
Ed. 389. NefndaráIit [45. mál]
um frv. til l. um breyt. á l. nr. 115 29. des. 1951, um bráðabirgðabreyting á lögum
nr. 56/1927, um skemmtanaskatt og þjóðleikhús o. fl.

Frá fjárhagsnefnd.

Nefndin hefur athugað frv. og rætt það á fjórum fundum. Var frv. sent til um-
sagnar til forstjóra þjóðleikhússins, fræðslumálastjóra og fjárveitinganefndar Al-
þingis. Hafa tveir af aðilum þessum sent umsagnir, sem fylgja hér með sem fylgi-
skjöl I og II. Nefndinni barst einnig erindi um málið frá íþróttafulltrúa, sem hér
með fylgir sem fylgiskjal III. Þá ræddi nefndin málið sérstaklega við þjóðleikhús-
stjóra og formann þjóðleikhúsráðs, sem báðir mæltu eindregið gegn samþykkt
f.rv. og vísuðu til þess, sem fram .kemur í umsögn þjóðleikhússtjóra á fskj. I. um
afkomu þjóðleikhússins. Töldu þeir, að ef samþykkja ætti frv. og rýra þannig tekjur
þjóðleikhússins, yrði óhjákvæmilega að bæta það upp á annan hátt.

Samkv. upplýsingum frá fræðslumálastjórninni, sbr. fskj. II og III, er ljóst,
að fjárþörf félagsheimilasjóðsins er svo mikil, að óhjákvæmilegt er að gera ein-
hverjar ráðstafanir til frekari tekjuöflunar, eigi sjóðurinn að geta mætt, jafnóðum
og húsin eru reist, þeim greiðslum, sem honum er skylt að inna af hendi, en að þvi
ber að stefna, að svo verði. Vangoldin framlög sjóðsins eru í árslok 1955 1 millj.
kr. og fara ört vaxandi. Gerir fræðslumálastjórnin ráð fyrir því, að þau verði komin
upp í 5-6 millj. í lok ársins 1959, nema dregið verði úr byggingum félagsheimil-
anna, sem ekki er æskilegt, eða tekjur sjóðsins auknar allverulega frá þvi, sem
nú er.
Í lögum nr. 77 5. júni 1947, um félagsheimili, eru engin ákvæði um það, að ekki

megi hefja byggingu félagsheimilis. þótt eigi sé handbært framlag félagsheimila-
sjóðs. Þar eru heldur engin ákvæði um það, hve þétt heimili megi reisa eða eftir
hvaða reglu skuli fara, þegar ekki er nægjanlegt fé fyrir hendi í sjóðnum til að
mæta lögboðnum útgjöldum. Þá eru og engin ákvæði heldur í lögunum um stærð
félagsheimila og útbúnað þeirra, miðað við fólksfjölda þann, sem afnot á að hafa
af þeim, né heldur um viðhald þeirra, en allt hefur það djúptæk áhrif á framlög úr
félagsheimilasjóðnum, hversu þessu er hagað í framkvæmd.

Með tilvísun til þessa þykir rétt, að fram sé látin fara heildarendurskoðun lag-
anna, og sé þá haft i huga að tryggja félagsheimilasjóði nægilegt fé árlega til þess
að geta greitt lögbundin framlög, jafnóðum og heimilin eru reist, svo að ekki þurfi
að myndast sívaxandi vangreidd framlög" svo sem nú á sér stað. Getur þá hvort
tveggja komið til greina, að skipuleggja meira en gert hefur verið byggingu og stað-
setningu félagsheimílanna, stærð þeirra og útbúnað allan og að efla félagsheimila-
sjóðinn meira en gert er með þeim hluta af skemmtanaskattinum, sem hann fær nú
lögum samkvæmt.

