ðunum  til þess, að mál ú tgerðarinnar og endurreisn  hennar er ekki tekin fastari 
tökum , þá, að s tjó rn  þ jóðbankans er á annan  veg skipuð en þingið, og engin trygging 
e r fy rir  því, að bankinn  tak i þau tillit til alm enningshagsm una, sem ætlazt væri til 
af s tjó rn  bankans, er kosin væri í fullu sam ræm i við þingviljann á hverjum  tím a. 
En eins og stjó rn  bankans er nú skipuð, virðist hún ábyrgðarlaus gagnvart banka- 
nefnd og þingi og fa ra  sínar sérstöku leiðir, sem láta ú tgerðina fljó ta  sofandi að 
feigðarósi.

E ina breytingin, sem gerð er á frum v., er á 9. gr., uin að kosning bankanefndar 
og bankaráðs skuli fa ra  fram  á yfirstandand i Alþingi.


