
Ed. 116. Frumvarp til laga [98. mál]
um Þjóðleikhús.

Frá menntamálanefnd.

1. gr.
Þjóðleikhúsið er eign íslenzku þjóðarinnar.

2. gr.
Í Þjóðleikhúsinu skal iðka leiklist og þær listgreinar aðrar, sem leiksviði eru

tengdar.
Þjóðleikhúsið skal í starfsemi sinni leitast við að vekja og auka áhuga lands-

manna á þessum listgreinum, vinna að sibatnandi skilyrðum fyrir þær og stuðla
að þróun þeirra. Það skal kosta kapps um að efla islenzka leikritun og vera til
fyrirmyndar um listrænan flutning viðfangsefna og meðferð islenzkrar tungu.

3. gr.
Aðalhlutverk Þjóðleikhússins skal vera flutningur íslenzkra og erlendra sjón-

leika. Auk þess skal það árlega flytja óperu og sýna listdans.
A hverju leikári skulu eitt eða fleiri viðfangsefni sérstaklega ætluð börnum.

4. gr.
Þjóðleikhúsið heyrir undir menntamálaráðuneytið.

6. gr.
Þjóðleikhúsráð skal þannig skipað:
1 upphafi fyrsta þings eftir hverjar reglulegar alþingiskosningar nefnir hver

þingflokkur einn fulltrúa fyrir hverja tíu þingmenn í flokknum eða brot úr
þeirri tölu.

Bandalag islenzkra listamanna kýs þrjá fulltrúa (einn tónlistarmann, einn list-
dansara, einn rithöfund).

Félag islenzkra leikara kýs þrjá fulltrúa.
Leikarafélag Þjóðleikhússins kýs einn fulltrúa.
Menntamálaráðherra skipar einn fulltrúa.
Þjóðleikhúsráð kýs sér sjálft formann.

6. gr.
Starfstfmabil þjóðleikhúsráðs er allt að fjögur ár og miðast við kosningu Al-

þingis i ráðið. Þjóðleikhúsráð heldur þó jafnan umboði sinu, unz nýtt þjóðleik-
húsráð er fullskipað. Ef eitthvert félag eða bandalag, sem aðild á að ráðinu, kýs
eigi fulltrúa i það innan tveggja mánaða frá þvi, að menntamálaráðuneytið æskir
þess, skipar ráðuneytið fulltrúa, á meðan svo stendur.

Þjóðleikhúsráð kemur saman til reglulegs fundar tvisvar sinnum á ári.
Þjóðleikhússtjóri og fjármálafulltrúi leikhússins eiga sæti á fundum þjóðleik-

húsráðs með málfrelsi og tillögurétti, en eigi atkvæðisrétti.
Formaður þjóðleikhúsráðs kveður ráðið til fundar. Skylt er að boða til fundar,

ef fimm ráðsmenn hið fæsta æskja þess.

7. gr.
Þjóðleikhúsráð hefur eftirlit með starfsemi Þjóðleikhússins. Starfs- og fjár-

hagsáætlun leikhússins fyrir komandi leikár skal lögð fyrir ráðið eigi siðar en í
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marzmánuði ár hvert. Staðfestir ráðið áætlunina með þeim breytingum, sem það
telur rétt að gera. Ef sýnt þykir, að samþykkt áætlun fái ekki staðizt, skal þegar
í stað gera þjóðleikhúsráði aðvart og leggja fyrir það tillögur um nauðsynlegar
breytingar. Er ráðinu skylt að fjalla um tillögurnar, svo fljótt sem við verður
komið.

8. gr.
Við Þjóðleikhúsið skal starfa fimm manna framkvæmdaráð. í þvi eiga sæti:
Formaður þjóðleikhúsráðs, sem er jafnframt formaður framkvæmdaráðs.
Þjóðleikhússtjóri.
Fjármálafulltrúi Þjóðleikhússins.
Sá af fulltrúum Félags íslenzkra leikara i þjóðleikhúsráði, sem félagið ákveður.
Fulltrúi Leikarafélags Þjóðleikhússins í þjóðleikhúsráði.

9. gr.
Framkvæmdaráð fjallar um starfs- og fjárhagsáætlun leikhússins og samþykkir

hana með þeim breytingum, er það kann að gera, áður en hún er lögð fyrir þjóð-
leikhúsráð. Starfs- og fjárhagsáætlun samkvæmt 7. gr. skal lögð til grundvallar við
fjárveitingar til leikhússins. Framkvæmdaráðið sér um, að staðfestri áætlun sé fram-
fylgt, og fjallar auk þess um þau mál, er leikhúsið varða og upp eru borin á fund-
um þess.

Ef þjóðleikhússtjóri vill ekki sætta sig við ákvörðun meiri hluta framkvæmda-
ráðs, getur hann borið málið undir úrlausn þjóðleikhúsráðs.

Framkvæmdaráð er ábyrgt gagnvart þjóðleikhúsráði.
Framkvæmdaráð kemur að jafnaði saman til fundar tvisvar í mánuði, að und-

anteknum júlí- og ágústmánuðum.
Þjóðleikhúsráð og framkvæmdaráð skulu halda gjörðabækur um störf sin.
Menntamálaráðherra ákveður þóknun fyrir störf í þjóðleikhúsráði og fram-

kvæmdaráði.