Nefndin er því sammála um að leggja til, að frv. verði afgreitt með svo hljóðandi

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
Frv. þetta mundi, ef að lögum yrði, rýra verulega tekjur þjóðleikhússins, sem

bæta yrði á annan hátt að óbreyttum aðstæðum. Hins vegar vaxa ógreidd framlög
félagsheimilasjóðsíns svo mikið árlega, að óhjákvæmilegt er að gera ráðstafanir
til að koma i veg fyrir slíkt. Deildin lítur því svo á, að aðkallandi sé, að fram sé
látin fara heildarendurskoðun á lögum nr. 77 5. júní 1947, um félagsheimili, og að
i þeim lögum verði sett þannig ákvæði, að saman geti að jafnaði farið lögboðin
framlög úr félagsheimilasjóði og hraði byggingaframkvæmda félagsheimila, enda
verði sjóðnum séð fyrir eðlilegum tekjum til þess að mæta útgjöldum, og i trausti þess,
að ríkisstjórnin láti framkvæma endurskoðun laganna á þessum grundvelli og leggi
síðan tillögur til breytinga á lögunum fyrir næsta reglulegt Alþingi, tekur deildin
fyrir næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 18. febr. 1956.

Bernh. Stefánsson,
form.

H. Guðmundsson.

Jóhann Þ. Jósefsson,
fundaskr.

Gisli Jónsson,
frsm.

Karl Kristjánsson.



Fylgiskjal I.

ÞJOÐLEIKHÚSIÐ
Reykjavik, 3. nóv. 1955.

Stjórn þjóðleikhússins hefur tekið við bréfi fjárhagsnefndar efri deildar hins háa
Alþingis varðandi frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 56/1927, um skemmt-
anaskatt og þjóðleikhús o. fl., og er óskað umsagnar um það.
Í frumvarpinu er gert ráð fyrir því að rýra þann hlut, sem þjóðleikhúsið fær

af skemmtanaskatti, úr 42% í 27%.
Þegar þjóðleikhúsinu var upphaflega fenginn skemmtanaskatturinn méð lög-

um nr. 56/1927, var gert ráð fyrir því í 6. grein: "Skemmt~naskatturinn rennur í
sérstakan sjóð, "þjóðleikhússjóð". Honum skal varið til að koma upp "þjóðleik~
húsi" í Reykjavík og til að styðja sjónleika, sem sýndir verða að staðaldri í þvi
húsi."

Síðan hefur þjóðleikhúsið verið svipt meiru og meiru af skattinum og honum
skipt milli fleiri aðila, en stjórn þjóðleikhússins hefur margsinnis mótmælt því og
bent á nauðsyn þess, að leikhúsið nyti skattsins alls, eins og upphaflega var gert
ráð fyrir.

Síðastliðið ár námu tekjur þjóðleikhússins samkvæmt reikningi kr. 5 216 154.91,
þar af skemmtanaskattshlutur kr. 1660000.00. en gjöldin voru kr. 5637096.49,
þannig að rekstrarhallinn nam kr. 420941.58, auk skatthlutans.

Af þessu er augljóst, að rekstur leikhússins þolir ekki frekari skerðingu skatts-
ins en orðin er, nema leikhúsinu séu lagðir aðrir tekjustofnar í staðinn, enda mundi
þá mjög þurfa að breyta allri starfrækslu hússins.

Stjórn leikhússins endurtekur það, sem hún hefur fyrr látið í ljós, að ástæða
væri heldur til þess að hækka aftur hlut leikhússins af skemmtanaskattinum, og
væntir þess, að háttvirt fjárhagsnefnd efri deildar taki þessar athugasemdir til
greina, enda nái frumvarpið ekki fram að ganga.

Þjóðleikhúsið.

Vilhj. Þ. Gíslason.
Valg. Tryggvadóttir.

F'ylgiskjal II.

FRÆÐSLUMÁLASTJÓRINN
Reykjavík, 4. nóv. 1955.

Fjárhagsnefnd efri deildar Alþingis hefur með bréfi, dags. 25. f. m., óskað um-
sagnar minnar um frumvarp til laga á þingskjali nr. 50 um skemmtanaskatt og þjóð-
leikhús o. fl.

Þar eð íþróttanefnd ríkisins fjallar lögum samkvæmt um mál félagsheimila-
sjóðs, átti ég fund með henni og íþróttafulltrúa ríkisins um frumvarp það, er hér
um ræðir. Íþróttafulltrúi, sem er framkvæmdastjóri félagsheimilasjóðs, gerði grein
fyrir byggingu félagsheimila og byggingarþörf, úthlutun styrkja úr félagsheimila-
sjóði o. fl. Meginatriði skýrslu hans fylgja hér með.

