
líd 121 Nefudarálit

um frumvarp til laga um breyting á og viðauka við lög nr. 6, 31. mai 1921.

Frá fjárhagsnefnd.

í 2. gr. nefndra laga er gert ráð fyrir, að fyrir 1. júní þ. á. skuli ákveða 
m eð lögum , hvernig seðlaútgáfu rikisins skuli hagað. Hin fráfarandi ríkisstjórn 
hefir eigi sjeð sjer fært að kom a fram m eð frumvarp um þetta efni, sem 
hefði í sjer fólgið verulegt fram búðarfyrirkom ulag, en hins vegar ætlaðist hún 
til, að frumvarp þetta, ef fram gengi, yrði að eins skoðað sem bráðabirgða úr- 
lausn á þessu máli.

Nefndin lítur svo á, að ákvæði laganna nr. G frá síðasta þingi orki 
ekki tvímælis um það, að Islandsbanki eigi ekki hjeðan af að hafa i umferð 
meira en 8 m iljónir kr. í seðlum á timabilinu til 31. október þ. á., en eftir 
þann tíma á sú upphæð að fara minkandi, eftir þar um setlum reglum.

Það varð þvi einróm a álit nefndarinnar, að rjettara væri að breyta 
orðalagi 1. gr. nokkuð, svo ekki væri um að villasl, hvorum  bankanum  væru 
ætlaðir »toppseðlarnir«, ef til kæmi.

Ákvæði 2. gr. frumvarpsins áleit nefndin að hefðu mátt vera í fullu 
samræmi við lögin frá síðasta þingi, um  sama efni, sjerstaklega að því er 
snertir staflið b, nefnilega að gjaldið til rikissjóðs væri m iðað við þann 
hluta seðlanna, sem bankanum ber ekki bein skylda til að málmtryggja; en 
m eð því að þetta hefir ekki verulega þýðingu, þegar frá líður og bankinn fer 
að draga inn seðla sína að verulegum mun, varð það úr, að við svo búið 
mætti standa eins og frum varpið gerir ráð fyrir. Þó vill nefndin taka það fram, 
að hún lítur svo á, að innieigu í erlendum bönkum , umfram það sem lög-



j ákveðið er, geti ekki kom ið til greina sem seðlatrygging, þegar reiknað er 
I gjaldið til rikissjóðs.

Hvað staflið c. viðvíkur, þá getur nefndin fallist á, að bankinn greiði 
j gjald til rikissjóðs, sem cr 2° o undir forvöxtum  hans, vegna þess að varla 
I getur hjá þvi farið, að nokkur kostnaður og áhætta hljóti að vera samfara 
i seðlaútgáfunni.

Með tilliti til þess, sem að framan greinir, leyíir nefndin sjer að koma 
j fram m eð eftirfarandi

Síðari hluti 2. málsgreinar, frá orðunum  »vegna viðskifta innanlands«, 
orðist þannig:

skal ríkisstjórnin hlutast til um, að Landsbankinn selji í uroferð þá 
iseðla, er nauðsyn krefur. A f þeim seðlum, er Landsbankinn á þennan hátt 
jgefur út, umfram þá 3/4 miljónar, er hann nú hefir frá rikissjóði, skal hann 
jgreiða gjald, sem er 2°/o undir forvöxtum  hans. A f þeim hluta aukaseðlanna, 
ier málmtrygðir kynnu að verða, greiðist ekkert gjald.
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