
Ald. 269. Breytingartillögur

við frv. til laga um breyting á lögum um  stofnun landsbanka  18. sept. 1885 m. m.

F rá  m inni h lu ta  Qárhagsnefndar.

1. Við 4. gr.
Tveir fyrstu málsl. gr. orðist svo:
Stjórnarráðið skipar bókara, fjehirði og gjaldkera bankans  og víkur 

þeim frá, hvorttveggja að fengnum tillögum bankastjórnar.
F jehirðir tekur á móti öllu fje, sem greitt er inn í bankann , en gjald- 

keri greiðir alt fje, sem greitt er ú t  ú r  honum .
F jehirðir og gjaldkeri bera hvor um  sig ábyrgð á sínum  sjóði.

Til vara: •
Stjórnarráðið skipar bókara  og gjaldkera bankans og v íkur þeim frá, 

hvorttveggja að fengnum tillögum bankastjórnar.  Heimilt er bankastjórn  og 
að skipa sjerstakan fjehirði í samráði við stjórnskipaða gjaldkerann, er 
ábyrgð ber á sjóði bankans, og ákveður bankastjórnin , hvernig sam vinnu 
þeirra skuli fyrir komið, að fengnum tillögum stjórnarráðsins.

2. Við 4. gr. 2. málsgr.
í stað wFjehirðir bankans«  komi:
Gjaldkeri bankans.

3. Við 5. gr. 1. málsgr.
t stað »6000 krónur« komi:
8000 krónur.

4. Við 5. gr.
2. og 3. málsgr. gr. orðist svo:
Bókari og gjaldkeri hafa að launum  5000 k rónur hvor, fjehirðir hafi 

að launum  4500 krónur, og gjaldkeri og fjehirðir auk  þess 1000 k rónur 
hvor i mistalningarfje.

Fjehirði og gjaldkera ber að setja hæfilegt veð, er stjórnar- 
ráðið tiltekur.

5. Við 8. gr.
a. 1. málsgr. gr. orðist svo:

Stofna skal styrktarsjóð h anda  starfsm önnum  ban k an s  og útibúa 
hans  og ekkjum þeirra, og skal b ank inn  leggja fram til stofnunar hans 
25000 kr. og enn fremur 1 ̂ /a°/o af nettó ársarði sínum í næstu  10 ár 
eftir að lög þessi öðlast gildi. Allir, sem fá fasta atvinnu í b an kanum  
eftir að lög þessi öðlast gildi, skulu skyldir til að greiða i sjóðinn 3°/o af 
árs launum  sinum, enda öðlast þeir þá rjett til styrks ú r  honum  eftir þeim 
reglum, sem þar um gilda. Sama rjett öðlast þeir, sem eru starfsmenn 
bankans, er lögin öðlast gildi, ef þeir greiða gjald þetta frá þeim tima.

b. í stað seinustu málsgreinar gr. komi svo hljóðandi málsgrein:
Fessi grein tekur einnig til bankastjóranna.


