
Nd. 669. Nefndarálit [175. mál]
um frv. til laga um vísindasjóð.

Frá minni hl. menntamálanefndar.

Frv. þetta er að langmestu leyti samhljóða frv., sem milliþinganefnd, skipuð af
Bjarna Benediktssyni fyrrv. menntamálaráðherra, hefur samið. f nefndinni áttu
sæti Birgir Kjaran hagfr., prófessor Ármann Snævarr, dr. Júlíus Sigurjónsson, dr.
Björn Sigurðsson og Pálmi Hannesson rektor. Vann nefndin geysimikið starf við
undirbúning og samningu frv. Þær breytingar á frv., sem ráðuneytið hefur gert, varða
fjárhag vísindasjóðs og stjórn.

Í tillögum fimmmenninganna var gert ráð fyrir, að stjórn sjóðsins yrði ekki
pólitískt skipuð, eins og frv. gerir ráð fyrir.

Úr 6. gr. tillagna nefndarinnar hefur ráðuneytið fellt burt heimild deildarstjórnar
til að ráða vísindalega menntaðan ritara til undirbúnings styrkveitinga, eftirlits með
hagnýtingu styrkja og til annarra tæknilegra starfa.

Enn fremur felldi ráðuneytið niður tillögu nefndarinnar um skiptingu fjárins
milli deilda sjóðsins.

Nefndin gerði tillögur til fjáröflunar, sem okkur undirrituðum þykja mun skyn-
samlegri en sú að leggja aukagjald á aðgöngumiða að kvikmyndasýningum. í frv.
nefndarinnar var gert ráð fyrir, að vísindasjóður yrði sjálfstæðari um fjárhag en
vera mundi skv. frv. menntamálaráðherra.

Minni hl. menntamálanefndar telur sjálfsagt, að þingmönnum gefist kostur á
að kynnast hugmyndum og niðurstöðum þessarar nefndar, og lætur því prenta hér
sem fylgiskjöl gögn þau, er við höfum fengið í hendur og ekki hafa verið prentuð
með frumvarpinu, auk frv. sjálfs, eins og nefndin skilaði því að loknum störfum.

Alþingi, 27. maí 1957.

Ragnhildur Helgadóttir,
frsm.

Jónas G. Rafnar.

Fylgiskjal I.
Frumvarp til laga um Vísindasjóð.

I. KAFLI
Stofnun og verksvið Vísindasjóðs.

1. gr.
Stofna skal sjóð, er nefnist Vísindasjóður.

2. gr.
Það er hlutverk Vísindasjóðs að efla íslenzkar vísindarannsóknir, einkum á sviði

frumvísinda.



í þessum tilgangi styrkir sjóðurinn:
a. Einstaklinga eða vísindastofnanir vegna tiltekinna rannsóknaverkefna.
b. Kandídata til vísindalegs sérnáms og þjálfunar.
c. Rannsóknastofnanir til kaupa á tækjum, ritum eða rannsóknaefnum.

II. KAFLI
Skipulag og stjórn Vísindasjóðs.

3. gr.
Vísindasjóður greinist í tvær deildir, raunvísindadeild og hugvísindadeild. Raun-

vísindadeild annast styrkveitingar til rannsókna á sviði náttúruvísinda, þar með
taldar eðlisfræði og kjarnorkuvísindi. efnafræði, stærðfræði, læknisfræði, líffræði,
jarðfræði, dýrafræði, grasafræði, verkfræði og tæknifræði.

Hugvísindadeild annast styrkveitingar á sviði félagsfræði, lögfræði, hagfræði,
sálfræði, uppeldisfræði, sagnfræði, bókmenntafræði, málvísinda, heimspeki og guð-
fræði.

4. gr.
Menntamálaráðherra skipar þrjá menn í stjórn Vísindasjóðs til fjögurra ára í

senn. Skulu það vera formenn beggja sjóðsdeilda og einn maður án tilnefningar.
Stjórn Vísindasjóðs skiptir sjálf með sér verkum. Menntamálaráðherra skipar á sama
hátt varastjórn. Tilnefna sjóðsdeildir tvo þeirra manna. Stjórn Vísindasjóðs er í
fyrirsvari fyrir sjóðinn gagnvart stjórnarvöldum og öðrum aðilum og sér um fjár-
vörzlu,

5. gr.
Menntamálaráðherra skipar deildarstjórnir samkvæmt því, sem hér segir:

a. Stjórn raunvísindadeildar er skipuð fimm mönnum. Skal einn tilnefndur af
Rannsóknaráði ríkisins, einn af læknadeild Háskóla íslands og einn af verkfræði-
deild Háskóla íslands. Einn skal tilnefndur af Kjarnfræðanefnd og einn af fundi,
sem formaður Rannsóknaráðs ríkisins boðar til með deildarstjórum Atvinnu-
deildar háskólans og forstöðumönnum Náttúrugripasafns, Tilraunastöðvar há-
skólans í meinafræði, Rannsóknarstofu háskólans í meina- og sýklafræði, rann-
sóknarstofu Fiskifélags íslands og raforkumálastjóra. Ráðherra getur ákveðið,
að forstöðumenn annarra stofnana eigi aðild að síðastnefndri tilnefningu.

b. Stjórn hugvísindadeildar er skipuð fimm mönnum. Laga- og hagfræðideild Há-
skóla íslands tilnefnir tvo og sé annar þeirra hagfræðingur eða félagsfræðingur.
Heimspekideild Háskóla íslands tilnefnir tvo og sé annar þeirra sálfræðingur
eða uppeldisfræðingur. Guðfræðideild tilnefnir einn.
Varastjórn deildar er skipuð á sama hátt.
Stjórnendur deilda eru skipaðir til fjögurra ára, þó svo, að tveir af fyrstu stjórn-

endum hvorrar deildar ganga úr stjórn eftir tvö ár samkvæmt hlutkesti. Deildar-
stjórn skiptir sjálf með sér verkum.

6. gr.
Deildarstjórnir úthluta styrkjum hvor úr sínum hluta Vísindasjóðs og hafa

eftirlit með því, að þeim sé varið í samræmí við það, sem áskilið var, er þeir voru
veittir. Deildarstjórn er heimilt að ráða vísindalega menntaðan ritara til undirbún-
íngs styrkveitinga, eftirlits með hagnýtingu styrkja og til annarra tæknilegra starfa.
Styrkur er að jafnaðí ekki veittur nema eftir umsókn. Stjórn deildar getur þó boðið
vísindamanni eða forráðamanni rannsóknarstofnunar fjárstyrk til ákveðinna rann-
sókna. Styrkur er veittur til eins árs í senn, en heimilt er að endurveita hann.

Stjórn deildar getur átt frumkvæði að rannsóknum á tilteknum efnum og skipu-
lagt þær.

2



III. KAFLI
Fjárhagsákvæði.

7. gr.
(Með fyrirvara samkv. bréfi nefndarinnar til menntamálaráðuneytis.)
Vísindasjóði skal aflað tekna með þessum hætti:

1. Afengisverzlun rfkisins greiðir ársfjórðungslega til Vísindasjóðs gjald, sem svarar
til einnar krónu af hverri flösku, er selzt hefur.

2. A eftir 2. gr. laga nr. 6 15. júní 1926, um happdrætti og hlutaveltur, komi ný
grein, 3. gr., svofelld: "Fyrir happdrættisleyfi samkv. 1. gr. skal greiða gjald,
er nemi 10% af verði happdrættismiðanna, sem í umferð á að láta. Gjald þetta
rennur í Vísindasjóð. Endurgreiða má leyfisgjald fyrir miða, sem ekki hafa selzt.
í reglugerð má kveða nánar á um innheimtu gjaldsins og endurgreiðslu."

3. A eftir 3. gr. laga nr. 13 16. marz 1949, um vöruhappdrætti fyrir Samband ís-
lenzkra berklasjúklinga, komi ný málsgrein, svofelld: "ÞÓ skal greiða árlegt
gjald, er nemur 15% af hreinum ágóða happdrættisins, til Vísindasjóðs. Gjald
þetta skal í fyrsta skipti miðað við tekjur happdrættisins frá 1. júlí 1957 til
ársloka."

4. A eftir 3. gr. laga nr. 71 24. apríl 1954, um happdrætti dvalarheimilis aldraðra
sjómanna, komi svofelld málsgrein: "ÞÓ skal greiða árlegt gjald, er nemur 15%
af hreinum ágóða happdrættisins, til Visindasjóðs. Gjald þetta skal í fyrsta skipti
miðað við tekjur happdrættisins frá 1. júlí 1957 til ársloka."

8. gr.
Fé því, sem Vísindasjóður hefur til umráða til styrkjaúthlutunar árlega, skal

skipta svo milli hugvísindadeildar og raunvísindadeildar, að 30% fjárins komi í hlut
hinnar fyrrnefndu, en 70% renni til hinnar síðarnefndu.

IV. KAFLI
Gildistaka o. fl.

9. gr.
Nánari ákvæði um framkvæmd laga þessara skulu sett í reglugerð, sem mennta-

málaráðuneyti staðfestir samkvæmt tillögum stjórnar Visindasjóðs. Reglugerð sú,
sem greind er í 7. gr., 2. tl., er þó gefin út af dómsmálaráðuneyti.

10. gr.
Lög þessi taka gildi þegar stað.

Greinargerð.
A árunum 1953 og 1954 vann Rannsóknaráð ríkisins að undirbúningi tillagna

um stofnun Vísindasjóðs. Var safnað gögnum um tilhögun hliðstæðra sjóða í
nágrannalöndum og rætt um, hvaða fyrirkomulag mundi henta hér á landi. Rann-
sóknaráð sendi atvinnumálaráðuneytinu og menntamálaráðuneytinu greinargerð um
málið seint á árinu 1954.

Í samráði við þáverandi atvinnumálaráðherra, Steingrím Steinþórsson, lét Rann-
sóknaráð síðan semja frumvarp um málið og var það sent sömu ráðuneytum snemma
á árinu 1955.

Frumvarpið gerði ráð fyrir, að Vísindasjóður, styrkti rannsóknir á sviði nátt-
úruvísinda, þar með taldar læknisfræði og verkfræði, en ekki hugvísindarannsóknir.

Nokkrir hugvísindamenn ræddu sín á milli um þessar mundir þörfina á aukn-
um fjárstuðningi við hugvísindarannsóknir hér á landi, og komu þeir á framfæri
þeirri skoðun, að væntanlegur Vísindasjóður ætti einnig að styrkja hugvísindarann-
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sóknir, þar eð sumar greinar þeirra a. m. k. væru mjög skammt komnar hér á landi
og þyrftu eflingar við. Varð það samkomulag milli þáverandi menntamálaráðherra,
Bjarna Benediktssonar, og þáverandi atvinnumálaráðherra, að hinn fyrrnefnd i skip-
aði nefnd til frekari undirbúnings og væri einn tilnefndur af Rannsóknaráði rík-
isins, einn af háskólaráði, einn af landbúnaðarráðherra, einn af hópi hugvísinda-
manna, sem látið hafa málið til sín taka, en menntamálaráðherra skyldi skipa
formann nefndar án tilnefningar.

