
Nd. 827. Nefndarálit
um frv. til 1. um félagsheimili.

Frú menntamálanefnd.

Nefndin hefur athugað frumvarpið. Einn nefndarmanna, Barði Guðmundsson,
var í ferðalagi úti á landi, þegar málið var afgreitt. Nefndin mælir með, að frv.
verði samþykkt með þessum

BREYTINGUM:
1. Við 1. gr. Á eftir "skátafélög" korni : kvenfélðg.
2. Við 2. gr. 1. málsgr, orðist svo:

Félagsheimilasjóði, sem nokkur hluti skemmtanaskatts rennur í, sbr. lög
nr. 56 31. maí 1927, um skemmtanaskatt og þjóðleikhús og breytingu á þeim
lögum, skal varið til þess að styrkja byggingar félagsheimila samkv, 1. gr.
Ekki má þó styrkur til hvers félagsheimilis nema hærri fjárhæð en svarar 40%
af byggingarkostnaði þess. Styrkinn má veita, hvort heldur eitt slíkra félaga,
sem um ræðir í 1. gr., stendur :;Ið byggingu félagsheimilis eða fleiri í sam-
einingu.

3. Við 3. gr. Greinin orðist svo:
Stjórn félagsheimilasjóðs er í höndum menntamálaráðherra. Veitir hann

styrki úr sjóðnum samkvæmt 2. gr. eftir 1illögum fræðslumálastjóra og
íþróttanefndar. Ef fræðslumálastjóra og íþróttanefnd greinir á, sker mennta-
málaráðherra úr. Umsólmir um styrki skulu sendar íþróttanefnd, og fylgi
nákvæm lýsing af húsi því, sem fyrirhugað er að byggja, ásamt greinar-
gerð fyrir þörfinni ii félagsheimili á þeim stað, sem um el' að ræða, og um fyrir-
hugaða notkun þess. Félagsheimili, sem styrks nýtur úr félagsheimilasjóði, skal
reist á þeim stað og eftir uppdrætti, sem íþróttanefnd samþykkir. Menntamála-
ráðherra getur og gert það að skilyrði fyrir styrkveitingu, að sveitarfélag, þar
sem félagsheimili á að byggja, láti ókeypis í té viðunandi byggingarlóð, og sett
þau skilyrði önnur viðvíkjandi gerð og notkun f'élagsheimilanna, sem hann
telur nauðsynleg til þess, að þau komi að sem beztum notum og séu sem mest
við hæfi þess bæjar eða þeirrar byggðar, þar sem þau eru reist.

4. Við 5. gr. Upphaf 2. málsl. fyrri mgr. orðist svo: Fræðalumálastjóri og íþrótta-
nefnd geta með samþykki menntamálaráðherra ....

Alþingi. 12. maí 1947.
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