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um frv. til laga um eftirlitsmann m eð bönkum  og sparisjóðum.

Frá fjárhagsnefnd.

Nefndin er á einu raáli um það, að nauðsynlegt sje að hafa meira eft- 
irlit með rekstri banka og sparisjóða en verið hefir.

Par sem allmargir sparisjóðir hafa nú þegar mörg hund ruð  þúsund, 
og einstakir þeirra yfir miljón, k róna  undir  b öndum  og gera má ráð fyrir, að 
starfsfje þeirra aukist, þá er lítt verjandi, á jafnviðsjárverðum  tim um  og nú 
eru.v'að hafa ekki fu llkom nara eftirlit með þessum peningastofnunum  en nú 
á sjer stað.

Eftirlit með sparisjóðum m un alment ekki annað en það, sem endur- 
skoðunarm enn, með takm arkaðri þekkingu og litlum tima, fram kvæm a, en 
það er venjulegast að eins það að sjá um , að tö lurnar i ársreikningi beri sam- 
an við bækurnar.

Um bankana má að nokkru  leyti segja hið sama. E ndurskoðendum  
bankanna virðist ekki ætluð »kritisk« endurskoðun; til þess benda meðal ann- 
ars launakjör þeirra, enda m un  endurskoðunin  mestmegnis vera tö lusam an- 
burður. Það er þó ekki æ tlun nefndarinnar, að endurskoðendur bankanna



leggi n ið u r  störf sin, heldur að þeim störfum verði haldið áfram eins og ver- 
ið hefir.

Aðalstarf eftirlitsmannsins á, að áliti nefndarinnar, að vera það að 
rannsaka  raunverulega fjárhagsástand banka  og sparisjóða, gera tillögur til 
stjórna þessara stofnana, ef honum  þykir þurfa, kom a skipulagi á bókhald 
sparisjóðanna, gefa rikisstjórninni skýrslur og upplýsingar og vera ráðunau tu r  
hennar  i þessum málum.

Að sjálfsögðu setur rikisstjórnin reglur um  störf eftirlitsmannsins og 
alln starfstilhögun.

Jafnframt og nefndin telur rjettast, að eftirlitsmaðurinn taki laun sin 
og ferðakostnað úr rikissjóði, þykir sjálfsagt, að þær stofnanir, sem eftirlitsins 
njóta, en það eru allir bankar og sparisjóðir i landinu, endurgreiði ríkissjóði 
allan kostnað, sem af eftirlitinu leiðir.

Af framansögðu leggur nefndin til, að frum varpið  verði samþykt 
með eftirfarandi

BREYTINGUM.

1. 1. gr. orðist svo:
Einn skal vera eftirlitsmaður með bönkum  og sparisjóðum á landinu.
H ann hefir að á rs launum  10000 krónur og auk  þess dýrtíðaruppbót 

af allri launaupphæ ðinni, og enn frem ur ferðakostnað, eftir reikningi, er 
ráðherra  úrskurðar. Ráðherra sá, er bankam ál bera undir, veitir embætti 
þetta.

Laun, uppbót og ferðakostnaður eftirlitsmanns greiðist ú r  ríkissjóði, en 
fjárhæðir þessar endurgreiða nefndar peningastofnanir í rikissjóð í hlut- 
falli við það fjármagn, er þær hafa i veltu um  hver áramót.

2. Við 2. gr. .
Á eftir »eftirlitsmanns« bætist við: og annað er þurfa þykir.

3. Við frv. bætist ný grein, svo hljóðandi:
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Alþingi, 3. maí 1923.
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