
Nd. 753. Framhaldsnefndarálit

nni frumvarp til laga um heimild fyrir veðdeild Landsbankans til að gefa út 
4. flokk bankavaxtabrjefa.

Frá bankamálanefndinni.

Háttvirt Efri deild hefir gerl nokkrar breytingar á frumvarpi þvi, sem 
neðri deild samþykti, og eru breytingar hennar við 3., 4., 14., 17., 18. og 20. 
gr., lagfæringar og leiðrjettingar, og þvi til bóta.

Breyting þá, seni háltvirt efri deild hefir gert við 7. gr., getur nefndin 
og fallist á, sem sje þá, að bankinn velji menn innanhjeraðs, þar sem fasteign 
liggur, til þess að skoða, hvort henni er sæmilega viðhaldið, og ennfremur felst 
nefndin á breytinguna við 9. gr., að minsta lán, sem veðdeildin veitir, sje 300 
kr. i staðinn fyrir 500 kr.

Hinsvegar getur nefndin, eftir að hafa borið sig saman við bankastjórn 
Landsbankans, ekki fallist á breytingar þær, sem gerðai' hafa verið við 1., 10., 
11., 13. og 22. gr. frumvarpsins, og eru þær breytingar í þessu fólgnar:

1. Að færa stærð deildarinnar úr 6 miljónum ofan i 3 miljónir. Bankastjórn- 
in álítur, að hún muni eiga miklu óhægra með að fá menn, til þess að 
gera sjer ómak fyrir að semja um sölu fyrirfram á 3 miljónum enfimiljón- 
um, enda er það óræk reynsla, að örðugra er að fá smá lán en stór lán. 
Til þess að sala bankavaxtabrjefanna gæti gengið greiðlega, ætti upphæðin 
helst að vera 10 miljónir. Til þess þó að slaka til við háttv. efri deild i 
þessu efni, og þá líka i von um að ná samkomulagi við hana, vill nefnd- 
in nú leggja til að stærð deildarinnar sje 5 miljónir.



2. Við sömu grein er tillagi landssjóðs i 5 ár breytt í 2 ár, og getur nefndin 
ómögulega fallist á það, því gæta verður að þvi, að eigi er tilætlast, að 
fyrir þessari deild sje selt nein verðbrjef til tryggingar, og verður því að sjá 
svo fyrir, að álitlegur varasjóður myndist þegar í stað. En ef stærð deild- 
arinnar verður l miljón minni en nefndin lagði til i upphafi, má ef til 
vill telja viðunandi, að landssjóður greiði þetta tillag að eins i 4 ár.

3. Sú breyting er gerð á 10. gr., að feldur er aftan af henni siðasti málslið- 
urinn, um að bankastjórnin geti jafnan greilt veðdeildarlánin i peningum 
með þvi verði, sem hún getur fengið fyrir bankavaxtabrjefin, eða á von á 
að fá fyrir þau, að frádregnum kostnaði. Þetta getur nefndin eigi fallist 
á, með þvi, ef þá heimild bristi, væri ómögulegt fyrir stjórn Landsbankans 
að semja um sölu bankavaxtabrjefa deildarinnar fyrir fram, i einu eða 
fleiru lagi. Bankinn yrði þvi fyrst að kaupa brjefin upp á gamla mátann, 
sem hefir reynst ókleifur, og bjóða þau svo út i smáupphæðum, en til 
þess skortir bankann fje, og svo er næg reynsla bankans sjálfs fyrir þvi, 
að sú smásala bankavaxtabrjefanna er litt framkvæmanleg.

í þessu efni leyfir nefndin sjer að visa til »Statuter for Kreditforenin- 
gen af Grundejere i Köbenhavn og Omegn« 1909, 6. gr., sem hijóðar svo: 
»Dog forbeholdes det Direktionen at udbetale Laanene kontant til den paa 
Köbenhavns Börs for Kasseobligationerne noterede laveste Kurs eller pari«.

Þetta ákvæði er auðsjáanlega sett í reglugerðina, til þess að vernda það, 
að lánsfjelagið geti uppfylt fyrirfram gerða samninga um sölu brjefanna. 
En þar sem ekkert kauphallarverð verður á þessum bankavaxtabrjefum, 
er ekki hægt að miða við annað en það verð, sem bankastjórnin getur 
best samið um að fá fyrir brjefin, Setja má og það tryggingarskilyrði, að 
landsstjórnin samþykki fyrirframsölu á bankavaxtabrjefum deildarinnar. 
Með þvi móti ætti sú trygging að nást, sem háttv. efri deild þykir vanta.