Hinn 24. marz 1956 skipaði svo þáverandi menntamálaráðherra nefnd fimm
manna til að athuga og gera tillögur um, hvernig bezt verði komið fyrir fjáröflun
og stjórn á styrkjum til vísindastarfsemi. Í nefnd þessa voru skipaðir Birgir Kjaran,
hagfræðingur, formaður, Ármann Snævarr, prófessor, dr. Björn Sigurðsson, for-
maður Rannsóknaráðs ríkisins, Júlíus Sigurjónsson, prófessor, og Pálmi Hannesson,
rektor. Hefur nefndin samið ofanritað frumvarp. Þess skal getið sérstaklega, að
nefndin hafði gengið til fullnaðar frá frumvarpinu, að fráskildum fjárhagsákvæð-
um þess, áður en Pálmi rektor Hannesson féll frá.

Hér á eftir verður í I. kafla farið nokkrum orðum um þörf á auknum stuðningi
við vísindastarfsemi hér á landi og rætt um stofnun og hlutverk Vísindasjóðs. í II.
kafla verður stutt greinargerð um starfsemi vísindasjóða erlendis, einkum á Norður-
löndum. Loks verða einstakar greinar frumvarpsins reifaðar og skýrðar í III. kafla.

(Um efni I. kafla vísast til fylgiskjala I og II á þskj. 545, en í fskj. III hefur
ráðuneytið látið prenta aðeins bráðabirgðagreinargerð um þetta efni, og er því hin
endanlega grg, prentuð hér.)

II. KAFLI
Um tilhögun vísindasjóða í Danmörku og Noregi.

Aður en ofanritað frumvarp var samið, var rannsakað nokkuð, hvernig vís-
indastarfsemi er styrkt í nágrannaríkjum.

Af gögnum frá Danmörku, Svíþjóð, Bretlandi, Bandaríkjunum og Kanada verður
ráðið, að í þessum löndum er lagt mikið kapp á að örva menn til vísindalegra starfa
og að styrkja vísindastarfsemi fjárhagslega. Alkunnugt er, að eftir að heimsstyrjöld-
inni lauk hafa verið stofnaðir öflugir vísindasjóðir í löndum þessum, svo sem
National Science Foundation í Bandaríkjunum, Vísindasjóður ríkisins í Danmörku
og Almenni vísindasjóðurinn norski. Auk þess hafa t. d. brezku sjóðirnir, sem
styrkja náttúruvísindi og læknisfræðirannsóknir, verið efldir stórum. Í Svíþjóð
hafa framlög til vísindastarfsemi einnig hækkað mikið. í þessum löndum var þó
rekin víðtæk styrkjastarfsemi. áður en þessi aukning var gerð, og er auðséð, hve
mjög vér Íslendingar erum á eftir í þessum efnum.

Sýnilegt er af gögnum, að menn hafa farið mismunandi leiðir í þessum lönd-
um til þess að ná því takmarki, sem hér er stefnt að. Í sumum löndunum hefur
verið lögð áherzla á að stofna vísindasjóði eða efla þá, sem fyrir eru. Tilhögun
þeirra sjóða er sýnilega með tvenns konar hætti, sums staðar eru almennir sjóðir
með allvíðtækri deildarskiptingu, en annars staðar eru sérsjóðir fyrir tilteknar
fræðigreinar (sbr. t. d. í Bretlandi Department of Scientific and Industrial Research
og The Medical Research Council, í Danmörku sjóður tæknivísinda o. fl.). í öðrum
löndum hefur megináherzla verið lögð á að stofna nýjar stöður handa efnilegum
vísindamönnum, einkum við háskóla eða rannsóknarstofnanir, þar sem skyldu-
störfum þeirra hefur verið stillt í· hóf, en þeir átt þess kost að sérmennta sig
samfara starfi. Þessi leið hefur t. d. einkum verið valin í Svíþjóð, þar sem dósent-
um, öðrum háskólakennurum og starfsmönnum á rannsóknarstofnunum hefur verið
stórfjölgað. Raunar hefur hliðstæð þróun einnig átt sér stað í hinum löndunum,
þar sem áherzla hefur verið lögð á að stofna öfluga vísindasjóði.

4



Danmörk.
Eins og kunnugt er, starfa í Danmörku allmargir öflugir sjóðir, er hafa það

hlutverk að efla og hlynna að vísindastarfsemi. Öflugasti sjóðurinn er Carlsbergs-
sjóðurinn, sem veitir styrki þeim, er vinna að náttúruvísindum og ýmsum hugvís-
indum (húmanistiskum vísindum). Sá sjóður styrkir hins vegar ekki hagnýt vís-
indi eða tæknivísindi. Árlega er úthlutað um 1Y2 millj. dönskum krónum úr þess-
um sjóði. Þá má einnig geta Rask-Örsted-sjóðsins, sem stofnaður var 1919. Úr
honum eru veittir styrkir til allra vísindagreina, en þó því aðeins að þær varði
rannsóknarefni, sem hafa ekki eingöngu þjóðlegt gildi. Úthlutanir námu d. kr.
660000.00 starfsárið 1954-1955. Rannsóknaráð tæknivísinda, sem sett var á stofn
1946, ræður yfir um það bil y4 millj. d. kr. árlega til úthlutunar. Auk þessara
almennu sjóða eru margir sérsjóðir, ekki sízt við háskólana í Kaupmannahöfn og
Árósum.

Skömmu eftir heimsstyrjöldina síðustu var skipuð í Danmörku nefnd manna
til þess að gera tillögur um það, hversu unnt væri að bæta hag vísinda- og fræði-
manna í Danmörku. Meðal merkustu tillagna nefndarinnar var tillaga um stofnun
almenns visindasjóðs. Var frv. lagt fram á þingi 1952 um stofnun þess sjóðs, og
náði það þegar fram að ganga (lög nr. 205 7. júní 1952), sbr. einnig tilskipun 24.
júní 1952.

Skal nú rekja stuttlega höfuðdrætti um starfssvið sjóðsins og starfshætti:

A. Hlutverk sjóðsins.
ÞVí er lýst svo í tilskipun um sjóðinn: "Hlutverk hins almenna vísindasjóðs

ríkisins er að stuðla að danskri vísindastarfsemi, einkum á sviði frumvísinda, og
skiptir ekki máli, hvaða stofnun vísindastarfsemin er tengd."

Í 2. gr. tilskipunarinnar er hlutverk sjóðsins sérgreint nánar. Samkvæmt 1.
málsgr. skal verja árlegum tekjum sjóðsins til þess að stuðla að framkvæmd á
rannsóknum, sem ætla má að ljúkist innan tiltekins tíma, enda megi hvorki vænta
fjárframlaga til þeirra af því fé, sem árlega er veitt til rekstrar rannsóknarstofnana,
né annarra fjárveitinga eða fjárstyrkja samkvæmt fjárlögum eða frá ráðuneytum.
- í 2. málsgr. eru síðan tekin upp þau rannsóknarefni, sem heimilt er að styrkja.

Samkvæmt því má verja fé úr sjóðnum til þess að styrkja þá starfsemi, sem
nú greinir:

1. Meiri háttar vísindalegar rannsóknir, svo sem fornleifagröft, rannsóknar-
leiðangra og ýmiss konar vísindalegar rannsóknir á náttúru lands, svo og rann-
sóknir, sem framkvæmdar eru í rannsóknarstofnunum og tilraunastöðvum.

2. Útvegun tækja og rita við vísindaleg störf, enda séu þau sérstaklega dýr
eða sérstaks eðlis að öðru leyti.

3. Veita má styrki úr sjóðnum til aðstoðar við vísindarannsóknir, og tekur
þetta til aðstoðar vísindalega þjálfaðra manna, enda sé hún til bráðabirgða, eða
annars konar aðstoðar.

4. Útvegun rannsóknarefna, svo sem tilraunadýra og ljósmynda af handritum.
5. Útgáfa vísindarita.
6. Ferðalög í þágu tiltekinnar, vísindalegrar rannsóknar.
7. Styrkja má danska vísindamenn, sem þörf er á að létta af sér störfum, til

þess að geta einbeitt sér að tilteknum rannsóknum.
Í 3. málsgr. er síðan ákvæði um það, að sjóðurinn veiti eingöngu styrki sam-

kvæmt umsóknum frá vísindamönnum og vísindastofnunum, en stjórn sjóðsins
skipuleggur ekki rannsóknir eða gerir uppástungur um þær.

B. Stjórn vísindasjóðs.
Um stjórn sjóðsins eru þau ákvæði, að hún sé skipuð einum manni frá hverri

deild sjóðsins, sem eru 5 talsins, svo sem senn verður greint. Auk þess er einn
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fulltrúi frá menntamálaráðuneyti og annar frá fjármálaráðuneyti í sjóðsstjórninni.
Stjórnin kýs sér formann til eins árs, og er heimilt að endurkjósa hann.

C. Deildir sjóðsins og verkefni þeirra.
Innan vísindasjóðs starfa fimm deildir, og er stjórn deildar skipuð vísinda-

mönnum einum. Það er verkefni deildanna að ræða og gera tillögur um þær styrk-
umsóknir, sem borizt hafa, hver á sínu fagsviði, en stjórn sjóðsins leysir úr þVÍ
till fullnaðar.

Deildir sjóðsins eru:
1. Náttúruuisindadeiíd.

Stjórn hennar er skipuð 5 mönnum.
Þessi deild sjóðsins fjallar um málefni, sem varða rannsóknarefni innan nátt-

úruvísinda, þar á meðal fræðileg efni, sem jafnaðarlega eru talin tillæknavísinda
og landbúnaðarfræða.
2. Hugvísindadeild (húmanistisk vísindi).

Deildin fjallar um rannsóknarefni á vettvangi hugvísinda, og er guðfræði talin
til þeirra greina.

3. Félagsvísindadeild.
Til þessarar deildar ber að skjóta málum, er varða félagsvísindi (lögfræði, hag-

fræði, stj órnfræði og félagsfræði).

4. Læknisfræðideild.
Deildin fjallar um málefni, er varða læknavísindi. að svo miklu leyti sem þau

teljast ekki til náttúruvísindadeildar.

5. Landbúnaðardeild.
Stjórn deildar er skipuð 5 mönnum, sem yfirleitt eru tilnefndir af tilteknum

háskóladeildum.
Kjörtímabil stjórnarmanna deildar er yfirleitt 5 ár, og þó svo, að á ári hverju

verður eitt sæti laust í deildarstjórn, þ. e. eftir fyrsta starfsár fer einn maður úr
stjórn samkvæmt hlutkesti, sem fram fer í upphafi starfstímabils, og er þá kosinn
maður í hans stað að nýju, og svo koll af kolli. Endurkjósa má stjórnarmann, en
þó ekki nema til eins kjörtímabils. Hver deild kýs sér formann til eins árs, og
má endurkjósa hann til formennsku. Kjörgengir til stjórnarstarfa Í deild eru þeir
vísindamenn einir, sem eru undir sjötugu, þegar kosning fer fram.

