
IWd. 16. Frum varp

til laga nm breyting á lögum nr. 14, 18. sept. 1885, um stofnun landsbanka.

Frá Qárhagsnetnd.

1. gr.
7. gr. laganna skal orða þannig:

Landsbankinn má taka lán gegn tryggingu i sjálfs sins eignum. Ráð- 
berra fyrir hönd rikissjóðs er heimilt að ábyrgjast erlend lán fyrir bankann, 
et rikisstjórnin telur þess þörf.

2. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r g e r ð .

1 nokkur nndanfarin ár, eða siðan 1921, heíir rikisstjórnin ábyrgst lin  
erlendis handa Landsbankanum, þegar þess hefir þótt þörf. Heimild fyrir stjórn- 
ina til þessa mun fyrst hafa verið tekin upp i 11. gr. fjáraukalaga fyrir árin 
1920 og 1921 (lög nr. 48,1921). Þegar verið var að semja um skuldabrjefalánið 
enska handa Landsbankanum um áramótin 1923—24, spurðu lánveitendur um 
heimild bankans til lántöku og um heimild rikisstjórnarinnar til þess að ábyrgj- 
ast lánið. Eftir undangengna rannsókn var spurningunni svarað hjeðan með 
simskeyti 25. febr. 1924, þannig:

•Heimild Landsbankans til lántöku innifelst i 7. gr. laga nr. 14, 18. 
sept. 1885. Með því ríkið á Landsbankann, telur rikisstjórnin sjer heimilt 
að ábyrgjast lán fyrir hann. Fjármálaráðherra«.

Samkvæmt þessari skýringu, sem núverandi stjórn hefir fallist á, hefir 
stjórnin siðan, eins og Alþingi er kunnugt, ábyrgst lán fyrir Landsbankann.

Nú að undanförnu hafa staðið yfir samningar um opnun reikningsláns- 
viðskifta handa Landsbankanum hjá ameriskum banka, sem ekki hefir staðið í 
sliku sambandi við Landsbankann áður. Þessi banki hefir óskað eftir þvi, að vis- 
að yrði á ótviræða lagabeimild fyrir þvi, að rikisstjórnin mætti ábyrgjast lán fyr- 
ir Landsbankann. Með þvi að æskilegt þykir að ná sambandi við þennan banka, 
og óviðeigandi þykir, að nokkur óvissa geti verið um heimild rikisstjórnarinnar 
til þess að veita slika ábyrgð, einnig gagnvart eldri viðskiftasamböndum, er farið 
fram á að breyta 7. gr. laganna frá 1885 um stofnun landsbanka þannig, að 
nnt sje að visa útlendnm skiftavinnm bankans á heimild Landsbankans til lán- 
tökn og heimild ríkisstjórnarinnar til að ábyrgjast lán fyrir bankann í einni og 
sömu lagagrein.


