
Nd. 475. Nefndarálit [128. mál]
um frv. til l. um breyt. á l. nr. 44 19. júni 1933, um stofnun happdrættis fyrir
Island.

Frá fjárhagsnefnd.

Nefndin hefur athugað frv. og mælir með því, að það verði samþ. óbreytt.
Nefndin rannsakaði það sérstaklega, hver ætla mætti að yrði hlutur Náttúrugripa-
safns Islands varðandi framlög af happdrættisfénu. Það upplýstist við meðferð máls-
ins, að samkomulag er um það milli allra aðila, er hlut eiga að máli, að lagt verði
fé af happdrættistekjunum til byggingar safnsins. Í þessu sambandi leyfir nefndin
sér að birta bréf menntamálaráðuneytisins til fjármálaráðuneytisins, dags. 4. marz s. 1.

Alþingi, 4. maí 1959.
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Fylgiskjal.
Tilmæli menntamálaráðuneytis til fjármálaráðuneytisins.

Hér með sendist fjármálaráðuneytinu frumvarp til laga um breyting á lögum
nr. 44 19. júní 1933,um stofnun happdrættis fyrir Ísland, sbr. lög nr. 125 30. desem-
ber 1943,um breyting á þeim lögum, og er þess beiðzt, að fjármálaráðuneytið hlutist
til um, að frv. verði lagt fyrir Alþingi.

Svo sem greinargerð frv. ber með sér, hefur háskólinn og menntamálaráðu-
neytið fjallað um frumvarpið, en ráðuneytið vill taka fram, að það leggur áherzlu
á, að háskólinn leggi af happdrættistekjunum fram fé til að byggja hús yfir Náttúru-
gripasafn Íslands, þótt eigi hafi enn fengizt fjárfestingarleyfi til að hefjast handa
um þá byggingu. Háskólinn hefur hins vegar lagt fram fé til að leysa brýna þörf
safnsins á þann hátt að kaupa hæð í húsi við Laugaveg nr. 105, og er nú verið að
innrétta húsnæði þetta fyrir safnið. Þá telur ráðuneytið æskilegt, að Náttúrugripa-
safnið fái hlutdeild í tekjum háskólans til kaupa á vísindaáhðldum, sérfræðiritum
og hirzlum fyrir safngripi.

Ráðuneytið hefur þó eigi sett ákvæði um þetta í frumvarpið, enda var það eigi gert
við síðustu framlengingu happdrættisleyfisins árið 1943,en hins vegar kom það fram
við meðferð málsins, bæði í greinargerð og nefndaráliti, að hluti af happdrættisfénu
væri ætlaður til náUúrugripasafnsbyggingar.

Ef frumvarpið verður að lögum, væntir ráðuneytið þess, að leyfisveiting til há-
skólans til happdrættisrekstrar verði bundin því skilyrði, að lagt verði fram fé eins
og þarf tíl byggingar náttúrugripasafnshúss, til kaupa á nauðsynlegum vísinda-
áhöldum, sérfræðiritum og safnhirzlum fyrir Náttúrugripasafnið.
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