D. Um tilhögun styrkveitinga.
Styrkir eru veittir í eitt skipti fyrir öll eða til tiltekins árabils.
Styrkir eru veittir samkvæmt umsóknum, sem stíla ber til stjórnar sjóðsins á '

auglýstum tíma ár hvert. Þegar sérstaklega stendur á. er unnt að veita styrki á
öðrum tíma en þeim, sem auglýstur er árlega.

E. Skipting tekna sjóðsins milli deilda.
Í 7. gr. í tillögum vísindasjóðsnefndar til tilskipunar um vísindasjóð var lagt

til, að greint yrði í tilskipun, hversu mikla hlutdeild hver einstök deild skyldi fá
í þeirri heildarfjárhæð, sem tiltækileg væri til úthlutunar hverju sinni. Ráðuneytið
virðist ekki hafa fallizt á þessa tilhögun, en ekki er skýrt, hvernig leysa eigi þetta
mál. Helzt er svo að sjá, að yfirstjórn sjóðsins ákveði hverju sinni þessa skiptingu
fjárins - væntanlega eftir að sýnt er, hverjar umsóknir borizt hafa ár hvert.

F. Tengsl vísindasjóðs við aðra vísindalega sjóði.
Stjórn sjóðsins ber að hafa nána samvinnu við Carlsbergsjóðinn, Rask-Örsted-

sjóðinn, rannsóknaráð tæknivísinda og aðra sjóði og stofnanir, sem vinna að og
'Veita styrki til vísindastarfa, í því skyni að samræma eftir föngum störf þessara aðila.
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G. Fjárstjórn o. fl.
Stjórn sjóðsins annast bókfærslu og semur reikninga árlega.
Þess skal að lokum getið, að árlegt framlag danska ríkisins til sjóðsins er 2

millj. kr. samkvæmt vísindasjóðslögunum frá 1952.

Noregur.
Í Noregi eru nokkrir sjóðir, sem ætlað er að stuðla að vísindastarfsemi, en þeir

eru þó fæstir verulega öflugir. Af sjóðunum má nefna þessa: Nansens-sjóðinn og
þá sjóði, sem við hann eru tengdir. Mun fé þeirra nema um 121/2 millj. norskra
króna. Norsk varekrigsforsikrings fond, um 37'2 millj., og gjafasjóður C. Mohr,
sem nemur rösklega 1 millj. króna. Vísindarannsóknasjóðurinn frá 1919, sem stofn-
aður var með 3 millj. kr. framlagi samkvæmt ályktun Stórþingsins 18. júlí 1919,
mun nú nema um 4.8 millj. Sjóðurinn greinist í tvær deildir, hugvísindadeild og
náttúruvísindadeild, og skiptist fé sjóðsins milli þeirra deilda nokkuð að jöfnu. Lang-
öflugasti vísindasjóður Noregs er þó ótalinn, þar sem er sjóður sá, sem vísindastarf-
semi hlýtur um hendur Norskra getrauna h/f. Til þessarar getraunastarfsemi var
stofnað með ályktun Stórþingsins 21. júní 1946. Voru þau ákvæði þá sett um tekjur
getrauna, að þær skyldu skiptast milli íþróttahreyfingar og vísindastarfsemi á þá
lund, sem nú greinir:
1. 1 millj. kr. tekjur ganga óskiptar til íþróttamála.
2. Af tekjum frá 1 millj. til 2 millj. ganga 80% til íþróttamála auk þeirrar 1 millj.

kr., sem greinir í 1. tölulið.
3. Af 2 til 3 millj. kr. tekjum renna 60% til íþróttamála.
4. Af tekjum frá 3 til 4 millj. renna 40% til íþróttamála.
5. Af tekjum, sem nema meiru en 4 millj., ganga 20% til íþróttamála.

Það fé, sem ekki gengur til íþróttamála, rennur óskipt til vísindastarfsemi.
A fjárlagaárinu 1956-1957 nema þær fjárhæðir, sem renna af getraunafé til

vísinda- og fræðistarfsemi í Noregi, um 22 millj. norskra króna, en úr öðrum sjóðum,
sem hlynna að vísindastarfsemi, er áætlað að úthlutað hafi verið um 3.0 millj. kr.
Sést af þessu, að getraunaféð er langdrýgsta tekjulindin fyrir norsk vísindi.

Þrjú rannsóknaráð ráðstafa getraunafénu og fylgjast með, hvernig því er varið,
þ. e. Rannsóknaráð tækni- og náttúruvísinda, Rannsóknaráð almennra vísinda og
Rannsóknaráð landbúnaðarvísinda. Rannsóknaráðin hafa með sér samvinnunefnd
(Por skrringsr-ádcnes fellesutvalg), sem þrjú ráðuneyti eiga einnig fulltrúa í. Skal
nú gerð grein fyrir hvoru tveggja, yfirstjórn sjóðsins og deildunum, en auk þess
verður skýrt frá skiptingu fjár milli vísindagreina.

1. Yiirst jðrti sjóðsins.
Hún er skipuð formanni og 10 meðlimum, ásamt varamönnum, og skipar kon-

ungur þá alla.
1. 2 eru nefndir til af rannsóknaráði tæknivísinda og náttúruvísinda.
2. 3 eru nefndir til af rannsóknaráði almennra vísinda.
3. 2 eru nefndir til af rannsóknaráði landbúnaðarvisinda.
4. 3 stjórnarmenn eru tilnefndir af ráðuneytum, kirkju- og menntamálaráðuneyti,

landbúnaðarráðuneyti og iðnaðar- og sjávarútvegsmálaráðuneyti.
Kjörtímabil formanns og annarra stjórnarmanna er 4 ár.
Konungur virðist skipa formann án tilnefningar.
Hlutverk yfirstjórnarinnar er að gera tillögur til menntamálaráðuneytis um

það, hvernig skipta skuli getraunafé milli deilda sjóðsins. Samkvæmt þessu ákvæði
er það ráðuneyti, sem sker úr því til fullnaðar, hvernig skiptingin verði framkvæmd,
en sjálfsagt fer ráðuneytið að jafnaði eftir tillögum yfirstjórnar sjóðsins. Yfirstjórnin
á enn fremur að fjalla um málefni, sem varða deildirnar allar. Hún skal vera ríkis-
stjórn og ráðuneytum til aðstoðar í málefnum, sem varða fjárframlög til vísinda, og
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enn fremur veita upplýsingar, sem einstaklingar eða opinberir aðilar kunna að leita
eftir og varða starfsemi ráðanna þriggja.

2. Deildirnar þrjár.
A. Rannsóknaráð tæknivísinda og náttúruvísinda:
Í ráðinu eru 26'menn, og skiptast þeir Í þrjá hópa:

1. Sex menn eru tilnefndir af jafnmörgum ráðuneytum.
2. Tíu menn tilnefndir af iðnaðarsamtökum og atvinnurekendafélögum. A. m. k, 4

skulu vera sérfræðingar.
3. Tíu menn tilnefndir af háskólum og rannsóknarstofnunum.

B. Rannsóknaráð almennra vísinda:
í ráði þessu eru 5 greinaflokkar, og eru ráðsmenn 32. Skiptast þeir svo á greina-

flokka:
a. Tungumál og sagnfræði, 6 meðlimir.
b. Félagsvísindi, 6 meðlimir.
e. Sálfræði og uppeldisfræði, 6 meðlimir.
d. Náttúruvísindi, 8 meðlimir.
e. Læknisfræði, 6 meðlimir.

C. Rannsóknaráð landbúnaðarvísinda :
Í ráðinu eru 29 menn, og skiptast þeir í 4 hópa.

1. Fimm menn tilnefndir af stjórnardeildum.
2. Fimm menn tilnefndir af bændasamtökum.
3. Ellefu menn tilnefndir af háskólum, bændaskólum og tilraunastöðvum.
4. Atta menn tilnefndir af tilraunaráðum landbúnaðarins og nefndum.

Öllum rannsóknaráðum eru settar ýtarlegar starfsreglur.

3. Skipting fjár milli vísindagreina.
A árunum 1954-1955 og 1956-1957 var fé, sem rann til vísinda af getraunafé

í Noregi, skipt þannig: 1954-1955 1956-1957
millj. kr. millj. kr.

Sérlegar framkvæmdir. . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . .. . . . . . 6.560 7.715
Samvinnunefnd rannsóknaráða 0.125 0.185
Rannsóknaráð almennra vísinda 5.020 5.800
Rannsóknaráð landbúnaðarvísinda 2.845 3.370
Rannsóknaráð tækni- og náttúruvísinda 3.560 4.930------------------------

Millj. kr. 18.000 22.000

Fé það, sem kom til úthlutunar rannsóknaráðs almennra vísinda, skiptist þannig
árið 1954-1955:

Mál og saga 1.3 millj. kr.
Félagsvísindi 0.348
Sálfræði 0.380
Náttúruvísindi 1.511
Læknisfræði 0.902
Óskipt 0.379
Stjórnarkostnaður _._._0_.2_0_0 _

5.020 millj. kr.

Af því fé, sem rannsóknaráð almennra vísinda úthlutaði tilgreindri starfsemi,
fóru því 2.0 millj., eða 45%, til hugvísindarannsókna, en 2.4 millj., eða 55%, til
náttúruvísinda og læknisfræði. Ef gert er ráð fyrir, að annað fé rannsóknaráðs al-
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mennra vísinda hafi skipzt í svipuðu hlutfalli, hafa hugvísindi hlotið alls um 2.290
millj., en náttúruvísindi og læknisfræði um 2.733 millj. af fé þess rannsóknaráðs.

Af þeim 6.560 millj. kr., sem varið var til sérlegra framkvæmda, fóru 6.460 til
náttúruvísindalegra framkvæmda.

því má álykta, að af þeim 18 milljónum getraunafjár í Noregi, sem varið Var til
vísinda árið 1954--1955, hafi 2.833 millj. kr. eða tæpum 16% verið varið til hug-
vísinda, en 15.152 millj. kr., eða um 84%, verið varið til náttúruvísinda, þar með
taldar verkfræði og læknisfræði.

III. KAFLI
Athugasemdir við einstakar. greinar ofanskráðs frumvarps.

Um 1. gr.
Hér er mælt fyrir um stofnun Vísindasjóðs og heiti hans lögfest.