10. gr.
Menntamálaráðherra ræður þjóðleikhússtjóra til fjögurra ára í senn, sbr. þó

16. gr. Ráðinn skal maður með staðgóða þekkingu á starfi leikhúsa. Starfið skal
auglýsa samkvæmt lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins og leita
síðan umsagnar þjóðleikhúsráðs. Endurnýja má ráðningu þjóðleikhússtjóra einu
sinni til næstu fjögurra ára, ef meiri hluti þjóðleikhúsráðs mælir með þvi. Ella skal
ráða annan þjóðleikhússtjóra, eftir að starfið hefur verið auglýst að nýju og að
fenginni umsögn þjóðleikhúsráðs.

Laun þjóðleikhússtjóra og annarra starfsmanna Þjóðleikhússins skulu ákveðin
samkvæmt lögum um kjarasamninga opinberra starfsmanna.

11. gr.
Við Þjóðleikhúsið skal starfa fjármálafulltrúi, er menntamálaráðuneytið skipar,

eftir að starfið hefur verið auglýst og að fenginni umsögn þjóðleikhúsráðs og
þjóðleikhússtjóra.

Fjármálafulltrúi annast fjárreiður Þjóðleikhússins, reikningsskil og skrifstofu-
stjórn. Hann er ráðunautur þjóðleikhússtjóra um fjármál og rekstur leikhússins.

12. gr.
Þjóðleikhússtjóri ræður leikara, söngvara, listdansara og aðra listamenn leik-

hússins svo og aðra starfsmenn þess. Hann gerir við þá starfssamninga í samráði
við fjármálafulltrúa leikhússins.
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13. gr.
Við Þjóðleikhúsið skulu starfa bókmennta- og leiklistarráðunautur (dramaturg),

tónlistarráðunautur og listdans stj óri (balletmeistari ). Ræður Þ.ióðleikhússtjóri þá
til jafnlangs tíma og hann er sjálfur ráðinn.

14. gr.
Þjóðleikhússtjóri er stjórnandi leikhússins og hefur forystu um að móta list-

ræna stefnu þess. Þjóðleikhússtjóri semur starfs- og fjárhagsáætlun leikhússins
með aðstoð fjármálafulltrúa og bókmennta- og leiklistarráðunautar og leggur hana
fyrir framkvæmdaráð.

Þjóðleikhússtjóri stjórnar leikhúsinu samkvæmt samþykktri starfs- og fjár-
hagsáætlun og ber ábyrgð á rekstri þess, bæði listrænum og fjárhagslegum. Um
fjárhagslega framkvæmd er fjármálafulltrúi til aðstoðar honum, en bókmennta-
og leiklistarráðunautur, að því er tekur til listrænnar starfsemi. Einnig skal hafa
samráð við tónlistarráðunaut um val og flutning á óperum og söngleikjum, svo og
við listdansstjóra, að því er listdans varðar.

Við samningu verkefnaskrár skal þess vandlega gætt, að nýting starfskrafta sé
hagkvæm og að fullt tillit sé tekið til listrænnar velferðar og þroska listamannanna.

15. gr.
Miða skal við, að svo margir leikarar, söngvarar og listdansarar starfi við

Þjóðleikhúsið, að það geti að staðaldri leyst af hendi þau verkefni, sem þVÍ ber að
rækja samkvæmt lögum þessum. Við Þjóðleikhúsið skal starfa blandaður kór.

16. gr.
Leikár Þjóðleikhússins telst frá 1. september til 31. ágúst. Ráðningartími leik-

ara, söngvara, listdansara og annarra listamanna leikhússins skal fara eftir gildandi
samningum við stéttarfélög hlutaðeigandi listamanna.

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 og fer með atkvæði þjóðleikhússtjóra í fram-
kvæmdaráði. þegar þar er um hana fjallað, en tekur að fullu við störfum í upphafi
nýs leikárs.

17. gr.
Þeir starfsmenn Þjóðleikhússins, sem ráðnir eru til eins árs hið skemmsta eða

með þriggja mánaða uppsagnarfresti, greiða iðgjöld til Lífeyrissjóðs starfsmanna
ríkisins og njóta þar sömu réttinda sem aðrir sjóðfélagar. Fastráðnir starfsmenn
Þjóðleikhússins, sem hafa áður unnið hliðstæð störf i þágu íslenzkrar leiklistar,
skulu einnig eiga kost á að njóta eftirlaunaréttar fyrir þann starfstíma. Ráðherra
ákveður réttindatíma hvers og eins, eftir að leitað hefur verið upplýsinga og til-
lagna Félags íslenzkra leikara og umsagnar stjórnar Lífeyrissjóðsins.

18. gr.
Þjóðleikhúsið tekur þátt í stofnun og rekstri leikmunasafns ásamt sjónvarps-

deild Ríkisútvarpsins. Veita skal Leikfélagi Reykjavíkur og öðrum leikfélögum kost
á aðild að safninu, ef um það næst samkomulag við menntamálaráðuneytið. Við
gerð starfs- og fjárhagsáætlunar Þjóðleikhússins skal miðað við, að nægileg fjár-
hæð gangi til að greiða kostnað þess af leikmunasafninu.

