
Ed. 604. Breytingartillögur f98. mál]
við frv. til laga um Þjóðleikhús.

Frá Ragnari Arnalds, Ólafi Þ. Þórðarsyni, Benóný Arnórssyni,
Braga Sigurjónssyni og Páli Þorsteinssyni.

1. 5. gr. orðist svo:
Þjóðleikhúsráð er skipað 11 mönnum til fjögurra ára í senn sem hér segir:
Sameinað Alþingi kýs fimm menn hlutfallskosningu, en ráðherra skipar

fimm menn og skulu tveir tilnefndir af Bandalagi íslenzkra listamanna af hálfu
tónlistarmanna, rithöfunda og listdansara, tveir af Félagi íslenzkra leikara og
einn af Leikarafélagi Þjóðleikhússins. Jafnframt skipar ráðherra einn mann í
þjóðleikhúsráð án tilnefningar, og er hann formaður ráðsins.

Ef eitthvert félag eða bandalag, sem aðild á að ráðinu, kýs eigi fulltrúa í
það innan tveggja mánaða frá því, að menntamálaráðuneytið æskir þess, skipar
ráðuneytið fulltrúa, á meðan svo stendur.

2. 6. gr. orðist svo:
Þjóðleikhúsráð fjallar um starfs- og fjárhagsáætlun leikhússins fyrir kom-

andi leikár og samþykkir hana með þeim breytingum, er það kann að gera.
Áætlunin skal lögð fyrir ráðið eigi síðar en í marzmánuði ár hvert. Ef sýnt
þykir, að samþykkt áætlun fái ekki staðizt, getur ráðið breytt áætluninni.
Staðfest áætlun skal lögð til grundvallar við fjárveitingar til leikhússins.

3. 7. gr, orðist svo:
Þjóðleikhúsráð kemur að jafnaði saman einu sinni í mánuði, að undan-

teknum júlí- og ágústmánuðum.
Þjóðleikhússtjóri og fjármálafulltrúi leikhússins eiga sæti á fundum þjóð-

leikhúsráðs með málfrelsi og tillögurétti, en eigi atkvæðisrétti.
Formaður þjóðleikhúsráðs kveður ráðið til fundar. Þjóðleikhússtjóri undir-

býr fundi ráðsins ásamt formanni ráðsins og fjármálafulltrúa leikhússins. Skylt
er að boða til fundar, ef þrír ráðsmenn hið fæsta æskja þess.

Þjóðleikhúsráð skal halda gjörðabók um störf sín.
Ráðherra ákveður þóknun fyrir störf í þjóðleikhúsráði.

4. 8. gr. f.llur niður.
5. 9. gr. fellur niður.
6. Við 12. gr. bætist ný málsgrein, svo hljóðandi:

Með samþykkt þjóðleikhúsráðs er þjóðleikhússtjóra heimilt að ráða rit-
höfund til að semja leikverk, og skal hann ráðinn með kjörum leikara í hæsta
launaflokki, meðan hann vinnur að ritun þess. Eftir sem áður á höfundurinn
fullan höfundarétt að verki sínu, og ber honum sérstök þóknun, ef ákveðið er
að taka verkið til sýningar.

7. Við 14. gr. Í stað orðsins "framkvæmdaráð" í 1. málsgr. komi: þjóðleikhúsráð.
8. Við 16. gr. Síðari málsgr. orðist svo:

Þjóðleikhússtjóri skal ráðinn og launaður frá 1. janúar og eiga þess kost
að fylgjast með starfsemi leikhússins til loka þess leikárs. Hann undirbýr
starfs- og fjárhagsáætlun fyrir næsta leikár.