Um 2. gr.
Í 2. gr. er sjóðnum markað það verksvið almennt að efla íslenzkar vísinda-

rannsóknir, einkum á sviði frum vísinda. Er þetta ákvæði svipaðs efnis í dönsku og
norsku lögunum um vísindasjóði. Sjóðurinn styrkir að sjálfsögðu einnig hagnýtar
rannsóknir, en ákvæðið felur í sér, að frumvísindarannsóknir eiga að sitja í fyrir-
rúmi, þótt reyndar sé stundum vandi að greina þar á milli. Um hina einstöku liði
greinarinnar skal þetta tekið fram:

a-liður. Samkvæmt honum er heimilt að styrkja einstaklinga eða vísindastofn-
anir vegna tiltekinna rannsóknarverkefna. Hér er ekki kveðið sérstaklega á um það,
hversu hár styrkur geti verið eða hvort einskorða eigi hann við beinan kostnað,
sem vísindamaður hefur af því að gegna tiltekinni rannsókn. Eins og ákvæðið er
orðað, hefur deildarstjórn óbundnar hendur í þessu efni. Það er þó engan veginn
ætlunin með þessu ákvæði, að styrkir verði launabót til fastra embættis- eða starfs-
manna, heldur að þeim verði í hæsta lagi bættur tekjumissir, sem þeir kunna að
verða fyrir vegna rannsókna sinna. Ljóst er, að upphæð styrks getur oltið á því,
hvort umsækjandi hefur lífvænlegt starf samhliða rannsóknarstarfi sínu. Þegar rætt
er hér um vísindastofnanir er að sjálfsögðu átt við það, að stofnun hafi mönnum
á að skipa, sem vinni að rannsóknarstörfum, og einnig að stofnun verði því aðeins
veittur styrkur, að henni komi ekki fé annars staðar að í sama skyni. Þykir ekki
þörf á að taka þetta sérstaklega fram, svo sem gert er t. d. í dönsku lögunum.

Ljóst er, að unnt er að veita mönnum styrki úr sjóðnum, þótt þeir hafi ekki
lokið háskólaprófum. Allt veltur á því, hvort þeir teljast hæfir til að sinna vísinda-
legum rannsóknum, og að rannsóknarefni þeirra séu þess efnis, að þau teljist
styrkhæf.

b-liður. Kandídatar geta því aðeins fengið styrk úr sjóðnum, að styrk sé varið
"til vísindalegs sérnáms og þjálfunar". Með þessu orðalagi er átt við það, að óheimilt
er að styrkja kandídata til venjulegs framhaldsnáms eftir kandídatspróf. þ. e. a. s.
kandídat verður að vinna að tilteknum sérfræðilegum rannsóknum í hinu fyrir-
hugaða námi sínu eða afla sér vísindaþjálfunar.

Eins og drepið er á hér að framan, telur nefnd sú, er frumvarpið samdi, æski-
legt, að bráðlega verði stofnaður lánasjóður fyrir kandídata, og mundi sá sjóður
stuðla að því, að kandídatar gætu stundað almennt framhaldsnám, þótt þeir hefðu
ekki í huga að einbeita sér að sérgreindum rannsóknarefnum. Sjóði þeim, sem
stofna á samkvæmt frumvarpi þessu, væri og alls kostar ofviða að styrkja kandídata
almennt til framhaldsnáms.

e-liður. Um styrki til rannsóknarstofnana á það við, sem sagt var almennt við
a-lið. Ljóst er, að sjóðsstjórn (eða deildarstjórn) getur fest kaup á tækjum, ritum
eða rannsóknarefnum og látið þau í té einstökum rannsóknarmönnum. Ekki þykir
þó þörf að festa þá heimild í lögum.
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Um 3. gr.
Hér er kveðið á um skiptingu sjóðs í deildir. Rétt hefur þótt að mæla fyrir

um það í frv., hverjar vísindagreinar teljast til hvorrar deildar um sig, þótt upp-
talning sé ekki tæmandi, enda verða mörkin milli deildanna þá skýrari.

Um 4. gr.
Óþarft hefur þótt að hafa stjórnarmenn sjóðsins fleiri en þrjá, enda eru verk-

efni stjórnar tiltölulega afmörkuð.

Um 5. gr.
Nokkur vandi er að ákveða, hvernig skuli skipa deildarstjórnir. Hér er leitazt

við að tryggja, að sem flestar megingreinar, er teljast til hvorrar deildar um sig,
fái fulltrúa í deildarstjórn. Þessu marki verður þó ekki náð að fullu nema með því
að hafa stjórnarmenn deildar mun fleiri en heppilegt þykir af öðrum ástæðum. Ef
ákvæði 5. gr. verða lögfest, má telja öruggt, að í deildarstjórnir veljist kunnáttu-
menn einir, sem séu gerkunnugir málum sinnar greinar og kunni skil á vísinda-
legum vinnubrögðum almennt.

Rétt hefur þótt að kveða svo á, að umboð tveggja fyrstu stjórnarmanna í deild
renni út eftir tveggja ára setu samkvæmt hlutkesti. Verður þá aldrei skipt um fleiri
en 2 eða 3 stjórnarmenn í einu. Með þeirri tilhögun er stuðlað að festu og samhengi
í störfum deilda.

Um 6. gr.
Hér eru ákvæði um það, hverjir annist úthlutun styrkja úr Vísindasjóði, og

enn fremur ákvæði um úthlutunarhætti og eftirlit með því, hvernig styrkir séu
hagnýttir. Meginregla er, að deildarstjórn úthlutar styrk eftir umsóknum, sem borizt
hafa. ÞÓ getur stjórn deildar boðið vísindamanni eða forráðamanni rannsóknar-
stofnunar fjárstyrk, enda getur deildarstjórn átt frumkvæði að rannsóknum á til-
teknum efnum og skipulagt þær.

Hér á landi mun nokkuð skorta á eftirlit með því, að námsstyrkir séu ætíð
notaðir svo sem til var ætlazt og skylt er.

Maður, sem hefur eftirlit með hagnýtingu styrkja Visindasjóðs, þarf að bera
gott skyn á vísindaleg vinnubrögð og að hafa gott yfirlit yfir rannsóknir, sem styrk-
þegi stundar. Slíku eftirliti er ókleift að koma við, nema sérstökum manni sé falið að
annast það. Vísindasjóðsfrumvarpið heimilar því, að hvor deild um sig ráði vísinda-
lega menntaðan ritara til þess að rækja slíkt eftirlit, þótt ekki sé gert ráð fyrir, að
það verði fullt starf. Ritari mundi einnig verða ungum mönnum til aðstoðar við að
koma þeim fyrir við hentugur stofnanir utan lands eða innan. Auk þess mundi ritari
annast önnur störf, svo sem undirbúning mála, sem leggja á fyrir sjóðsstjórn. Má þar
til nefna, að kanna þarf vandlega umsóknir, sem berast, hvort þær séu nægilega
undirbúnar og rökstuddar. Margvísleg önnur tæknileg atriði mundu þarfnast undir-
búnings og afgreiðslu.

Um 7. gr.
Hér að framan er það rakið, að mörg verkefni biða Vísindasjóðs. Ljóst er, að

sjóðurinn kemur því aðeins nokkru verulegu til leiðar, að hann hafi allmiklar og
öruggar tekjur. Nefndin, er frumvarpið samdi, telur, að ekki muni rétt að áætla
fjárþörf minni en 1Y2 milljón á ári fyrstu árin miðað við núverandi verðlag, en
æskilegt er, að hægt væri að ráðstafa meiru fé.

Í 7. gr. er lagt til, að Vísindasjóði verði ætlaðir þrír tekjustofnar: 1. Nokkurt
aukagjald verði lagt á selt áfengi, 2. 10% leyfisgjald verði tekið af almennum happ-
drættisleyfum og 3. 15% gjald verði tekið af tekjum tveggja vöruhappdrætta. Þessum
úrræðum er það sameiginlegt, að ríkissjóður missir ekki eða þarf ekki að missa
af tekjum, þótt þessir tekjustofnar verði lagðir til Vísindasjóðs. Skal nú vikið að
hverjum tölulið greinarinnar um sig.
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1. töluliður. Hér er lagt til, að Afengisverzlun ríkisins greiði gjald, sem nemi
1 kr. af hverri seldri flösku, til Vísindasjóðs. S. I. ár voru seldar 846920 flöskur,
en 1954 869155 flöskur. Hreintekjur Afengisverzlunar ríkisins eru áætlaðar kr.
76000000.00 á fjárlögum fyrir árið 1956. Að sjálfsögðu væri unnt að hækka verð
áfengis, sem næmi þessu gjaldi. Þess skal getið, að allviða erlendis er sala áfengra
drykkja, einkum áfengs öls, skattlögð í þágu vísinda.

2. töluliður. Hér er lagt til, að gjald verði tekið af almennum happdrættis-
leyfum. Samkv. 1. nr. 6/1926 þarf leyfi dómsmálaráðuneytis að koma til, ef efna
skal til happdrættis, annars en peningahappdrættis. Nú er ekki tekið gjald fyrir
happdrættisleyfi, en leyfi munu ekki veitt öðrum en félögum eða öðrum samtökum.
Samkvæmt upplýsingum frá dómsmálaráðuneytinu var 30 aðilum veitt happdrættis-
leyfi árið 1955.Nam fjöldi miða alls 846800. Rétt er að benda á, að þetta er óvenju-
legur miðasægur, þar sem kosningahappdrætti stjórnmálaflokka eru þarna meðtalin.
Í 2. tölulið er lagt til, að gjald fyrir happdrættisleyfi nemi 10% af verði happdrættis-
miða, sem leyfið tekur til. Í reglugerð mun vera rétt að kveða svo á, að endurgreiða
megi gjald af þeim miðum, sem sannanlega hafa ekki selzt.

3. og 4. töluliður. Með lögum nr. 13/1949 var Sambandi íslenzkra berkla-
sjúklinga heimilað að stofna til vöruhappdrættis, og með l. nr. 71/1954 var dvalar-
heimili aldraðra sjómanna einnig heimilað að stofna til svipaðs happdrættis. Er
kunnugt, að mikill ágóði hefur orðið á þessum happdrættum. Háskóli íslands hefur
samkv. lögum nr. 44/1933, sbr. l. nr. 81/1940, einkaheimild til að reka peningahapp-
drætti til 1. jan. 1960. Samkv. 1. gr. l. nr. 44/1933 hefur háskólinn þurft að gjalda
20% af hreinum arði sínum fyrir happdrættisleyfið. Rennur gjald þetta til rekstrar
Atvinnudeildar háskólans. Samband íslenzkra berklasjúklinga og Dvalarheimili
aldraðra sjómanna hafa hins vegar ekki þurft að greiða neitt gjald fyrir hin lög-
bundnu happdrættis leyfi sín, og er hlutur háskólans því miklu lakari en þessara
aðila tveggja. Hér er lagt til, að 15% gjald verði lagt á happdrætti beggja þessara
aðila og renni það gjald í Vísindasjóð. S. 1. B. S. hefur notið happdrættisfríðindanna
í 7 ár, en Dvalarheimilið í nærfellt 3 ár, og hið lága gjald, sem hér er lagt til að
innheimt verði, skerðir ekki tilfinnanlega tekjur af þessum happdrættisfyrirtækjum.
Lagt er til, að þessi skipan komist ekki á fyrr en frá 1. júlí n. k. að telja. Þyki óvið-
kunnan legt að byrja þessa happdrættisskattlagningu á miðju leyfistímabili, mætti ef
til vill bæta leyfishöfum tekjumissi að einhverju leyti með því að heimila þeim að
fjölga miðum.

