
Nd. 21. Frumvarp til laga
til laga um  heimild fyr ir  r ík iss tjó rn ina  til að taka leigunámi barnaheimilið Sól- 
heima í Hverakoti i Griinsnesi.

(Lagt fyr ir  Alþingi á 65. löggjafarþingi, 1946.)

1. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að taka leigunámi harnaheimilið Sólheima i Hvera- 

koti i Grímsnesi, sem er sjálfseignarstofnun, ásaint jörðinni Hverakoti með húsum  
öllum og mannvirkjum , búpeningi, innanstokksm unum , ásamt annarri  húslóð og 
oðru því, er stofnun þessari tilheyrir og ástæða þvkir til að nota við rekstur heim- 
ilisins.

Um franikvæmd leigunáms þessa skal l'arið eftir ákva'ðuin laga nr. 61 
14. nóv. 1917.

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 :
Um frum varp  þetta, sem lagt er fvrir  Alþingi samkvæmt 28. gr. s tjó rnarskrár- 

innar, visast til fylgiskjals hér á eftir.

Fylgiskjal.

Bráðabirgðalög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að taka leigunámi 
barnaheimilið Sólheima í Hverakoti í Grímsnesi.

FORSETI ISLANDS
gjörir ku nnng f :  M enntam álaráðherrann hefur tjáð mér, að þar sem eigi hafi náðst 

samkomulag um  rekstu r barnaheimilisins Sólheima í Hverakoti i Grimsnesi, 
en þörfin fyr ir  rekstur sliks heimilis sé brýn, telji hann  nauðsynlegt að 
rík isstjórnin  fái heimild til að taka heimilið leigunámi.

Með því að ég fellst á að brýna nauðsvn beri til að setja bráðabirgða- 
lög samkvæmt 28. gr. s t jó rnarsk rá r innar  um fram angreint efni, tel ég rétt 
að gefa út bráðabirgðalög á þessa leið:

1. gr.
Rikisstjórninni er heimilt að taka leigunánii barnaheimilið Sólheiina i Hvera- 

koti í Grímsnesi, sem er sjálfseignarstofnun, ásanit jö rðinni Hverakoti með húsum  
tfJIum og mannvirkjum , búpeningi, innanstokksm unum , ásamt an narr i  búslóð og 
öðru því, er stofnun þessari tilheyrir og ástæða þykir til að nota við rekstu r heim- 
ilisins.

Um framkvæmd leigunáms þessa skal farið eftir ákvæðuni laga nr. 61 
14. nóv. 1917.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Gjört i Reijkjavik,  12. september  Í9i6.

Sveinn Björnsson.
(L. S.) __________________

Brynjól fur Bjarnason.


