
Ed. 696. Nefndarálit [194. mál]
um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 69/1941, um sparisjóði.

Frá meiri hl. fjárhagsnefndar.

Frumvarp þetta hefur verið rætt á nokkrum fundum hjá nefndinni. Gat hún
ekki komið sér saman um afgreiðslu þess. Leggur meiri hlutinn til, að frumvarpið
verði samþykkt, en minni hlutinn (BSt og KK) vill vísa því frá með rökstuddri
dagskrá.

Frumvarpið var sent til umsagnar endurskoðunardeild fjármálaráðuneytisins
og um það spurt, hvort stofnunin gæti innt þetta starf af hendi án aukins kostn-
aðar. Svar stofnunarinnar, sem birt er hér með sem fylgiskjal I, var neitandi. Þá
var frumvarpið einnig sent stjórn Landsbanka Íslands og spurt um það, hvort bank-
inn mundi vilja taka að sér eftirlitið, og ef svo væri, þá með hvaða skilyrðum.
Svar Landsbankans er einnig birt hér sem fylgiskjal II. Eins og bréf bankans
ber með sér, býðst hann til að taka eftirlitið að sér án nokkurrar greiðslu. Ber að
þakka bankastjórninni fyrir undirtektir hennar í þessu máli. Með því að meiri hlut-
inn lítur svo á, að eftirlitinu sé borgið á þann hátt að fela það Landsbankanum og
að sjálfsagt sé fyrir ríkissjóðinn að spara þá upphæð, rúmI. 42 þús. kr., sem eftir-
litsstarfið kostar hann nú á þessu ári, leggjum við til, að frumvarpið verði sam-
þykkt.

Alþingi, 30. jan. 1953.

Gísli Jónsson,
fundaskr.. frsm.

Þorst. Þorsteinsson. Brynj. Bjarnason.

Fylgiskjal I.

FJÁRMÁLARÁÐUNEYTIÐ
Reykjavík, 19. janúar 1953.

Með bréfi, dags. 16. þ. m., er með tilvísun til frumv. á þskj. nr. 514, 194. mál,
um breyting á lögum nr. 69/1941, um sparisjóði, spurt, hvort ríkisendurskoðunin
sjái sér fært að taka að sér eftirlit það með sparisjóðum, sem um ræðir í frum-
varpinu, án nokkurs eða aukins kostnaðar fyrir endurskoðunardeildina.

Í lögum nr. 69 27. júní 1941 er gert ráð fyrir eftirliti með sparisjóðum, og í
bráðabirgðaákvæði þeirra laga er svo fyrir mælt, að ráðherra sá, sem fer með
bankamál, og aðstoðarmenn hans, sem hann kveður til, skuli hafa á höndum eftir-
litið, þar til er lög verði sett um sérstakt eftirlit með sparisjóðum. f lögum þessum
er ekki skýrt frá því sagt, hvert er verkefni sparisjóðaeftirlitsins, og mun hafa
verið gert ráð fyrir því, þegar þau voru samþykkt, að í kjölfar þeirra kæmu lög
um eftirlitið. Þau lög hafa þó ekki verið sett enn.

Lögin nr. 69/1941 gera ráð fyrir þessum verkefnum eftirlitsins:
1) Sparisjóðseftirlitið ákveður fjárhæð tryggingar þeirrar, sem féhirðir sparisjóðs

setur fyrir fé því, sem hann hefur vörzlu á, að fengnum tillögum sparisjóðs-
stjórnar (8. gr.).

2) Endurskoðendur sparisjóða eiga að tilkynna sparisjóðseftirlitinu tafarlaust, ef
stjórn sparisjóðs bætir ekki úr því, sem þeir telja miður fara (9. gr. 2. mgr.).

3) Sparisjóðseftirlitið semur tillögur um endurskoðun á reikningum og bókum
sparisjóða, og setur ráðherra reglur samkvæmt þeim tillögum (9. gr. 3. mgr.).

4) Ef sparisjóðsstjóri neyðist til að grípa til þess tíunda hluta af innlánsfé, sem
um ræðir í 1. mgr. 16. gr., og ekki er hægt að endurgreiða það fé innan tveggja
mánaða, skal sparisjóðsstjórn tilkynna það sparisjóðseftirlitinu, sem ákveður í
samráði við sparisjóðsstjórnina, hvenær fé þetta skuli greitt í síðasta lagi (1Ii.
gr. 2. mgr.).