Um 8. gr.
Telja verður, að fjárþörf raunvísindadeildar Vísindasjóðs sé mun meiri en hug-

vísindadeildar, og er hér lagt til, að fé sjóðsins skiptist svo milli deilda, að 70% komi
í hlut raunvísindadeildar, en 30% í hlut hugvísindadeildar. Um þetta varð þó nokkur
ágreiningur í nefndinni. Heppilegt mun að festa þetta hlutfall í lögunum sjálfum,
svo að komið verði í veg fyrir togstreitu milli deilda sjóðsins um hlutdeild í heildarfé
hans.

Um 9. og 10. gr.
Þær veita ekki tilefni til athugasemda.

Nokkrar athuganir á fjárframlögum til vísinda- og fræðistarfsemi á Íslandi.
1.

Fjárframlög til fræði- og vísindastarfsemi hér á landi stafa að langsamlega mestu
leyti frá ríkinu eða ríkisstofnunum. Nokkur framlög koma frá háskólanum og
sjóðum hans, einkum Sáttmálasjóði. Auk þess eru fræðistörf unnin á vegum félaga
eða með styrk frá þeim.

Athugun á fé til framdráttar þeim málefnum, sem hér greinir, getur aldrei
orðið tæmandi. Gögn um þau efni eru víða dreifð og ekki jafnan tiltækileg. Þess
verður einnig vel að gæta, að framlög þessi styrkja mjög mismunandi starfsemi
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að efni til. Má þar greina milli þrenns konar starfsemi, sem hvílir á eða tengd er
fræðistarfsemi : 1. Þjónusta, sem innt er af hendi af hálfu rannsóknarstofnana eða
fræðilega þjálfaðra manna (einkum tæknileg þjónusta). Glögg dæmi þessa eru
margar rannsóknarstofnanir hér á landi, svo sem Atvinnudeild háskólans að því er
varðar ýmsa þætti í starfsemi hennar, rannsóknarstofnanir í læknisfræði o. fl.
Stofnanir eins og raforkumálaskrifstofa, vitamálaskrifstofa og vegamálaskrifstofa
inna og af höndum slíka þjónustu, þótt með nokkuð mismunandi hætti sé. Iðnaðar-
málastofnunin kemur og hér undir og rannsóknarstofa Fiskifélagsins. 2. Hagnýtar
rannsóknir. Atvinnudeild háskólans fjallar um margar þessar rannsóknir, en auk
þess fara þær fram á ýmsum öðrum rannsóknarstofnunum, 1. d. rannsóknarstofu
Fiskifélagsins. 3. Frumvísindalegar rannsóknir. Ýmsar þess konar rannsóknir eru
framkvæmdar af kennurum háskólans, aðrar á vegum Náttúrugripasafns, rann-
sóknaráðs ríkisins eða Atvinnudeildar háskólans og enn aðrar eru styrktar af
opinberu fé með ýmsum hætti.

Þegar starfsemi ýmissa rannsóknarstofnana er krufin til mergjar, kemur i ljós,
að hún er oft og einatt slungin mörgum þáttum. Atvinnudeildin innir t. d. af hönd-
um ýmiss konar þjónustustarfsemi. Jafnframt gætir mjög hagnýtra rannsókna Í
störfum hennar, en auk þess er unnið þar að hreinvísindalegum rannsóknum. Starf-
semi háskólakennara má með nokkrum rétti telja þjónustustarf, að því er varðar
kennslu þeirra margra, en að auki vinna þeir að hreinvísindalegum rannsóknum
(síður að hagnýtum rannsóknum, þótt þar sé mjótt mundangshófið). Hér fléttast
yfirleitt hvað inn í annað. Er því ekki gerlegt, a. m. k. miðað við þau gögn, sem til-
tæk eru, að greina milli þeirra fjárhæða, sem renna til þessara þriggja þátta í
fræðistarfsemi hvers aðila um sig.

Þá er einnig verulegur vafi á því, hvaða stofnanir taka skuli með í þessa greinar-
gerð. Ýmsar stofnanir fara aðallega með tæknislaga framkvæmd mannvirkja, svo
sem raforkumálaskrifstofa, vegamálaskrifstofa og vitamálaskrifstofa. Að vísu eru
unnin mikil rannsóknarstörf á vegum þessara stofnana, en ógerlegt er eftir þeim
gögnum, sem kostur er á, að greina milli tæknistarfa og rannsóknarstarfa. Eru þessar
stofnanir því ekki teknar með hér. Einnig er á það að líta, að aðalþáttur í starfi
stofnunar getur varðað annað en fræðistörf, þótt fræðilegar rannsóknir fari þar
einnig fram öðrum þræði. Þessu gegnir 1. d. um söfnin. Á Landsbókasafni, Háskóla-
bókasafni og Þjóðskjalasafni vinna starfsmenn að ýmsum rannsóknum í störfum sín-
um, t. d. í bókfræði, skjalarannsóknum o. f'l., en varzlan og þjónusta við þá, sem
söfnin sækja, er þó meginverkefni starfsmannanna. Viðhorfið virðist vera nokkuð
annað á Náttúrugripasafni og Þjóðminjasafni, að því er tekur til þjóðminjavarðar.
Sýnist rannsóknarstarfa þar gæta meir en safnvörzlu og safnstarfa. Þess skal getið,
að stofnanir þær, sem vinna að hagrænum efnum ýmsum, eru ekki teknar með i
greinargerð þessa. Á Hagstofu Íslands, í Framkvæmdabanka Íslands og í hagfræði-
deild Landsbanka íslands eru tvímælalaust unnin mikilvæg rannsóknarstörf. Ástæðan
til þess, að þessar stofnanir eru ekki teknar með, er sú ein, að starfsemi þessara
stofnana snýr að ýmsu öðru en hreinni rannsóknarstarfsemi, og eru gögn ekki til-
tæk um fé það, sem telja má ganga til rannsóknarstarfa þeirra. Um grundvöll
þessa úrtaks má vitanlega lengi deila, svo sem er og um ýmsa aðra þætti þessarar
greinargerðar.

Loks skal á það bent, að þær fjárhæðir, sem færðar eru á reikning hverrar stofn-
unar um sig, stafa auðvitað af mörgu fleiru en launum til rannsóknarmanna, svo sem
af húsaleigu stofnunar, viðhaldi á húsi, ræstingu húss o. m. fl.

Rétt hefur þótt að taka með í greinargerð þessa námsstyrki til háskólastúdenta
("undergraduate" nám) og til framhaldsnáms kandídata ("postgraduate" nám).

2.
Skal nú gerð nokkur grein fyrir því, hvaða heimildir hafa verið kannaðar við

athuganir þessar. Er þá fyrst að geta fjárlaga og ríkisreiknings. Menntamálaráðu-
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neyti hefur leyft mér að fara yfir fjárveitingar á vegum ráðuneytis samkv. heimild
19. gr. fjárlaga. Skal þess getið, að á árabili því, sem athugun tók til, hefur ekki
gætt mikið fjárstyrkja til vísinda- eða fræðistarfsemi samkv. þeirri heimild, en
hins vegar hefur ráðuneytið alloft veitt einstökum fræðimönnum styrki til að sækja
fundi fræðimanna erlendis eða félögum styrki til að senda menn á slík mót. Þess
skal getið, að fjárstyrkir, sem önnur ráðuneyti en menntamálaráðuneyti kunna að
hafa veitt samkv. 19. gr., eru ekki teknir með, enda munu þeir vera litlir. - Þá hafa
verið kannaðar úthlutanir úr sjóðum háskólans til fræði- og vísindastarfsemi. Enn
fremur hefur verið athuguð nokkuð úthlutun Sáttmálasjóðs hins danska. Og loks
hafa verið kannaðar úthlutanir Menntamálaráðs á styrkjum til fræði- og vísinda-
manna og úr náttúrufræðideild Menningarsjóðs.

Margar þeirra talna, sem nefndar verða hér á eftir, eru áætlunartölur, t. d.
styrkveitingar úr sjóðum. Er þar einnig miðað nokkuð við meðaltal t. d. þriggja
eða fjögurra ára, fremur en við úthlutanir t. d. á árinu 1955.

Til skýringar á eftirfarandi skrá um fjárveitingar til vísinda- og fræðistarfsemi
skal þess getið, að við hvern lið er getið fyrst fjárveitinga frá ríkinu, en síðar
í sjálfstæðum liðum fjárveitinga frá öðrum aðilum í sama skyni. Ef ekki er getið
sérstaklega, hvaðan fjárveiting stafar, er hún frá ríkissjóði.

3.
Fróðlegt væri að bera saman þau fjárframlög, sem vér íslendingar verjum til

vísinda-, fræði- og rannsóknarstarfa, við fjárframlög, sem innt eru af hendi í hin-
um Norðurlöndunum í sama skyni. Athugun leiðir í ljós, að ókleift er að koma
við slíkum samanburði. Hvort tveggja er, að gögn eru ekki nægilega skýr og glögg,
og hitt einnig, að samanburðargrundvöllurinn sjálfur er allt of ótraustur. (A t. d.
að beita hinni al kunnu höfðatölureglu, eða miða við fjárveitingar á hvern kandídat,
sem brautskráist í landi o. s. frv.?)

Af þeim almennu upplýsingum, sem tiltækilegar eru, virðist þó mega draga
eftirfarandi ályktanir: 1. Miklu verr er búið að kandídötum, sem hug hafa á að sér-
mennta sig, hér á landi en víðast hvar annars staðar á Norðurlöndum, og yfirleitt
virðist vera minna hlynnt hér að ungum vísindamönnum. 2. Þá er það einnig áber-
andi, að starfandi vísindamönnum er miklu síður séð fyrir hæfilegu aðstoðarliði
og annarri aðstoð (t, d. vélritunaraðstoð) hér en annars staðar á Norðurlöndum.
3. Ótvírætt er, að hér á landi er kostur á miklu minni fjárhæðum til einstakra rann-
sóknarefna, einkum á sviði frumvísinda, en raun er á hinum Norðurlöndunum.
4. Þá sýnist athugunin benda til þess, að óvíða sé varið jafnmiklu fé og hér á landi
til styrktar þeim, sem stunda almennt háskólanám, en jafnframt er hvergi jafnfátt
um styrki til kandídata sem hér, og a. m. k. er hlutfalli milli þessa tvenns hvergi
hagað með sama hætti og hér á landi.

4.
Athuganir á fjárveitingum á fjárlögum nr. 7/1956 til fræði- og vísindastarfsemi,
þar á meðal til fræðifélaga, svo og á fjárframlögum að öðru leyti í sama skyni.

