
Nd. 479. Frumvarp til laga [201. mál]
um breyting á lögum nr. 77 5. júni 1947, um félagsheimili.

Flm.: Halldór Ásgrímsson, Jónas Pétursson, Eysteinn Jónsson, Lúðvík Jósefsson.

1. gr.
2. gr. laganna orðist svo:
Félagsheimilasjóði, sem nokkur hluti skemmtanaskatts rennur i, sbr. lög nr.

56 31. maí 1927, um skemmtanaskatt og þjóðleikhús, og breyting á þeim lögum,
skal varið til þess að styrkja byggingar félagsheimila samkv. 1. gr. Ekki má þó
styrkur til hvers félagsheimilis eins félags eða samtaka félaga þeirra, sem talin
eru í 1. gr., nema hærri fjárhæð en svarar 40% af byggingarkostnaði þess, sbr. þó
3. mgr. þessarar greinar.

Menntamálaráðherra getur sett sem skilyrði fyrir styrk úr sjóðnum til félags-
heimilis, að fleiri en eitt félag standi að byggingu þess, til þess að afnotaþörf verði
sem bezt fullnægt og rekstur geti orðið sem hagkvæmastar.

Styrk má veita til sameiginlegs félagsheimilis, sem ætlað er að vera samhýsi
- héraðsheimili - félaga og sveitarfélaga ákveðins héraðs, enda hafi 80% sveitar-
félaga héraðsins og eigi færri en þrjú gert með sér samning um að reisa og reka
félagsheimilið. Styrkur til slíks héraðsheimilis má nema allt að 50% af byggingar-
kostnaði þess.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt er úr gildi numin 2. gr. laga nr. 47

5. júni 1957.



Greinargerð.

Siðan lögin um félagsheimili tóku gildi og farið var 1948 að starfa samkvæmt
þeim, hafa félagsheimili verið reist víðs vegar um landið. Félagsheimilum þess-
um má skipta í þrjá stærðarflokka:
1. Litil hús 600-900 mS.
2. Miðlungshús 1000-2400 m",
3. Stór hús 2500 mS og stærri.

Ríkið viðurkennir þá nauðsyn byggðarlaga að eiga mannsæmandi samkomu-
hús með þvi, lögum samkvæmt, að leggja fram fé til byggingar félagsheimila, og
breyting sú, sem hér er farið fram á að gerð verði á lögunum um félagsheimili,
skerðir eigi þá aðstoð.

Af skiljanlegum ástæðum hafa víða verið reist félagsheimili, sem að nokkru
hafa verið sniðin eftir þörf íbúa hlutaðeigandi sveitarfélags og einnig með tilliti til
þess að geta samtímis tekið á móti fleira eða færra utansveitarfólki.

Rekstur þessara húsa hefur í sumum tilfellum reynzt mjög erfiður fyrir hlut-
aðeigendur, og veldur þar mestu um, að stofn- og rekstrarkostnaður er of mikill
miðað við afnotamöguleikana.

Sums staðar hagar svo til, að sveitarfélögum er mikil þörf á að hafa yfir að
ráða sameiginlegu samkomuhúsi til fundarhalda og mannfagnaðar. en til slíkra
nota reynast eðlilega félagsheimili hinna einstöku sveita að jafnaði of lítil, Auk
þess eru þau venjulega þannig staðsett, að illa hentar fyrir íbúa margra sveita að
eiga þangað sameiginlega sókn, sérstaklega að vetrarlagi. Þar sem svona hagar til,
hefur á síðustu árum nokkuð verið unnið að því að mynda samtök fleiri sveitar-
stjórna og annarra aðila hlutaðeigandi sveita, þeirra sem um ræðir í 1. gr. laganna
um félagsheimili, til að reisa sameiginlegt héraðsheimili á hinum hentugasta stað
innan héraðsins, sem væri svo stórt, að fullnægði sameiginlegri þörf. Er þá jafn-
framt gert ráð fyrir, að hin einstöku sveitarfélög innan héraðsins byggi sin fé-
lagsheimili, hæfilega stór til að fullnægja þeim með tilliti til mannfjölda.

Það, sem vinnst við þetta fyrirkomulag og byggingu héraðsheimila, þar sem slikt
á við, er m. a. þetta:

1. Meiri möguleikar fyrir nánara menningarlegu og félagsmálalegu samstarfi
sveita innan sama héraðs.

2. Minni stofnkostnaður vegna byggingar félagsheimila og þvi hagkvæmara
fyrir hlutaðeigandi sveitir og félagsheimilasjóð.

3. Meiri hagkvæmni um heilbrigðan rekstur félagsheimilanna.
4. Héraðsheimili. sem byggt er samkvæmt þörfum heils héraðs, hefur m. a.

skilyrði til að vera menningarmiðstöð héraðsins, þar sem héraðsbúar geta sam-
eiginlega notið þess bezta, sem á boðstólum er á hverjum tíma, hvort sem það er
flutt af heimamönnum eða aðkomufólki. Ljóst má vera, að það er miklum fjárhags-
legum erfiðleikum bundið fyrir sveitarfélögin að koma upp slíkri menningarmið-
stöð sem hér um ræðir jafnhliða því að byggja sín eigin félagsheimili, þótt þau
að sjálfsögðu verði minni og ódýrari en ella, þar sem þau verða meir en áður
sniðin eftir heimaþörf einni. Flm. telja því rétt og eðlilegt, að hið opinbera hlutist
til um, að héraðsheimili fái nokkru hærri byggingarstyrk en félagsheimili ein-
stakra sveitarfélaga, og geri þannig stærri félagsheildum auðveldara um úrlausn
verkefnis, sem liklegt er að efli félagslega samvinnu, betra samkomuhald og sparn-
að á fjármunum.

Flm. leggja svo að lokum til, að síðasta málsgrein 2. gr. laganna um félags-
heimili verði felld niður. Reynslan hefur sýnt, að telji aðilar að byggingu félags-
heimilis sig eiga rétt á auknum styrk úr ríkissjóði, hefur 4. gr. laganna verið beitt.

Nánar i framsögu.


