
Sþ. 91. Tillaga til þingsályktunar
um kaup  á h lu tabréfum  Útvegsbanka ís lands h /f .

Flm.: Jóhann  Jósefsson, Bergur Jónsson, Sig. E. Hlíðar, Sigurjón A. Ólafsson.

Alþingi á lyktar að heimila r ik issljó rn inni að kaupa fyr ir  hönd rikissjóðs af 
h inum  upprunalegu eigendum eða erfingjum  þeirra, ef þess er óskað, h lu tabréf þau 
í Útvegsbanka íslands h /f ,  er keypt voru xneð hluta  af sparisjóðs- og innstæðu- 
skirteinainnstæðum í íslandslmnka, jxegar hann  ha:tti störfum, við þvi verði, er 
r ík isstjórnin  telur hæfilegt, að athuguðum  öllum málavöxtum.

Á s t æ ð u r .
Tillögur, er miða í þá átt, er liér um ræðir, hafa oft verið bornar fram á Alþingi, 

þótt ekki hafi þær náð endanlegu samþykki þingsins. Enginn getur með réttum 
rökum  vai'ið það, að þeir þegnar þjóðfélagisns, sem hér eiga hlut að máli, séu látnir 
t'æra þær fórn ir  að hafa fjárm uni sína bundna um óákveðinn tíma í hlutabréfum  
Útvegsbankans án  þess sú h lutafjárcign gefi jxeim nokkurn  arð. Rikið er aðaleig- 
andi þessa banka og ábyrgist það sparifé, sem landsmenn leggja á vöxtu í bank- 
ann. Áhrifa annarra  aðila en ríkisvaldsins gætir í engu að því er stjórn bankans 
snertir. Virðist því þegar af þessum ásta 'ðum réttmætt, að rikið kaupí h lutabréf 
þau, er um  ræðir.

Á síðasta þingi var þetta inál enn til meðferðar, og var þá leitað álits banka- 
ráðs og bankastjó rnar  Útvegsbankans 11111 það, hvort þessir aðilar teldu rétt, að 
ríkið keypti h lu tabréf þessi. í bréfi, dags. 20. maí 1941, létu þeir uppi svo hljóð- 
andi álit sitt:



„Stjórn Útvegsbanka íslands h / f  telnr rétl, að athugað verði, á hvern hátt 
ríkið gæti leyst til sín öll h lu tabréf bankans, sem ekki eru ríkiseign, og mælir því 
með, að samþykkt verði á Alþingi ályktun, er heimili þessar fram kvæm dir.“

Var þetta samþykkt á sameiginlegum fundi bankaráðs og bankastjórnar.
Meiri hluti fjárveitinganefndar Alþingis 1941 mælti með, að 't i l l .  sú til þings- 

álvktunar, er lá fyr ir  þinginu um heimild til r ik iss t jó rnarinnar  til kaupanna, vrði 
samþykkt, en minni h lu tinn  vildi afgreiða málið með rökstuddri  dagskrá, er náði 
samþykki þingsins.

Dagskráin fer hér á eftir:
„í trausti  þess að rík iss tjó rn in  láti fa ra  fram athugun á fram boðum  og verð- 

gildi h lutabréfa Útvegsbanka íslands h / f  og leggi fy r ir  næsta Alþingi tillögur 
sínar um, hvort rikissjóður skuli kaupa hlutabréf þau, er um ræðir í þingsálykt- 
unartillögunni, og með hvaða skilyrðum, ef til kemur, svo sem kaupverð, árlegt
framlag ríkissjóðs til kaupanna og að keypt verði af þeim einum, er voru upphaf-
lega eigendur bréfanna, tekur þingið fyr ir  næsta mál á dagskrá.“

Af samþvkkt þessarar dagskrártillögu er það ljóst, að Alþingi, þ. e. a. 111. k. 
meirj hluti þess, vill láta r ík isstjórnina taka til a thugunar kaup  á hlutabréfum, 
og meiri h luti fjárveitinganefndar og m argir þingmenn aðrir  vildu strax gefa ríkis- 
stjórninni þá heimild, er flutningsinenn þáltill. fóru fram  á.

Ekkert hefur enn verið lagt fram á þingi, er bendi á, að hæstv. rikisstjórn 
hafi látið framkvæma það, er Alþingi fól henni með sam þykkt dagskrártillögunnar. 
E r málinu þvi hreyft hér á nýjan  leik.

Hefur við flutning málsins í þetta sinn verið haldið því orðalagi á þingsálylct- 
unartillögunni, er meiri hl. háttv. fjárveitinganefndar vildi hafa og lagði til, að
samþykkt yrði á siðasta þingi.


