
Nd. 616. Nefndarálit [178. mál]
um frv. til laga um Útvegsbanka Islands.

Frá meiri hl. fjárhagsnefndar.

Nefndin hefur kynnt sér frv., og tók fjárhagsnefnd efri deildar þátt í athugun
þess.

Tveir af nefndarmönnum, JóhH og JR, hafa lýst andstöðu við samþykkt frv.,
en undirritaðir mæla með því, að það verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGUM:
1. Við 5. gr. Í stað orðanna "þar til bankastjórn ákveður" komi: nema banka-

stjórn ákveði.
2. Við III. kafla. Í stað "Um fiskveiðisjóð" í fyrirsögn kaflans komi: Um Fisk-

veiðasjóð Íslands.
3. Við 11. gr.

a. Í stað "Fiskveiðisjóður Íslands" komi: Fiskveiðasjóður Íslands.
b. í stað "fiskveiðisjóð" komi: Fiskveiðasjóð.

4. Við 12. gr. Í stað "Fiskveiðisjóður" komi: Fiskveiðasjóður.
5. Við 14. gr. Í stað orðanna "Bankaráðsmenn skulu allir vera búsettir í Reykjavík"

komi: Bankaráðsmenn eða varamenn þeirra skulu vera búsettir i Reykjavík.
6. Við 23. gr. Upphaf 2. málsgr. orðist svo: Endurskoðendur gefa skýrslu til banka-

ráðs og stjórnarráðs, o. s. frv.
7. Við 39. gr. Greinin orðist svo:

Umboð fulltrúaráðs og framkvæmdastjórnar Útvegsbanka Íslands h.f. fellur
niður, um leið og hlutafélagið hættir störfum, en fráfarandi bankastjórar eiga
sama rétt á hendur hinum nýja banka, sbr. 37. gr., sem þeir hefðu átt á hendur
Útvegsbanka Íslands h.f., ef stöður þeirra hefðu verið lagðar niður.

8. Við 41. gr. Við greinina bætist: 1. nr. 10 12. febr. 1940, l. nr. 10i zt. des. 1952,
bæði um breyt. á þeim 1., og 1. nr. 4 25. febr. 1932, um ríkisábyrgð á innstæðufé
Útvegsbanka Íslands h.f.

9. A eftir 41. gr. komi svo hljóðandi:

Ákvæði til bráðabirgða:
Starfstímabil bankaráðsmanna og varamanna, sem kosnir eru af Alþingi í fyrsta

sinn eftir samþykkt þessara laga, skal vera til ársloka 1961. Starfstímabil formanns
og varaformanns, sem ríkisstjórnin skipar í fyrsta sinn samkvæmt lögum þessum,
er til ársloka 1962.

Hið nýkjörna bankaráð tekur við yfirstjórn bankans, um leið og hann tekur
til starfa sem sérstök ríkisstofnun.

Breytingartillögur þessar voru samþykktar í nefndinni án mótatkvæða. Meiri hl.
áskilur sér rétt til að flytja brtt. til viðbótar við 3. umr. frv.
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