Í leikmunasafni skal safnað saman, eftir Því sem ástæða þykir til, búningum
og sviðsbúnaði. sem notaður hefur verið við sýningar Þjóðleikhússins og sjón-
varpsdeildar Ríkisútvarpsins svo og annarra leikfélaga, sem aðild eiga að safninu.
Skulu safnmunir þessir leigðir leikfélögum landsins til notkunar við sýningar, og
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ákveður stjórn safnsins leigu og önnur viðskiptakjör. Safnið skal bafa í þjónustu
sinni leiktjaldamálara og búningateiknara. Starfsemi safnsins skal miðuð við, að
hún verði leiklist i landinu að sem mestu liði og að það fjármagn, sem til þessara
hluta er varið, nýtist sem bezt.

Menntamálaráðuneytið setur safninu reglugerð, þar sem nl. a. skal ákveðið,
hvernig stjórn þess og forstöðu skuli háttað.

Þangað til leikmunasafni hefur verið komið á fót, skal Þjóðleikhúsið leigja
leikfélögum leiktjöld, búninga o. fl., eftir því sem stjórn Þjóðleikhússins telur við
verða komið.

19. gr.
Þjóðleikhúsið skal kappkosta að hafa samstarf við leikfélög áhugamanna, láta

þeim i té gistileikara og leikstjóra til leiðbeininga, eftir þvi sem unnt er. Gera skal
leikfélögum áhugamanna kleift að fylgjast með starfi Þjóðleiknússins. A vegum
Þjóðleikhússins skulu árlega farnar á starfstíma þess leikferðir sem víðast um
landið. Einnig skulu farnar leikferðir til annarra landa og fengnir hingað erlendir
listamenn, hvort tveggja eftir því sem aðstæður leyfa.

20. gr.
Komið skal á fót sérstökum leiklistar-, sönglistar- og listdansskóla ríkisins, og

setur menntamálaráðuneytið nánari ákvæði um hann í reglugerð.

21. gr.
Kostnaður af rekstri Þjóðleikhússins skal greiddur úr ríkissjóði, eftir þYÍ sem

ákveðið er í fjárlögum og aflafé leikhússins hrekkur ekki til.

22. gr.
Þegar þjóðleikhússbyggingin er ekki notuð til þeirrar starfsemi, sem lög þessi

fjalla um, má nota hana til annarrar menningarstarfsemi.

23. gr.
Þjóðleikhúsið skal koma sér upp öðru leiksviði til eflingar starfsemi sinni.

24. gr.
Þjóðleikhúsbyggingin stendur ekki til tryggingar skuldbindingum Þjóðleik-

hússins.

25. gr.
Menntamálaráðuneytið getur sett i reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd laga

þessara.

26. gr.
Ákvæði til bráðabirgða.

Fyrirmæli laga þessara um ráðningu þjóðleikhússtjóra koma eigi til fram-
kvæmda, fyrr en núverandi þjóðleikhússtjóri lætur af embætti.

Núverandi skrifstofustjóri Þjóðleikhússins tekur við starfi fjármálafulltrúa, ef
hann æskir þess.

27. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt falla úr gildi lög nr. 86 5. júní 1947,

um Þjóðleikhús, og 6. gr. laga nr. 15 15. marz 1965, um fjárhagslegan stuðning við
leiklistarstarfsemi áhugamanna, svo og önnur ákvæði, sem kunna að brjóta i bága
við lög þessi.
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Greinargerð.
Hinn 6. febrúar 1970 skipaði þáverandi menntamálaráðherra nefnd til þess að

endurskoða löggjöf og reglugerð um Þjóðleikhús. í nefndina voru skipaðir Birgir
Thorlacius, ráðuneytisstjóri, formaður, Baldvin Tryggvason, framkvæmdastjóri og
dr. Þórður Eyjólfsson, fyrrv. hæstaréttardómari.

Nefndin samdi frumvarp til laga um Þjóðleikhús, sem lagt var fyrir siðasta
Alþingi, en varð þá eigi útrætt. Menntamálanefnd flytur frv. nú að beiðni mennta-
málaráðherra, óbreytt frá síðasta þingi. Einstakir nefndarmenn hafa óbundnar hendur
um afstöðu til málsins. Hér fer á eftir greinargerð, sem nefndin, er samdi frum-
varpið, lét fylgja þvi:

"Um leið og nefnd sú, sem menntamálaráðherra, dr. Gylfi Þ. Gislason, skipaði
hinn 6. febrúar 1970til þess að endurskoða lög og reglugerð um Þjóðleikhús, skilar
meðfylgjandi frumvarpi, vill hún taka fram eftirfarandi um frumvarpið og störf sin:

