
Nd. 8. Frumvarp til laga
um heimild fyrir ríkissjóð til að taka 5 milljón króna innanríkislán.

(Lagt fyrir Alþingi 1941.)

1. gr,
Ríkisstjórninni, fyrir hönd ríkissjóðs, er heimilt að taka f> m illjón króna innan- 

ríkisián.

2. gr
Lög þessi öðlast þegar gildi.

A t h u g a s e m d i r  v i ð  l a g a f r u m v a r p  þ e t t a :
Frumvarpið, sem horið er fram samkvæmt fyrirmælum 23. gr. stjórnarskrár- 

innar, er samhljóða bráðabirgðalögum frá 16. janúar 1941 með sömu fyrirsögn, og 
vísast til greinargerðar fyrir þeim lögum.

Fylgiskjal.

Bráðabirgðalög um heimild fy rir ríkissjóð til að taka 5 m illjón króna innanríkislán. 

Ráðuneyti tslands, handhafi konungsvalds,
G j ö r i r  k u n n u g t :  F járm álaráðherra hefir leitt athygli ráðuneytisins að því, að 

5V2% sterlingspundaláni, sem tekið var í Bretlandi árið 1930 og nú er að eftir- 
stöðvum £ 510400-0-0, megi segja upp í maímánuði n. k. til greiðslu í nóvember- 
mánuði n. k. Eins og nú sé ástatt eigi hérlendir bankar allmikið fé erlendis, sem 
þeir fá mjög litla vexti af, og því sé hagkvæmt að greiða fyrrgreint sterlingspunda- 
lán að fullu, ef ríkissjóði tekst að afla fjár með betri vaxtakjörum  innanlands.

Til þess að hafa nægilegt fé í ríkissjóði þegar greiða á fyrrgreint lán, ef því 
verður sagt upp, telur ráðherrann, að ráðlegt sé að taka nú þegar 5 m illjón króna 
lán innanlands.

Með því að ráðuneytið telur brý'na nauðsyn bera til, að heimild fáist til lán- 
töku fyrir ríkissjóð innanlands í ofannefndu skyni, telur það rétt að gefa út 
bráðabirgðalög samkv. 23. grein stjó rnarskrárinnar á þessa leið:

1. gr.
Ríkisstjórninni, fyrir hönd ríkissjóðs, er heimilt að taka 5 milljón króna innan- 

ríkislán.

2. gr
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Gjört í Reykjavík, 16. janúar 1941.

Hermann Jónasson.
Eysteinn Jónsson. Jakob Möller. Stefán Jóh. Stefánsson.

Jakob Möller.