Mjög mikið vantar á, að félagsheimilasjóður muni með óbreyttum tekjustofni
geta fullnægt greiðsluþörf til nýrra félagsheimila og þeirra, sem í smíðum eru. Frum-
varp það, sem hér um ræðir, gerir ráð fyrir því, að 50% skemmtanaskattsins falli i
hlut félagsheimiIasjóðs. Er það sami hluti skemmtanaskattsins og ákveðinn var,
þegar lögin um félagsheimili voru samþykkt á Alþingi 1947. Af framangreindum
ástæðum mæli ég, íþróttanefnd ríkisins og íþróttafulltrúi eindregið með því, að
frumvarp það, er hér um ræðir, verði lögfest.

Helgi Elíasson.

Til fjárhagsnefndar efri deildar, Alþingi.
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FRÆÐSLUMÁLASKRIFSTOF AN

fÞRÚTTAFULLTRÚINN
Reykjavík, 3. nóv. 1955.

Frá þvi 1. jan. 1948 hefur viss hundraðshluti af skemmtanaskatti runnið til
félagsheimilasjóðs. Alls í 7 ár hafa runnið til sjóðsins kr. 8590057.87, og skiptist
þessi upphæð þannig niður á árin.

1948 50% kr.
1949 40% .
1950 40% .
1951 35% .
1952 35% .
1953 35% .
1954 35% .

1239020.70
1162511.59
1073138.45
1091381.99
1138082.61
1315266.09
1570656.44

Samkvæmt lögum um félagsheimili (nr. 77 frá 5. júní 1947) var heimilt að veita
styrki úr félagsheimilasjóði til byggingar félagsheimila, sem hafin var bygging á
eftir 1. jan. 1944.

Félagsheimili þau, sem hafin var bygging á eftir 1. jan. 1944 og til 31. des. 1954
og greiddir hafa verið styrkir til, eru alls 75. Af þessum félagsheimilum eru 27 i
smiðum, og er að fullu gert upp við 12, þótt smíðum sé að mestu lokið.

t s. l. desember lágu því fyrir reikningar um byggingarframkvæmdir 39 félags-
heimila. Framkvæmdir við þessi 39 hús voru þá komnar á þau stig, sem hér greinir:

Fullsmíðuð 12
Nær fullsmíðuð 8
Meir en fokheld 5
Fokheld 7
Upp steyptir veggir .. , 3
Steyptir sökklar 4

39

Miðað við byggingarkostnað þessara 75 félagsheimila, eins og hann var í des.
1954, hafa verið greiddar úr sjóðnum kr. 8300018.27, en vangoldnar eru til þeirra
kr. 690000.00.
í desember 1954 hefði sjóðurinn þurft að geta greitt til þessara 39 félagsheimila

2.06 millj. króna.
í n. k, desember mun sjóðurinn þurfa að greiða til þessara 39 félagsheimila

2.4 millj. króna, en búizt er við, að af skemmtanaskattshluta ársins 1955 verði hægt
að greiða 1.4 millj. kr., og nema þá vangoldin framlög sjóðsins 1 millj. króna.

Til þess að ljúka framlögum (40% byggingarkostnaðar) sjóðsins til þessara
39 félagsheimila, er þau verða fullsmíðuð, mun þurfa um 6 millj. króna. Verði árleg
framlagsgeta sjóðsins 1.4 millj. kr., þá mun það taka sjóðinn 4 ár að inna þessi fram-
lög af höndum.

Af þessu má ljóst vera, að sjóðurinn getur ekki á næstu 4 árum greitt framlög
til þeirra félagsheimila, sem hafnar voru framkvæmdir við Í ár eða verður byrjað á
á næstu 3-4 árum.

Til innflutningsskrifstofunnar voru á þessu ári sendar beiðnir um fjárfestingar-
leyfi vegna 32 félagsheimila. Skrifstofan veitti vilyrði fyrir 15 félagsheimilum, og
hefur verið hafið smíði 6 þessara félagsheimila, en smíði hinna mun hefjast
n. k. vor.