Nefndin hefur leitazt við að kynna sér viðhorf sem flestra þeirra, sem gerst eiga að
þekkja tilleikhúsmála hér á landi. í þvi skyni átti nefndin m. a. viðræðufundi, áður en
hún samdi frumvarpið, með þjóðleikhúsráði, þjóðleikhússtjóra, stjórn Félags isl. leik-
ara og sérstakri nefnd á vegum þess, stjórn Bandalags isl. listamanna, stjórn Félags
fslenzkra listdansara, framkvæmdastjóra Bandalags islenzkra leikfélaga (stjórnin gat
eigi komið til viðræðna), stjórn Þjóðleikhúskórsins og stjórn Leikfélags Reykja-
víkur. Eftir að hugmyndir nefndarinnar höfðu verið felldar í frumvarpsform, ræddi
hún á ný við þá aðila, sem að framan eru nefndir, og leitaðist við að sameina i
frumvarpinu þær hugmyndir, sem hún og aðrir töldu vænlegastar til þess að verða
grundvöllur fyrir starfsemi Þjóðleikhússins með það fyrir augum. að stofnunin
mætti sjálf vaxa og eflast og verða um leið öðrum aðilum, sem við sömu listgreinar
fást í landinu, til stuðnings. Þess ber að geta, að samstarf við þá aðila, sem við
höfum leitað til, hefur verið mjög ánægjulegt og hvergi gætt annarra sjónarmiða
en þeirra, sem verða mættu til eflingar þeirri menningarstarfsemi, sem Þjóðleik-
húsið sinnir og er ætlað að sinna. Nefndin væntir, að framangreindir aðilar og aðrir
telji frumvarpið til bóta i höfuðatriðum, en hún ein ber ábyrgð á efni þess að öllu
leyti. Nefndin tekur fram, að reglugerð Þjóðleikhúss hefur hún ekki endursamið eða
samið nýja, meðan ekki er vitað, hvaða ákvæði Alþingi kann að lögfesta um Þjóð-
leikhús.

Löggjöfin um Þjóðleikhús er frá 5. júní Hl47 (nr. 86) og reglugerðir samkvæmt
henni frá 23. september 1949 (nr. 162), sbr. reglugerð frá 12. janúar 1951 (nr. 6),
reglugerð frá 8. september 1953 (nr. 163) og reglugerð frá 17. nóvember 1958
(nr. 167).

Þjóðleikhúsið hóf leiksýningar 20. april 1950og hefur því starfað 21 ár. Á þessu
tímabili hefur fengizt mikilsverð reynsla um rekstur þess. Leikhúsið hefur oft átt
í fjárhagserfiðleikum, þrátt fyrir mikla aðsókn og vaxandi leiklistaráhuga lands-
manna, enda munu fáir ætlast til þess, að Þjóðleikhús verði rekið fyrir eigin tekjur
einungis. Um verkefni leikhússins frá upphafi, aðsókn að því, fjárhagsafkomu hvers
árs, sætanýtingu og aðgöngumiðaverð vísast til fylgiskjala I-V.

Frá öndverðu til ársins 1970 starfaði Þjóðleikhúsið fyrir eigið aflafé og hlut-
deild í skemmtanaskatti, en síðan er því. auk eigin tekna, ætlað framlag í fjárlögum,
en skemmtanaskatturinn rennur nú að mestu leyti i félagsheimilasjóð, en lítill hluti
til Sinfóníuhljómsveitar Islands, sbr. lög nr. 58/1970.

Í frumvarpi þessu felast margháttaðar breytingar frá gildandi löggjöf um Þjóð-
leikhús og eru þessar helztar:
1) Kveðið er skýrar á um það en áður, að þótt flutningur leikrita sé aðalhlutverk

Þjóðleikhússins, beri því einnig að flytja óperur og sýna listdans að staðaldri
og að á hverju leikári skuli eitt eða fleiri viðfangsefni sérstaklega ætlað börnum.

2) Skipan þjóðleikhúsráðs er gjörbreytt. Starfstímabil þess er tímabundið og full-
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trúum í því fjölgað til þess að það geti orðið vettvangur sem flestra þeirra, er
leikhúsreksturinn varðar.

3) Myndað er fimm manna framkvæmdaráð, þ. e. 4 auk þjóðleikhússtjóra.
4) Þjóðleikhússtjóra skal ráða til fjögurra ára í senn og má endurráða sama

mann einu sinni, þannig að enginn getur gegnt þessum starfa samfellt lengur
en átta ár.

5) Ráða skal leikhúsinu bókmennta- og leiklistarráðunaut (dramaturg), listdans-
stjóra (balletmeistara ) og tónlistarráðunaut.

6) Miða skal við, að svo margir leikarar, söngvarar og listdansarar starfi við
Þjóðleikhúsið, að það geti jafnan leyst af hendi þau verkefni, sem því ber að
sinna.

7) Lögfest sé, að blandaður kór starfi við leikhúsið.
8) Leikárið verði framvegis frá 1. september til 31. ágúst, en eigi frá júlíbyrjun

til júníloka eins og nú.
9) Þjóðleikhúsi og sjónvarpi er ætlað að koma á fót leikmunasafni, er Leikfélag

Reykjavikur og önnur leikfélög geta gerzt aðilar að, en safnið leigi búninga,
leiktjöld og annan sviðsbúnað til leikfélaga.

10) Lögð er áherzla á aukið samstarf Þjóðleikhússins við leikfélög áhugamanna,
t. d. með því að láta þeim í té leikstjóra og gistileikara.

11) Árlega skulu farnar leikferðir um landið á starfstíma Þjóðleikhússins.
12) Komið skal á fót sérstökum leiklistar-, sönglistar- og listdans skóla ríkisins.
13) Komið skal upp öðru leiksviði til eflingar starfsemi leikhússins.

