
13. F r u m v a r p
til laga um heimild fvrir rikisstjórnina til að leyfa ís landsbanka að gufa út alt 
að 12 m iljónum  króna i seð lum , án aukningar á málmforðatrvggingu þeirri, 
sem  hann nú hefir.

(Lagt fyrir Alþingi 1921).
1. gr.

Rikisstjórninni heimilast að levfa ís landsbanka að gefa út alt að 12 
miljónum  króna í seð lu m , án aukningar á málmforðatryggingu þeirri, sem  hann  
nú hefir, m eð þeim skilyrðum  og á þann hátt, sem  ríkisstjórnin tiltekur nánar.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi og gilda til 1. desem ber 1920.

A t h u g a s e m d i r  v i ð  l a g a f r u m v a r p  þ e t t a :
í  byrjun ágústm ánaðar f. á., barst Stjórnarráðinu áskorun frá banka-

ráði ís landsbanka um  að leyfa bankanum  að gefa út til næstu nóvem berloka  
seðla, annaðhvort eftir þvi, sem  viðskiftaþörfin krefur, eða ákveðna upphæð  
t. d. samtals alt að 12.000.000 kr. m eð  þeim kjörum, að málmforðatryggingin  
sje eigi hærri en segir í lögum  nr. 66, 10. nóv. 1905 (3772°/o). Þegar Stjórnar- 
ráðið hafði athugað þetla mál, varð það að telja nauðsynlegt vegna viðskifta-
lifsins að auka gjaldmiðil í landinu og því óhjákvæmilegt að auka seðlafúlgu
Islandsbanka, en vegna þess, hve erfitt var að útvega gull, þótti ekki gerlegt 
að krefjast þá þegar frekari m álm forða til tryggingar seðlafúlgunni en þá var 
fyrir hendi. Voru því 16. ágúst f. á. gefin út bráðabirgðalög um  heimild fyrir 
rikisstjórnina til að leyfa íslandsbanka að gefa út alt að 12 m iljónum  króna í



seðlum , án aukningar á málmforðatrvggingu þeirri, sem  hann nú hefir, sam -  
hljóða frumvarpi þessu, sem  sam k væ m t 6. gr. stjórnarskipunarlaga 19. júní  
1915 hjerm eð leggjast fyrir þingið.

Fylgishjal I.
Bráðabirg'ðnlög’

um
lieimild fy rir  ríliisstjóruiua til ad leyfa  ísiandsbankn að gefa 
út Jilt nð iy  mil|ónum króna í aeðlum, ó 11 aukningar 6  mólmforða- 

tfygffingu þeirri, sem liiiuii ntk liefir.

Vjer Christian hinn Tínndi, af guðs náð konungur ís lands og Dan-  
merkur, Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjett- 
merski, Láenborg og Aldinborg.

Gerum kunnugl:  Ráðherrann í atvinnu- og sam gön gu m álu m  hefir
tjáð Oss, að nauðsyn beri bráðlega til vegna viðskiftalifsins að auka gjaldmiðil  
i landinu um stundarsakir og að því sje óhjákvæmilegt að auka seðlafúlgu  
ís landsbanka, en að vegtia þess, hve erfitt er að útvega gull, þyki eigi gerlegt 
að krefjast nú þegar frekari m álm forða til tryggingar seðlafúlgunni, en nú er 
fyrir hendi. Hins vegar ætti þessi þörf á seðlaaukningu að hverfa undir lok  
yfirstándandi árs, þar eð gera m á ráð fyrir, að þá hafi allm ikið selst af inn-  
lendum  aturðum. Vjer verðum  því að telja brýna nauðsyn að gefa nú út 
bráðabirgðalög sam kvæ m t 6. gr. stjórnarskipunarlaga 19. júní 1915, er veiti 
ríkisstjórninni heim ild til að leyfa Islandsbanka að gefa út alt að 12 m iljónum  
króna i seðlum , án aukningar á málmforðatryggingu þeirri, sem  hann nú hefir.

Þvi bjóðum  Vjer og skipum  fyrir þannig:
1. gr.

Rikisstjórninni heimilast að leyfa ís lands banka að gefa út alt að 12 
m iljónum  króna i seð lum , án aukningar á málmforðatrvggingu þeirri, sem  hann  
nú hefir, m eð þeim skilyrðum  og á þann hátt, sem  ríkisstjórnin tiltekur nánar

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi og gilda til 1. desem ber 1920.
Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða.

Gefið á Am alíuborg 16. ágúst 1920.
Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli.

Oliristian R.
P jetur Jónsson.



Fylgishjal II.

Ú t d r á t t u r .
Ár 1920 hinn 28. júlí var haldið áfram fundi þeim , sem  írestað var 

hinn 6. þ. m.
Allir hinir söm u  á fundi, nem a Sigurður G unnarsson, er ljet Bjarna 

Jónsson frá Vogi fara m eð  u m b oð  sitt, og Tofte bankastjóri, er var sjúkur.
Bjarni Jónsson frá Vogi hafði fvrir hönd bankaráðsins athugað bank-  

ann, eftir því sem segir í 6. lið fundargerðarinnar hjer næst á undan. Bar 
hann fram skýrslu sína á fundinum .

Seðla-auki. Fulltrúaráðið skorar á landsstjórnina sam kvæ m t tillögum  
bankastjórnarinnar, að levfa bankanum  að gefa út til næstu nóvem berloka  
seðla, annaðhvort eftir því sem  viðskiftaþörfin krefur eða ákveðna upphæ ð,  
t. d. samtals alt að 12.000.000 kr. m eð þeim kjörum að málmforðatryggingin  
sje eigi hærri en segir i lögum  10. nóv. 1905 (37V20/0)- Samþ. m eð öllum  
atkv. nem a formanns, er eigi gat greitt atkvæði m eð áskorun á sjálfan sig 
og greiddi því að eins atkvæði fyrir hönd þeirra fulltrúa, sem hann er 
u m boðsm aður fyrir.

Fundi slitið.
Jón Magnússon. Bjarni Jónsson , frá Vogi. Eggert Pálsson.

Sighvatur Bjarnason. H annes Thorsteinsson.

Rjettan útdrátt staðfestir:
H annes Thorsteinsson.