Framlagsþörf sjóðsins til þessara 15 félagsheimila mun nema um 5 millj. kr.
Framlagsþörf sjóðsins næstu 4 ár til þeirra 39, er áður var minnzt, og hinna

15 mun þvi nema um 11 millj. kr., en fjárgetan, að óbreyttri hundraðstölu af
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skemmtanaskatti, mun á sama tíma nema 5-6 millj. kr., svo að vangoldin framlög
i árslok 1959 munu nema 5-6 millj. kr.

Fleiri ráðgerðu á þessu ári byggingu félagsheimila en þeir 32, sem sóttu um
fjárfestingarleyfi. Fyrir utan þessa 32 er kunnugt um ráðagerðir félaga innan 20
sveitarfélaga um byggingu félagsheimila.

Þetta er eigi óeðlilegt, þegar athugað er, að 8 kaupstaðir, 14 kauptún og 120
sveitir búa við óviðunandi samkomuhús eða hafa ekkert (um 60 þessara aðila hafa
ekkert).

Það skal tekið fram, að þar sem hér er rætt um áætlaðan byggingarkostnað, er
miðað við byggingarkostnað eins og hann var í árslok 1954.

Einnig skal vakin athygli á því, að þar sem rætt er um framlagsgetu eða fjárgetu
félagsheimilasjóðs, er miðað krónutölulega við þá upphæð, sem skemmtanaskatts-
hluti félagsheimilasjóðs varð fyrir árið 1954.

Þor st. Einarsson.

Fylgiskjal III.

FRÆÐSLUMÁLASKRIFSTOFAN
íÞRÓTTAFULLTRÚINN

Reykjavik, 21. okt. 1955.
Frá því 1. jan. 1948 hefur viss hundraðshluti af skemmtanaskatti runnið til fé-

lagsheimilasjóðs. Í byrjun naut sjóðurinn 50% skemmtanaskattsins. en svo var
hundraðstalan lækkuð í 45% og enn á ný árið 1951 í 35%, og þar við situr síðan.

Alls hefur runnið til sjóðsins frá því 1. jan. 1948 og þar til nú 8590057.87. Þessu
fé hefur verið ráðstafað til 75 félagsheimila. Af þessum 75 byggingum voru 24 gömul
samkomuhús, sem var byggt við og endurnýjuð. Heildarkostnaður þessara 75 bygg-
inga nemur um 23 millj. króna, og hefur félagsheimilasjóður greitt i styrk til þeirra
í heild kr. 8054788.88 auk kr. 245229.39, sem úr sjóðnum hafa verið greiddar til þátt-
töku í kostnaði við aðstoð húsameistara og verkfræðinga.

Af þessum 75 félagsheimilum eru 27 enn í byggingu. Af þeim 27 félagsheimilum,
sem nú eru í smíðum, eru hin minnstu rúmlega 500 m", en hin stærstu 3300-3500 mS.
Við byggingu margra félagsheimilanna er lögð fram ótrúlega mikil gjafavinna
- þegnskaparvinna - af konum sem körlum, ungum sem gömlum, og hugur til sam-
vinnu ánægjulega góður. Bygging félagsheimilanna einkennist af ánægju og fórnfýsi.

Hagur sjóðsins gagnvart öllum þessum byggingum er þannig, að í s. 1.desember
hefði sjóðurinn þurft að geta greitt 2.06 millj. króna miðað við það, að % hlutar (40 % )
byggingarkostnaðar hverrar byggingar fram að 31. des. 1954 væru greiddir úr félags-
heimilasjóði, en til ráðstöfunar hafði sjóðurinn af skemmtanaskatti ársins 1954 kr.
1370110.00, svo að segja má, að vangoldin séu - miðað við s. 1. áramót - 690 þús.
króna til umræddra bygginga.

Það er stefna þeirra, sem tillögur gera til menntamálaráðuneytisins um styrk
til félagsheimila úr félagsheimilasjóði, að eigi verði veittur styrkur til nýrra félags-
heimila örar en það, að sem næst fullur styrkur fáist til hvers félagsheimilis samkv.
reikningsskilum við hverja úthlutun úr sjóðnum.