4. Þá hefir háttv. efri deild felt burt úr 11. gr. ákvæðið um það, að ef eig- 
andaskifti verða að fasteign, þá skuli gjalda 2°/« i varasjóð af þvi, sem þá 
stendur eftir af láninu. Þetta miðar að því, að rýra vöxt varasjóðs, og 
um leið að auka ábyrgð landssjóðs. Svo var tilætlunin með þessu ákvæði, 
að halda mönnum að þvi, að láta veðdeildina vita um, þegar eigendaskifti 
að fasteign verða, sem nú er tilfinnanlega vanrækt. Nefndin getur því 
ekki fallist á breytinguna, en til samkomulags vill nefndin þó færa þetta 
gjald niður í l°/o.

Þar sem reglugerðir lánsfjelaganna dönsku eru taldar fyrirmynd, leyflr 
nefndin sjer þessu atriði til skýringar að taka hjer upp kafla úr 12. og 19. 
gr. reglugerðar þeirrar, er áður var vísað til. Kaflarnir hljóða svo:

12 .gr. »Ved Optagelse i Foreningen og Laanets Udbetaling harethvert 
Medlem til den vedkommende Series Reserve- og Administrationsfond at 
indbetale mindst 2 pct. af det tilstaaede Laan« ....

19 . gr. »For saadan Overgang af Laanet til den ny Ejer betaler denne 
til Reserve- og Administrationsfondet 1 pct. af Laanets Restbelöb . . . 
Dog betales saadan Afgift ikke naar Ejendommen falder i Arv til Livs- 
arvinger«.

Nefndin getur því heldur eigi fallist á þessa breytingu háttv. efri deild- 
ar, en vill undanskilja eigendaskifti fasteigna við erfðir, eins og hjer er gert.



5. Og af því flýtur að 13. gr. verður að standa eins og hún stóð í frumvarpi 
neðri deildar.

6. Ef deildin felst á að ákveða stærð flokksins 5 miljónir, virðast laun til 
endurskoðenda eigi ofhátt sett 300 kr. til hvors, og 5000 kr. til reksturs- 
kostnaðar.

Nefndin leyíir sjer því að leggja til, að frumvarpið verði samþykt með 
eftirfarandi breytingum.

BREYTINGARTILLÖGUR:

1. Við 1. gr.
2. - 1. —
3. - 10. —

4. Við 11. gr.

5. — 13. gr.

6. — 23. —
7. — 23. —

Fyrir: »3 miljónumu komi: 5 miljónum.
Fyrir: »2 árin« komi: 4 árin.
Aftan við greinina bætist:

Veðdeildin heflr þó jafnan rjett til að greiða lánin í pen- 
ingum með þeirri upphæð, sem hún getur fengið fyrir þau, 
að frádregnum öllum,beinum kostnaði. Semja má um sölu 
bankavaxtabrjefa deildarinnar fyrir fram i einu eða fleiru lagi, 
enda samþykki stjórnarráðið söluverðið.
Aftan Ýið 1. málsgrein komi 2 nýjar málsgreinar svohljóð- 
andi:

Verði eigandaskifti að fasteign, sem veðsett er veðdeildinni, 
skal kaupandi, þegar um leið og kaupin gerast, tilkynnaveð- 
deildinni eigendaskiftin og greiða i varasjóð 1°/” af þeirri upp- 
hæð, sem þá hvilir á eigninni til veðdeildarinnar. Vanræki 
einhver að tilkynna veðdeildinni söluna og að greiða gjaldið 
með næsta pósti eftir að salan fór fram, skal hann greiða 
tvöfalt gjald.|

Bæði kaupandi og seljandi skulu bera sameiginlega ábyrgð 
á því, að gjald þetta sje skilvislega greitt. Og stendur hin 
selda eign einnig að veði með 1. veðrjetti fyrir þessu gjaldi.

Undanþegnir þessu gjaldi skulu þó lifseríingjar, er fá fast- 
eign i arf, ef þeir tilkynna eigendaskiftin samkvæmt þess- 
ari grein.
Á' eftir orðunum »fyrir krötu veðdeildarinnar« i 3 línu að 
neðan komi: eða gjald við sölu (sbr. 11. gr.) eigi er greitt. 
Fyrir: »4000« komi: 5000.
Fyrir: »250« komi: 300.

Neðri deild Alþtngis, 5. sept. 1913.
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formaður.
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skrifari og framsögum.
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