Nefndin hefur ekki gert áætlun um kostnaðarauka þann, er af frumvarpinu
myndi leiða. Fer mjög um það eftir því, hve ört breytingarnar koma til fram-
kvæmda og hvernig starfsemi leikhússins er hagað. Öllum er væntanlega ljóst, að
Þjóðleikhús verður aldrei rekið nema með allmiklum kostnaði, þótt gætt sé hinnar
mestu hagsýni. Hitt verður fjárveitingavaldið að vega og meta hverju sinni, hve
miklum fjármunum það vill verja til leikhússins. En nefndin hefur leitazt við að
marka með frumvarpinu þá stefnu, sem hún telur að myndi verða Þjóðleikhúsinu
og þeim listgreinum, sem því eru tengdar, til eflingar og þroska.

Að því er varðar einstakar greinar frumvarpsins tekur nefndin fram:

Um 1. gr.
Þarfnast ekki skýringa.

Um 2. gr.
Ætlazt er til, að í Þjóðleikhúsinu verði, auk leikrita, fluttar óperur og sýndir

listdansar að staðaldri, þannig að betri grundvöllur skapist til þróunar þessara list-
greina hér á landi en verið hefur. Báðum þessum listgreinum hefur Þjóðleikhúsið
að vísu sinnt, en öruggan grundvöll hefur skort til þess að iðkun þeirra yrði fastur
og veigamikill liður Í starfsemi leikhússins. Með reglubundnum óperuflutningi og
listdanssýningum verður starf leikhússins fjölbreyttara, nær til fleiri áhorfenda
og verður starfsvettvangur fleiri íslenzkra listamanna. Góða söngvara hefur þjóðin
lengi átt og á seinni tímum einnig ágæta listdansara. Á sama hátt og Sinfóníu-
hljómsveit íslands er miðstöð og kjarni íslenzks tónlistarlífs, þurfa við Þjóðleik-
húsið að myndast vel þjálfaðir hópar söngvara og listdansara, sem geta ýmist einir
eða ásamt erlendum gistilistamönnum veitt leikhúsgestum færi á að kynnast óperum
og danslist i rikara mæli en nú er. Gert er ráð fyrir, að óperettur og aðrir söngleikir
verði meðal verkefna Þjóðleikhússins.
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Um 3. gr.
Aðalhlutverk Þjóðleikhússins er flutningur íslenzkra og erlendra sjónleika og

um óperu flutning og listdans vísast til umsagnar um 2. gr. Veigamikið atriði er
það í 3. gr. að Þjóðleikhúsinu skuli á hverju leikári ætlað að flytja eitt eða fleiri
viðfangsefni fyrir börn. Telur nefndin þýðingarmikið, að þessi starfsemi verði
efld mjög. Myndi það væntanlega bæði leiða til þess, að fleiri barnaleikrit yrðu
frumsamin á Íslenzku og til aukinna þýðinga á erlendum barnaleikritum. Áriðandi
er að sjá börnum fyrir góðum og menningarlegum skemmtunum og þvi má heldur
ekki gleyma, að þau eru leikhúsgestir framtíðarinnar.

Um 4. gr.
Þarfnast ekki skýringa.

Um 5. gr.
Samkvæmt gildandi lögum er þjóðleikhúsráð þannig skipað, að hver fjögurra

stærstu stjórnmálaflokka landsins nefnir einn mann í ráðið, en Félag íslenzkra
leikara einn. Menntamálaráðherra skipar síðan einhvern þeirra formann ráðsins.
Skipun ráðsins er ótímabundin. Á þessu eru gerðar miklar breytingar í frumvarp-
inu. Ætlazt er til, að hver þingflokkur. sem telur 10 þingmenn eða færri, nefni
einn mann í þjóðleikhúsráð, og einn fyrir hvern tug eða brot úr tug, sem umfram
er þá tölu. Miðað við tölu og fjölda þingflokka eins og þeir eru nú, myndu af
þeirra hálfu verða átta menn í þjóðleikhúsráði, þrír af hálfu þingflokks Sjálf-
stæðismanna, tveir af hálfu þingflokks Framsóknarmanna, og einn af hálfu hvers
hinna þriggja, AJþýðuflokks, Alþýðubandalags og Samtaka frjálslyndra og vinstri
manna. Samkvæmt frumvarpinu ráða þingflokkarnir því sjálfir, hvort þeir tilnefna
listamenn, stjórnmálamenn eða aðra af sinni hálfu í þjóðleikhúsráð. Þá er Bandalagi
íslenzkra listamanna ætlað að kjósa þrjá fulltrúa, einn tónlistarmann, einn listdansara
og einn rithöfund. Félag islenzkra leikara kýs þrjá fulltrúa og Leikarafélag Þjóðleik-
hússins einn. Menntamálaráðherra skipar einn fulltrúa í ráðið, en þjóðleikhúsráð
kýs sér sjálft formann.

Miðað við núverandi flokkaskipan á Alþingi myndu 16 menn með atkvæðisrétti
eiga sæti í þjóðleikhúsráði. Þetta kann að þykja nokkuð fjölmennt ráð, en nefndin
taldi æskilegt að allir þeir aðilar, sem hér eru nefndir, ættu fulltrúa á þeim vettvangi
þar sem mótuð er stefna í starfi Þjóðleikhússins, og hefðu e. t. v. þurft að vera fleiri.
Hins vegar er þessu fjölmenna ráði ekki ætlað að blanda sér í daglega stjórn leik-
hússins, heldur gert ráð fyrir að formaður þjóðleikhúsráðs, þjóðleikhússtjóri, fjár-
málafulltrúi leikhússins, einn af fulltrúum Félags islenzkra leikara og fuHtrúi Leik-
arafélags Þjóðleikhússins myndi framkvæmdaráð, sem ætlazt er til að komi að
jafnaði saman tvisvar í mánuði, en þjóðleikhúsráð aftur á móti tvisvar á ári.