I. Háskóli íslands.
Laun háskólakennara eru hér ein talin kr. 2512081.00

Alls kr. 2512081.00

II. Námsstyrkir til almenns háskólanáms.
A. Fjárlög.

1. Styrkir til Is lenzkr a námsmanna erlendis samkv. út-
hlutun Menntamálaráðs kr.
(Í hópi styrkþega eru nokkrir menn, sem ekki leggja
stund á háskólanám)

875000.00
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2. Námslán til námsmanna erlendis kr.
(Sama athugasemd og við 1. lið)

3. Lánasjóður stúdenta (til náms við Háskóla Ísl.) .,
4. Til dýralækninganáms erlendis (16. gr. A, 39) .

B. Styrkir úr sjóðum Háskóla Íslands .
C. Styrkir úr Sáttmálasjóði hinum danska .

(Ýmsir aðrir njóta styrkja en stúdentar)

400000.00

650000.00
24000.00
15000.00
40000.00

Alls kr. 2004000.00
III. Framhaldsnám kandídata.

A. Fjárlög.
Til sérnáms lækna erlendis eftir úthlutun landlæknis
(12. gr. XXI. liður) kr.
(Þess má geta, að einstaka sinnum hafa efrrilegir kandí-
datar notið beinnar fjárveitingar á fjárlögum til fram-
haldsnáms)

B. Frá Háskóla Íslands um

Alls kr.

50000.00

60000.00

110000.00
IV. Rannsóknarstofnanir og vísindasöfn.

1. Rannsóknarstofa í lyfjafræði kr.
2. Rannsóknarstofa í heilbrigðisfræði .
3. Rannsóknarstofa í handlæknisfræði .
4. Tilraunastöð háskólans í meinafræði, Keldum .
5. Atvinnudeild háskólans:

a. Iðnaðardeild kr. 1002252.00
(Þar á meðal kr. 60000.00 til hag-
nýtra jarðfræðirannsókna og iðnað-
arrannsókna)

b. Fiskideild 1321416.00
c. Landbúnaðardeild 913472.00

(Þar á meðal til kortlagningar jarð-
vegs kr. 130000.00)

6. Rannsóknarstofa háskólans .
7. Rannsóknaráð ríkisins .

(Þar á meðal til a) rannsóknarkostnaðar kr. 75000.00,
b) til hafísrannsókna kr. 10000.00, e) til segulmælinga á
bergi kr. 75000.00)

8. Náttúrugripasafn (áætlunarupphæð) .
9. Þjóðminjasafn (áætlunarupphæð) .

10. Rannsóknarstofa Fiskifélags Íslands (áætlað) .

7000.00
7000.00

20000.00
416000.00

3237140.00

774264.00
271984.00

440000.00
200000.00
700000.00

Alls kr. 6073388.00

(Skrá þessi um rannsóknarstofnanir er alls ekki tæm-
andi, t. d. er rannsóknarstofa í lífeðlis- og líffærafræði ekki
greind hér, og fjárstyrkur til rannsóknarstofu í lyfjafræði
og heilbrigðisfræði er meiri en hér greínír.)

V. Rannsóknir og tæknileiðbeiningar í þágu landbúnaðar, sjávar-
útvegs og iðnaðar að öðru leyti.
a. 1. Tilraunaráð búfjárræktar kr.

2. Jarðræktartilraunir .

14

150000.00
1205000.00



3. Tilraunir með heyverkunaraðferðir kr.
4. Sandgræðslutilraunir .

b. 5. Alþjóðahafrannsóknir .
6. Haf- og fiskirannsóknir .

e. 7. Tilraunir með framleiðslu á þungu vatni .
8. Brennisteinsrannsóknir .
9. Kolarannsóknir .

10. Iðnaðarmálastofnun Íslands .

100000.00
35000.00
65500.00

500000.00
250000.00
450000.00
150000.00
650000.00

Alls kr. 3555500.00

VI. Styrkir til visinda- og fræðistarfsemi, úthlutað samkvæmt
ákvörðun sérstakra aðila.
1. Til vísindastarfsemi, 14. gr. fjárl. B, I, a 14 kr.

(Menntamálaráðuneyti úthlutar skv. tillögu háskólaráðs)
2. Til vísinda- og fræðimanna skv. úthlutun Menntamála-

ráðs .
3. Náttúrufræðideild Menningarsjóðs, Menntamálaráð út-

hlutar til náttúrufræðinga eða náttúrufróðra manna, um

Alls kr.

62000.00

149391.00

80000.00

291391.00

VII. Rannsóknarstyrkir á fjárlögum til einstakra fræði- og vís-
indamanna (15. gr., X).
1. Björn Th. Björnsson (ísl. myndlistarsaga) kr.
2. Halldór Halldórsson (ísl. orðtök) .
3. Einar Ól. Sveinsson (ritstörf, ísl. fræði) .
4. Magnús Már Lárusson (ísl. kirkjusaga) .
5. Björn Þorsteinsson (ísl. verzlunarsaga) .
6. Steinn Dofri (æUfræði) .
7. Jón Dúason (útgáfustyrkur) .
8. Jón Aðalsteinn Jónsson (mállýzkurannsóknir) .
9. Benedikt Gíslason (sögu- og fræðiiðkanir) .

10. Jóhannes Áskelsson (ísl. surtarbrandslög) .
11. Jens Pálsson (mannfræðirannsóknir) .
12. Helgi Jónasson (grasaf'ræðirannsóknir ) .
13. Svanhildur Jónsdóttir (rannsóknir á hraungróðri) .
14. Róbert Ottósson (kirkjutónlist á þjóðveldisöld)

Alls kr.

8000.00
8000.00
8000.00
8000.00
8000.00

20400.00
30000.00
8000.00
5000.00
8000.00
8000.00
8000.00
8000.00
8000.00

143400.00

VIII. Styrkur til einstakra rannsóknarefna, sbr. einnig VII.
A. Fjárlög.

1. Til rannsókna á þroskastigi Ísl. skóla-
barna (þar með talinn útgáfu styrkur
kr. 40000.00) kr. 145445.00

2. Rannsóknir á vegum Náttúrugripa-
safns 30000.00

3. Rannsóknarför til Grænlands (hluti
kostn.) 12000.00

4. Til rannsókna á vegum Þjóðminja-
safns ............•................ 42 000.00
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5. Til rannsókna á kirkjugrunni í Skál-
holti kr. 40000.00

6. Til samningar ísl. orðabókar - 125 000.00
kr. 394.445.00

B. Frá háskólanum.
7. Rannsóknar- og útgáfu styrkir .. um kr. 40000.00
8. Til samningar isl. orðabókar 75000.00

115000.00

Alls kr. 509445.00

IX. Styrkir til útgáfu fræðirita eða fornra rita
(að jafnaði vísindalegar útgáfur).
A. Fjárlög.

1. Acta naturalia islandica kr. 12000.00
2. Hið ísl. bókmenntafél. til útgáfustarf-

semi .
3. Útgáfunefnd handrita .
4. Fornritaútgáfan .
5. Vísindafélag Íslendinga, útgáfustarf-

semi .
6. Rímnafélagið, útgáfu styrkur .
7. Til útgáfu manntalsins 1816 .
8. Til útgáfu nýyrða .

65000.00
100000.00
75000.00

15000.00
20000.00
10000.00
50000.00

- kr. 347000.00
B. Háskóli Íslands.

1. Útgáfa kennslubóka um kr. 30000.00
2. Útgáfustarfsemi á vegum félaga, um 20000.00

50000.00

Alls kr. 397000.00

X. Styrkir til fræðifélaga og rannsóknarstofnana
(útgáfustyrkir að mestu).
1. Hið ísl. náUúrufræðifélag kr. 15000.00
2. Fornleifafélagið 9000.00
3. Sögufélagið 20000.00
4. Hið ísl. fræðafélag 15000.00-----------------

Alls kr. 59000.00

5. Styrkur náttúrufræðideildar Menningarsjóðs til rann-
sóknaráðs ríkisins og Hins ísl. náttúrufræðifélags .... ókunnugt

XI. Utanfarir fræðimanna.
A. Fjárlög.

1. Fjárveitingar skv. 19. gr. fjárl., áætl. kr.
2. Aðrar fjárveitingar úr ríkissjóði, áætl.
3. Til tveggja jarðfræðinga, fjárl. 1956

15000.00
25000.00
30000.00

kr. 70000.00
B. Háskóli íslands um kr. 30000.00

30000.00

Alls kr. 100000.00
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(Í þessum lið er ekki talið orlof, sem einstakir fræði-
menn hafa fengið, í sambandi við utan farir, og greiðsla
til staðgengla. )

Samtala I.-XI. liðar er kr. 15755205.00

Nokkrar athuganir á fjárhagsgrundvelli undir væntanlegum vísindasjóði.

Hér á eftir verður vikið að nokkrum úrræðum í sambandi við fjáraflanir til
væntanlegs vísindasjóðs, og verður farið nokkrum orðum um hvert úrræði um sig.
Í lok greinargerðarinnar verður vikið að vali á milli leiða.

I. Happdrætti til ágóða fyrir vísindasjóð.
Að undanförnu hefur það verið mjög tíðkuð fjáraflaleið að efna til happdrætta

í þágu félagsle~ra átaka. Eitt fyrsta happdrættið, sem nokkuð kvað að, var happ-
drætti Háskóla Islands. Hefur það verið háskólanum drjúg tekjulind, svo sem reikn-
ingar happdrættisins í árbók skólans bera með sér. Tekjur þessa happdrættis eru
bundnar að því leyti, að eingöngu er heimilt að verja þeim til byggingarfram-
kvæmda fyrir skólann, sbr. lög nr. 44/1933, 1. gr. e. Er þessi tilhögun bersýnilega
óheppileg fyrir skólann, þar sem nauðsynlegt væri fyrir hann að fá nokkurn hluta
þessa fjár til annarra þarfa, svo sem til vísindalegra styrkja eða til útgáfu vís-
indarita o. s. frv. Þegar háskólinn leitar eftir framlengingu happdrættisleyfis síns,
sem rennur út í ársbyrjun 1960, gæti komið til greina, að horfið væri frá þeirri
reglu að binda tekjur sjóðs við byggingarframkvæmdir og heimila að verja hluta
þeirra til annarra efna, e. t. v. þannig, að vísindasjóður eða vísindalegir sjóðir
við háskólann nytu nokkurs hluta af tekjunum.

Hreyfa mætti því, að væntanlegum vísindasjóði yrði veitt happdrættisleyfi
með svipuðum hætti og Sambandi islenzkra berklasjúklinga og Dvalarheimili
aldraðra sjómanna. Kunnugt er, að þessi félagasamtök hafa notið mikilla tekna af
happdrættum sínum. Hins vegar er Því ekki að leyna, að happdrætti eru fremur
leiðinleg fjáraflaleið, og hníga félagsleg rök fremur að því að draga úr þeim en
fjölga þeim. Ber einnig að hafa i huga, að æskilegt er, að vísindasjóður forðist
beina samkeppni við háskólann um fjáraflanir og reyni eftir föngum að leita á
önnur fjáröflunarmið en þau, sem háskólinn stundar.