Þar sem félagsheimilasjóður hefur ekki getað greitt að fullu framlög undanfarin
2 ár til þeirra félagsheimila, sem í smíðum eru, er þess ekki að vænta, að sjóðurinn
geti greitt styrk til nýrra félagsheimila á þessu og næsta ári.

Fleiri ráðgera byggingu félagsheimila en þeir 32, sem sóttu i ár um fjárfestingar-
leyfi. Mörgum finnst óeðlilega mikill fjöldi þeirra aðila, sem hafa byggt, eru að
byggja eða ætla að byggja félagsheimili, en þessi fjöldi er ekki óeðlilegur, þegar við
athugun kemur í ljós, að 8 kaupstaði vantar félagsheimili, og svo er einnig um 14
kauptún, sem hafa fleiri en 400íbúa, auk margra annarra hreppa víðs vegar um landið.
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Mörgum finnst þessi félagsheimili of víða reist, en lögin gera ráð fyrir því, að
slíkar byggingar geti risið í hverju sveitar- eða bæjarfélagi, og í hinum fjölbýlustu
fleiri en eitt. Hver byggð þarf að eiga aðstöðu til þess, að íbúarnir geti komið saman
til námskeiða, æfinga, funda og samgleði. Félagslíf fólksins er það lifandi, að það
lætur sér ekki nægja eitt félagsheimili eða samkomuhús í hverri sýslu eða þeim
kaupstað, sem er næst sýslunni.

Fólk vill hafa húsin sem næst sínum daglega vettvangi starfs og heimilislffs.
Fá stór en dreifð samkomuhús geta leitt af sér óheppilegt skemmtanalíf, en mörg
smærri félagsheimili, bundin smærri og ákveðnari heildum innan hæfilega afmark-
aðra svæða, færa með sér samstilltara og virkara félagslíf, félagslíf, sem nálgast
heimilislif. Þetta er reynslan líka að leiða í ljós, og störf innan þessara félagsheimila
verða heilsteyptari og markvissari, t. d. með auknu samstarfi um leiklist, og benda
má á þjónustu stjórnar og framkvæmdastjóra Sambands ísl. leikfélaga, enn fremur
bætta aðstoð og fyrirgreiðslu við bókasöfn, umferðarnámskeið kvenfélaganna, um-
ferðarkennslu Búnaðarfélags íslands, umferðarkennslu í íþróttum á vegum UMFí og
ísl, leikferðir þjóðleikhússins og kynningarferðir ríkisútvarpsins. Með þessu verða
félagsheimilin skólar hins starfandi fólks og miðstöðvar menningarlífs þess. Þessa
félags- og menningarlffs getur það ekki notið, nema fjarlægð milli heimila og félags-
heimilis sé hófleg.

Raddir hafa komið fram um það, að félags heimilin séu víða of stór og of mikið
i þau borið. Þessum aðfinnslum má svara með þessari spurningu: Getur nokkur
ætl azt til, að fólkið, sem unir við sitt í hinum dreifðu byggðum, geri sig ánægt með
mun verri félagslega aðstöðu en fólkið nýtur í þéttbýlinu?

Unnið er að þvi, að í nokkrum byggðarlögum rísi eitt stórt félagsheimili mið-
svæðis, sem t, d. hvað leiksvið áhærir uppfyllir óskir þjóðleikhússins, en í byggða-
hverfunum verði svo byggð lítil félagsheimili. Í litlu félagsheimilunum, sem vart eru
stærri en 450-600 mS, er hægt að hafa fundi, æfingar og námskeið. íbúar eins byggða-
hverfis geta t. d. æft leikrit, kórsöng. fimleika, haldið síðan með þessi viðfangsefni
sin til sýninga í hið stóra hús, sem er miðsvæðis í einni eða tveim sýslum, og efnt
þar til samkomu.