Um 6. gr.
Hér er starfstímabil þjóðleikhúsráðs ákveðið allt að fjögur ár frá þeim tíma, er

Alþingi kýs i ráðið eftir hverjar reglulegar alþingiskosningar, en fráfarandi þjóð-
leikhúsráð heldur þó umboði sinu þangað til nýtt ráð er fullskipað. Ef eitthvert félag
eða bandalag, sem aðild á að ráðinu, kýs ekki fulltrúa í það innan tveggja mánaða
frá þvi að menntamálaráðuneytið æskir þess, skipar ráðuneytið sjálft í ráðið á
meðan svo stendur, en sá eða þeir fulltrúar víkja óðara sæti þegar aðili sá, sem
vanrækti eða neitaði að kjósa í ráðið, hefur bætt úr þvi. Þetta ákvæði er sett til þess
að tryggja, að þjóðleikhúsráð verði ekki gert ostarfhæft með því að félag eða
bandalag láti vera að kjósa í það. Þessi ákvæði taka ekki til fulltrúa þingflokkanna.
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Þjóðleikhússtjóra og fjármálafulltrúa leikhússins er ætlað sæti í þjóðleikhús-
ráði með málfrelsi og tillögurétti, en eigi hafa þeir þar atkvæðisrétt. Fjármálafull-
trúi er nýtt heiti á starfi skrifstofustjóra Þjóðleikhússins með breyttu verksviði.

Um 7. gr.
Verkefni þjóðleikhúsráðs samkvæmt frumvarpinu er að hafa eftirlit með starf-

semi leikhússins. Það fjallar um starfs- og fjárhagsáætlun leikhússins fyrir kom-
andi leikár og staðfestir hana með þeim breytingum, sem því þykir rétt að gera.
Áætlunina hefur þjóðleikhússtjóri samið með aðstoð fjármálafulltrúa og bókmennta-
og leiklistarráðunants og framkvæmdaráð samþykkt. Fyrr kemur hún ekki til kasta
þjóðleikhúsráðs. Ef framkvæmdaráð þykist sjá, að samþykkt starfs- og fjárhags-
áætlun muni eigi standast, skulu gerðar tillögur til þjóðleikhúsráðs um úrbætur í
því efni. Rekstur Þjóðleikhúss er ýmsu háður, sem lítt verður séð fyrir, svo sem
um aðsókn og tekjur af sýningum. Eru því ávallt líkur á, að áætlanir langt fram
í tímann raskist verulega og þarf þá að marka nýja stefnu. En ætlazt er til, að
ekki verði vikið frá samþykktri starfs- og fjárhagsáætlun, heldur semji þeir aðilar,
sem henni eiga að ráða, nýja áætlun. Með því móti á að vera tryggt, að ekki verði
vikið frá þeirri stefnu, sem þjóðleikhúsráð markar í starfi og fjármálum leikhúss-
ins, án þess að ráðið fjalli um þau vandamál eða viðfangsefni, sem ófyrirséð við-
horf kunna að skapa, svo sem ef leikhúsið verður fyrir óvæntum skakkaföllum
fjárhagslega.

Um 8. gr.
Vísast til þess, sem sagt er um 5. og 7. gr.

Um 9. gr.
Vísast að mestu til umsagnar um 5. og 7. gr. Til viðbótar er þó rétt að taka fram,

að í frumvarpsgreininni er miðað við, að við undirbúning og afgreiðslu fjárlaga
verði samþykkt starfs- og fjárhagsáætlun Þjóðleikhússins fyrir komandi ár lögð til
grundvallar fjárveitingum. Þá er einnig rétt að geta þess, að þjóðleikhúsráð hefur
alla tíð verið ólaunað, en hér er gert ráð fyrir að bæði þjóðleikhúsráð og fram-
kvæmdaráð fái greiðslu fyrir störf sín, - þjóðleikhúsráðsmenn ákveðna þóknun
fyrir hvern fund, sem þeir sækja í ráðinu, en framkvæmdaráðsmenn fái fasta þóknun
fyrir sin störf. Með þessu móti telur nefndin að hægt sé að krefjast meiri vinnu og
meiri ábyrgðar af þeim, sem umræddum störfum gegna.

Um 10. gr.
Þjóðleikhússtjóri er nú skipaður með sama hætti og aðrir embættismenn rík-

isins, en í frumvarpinu er gert ráð fyrir, að hann verði framvegis ráðinn af mennta-
málaráðherra til fjögurra ára í senn, að undangenginni auglýsingu um starfið með
sama hætti og tíðkast um embætti, t. d. með sem næst eins mánaðar umsóknarfresti.
Er tekið fram, að ráða skuli mann með staðgóða þekkingu á starfi leikhúsa. Áður
en ráðið er í starfið skal leita umsagnar þjóðleikhúsráðs. Laun þjóðleikhússtjóra
og annarra starfsmanna leikhússins skulu ákveðin með sama hætti og laun opin-
berra starfsmanna, sbr. lög nr. 55/1962, um kjarasamninga opinberra starfsmanna.
Þjóðleikhússtjóra má endurráða til næstu fjögurra ára, ef meiri hluti þjóðleikhús-
ráðs mælir með þvi. Enginn getur gegnt starfanum lengur samfleytt en átta ár,
en heimilt myndi að ráða sama mann enn á ný, ef fjögur ár væru liðin frá þvi að
hann var þjóðleikhússtjóri.