Samkvæmt lögum nr. 44/1933 hefur Háskóli Íslands einkaleyfi til peninga-
happdrættis, en svo eru þau happdrætti nefnd, þar sem allir vinningar eru fjár-
upphæðir. Er raunar gert ráð fyrir, að ríkið taki í sínar hendur einkaheimild til
að reka slík happdrætti, eftir að leyfi háskólans rennur út, 1. jan. 1960, nema það
sé framlengt. Síðar hefur ýmsum öðrum aðilum verið veitt heimild til að reka
peningahappdrætti, Sambandi ísl. berklasjúklinga (I. 13/1949), Dvalarheimili aldr-
aðra sjómanna (I. 71/1954), og samkv. lögum frá 1952 er dómsmálaráðherra heimilt
að leyfa héraðssamböndum ungmenna- og íþróttafélaga að reka svonefnd töluspjalda-
happdrætti. Í lögum um happdrætti Háskóla Íslands er áskilið, að háskólinn greiði
20% í ríkissjóð af skír um tekjum sjóðsins, en hliðstætt ákvæði er ekki í lögum um
happdrætti S. í. B. S. né Dvalarheimilis aldraðra sjómanna. Virðist mjög eðlilegt
- og raunar alveg sjálfsagt -, að framangreindum félagasamtökum, sem veitt er
leyfi til happdrættis, sé gert að greiða nokkurn hluta af tekjum sínum til ríkissjóðs
- eða annars opinbers sjóðs - til jafns við háskólann. Kæmi vissulega mjög til
greina, að þetta fé rynni til visindasjóðs. Rétt er að geta þess í því sambandi, að
þau 20%, sem happdrætti háskólans greiðir af tekjum sínum, renna til Atvinnu-
deildar háskólans (áætlað kr. 310000.00 á fjárlögum 1956).

Um önnur happdrætti en peningahappdrætti er mælt svo í I. nr. 6/1926, að leyfi
dómsmálaráðuneytisins þurfi að koma til hverju sinni. Er ekki tekið gjald fyrir
leyfið, en leyfi munu ekki veitt öðrum en félögum, sem vinna að einhverjum nyt-
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sömum störfum þjóðfélagslega virt. Kemur mjog til greina að áskilja gjald fyrir
slík happdrættisleyfi, líklega í hlutfalli við fjölda af happdrættismiðum, sem út eru
gefnir, og láta þau gjöld renna til vísindasjóðs.

Samkvæmt upplýsingum frá dómsmálaráðuneyti var 30 aðilum veitt leyfi til
happdrættis á árinu 1955. Nam fjöldi miða samtals 846800. Rétt er að benda á, að
þetta er óvenjulegur miðasægur. þar sem kosningahappdrætti stjórnmálaflokkanna
eru þarna meðtalin. Ef 50 aura gjald á miða væri áskilið fyrir happdrættisleyfi, næmi
fjárhæð sú, sem með því fæst, kr. 423400, en kr. 846800, ef gjaldið er 1 kr.

II. Getraunastarfsemi.
Samkv. lögum um tekjuöflun til íþróttasjóðs nr. 84/1940 er ríkisstjórn heimilt

að veita íþróttanefnd leyfi til að reka veðmálastarfsemi til hagsbóta fyrir íþrótta-
sjóð. Með reglugerð nr. 34 26. febr. 1952 var slík heimild veitt, og hefur stofnunin
Íslenzkar getraunir starfrækt getraunastarfsemi síðan á árinu 1952. Tekjur af þess-
ari starfsemi hafa runnið óskiptar til íþróttasjóðs.

Fyrst í stað munu hafa orðið nokkrar tekjur af starfsemi þessari, en mjög
dofnaði yfir henni, er frá leið. Kom þar s. 1. vor, að mjög lítill afrakstur varð af
starfseminni, og var hún lögð niður í júlí s. I. (upplýsingar frá íþróttafulltrúa
ríkisins).

Þegar efnt var til getraunastarfsemi þessarar, voru uppi raddir um það, að rétt
væri að skipta tekjunum á milli íþróttahreyfingar og vísindastarfsemi í landinu,
svo sem er t. d. í Noregi, þar sem getraunastarfsemi hefur orðið vísindum hin
mesta fjárhagsleg lyftistöng. Úr þessu varð þó ekki, og er raunar ekki líklegt, að
starfsemi þess hefði gefið betri raun, þótt nokkur hluti teknanna hefði runnið til
vísindalegrar starfsemi. Hins vegar má vel athuga, hvort unnt væri að koma á fót
getraunastarfsemi, sem væri að einhverju leyti til hagsbóta fyrir vísindasjóð, þótt
tilraun íþróttasjóðs hafi ekki gcfizt vel. Rétt er að benda á, að ekki verður öðrum en
íþróttasjóði veitt leyfi til slíkrar getraunastarfsemi, þ. e. ef getraunir varða úrslit
íþróttakeppni, að óbreyttum l. 84/1940. Hitt er það, að getraunir geta varðað önnur
efni en úrslit íþróttakeppni, t. d. úrslit opinberra kosninga.

III. Tollar eða skattar á neyzluvörur til hagsbóta fyrir vísindasjóð.
Þær einar neyzluvörur, sem til munaðar má telja, koma til greina sem skatt-

stofnar af auðsæjum ástæðum. Helzt kæmu þessar vörur til álita:

a. Ol, gosdrykkir og sælgæti.
Samkv. gildandi lögum eru krafin framleiðslugjöld til ríkissjóðs af ölföngum,

og munu þau gjöld hafa hækkað mikið upp á síðkastið Cm. a. vegna gjaldaálags).
Framleiðsla þessara vara hefur aukizt nokkuð síðari árin, en e. t. v. stendur það í
einhverju sambandi við dvöl erlendra manna í landinu. Árið 1955 nam framleiðslan
því lítramagni, sem greinir hér á eftir (talið í heilum tugþúsundum):

1. Maltöl 720000 l.
2. Annað óáfengt öl 558000-
3. Áfengt öl............. 6000-
4. Gosdrykkir 2160000-
5. Sódavatn 120000-

Alls: 3564000 I.

Skattur, sem næmi 25 aurum á lítra (eða um 10 aurum á flösku til jafnaðar),
mundi gefa af sér um kr. 890000 að óbreyttu framleiðslumagni. Þessi neyzluvarn-
ingur er að ýmsu leyti álitlegur skattstofn, ekki sízt eftir að veitinga skattur var
afnuminn. Heppilegast væri, að skattur væri lagður á sem sérstakur framleiðslugjalds-
auki og væri innheimtur með sama hætti og annað framleiðslugjald.
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í sambandi við framleiðslu öls er sérstök ástæða til að drepa á áfengt öl (sterkt
öl). Sums staðar erlendis (svo sem t. d. í Danmörk) hafa sjóðir, sem stuðla að vis-
indastarfsemi, hlotið drjúgar tekjur frá framleiðslu slíkra drykkja. Eins og kunnugt
er, hefur mikið verið rætt um framleiðslu áfengs öls hér á landi. Ef úr slíkri fram-
leiðslu yrði (umfram þá 6000 I, sem nú eru framleiddir fyrir varnarliðið), er sjálf-
sagt fyrir forvígismenn vísindasjóðs að vera þar á varðbergi og freista að fá sér-
stakt framleiðslugjald lagt á til hagsbóta fyrir vísindasjóð.

Aðrar innlendar framleiðsluvörur, sem til greina kæmi að tolla í þágu vísinda-
sjóðs, er sælgæti hvers konar. Árið 1955 nam framleiðsla sælgætis 565430 kg. 1 kr.
framleiðslugjaldsauki á kg mundi nema um 565000 kr. Sýnist sælgæti út af fyrir sig
ekki vera lakari tollstofn en gosdrykkir, en þó er það ágalli, að gjaldaukinn þyrfti að
vera allhár, svo að nokkrar tekjur að ráði fengjust af þessum stofni.

Frá atvinnupólitísku sjónarmiði er það ágalli við þessa gjaldauka, að þeir bitna
á innlendri iðjustarfsemi og kunna að vera henni einhver fjötur um fót, þótt gjald-
aukar þeir, sem hér eru nefndir, séu að vísu lágir.

Að þVÍ er varðar þessi framleiðslugjöld, mætti auðvitað einnig hugsa sér þá
leið, að vísindasjóður fengi ákveðinn hundraðshluta af framleiðslugjaldi því, sem
nú rennur í ríkissjóð af framangreindum varningi.

b. Áfengi.
Af ýmsum ástæðum er hægast að afla fjár til sjóðsins með því, að lögum sé

breytt svo, að gjald af einkasöluvörum renni í sjóðinn. Stafar það m. a. af því,
að þar er um tiltölulega öruggan gjaldstofn að tefla, og auk þess er innheimta gjalds-
ins mjög greið. Sígarettur og eldspýtur eru gjaldstofnar, sem tiltekin félagasamtök
(Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra, Landgræðslusjóður) hafa þegar nýtt sér, að
því er virðist til þrautar. Hugsanlegt er, að áfengisflöskur séu notaðar sem sjald-
stofn með svipuðum hætti og sígarettupakkar, þannig að tvenns konar verð væri
á flösku, t. d. 180 krónur og 182 krónur, og rynnu þá 2 kr. í vísindasjóð, ef dýrari
f'laskan væri keypt. Á s. l. ári voru seldar 846920 flöskur, en 1954 869155 flöskur,
svo að nokkrar tekjur gætu stafað af þessu fyrirkomulagi. En þessi leið er þó
óneitanlega fremur óviðkunnanleg. Einnig kæmi til álita að setja þau ákvæði í lög,
að Áfengisverzlun ríkisins bæri að greiða í vísindasjóð ákveðna fjárhæð, t. d. 1 krónu
af hverri flösku, sem seld væri, án þess þó að það gjald væri sérstaklega innheimt
hjá kaupendum áfengis. Sýnist þó heppilegra að fara þess á leit við stjórnarvöld, að
þau beiti sér fyrir þeirri lagabreytingu á lögum um Áfengisverzlun ríkisins, að t. d.
1--2% af skír um tekjum hennar renni í vísindasjóð. Hreintekjur Áfengisverzlunar
eru áætlaðar kr. 76000000 á fjárlögum fyrir árið 1956. Þá mætti einnig hugsa sér,
að nokkur hundraðshluti af tekjum Tóbaksverzlunarinnar rynni í sjóðinn. Tekjur
þeirrar verzlunar eru áætlaðar kr. 49000000.00 árið 1956.

