
Nd. 698. Breytingartillögur [175. mál]
við frv. til laga um vísindasjóð.

Frá minni hl. menntamálanefndar.

1. Við 1. gr. 2. og. 3. málsl. falli niður.
2. Við 4. gr. Greinin orðist svo:

Menntamálaráðherra skipar þrjá menn í stjórn vísindasjóðs til fjögurra ára
i senn. Skulu það vera formenn beggja sjóðsdeilda og einn maður án tilnefn-
ingar. 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 fjárvörzlu.

3. Við 5. gr. Greinin orðist svo:
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 verk-
fræðideild Háskóla Íslands. Einn skal tilnefndur af Kjarnfræðanefnd og einn
af fundi, sem formaður rannsóknaráðs ríkisins boðar til með deildarstjórum
atvinnudeildar háskólans og forstöðumönnum Náttúrugripasafns, Tilrauna-
stöðvar háskólans í meinafræði, Rannsóknarstofu háskólans í meina- og sýkla-
fræði, rannsóknarstofu 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
Háskóla Íslands tilnefnir tvo og sé annar þeirra hagfræðingur eða félagsfræð-
ingur. Heimspekideild Háskóla íslands tilnefnir tvo og sé annar þeirra sál-
fræðingur 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

stjórnendum hvorrar deildar ganga úr stjórn eftir tvö ár samkvæmt hlutkesti.
Deildarstjórn skiptir sjálf með sér verkum.

4. Við 6. gr. Við greinina bætist ný málsgrein, svo hljóðandi:
Deildarstjórn er heimilt að ráða vísindalega menntað an ritara til undirbún-

ings styrkveitinga, eftirlits með hagnýtingu styrkja og til annarra tæknilegra
starfa.

5. Við 7. gr. Greinin orðist svo:
Vísindasjóði skal aflað tekna með þessum hætti:

1. Afengisverzhin ríkisins 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. Á 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 happdræUisins, til vísindasjóðs. Gjald þetta skal í
fyrsta skipti miðað við tekjur happdrættisins frá 1. júlí 1957 til ársloka."

6. Við 8. gr. Greinin orðist svo:
Fé því, sem vísindasjóður hefur til umráða til styrkjaúthlutunar árlega,

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

7. Á eftir 8. gr. bætist ný grein, er verði 9. gr., svo hljóðandi:
Nánari ákvæði um framkvæmd laga þessara skulu sett í reglugerð, sem

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