Það hefur sýnt sig, að nauðsynlegt er að breyta lögunum um skemmtanaskatt
þannig, að skemmtanaskatturinn komi almennara og jafnara niður og engir verði
algerlega undanþegnir því að greiða skemmtanaskatt. Undanþágumar virðast handa-
hófskenndar og komnar út í öfgar, og skemmtiflokkar geta efnt til skemmtana i
nánd við þéttbýli án þess að þurfa að greiða skemmtanaskatt.

Eins og er, eiga allir landsmenn rétt til hlutdeildar í tekjum af skemmtanaskatti,
en takmarkað er aftur á móti, hverjir eru skemmtanaskattsskyldir. Sum félög eru
undanþegin skemmtanaskattsskyldu. meðan önnur félög í sama byggðarlagi, sem
vinna að almennings heill og menningarmálum, eru skemmtanaskattsskyld. Fyrr-
nefnd félög, hafa þó sama rétt til styrks úr félagsheimilasjóði og hin síðarnefndu.

Stjórn félagsheimilasjóðs er í höndum menntamálaráðherra. Fræðslumálastjóri,
Helgi Elíasson, og íþróttanefnd ríkisins, Þorsteinn Bernharðsson, Daníel Ágústínus-
son og Hermann Guðmundsson, gera tillögur um úthlutun fjár úr sjóðnum og annast
ýmis mál samkv. ákvæðum laga um félagsheimili. •

Gjaldkeri félagsheimilasjóðs og lögfræðilegur ráðunautur nefndarinnar er Asgeir
Pétursson, fulltrúi í menntamálaráðuneytinu. Framkvæmdastj óri félagsheimilasj óðs
er Þorsteinn Einarsson íþróttafulltrúi.

Upplýsingar um félagsheimilasjóð.
1. Hve hárri upphæð nemur sá skemmtanaskattshluti, sem frá því 1. jan. 1948 til

31. des. 1954 hefur runnið til félagsheimilasjóðs?

1948 50% . . . . . . . . . .. kr. 1239020.70
1949 40% . . . . . . . . . .. .- 1162511.59
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1950 40% ........... kr. 1073138.45
1951 35% ........... 1091381.99
1952 35% ........... 1138082.61
1953 35% ........... 1315266.09
1954 35% ........... 1570656.44

Í 7 ár Alls kr. 8590057.87

2. Hve hárri upphæð nema veitingar úr félagsheimilasjóði frá 1948 til 1955?
Óafturkræfir styrkir kr. 8054788.88
Lánveiting.................................................. 100000.00
40% sérfræðil. aðstoðar 245229.39
Ýmiss konar þjónusta og kostnaður við stjórn sjóðsins og ivörzlu
gjaldkera 190039.60

Alls kr. 8590057.87

3. Skuld sjóðsins við þá 27 aðila, sem voru með félagsheimili í smíðum árið 1954,
og 12 aðra, sem höfðu lokið framkvæmdum fyrir 1954, nemur kr. 690000.00.

Heildarkrafan á hendur félagsheimilasjóði í des. n. k. frá þessum 39 aðilum
mun nema um kr. 2408000.00.

Stjórn sjóðsins gerir ráð fyrir, að af skemmtanaskatti ársins 1955 muni verða
veittar úr sjóðnum um kr. 1400000.00, svo að þá mun sjóðurinn skulda aðilum
kr. 1008000.00.

Framkvæmdir þeirra aðila, sem sjóðurinn nú skuldar, eru á þeim stigum,
sem nú skal frá greint (miðað er við áramót 1954-55):

Lokið 12
Nær lokið 8
Meir en fokhelt 5
Fokhelt 7
Uppsteyptir veggir 3
Grunnur og sökklar ., 4

Alls 39

Til þess að ljúka framlögum til þessara 39 aðila mun þurfa um 6 millj.
króna, en árleg framlagsgeta sjóðsins er 1.3-1.4 millj. króna. Munu þessi fram-
lög því taka sjóðinn í rúm 4 ár. Ætla má, að takast megi á árinu 1955 að ljúka
greiðslum til 17 þessara aðila, á árinu 1956 til 5 og á árunum 1957 og 1958 til 17.

Þetta er því aðeins mögulegt, að eigi verði hafnar greiðslur til nýrra fram-
kvæmda á árunum 1955-57. .

Þorst. Einarsson.
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