IV. Erfðafjársjóður.
Samkv. lögum nr. 12/1952 rennur erfðafjárskattur og erfðafé, sem enginn leiðir

sig að, til erfðafjársjóðs. Fé sjóðsins skal varið til lána og styrkveitinga "til þess að
koma upp vinnuheimilum, vinnustofum og vinnutækjulll fyrir öryrkja og gamal-
menni í því skyni, að starfs geta þeirra komi að sem fyllstum notum." Samkv. upp-
lýsingum frá Tryggingastofnun ríkisins hafa tekjur þessa sjóðs numið milli 700000
og 800000 kr. frá 1953, er sjóðurinn var stofnaður (tekjur sjóðsins voru t. d. 767000
kr. á árinu 1954 og kr. 500000 frá 1. jan. 1955 til 1. okt. þ. á.). Verkefni hliðstæðra
sjóða erlendis, t. d. sænska erfðafjársjóðsins, er að hlynna að vísindastarfsemi og
mannúðarstarfsemi ýmiss konar. Erfðafjársjóðurinn íslenzki er ekki svo öflugur,
að hann sé til skiptanna, a. m. k, ekki fyrr en eftir 3-4 ár, að óbreyttum tekjum
sjóðsins. Hins vegar má benda á það, að erfðafjárskattar eru nálega einu skattarnir,
sem ekkert hafa hækkað undanfarin ár, og væri ekki fjarri lagi að hækka þá nokkuð
og láta þá hækkunina renna í vísindasjóð.
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V. Ráðstafanir til að örva menn til að gefa fé í vísindasjóð.
Eins og kunnugt er, gefst vísindasjóðum erlendis mikið fé árlega. Hér á landi

hafa efnamenn lagt lítið fé til vísindalegra átaka. Stafar það af ýmsum ástæðum,
m. a. þeim, að hér á landi eru fáir efnamenn á borð við þá, sem til eru með flestum
öðrum þjóðum. En það kann einnig að skipta hér nokkru, að erlendis ýtir skatta-
löggjöf víða undir menn að láta gjafafé af mörkum renna til vísindasjóða. Er hér
átt við ákvæði um, að gjafir til slíkra sjóða séu undanþegnar sköttum. Í Banda-
ríkjum Norður-Ameríku geta menn t. d. gefið 10% af tekjum sínum til menningar-
og mannúðarmála, svo að undanþægt sé frá skatti (þ. e. alríkisskatti). Hér á landi
eru ekki almenn ákvæði í skattalögum um slík efni, en þess eru þó dæmi, að gjafir
til tiltekinna fyrirtækja hafa með sérstökum lögum verið lýstar undanþægar frá
skatti. Með l. 21/1944 var t. d. kveðið svo á, að gefanda skuli vera heimilt að draga
gjafir til barnaspítala frá tekjum sínum það ár, sem gjöf er gefin, áður en skattar til
ríkis eða bæjar- og sveitarfélaga eru ákvarðaðir. Samkv. l. nr. 2/1955 er gefanda
einnig heimilt að draga gjafir til Krabbameinsfélags Íslands, allt að kr. 15 þús.,
frá tekjum sínum það ár, sem gjöf er gefin, áður en skattar eru ákvarðaðir. Slík
lög hafa örvað verulega gjafir til félaga. Er það vafalaust hagsmunamál fyrir vænt-
anlegan vísindasjóð, að sett yrðu hliðstæð lög honum til hagsbóta.

Rétt er einnig að benda á, að samkv. l. nr. 30/1921, um erfðafjárskatt, nemur
erfðafjárskattur 10% af fé, sem gefið er til sjóða í almennings þágu, en samkv. 6.
gr. i. f. er ráðherra heimilt að færa þann skatt niður i 5%. Sjálfsagt yrði það til
bóta fyrir vísindasjóð, ef sú breyting fengist á 1. 30/1921, að gjafir til sjóðsins væru
þegnar undan erfðafjárskatti.

VI. Samruni ýmissa gjafasjóða við væntanlegan vísindasjóð.
Hér á landi eru nú starfandi ýmsir sjóðir, sem ætlað er að hlynna að vísinda-

starfsemi. Allir eru þessir sjóðir litlir, ef frá er skilinn Sáttmálasjóður, og hefur
raunar lækkað gengi peninga leikið hann grátt. Hreyfa mætti því, hvort unnt væri
að láta slíka sjóði hverfa a. m. k. undir yfirstjórn vísindasjóðs sem sérstakar
deildir í sjóðnum. Slík sameining væri heppileg frá fjárhagslegu sjónarmiði. Sam-
eining af þessu tagi er þó ekki framkvæmanleg vegna samþykkta og skipulags-
skráa hinna einstöku sjóða, sem kveða yfirleitt á um sérstaka stjórn sjóða og hversu
verja megi eða verja skuli tekjum sjóða.

Hitt er áreiðanlega mjög mikilvægt, að samræma starfsemi hinna einstöku
sjóða og vísindasjóðs, t. d. þannig, að reynt sé að beina fé sjóðanna að tilteknu
mikilvægu rannsóknarefni, sem margir sjóðir kynnu að styrkja í senn. Væri þá einnig
æskilegt að eiga samvinnu við fjárveitingavaldið í þessu sambandi, t. d. með þeim
hætti, að bætt væri fjárhæðum á fjárlögum við fjárstyrki sjóða, ef ekki reynist
unnt að koma fram rannsóknum með því fjármagni, sem sjóðir hafa yfir að ráða.

Geta má þess hér, að mikil þörf er á að semja heildarskrá um sjóði hér á landi,
sem ætlað er að styrkja vísinda- eða fræðslustarfsemi.

Ef vísindasjóður yrði stofnaður, þyrfti að kanna, hvort fé það, sem nú er veitt
á fjárlögum til vísinda- og fræðistarfsemi, þ. e. um 150000, skyldi renna í sjóð-
inn. Kæmi til greina að veita þetta fé þeim mönnum einum, sem ekki hafa lokið
háskólaprófum og fást við ýmiss konar fræðilega starfsemi, og láta þá þann sjóð
verða sérdeild innan vísindasjóðs eða láta hann lúta stjórn Menntamálaráðs.

VII. Beinar fjárveitingar úr ríkissjóði.
Hér að framan eru reifaðar nokkrar leiðir til fjáröflunar i þágu visindasjóðs.

Flestar þeirra verða ekki farnar, nema átbeini ríkisvalds komi til, og þarf yfirleitt
lagabreytingar til þess að gera þær færar. í flestum tilvikum er gengið að nokkru á
væntanlegan fjárafla ríkissjóðs, ef lindir þessar verða virkjaðar fyrir vísindasjóð. Á
þetta t. d. beinlínis við þá tillögu að verja 1-2% af tekjum Áfengisverzlunar ríkisins og
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Tóbaksverzlunar ríkisins til vísindasjóðs. Og óbeinlínis verður þetta, ef sú leið yrði
valin að leggja sérstakan gjaldauka á ölföng og sælgæti við framleiðslu þess varnings.
Ef fallizt yrði á tillögur um að heimila mönnum að draga gjafir til vísindasjóðs frá
tekjum sínum, áður en skattar verða lagðir á, mun sú leið einnig að nokkru draga
úr fjárafla ríkissjóðs.

Þegar þetta er haft í huga, má spyrja, hvort ekki sé skýrara og hreinna, að
ríkissjóður veiti beint og umbúðalaust fé til vísindasjóðs með árlegu framlagi.
Gæti það orðið með tvennum hætti, annaðhvort með sérstökum lögum, sem mæltu
svo fyrir, að tiltekin fjárframlög úr ríkissjóði skyldu af mörkum renna til vís-
indasjóðs árlega, eða með sérstöku ákvæði í fjárlögum hverju sinni. Fyrri leiðin
er tvímælalaust tryggilegri fyrir sjóðinn, og kæmi hún a. m. k. Í veg fyrir, að árlega
yrðu umræður á þingi um visindasjóðinn. tilverurétt hans og hvert fé væri vert að
veita honum. Með dönsku lögunum frá 1952 um vísindasjóð ríkisins var valin fyrri
leiðin, sem hér var reifuð. Segir i lögunum, að ríkið skuli árlega leggja til 2 millj.
d. kr. til sjóðsins. .

VIII. Val á leiðum. Fjárþarfir sjóðsins.
Ljóst er, að það er nánast háð pólitísku hagkvæmnismati, hver eða hverjar

leiðir verða valdar til þess að afla fjár til vísindasjóðs. Verður það mál ekki frekar
rætt, en aðeins skal á það bent, að við mat á þVÍ, hver leið verður valin, munu þessi
atriði m. a. orka á matið: 1. Hagsmunum sjóðsins er betur borgið með því, að sér-
stök lög séu sett um framlög ríkissjóðs til hans, en að framlög velti á fjárlaga-
veitingu árlega. 2. Gæta ber framangreindra atvinnupólitískra sjónarmiða, og 3.
forðast ber leiðir, sem valdið geta því, að menn snúist öndverðir gegn sjóðnum
þegar af þeirri ástæðu, að fjár til hans sé aflað með óviðfelldnum eða óvinsælum
hætti.

Að lokum skal á það bent, að brýn þörf er á því, að nokkur athugun fari fljót-
lega fram á því, hversu miklu fjármagni vísindasjóður verði að ráða yfir, t. d. fyrstu
5 starfsárin, svo að hann geti áorkað nokkru til framdráttar vísinda- og fræðslu-
starfsemi á landi hér.

Fylgiskjal II.

HÁSKÓLI íSLANDS
Reykjavík, 22. maí 1957.

Háskólaráð hefur á fundi sinum í dag tekið til athugunar frumvarp til laga
um Vísindasjóð, samkvæmt bréfi háttvirtrar menntamálanefndar efri deildar Al-
þingis, dags. í gær.

Háskólaráð er mjög hlynnt hugmyndinni um stofnun Vísindasjóðs og vill lýsa
ánægju sinni yfir því, að frumvarp um þetta mál er fram komið á Alþingi.

Háskólaráðið vill taka það fram, að það telur, að betur færi á því, að Vís-
indasjóður væri sjálfstæðari um fjárhag og stjórn en frumvarpið gerir ráð
fyrir. Það telur mikilsvert, að við skipun stjórnar sjóðsins gæti sem minnst
stjórnmálalegra sjónarmiða, enda talið sjálfsagt um stjórn vísindasjóða meðal ná-
grannaþjóða. En i 4. grein er gert ráð fyrir, að fjórir fulltrúar af sjö séu kjörnir
af Alþingi.

Um einstök ákvæði frumvarpsins vill háskólaráð gera þá athugasemd, að það
telur ekki eðlilegt, að Félag íslenzkra fræða sé aðili að tilnefningu í deildarstjórn.
Með fyrirhugaðri aðild heimspekideildar virðist hér nægilega séð fyrir hlut íslenzkra
fræða. Félag íslenzkra fræða hefur ekki neina þá sérstöðu meðal íslenzkra félaga,
sem sinna vísindum, er réttlæti, að það sé tekið fram yfir þau öll að þessu leyti.
í stað þess leggur háskólaráð til, að stjóru hugvísindadeildar, sbr. 5. gr. b, verði
skipuð tveim mönnum af hálfu laga- og hagfræðideildar í stað eins, sem frum-
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varpið gerir ráð fyrir, enda er þess að vænta, að eigi líði á löngu áður en deild
þessari verði skipt í tvær deildir, lagadeild og viðskiptadeild, er þá tilnefni hvor
sinn mann.

Þá vill háskólaráð benda á, að í 3. gr. ætti að standa bókmenntafræði í stað
bókmennta.

Að sjálfsögðu hefur háskólaráð ekki getað athugað þetta mál til þeirrar hlítar,
er það hefði kosið, á þeim stutta tíma, sem hér hefur verið til umráða.

Virðingarfy lIst,

Þorkell Jóhannesson,
rektor.

Til menntamálanefndar efri deildar Alþingis.
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