5) Sparisjóðseftirlitið skal á hverjum tíma ákveða, hvaða verðbréf megi kaupa
samkvæmt 13. gr. og 16. gr. (16. gr. 3. mgr.).

6) Sparisjóðseftirlitið semur fyrirmynd að reikningum sparisjóða (23. gr.).
7) Ef sparisjóður verður fyrir svo miklu tjóni, að varasjóður hans hrökkvi ekki

til að bæta það, og fé komi ekki á annan hátt til þess að mæta tjóninu, skal
tafarlaust tilkynna það eftirlitinu, sem verður að gera sér grein fyrir tjóninu
og gera þær ráðstafanir, sem það telur nauðsynlegar. Ef ekki tekst að bæla úr
þessu innan hæfilegs tíma, skal eftirlitið stöðva rekstur sjóðsins (24. gr. 1. og
2. mgr.),
Hér eru hvergi nærri tæmandi talin verkefni sparisjöðsef'tirlitsins, og verðm

að hafa til hliðsjónar við ákvörðun þeirra 5. gr. laga nr. 83 1935. Verður að gera
ráð fyrir því, að stöðugt eftirlit með rekstri sparisjóðanna sé aðalþátturinn Í starfi
sparisjóðseftirIilsins, jafnt eftir að lög nr. 83 1935 voru úr gildi numin sem áður,
og verður það starf jafnframt kostnaðarmest, með því að það krefst ferðalaga
eftirlitsmanns til allra sparisjóða með hæfilegu millibili. Sparisjóðir á landinu eru
nú alls milli 60 og 70. Nýlega hefur viðskiptamálaráðherra ákveðið, að sparisjóðir
allir skuli athugaðir á að minnsta kosti 4 ára fresti, og virðist slíkt vera hæfilegt,
en án efa er réttara að láta skemmri tíma líða á milli athugana á stærstu sparisjóð-
unum. Lætur þá nærri, að árlega þurfi að líta eftir 20 sparisjóðum til jafnaðar.

Ferðalög starfsmanna endurskoðunardeildarinnar eru mestmegnis vegna end-
urskoðunar hjá sýslumönnum og bæjarfógetum. Þau ferðalög eru flest farin á
sumrin, af eðlilegum ástæðum, og vill sá tími, sem heppilegastur er til ferðalaga,
oft verða naumur til þess að ljúka þeirri endurskoðun, bæði vegna þess, að sumar-
frí starfsmanna eru á sama tíma, og þess, að enn hefur endurskoðunardeildin tak-
mörkuðu liði á að skipa til sjálfstæðrar endurskoðunar.

Eins og nú háttar, verður því starfi að líta eftir 20 sparisjóðum árlega ekki
bætt á þá starfsmenn, sem ferðast til endurskoðunar hjá sýslumönnum og bæjar.
fógetum, og á öðrum sviðum hefur endarskoðunardeildin meira en nóg að starfa.
Verður því að Svara fyrirspurnum nefndarinnar á þá leið, að eins og á stendur
sjái ríkisendurskoðunin ekki fært að bæta sparisjóðseftirlitinu við störf sín án
verulegs kostnaðarauka.

Virðingarfyllst,

Einar Bjarnason,
aðalendurskoðandl.

Til fjárhagsnefndar efri deildar Alþingis.

Fylgiskjal II.

LANDSBANKI íSLANDS
Reykjavík, 23. janúar 1953.

Með bréfi, dags. 16. þ. m., spyrst háttvirt fjárhagsnefnd efri deildar Alþingis
fyrir um það, hvort Landsbankinn sjái sér fært að taka að sér eftirlit það með
spartsjóðum. sem ákveðið er með lögum 59/1911, um sparisjóði.

Út af þessu skal það fram tekið, að þegar starfi þessu verður ráðstafað á n~',
erum vér reiðubúnir til þess að taka þetta eftirlit að oss og að rækja það ríkissjóði
að kostnaðarlausu.

Virðingarfyllst,

Landsbanki Íslands,

Jón G. Maríasson. Jón Árnason. Gunnar Viðar.

Til fjárhagsnefndar efri deildar Alþingis.