Það má færa margvísleg rök með og móti þeirri skipan, sem hér er lagt til að
lögfest verði um ráðningu þjóðleikhússtjóra, en starf þetta er svo sérstaks eðlis,
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að rétt þykir að reyna, hvernig ráðning til tiltölulega stutts tíma gefst, enda hefur
komið fram í viðtölum við þjóðleikhússtjóra, þjóðleikhúsráð, fulltrúa leikara og
fleiri að slík ákvæði séu æskileg.

Um 11. gr.
Við Þjóðleikhúsið starfar nú skrifstofustjóri. Er í frumvarpinu gert ráð fyrir,

að þessu starfsheiti verði breytt í fjármálafulltrúi, og annist hann fjárreiður leik-
hússins, reikningsskil og skrif'stofustjórn, og sé ráðunautur þjóðleikhússtjóra um
fjármál og rekstur leikhússins að því er fjármál varðar. Fjármálafulltrúi er fastur
starfsmaður, skipaður af ráðuneytinu eftir sömu reglum og aðrir opinberir starfs-
menn.

Um 12. og 13. gr.
Við leikhúsið skulu starfa bókmennta- og leiklistarráðunautur (dramaturg), tón-

listarráðunautur og listdansstjóri (balletmeistari). Ræður þjóðleikhússtjóri þá til
jafnlangs tíma og hann er sjálfur ráðinn. Að sjálfsögðu getur nýr þjóðleikhússtjóri
endurnýjað ráðningu þessara sömu manna, ef hann vill, en ætlunin er að hver þjóð-
leikhússtjóri hafi frjálsar hendur um að velja þessa samstarfsmenn sína. Þá ræður
þjóðleikhússtjóri einnig leikara, söngvara, listdansara og aðra listamenn leikhússins,
svo og aðra starfsmenn þess, sem ekki er sérstaklega tekið fram um að ráðnir séu
með öðrum hætti eins og fjármálafulltrúi.

Um 14. gr.
Þjóðleikhússtjóra eru ætluð mikil ráð um stjórn leikhússins og forysta í mótun

listrænnar stefnu þess, enda ber hann ábyrgð á rekstri þess, listrænum og fjárhags-
legum. Að því er fjármálin varðar, er fjármálafulltrúi honum til aðstoðar, en bók-
mennta- og leíklistarráðunauturínn, tónlístarráðunautur og listdansstjóri að þvi er
hina listrænu þætti rekstrarins varðar. Þá er sérstaklega til þess ætlazt, að verk-
efnaskrá sé þannig gerð, að hún tryggi sem hagkvæmasta nýtingu starfskrafta og fullt
tillit sé tekið til listrænnar velferðar og þroska listamannanna.

Um 15. gr.
Það er afar þýðingarmikið, að Þjóðleikhúsinu verði ætluð fjárframlög til að

ráða svo marga leikara, söngvara og listdansara, að unnt sé að staðaldri að leysa
þau verkefni, sem því ber að rækja samkvæmt lögunum. Hér þarf ekki ævinlega
að vera um að ræða fastráðið starfslið, heldur fer um það hverju sinni eftir verk-
efnavali og starfsáætlun.

Við Þjóðleikhúsið hefur um langt skeið starfað blandaður kór, Þjóðleikhús-
kórinn, enda er slíkur kór nauðsynlegur fyrir starfsemi leikhússins. Virðist rétt að
ákvæði sé í lögum leikhússins um þennan þátt í starfi þess.

Um 16. gr.
Leikár Þjóðleikhússins er samkvæmt gildandi lögum frá júlíbyrjun til júníloka.

Þessu er breytt í frumvarpinu í 1. september til 31. ágúst. Þá eru í þessari grein
ákvæði um, að ráðningartími leikara, söngvara og listdansara og annarra lista-
manna leikhússins fari eftir gildandi samningum stéttarfélaga hlutaðeigandi lista-
manna, og er þetta staðfesting á því sem verið hefur i framkvæmd.

Þau ákvæði þykja eðlileg um viðtakandi þjóðleikhússtjóra, að hann verði ráð-
inn og launaður frá 1. janúar þess árs, er hann hefur störf, svo að honum gefist
kostur á að kynnast vel starfsemi leikhússins áður en hann tekur að fullu við starfi
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1. september sama ár. Þetta er nauðsynlegt vegna þess, að hinum nýja þjóðleikhús-
stjóra er ætlað að undirbúa starfsskrá leikhússins fyrir komandi leíkár. því er
honum ætlað að fara með atkvæði þjóðleikhússtjóra í framkvæmdaráði um allt
er lýtur a~ undirbúningi starfseminnar á komandi leikári, en fráfarandi þjóðleik-
hússtjóri sinnir að sjálfsögðu öllum málum, sem varða líðandi leikár,

Um 17. gr.
Sams konar ákvæði eru í gildandi lögum.

