
Ed. 918. Nefndarálit
um frv. til 1. um fjárhagsráð, innflutningsverzlun og verðlagseftirlit.

Frá meiri hluta fjárhagsnefndar.

Nefndin hefur klofnað um málið, og mun minni hlutinn (BrB) skila sér-
stöku áliti:

Meiri hlutinn leggur til, að frumv. verði samþykkt óbreytt í meginatriðum.
Um einstakar brtt. meiri hlutans skal þetta tekið fram:

1. Frv. gerir ráð fyrir, að gjaldeyrinum verði skipt á milli Landsbanka Ís-
lands, Útvegsbanka Íslands h/f og Búnaðarbanka íslands. þannig að Útvegsbank-
inn fái 28% og Búnaðarbankinn 16%, en Landsbankinn afganginn. Meiri hluti
nefndarinnar leggur til, að gjaldeyrinum verði skipt aðeins á milli Landsbankans
og Útvegsbankans, þannig að Landsbankinn fái 2/., og Útvegsbankinn %, eins og
var í frv., er það var lagt fyrir þingið. Einn nefndarm. (ÞÞ) lætur þess getið, að
þar sem stjórn Búnaðarbanksns leggi ekki megináherzlu á að fá hluta af gjald-
eyrinum til umráða að svo stöddu, muni hann eigi greiða atkvæði gegn breytingu
þessari.

2. Meiri hluti nefndarinnar er sammála um þá brtt., er hann flytur um milli-
bankanefnd, sem hafi það hlutverk að raða niður gjaldeyrisleyfum til afgreiðslu,
þegar þau hafa verið' gefin út fyrir hærri upphæð en til er í erlendum gjaldeyri,
og telur þá ráðstöfun til mikilla bóta.

Samkv. framansögðu leggur meiri hluti nefndarinnar til, að frv. verði sam-
þykkt með þessum

BREYTINGUM:
Við 13. gr.

a. 1. og 2. málsgr, skal orða svo:
Engan gjaldeyri má láta af hendi án leyfis innflutnings- og gjaldeyris.

deildar, nema greiðslur vegna ríkissjóðs og banka eða vexti og afborganir
bæjar- og sveitarfélaga. Landsbanki íslands og Útvegsbanki íslands h/f hafa
einir kauparétt á erlendum gjaldeyri.

Þeim gjaldeyri, sem bankarnir kaupa, skal skipt milli Landsbanka Íslands
og Útvegsbanka Íslands h/f þannig, að hinn síðarnefndi fái einn þriðja gjald-
eyris, ef hann óskar, fyrir innkaupsverð, hlutfallslega af hverri mynt, sem
keypt er á mánuði hverjum. Hlutfalli því, er hvor banki fær, getur ríkisstjórnin
breytt, ef báðir bankarnir samþykkja. Enginn hefur rétt til að selja erlendan
gjaldeyri nema Landsbanki Íslands og Útvegsbanki Íslands h/f. ÞÓ er póst-
stjórninni heimil slík verzlun innan þeirra takmarka, sem ríkisstjórnin setur.

h, A eftir 2. málsgr. koma 2 nýjar málsgr., svo hljóðandi:
Ef gjaldeyrisleyfi hafa it einhverjum tíma verið veitt fyrir hærri upphæð

en þá er til í erlendum gjaldeyri, skal ákveða af nefnd - millibankanefnd -',
Í hvaða röð leyfin skuli afgreidd, og er þá óheimilt að afgreiða þau í annarri röð.

Ráðherra skipar mitlibnnkanef'nd þannig, að einn er skipaður í nefndina
samkvæmt tilnefningu hvors banka og einn án tilnefningar.
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Alþingi, 21. maí 1947.

Kristinn Guðmundsson,
funda skr ., frsm.
Þorst. Þorsteinsson.

Guðm. í. Guðmundsson.