Um 18. gr.
Í lögum nr. 15/1965, um fjárhagslegan stuðning við leiklistarstarfsemi áhuga-

manna, er ákvæði í 6. gr. um leikmunasafn. Þykir rétt að færa efni þeirrar laga-
greinar i þetta frumvarp og ætla Þjóðleikhúsi og einnig sjónvarpi að koma
slíku safni á fót og tryggja Leikfélagi Reykjavíkur og öðrum leikfélögum
aðild að safninu, ef þau æskja. en hins vegar virðist ekki rétt að skylda þau til
þátttöku, þar sem um einkaaðila er að ræða, þótt fjárhagslegs stuðnings njóti af
opinberri hálfu. Hefur reynslan sýnt, að ákvæði 6. gr. laga nr. 15/1965 hafa ekki
orðið til þess að leikmunasafn kæmist á fót. Er talið vænlegra til árangurs, að Þjóð-
leikhús og sjónvarp hafi um þetta forystu. Hér er um afar þýðingarmikla þjónustu
að ræða við leikfélög landsins. Ætlazt er til, að búningar, leiktjöld og annar sviðs-
búnaður frá ýmsum leiksýningum í Þjóðleikhúsi, sjónvarpi og hjá leikfélögum viðs
vegar í landinu komi í þetta safn og verði leigður fyrir hóflegt gjald til þeirra, sem
hefðu þessara búninga og muna not við leiksýningar. Safninu er ætlað að hafa í
þjónustu sinni leiktjaldamálara og búningateiknara og myndi safnið þá ekki einasta
geta látið í té þá búninga, sem þegar hafa verið notaðir einhvers staðar, heldur gæti
einnig látið gera nýja búnínga fyrir leikfélög, og sama gildir um leiktjöld. Slíkt
leikmunasafn á að vera einn liðurinn í því að aðstoða leikfélög landsins og reyna
að tryggja sem bezta nýtingu þeirra fjármuna, sem til búninga, leiktjalda og annars
sviðsbúnaðar er varið.

Um 19. gr.
Þessi grein lýtur, eins og 18. gr., að því að efla stuðning við leikfélög áhuga-

manna og samstarf þeirra og Þjóðleikhúss, m. a. með því að Þjóðleikhúsið láti
leikfélögunum í té leikstjóra til leiðbeininga og leikara í einstök hlutverk, gisti-
leikara, og tryggi leikfélögum áhugamanna aðstöðu til þess að fylgjast með störf-
um Þjóðleikhússins. Þá er mælt fyrir um, að á vegum Þjóðleikhússins skuli farnar
árlegar leikferðir um landið á starfstíma Þjóðleikhúss, en ekki einungis að sumar-
lagi þegar leikhúsið starfar ekki. Með þessu er stefnt að því, að kynna list Þjóð-
leikhússins um land allt og nýta starfskrafta íslenzkra leikara sem bezt. Einnig er
ætl azt til, að Þjóðleikhúsið fari leikferðir til annarra landa, eftir því sem unnt reynist,
og fái erlenda listamenn til að sýna í Þjóðleikhúsinu. Leikferðir innanlands og til
annarra landa hafa verið liður í starfsemi Þjóðleikhússins á undanförnum árum
og er tvímælalaust heppilegt að efla þann þátt. Hins vegar eru slíkar ferðir all-
kostnaðarsamar, ekki sízt ferðir milli landa.

Um 20. gr.
Hér er kveðið á um að komið skuli á fót sérstökum leiklistar-, sönglistar- og

listdansskóla ríkisins. Þetta er mjög aðkallandi framkvæmd. Þjóðleikhúsið hefur á
undanförnum árum rekið leiklistarskóla og ballettskóla. en sjálfsagt virðist, að slík-
ur skóli sé sjálfstæð stofnun. Nefndin taldi rétt að setja i þetta frumvarp ákvæði
um stofnun slíks skóla, þótt reynslan kynni að leiða i ljós að réttara væri að setja
um hann sérstaka löggjöf síðar.
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Um 21. gr.
Frá árinu 1923 hefur skemmtanaskattur verið lagður á og gengið til byggingar

og rekstrar Þjóðleikhúss, stundum allur en stundum að hluta. Árið 1970 var lög-
gjöfinni um skemmtanaskatt breytt þannig, að skatturinn rennur nú allur til félags-
heimilasjóðs og Sinfóníuhljómsveitar (I. nr. 58/1970), en Þjóðleikhúsið fær aftur
á móti rekstrarfé sitt úr ríkissjóði, eftir þvi sem fé er veitt til i fjárlögum. því
fyrirkomulagi er haldið í þessu frumvarpi.

Um 22. gr.
Þarfnast ekki skýringa.

Um 23. gr.
Nauðsynlegt verður að teljast, að Þjóðleikhúsið ráði yfir tveimur leiksviðum,

bæði til æfinga og sýninga, ef starfsemi þess á ekki að vera of þröngur stakkur
skorinn. því er gert ráð fyrir í frumvarpinu, að komið verði upp öðru leiksviði.

Um 24. gr.
Í gildandi lögum er ákvæði um, að ríkissjóður beri ekki ábyrgð á skuldbind-

ingum Þjóðleikhússins og að þjóðleikhúsbyggingin standi ekki til tryggingar skuld-
um þess. Slíkt ákvæði var sönnu nær meðan ríkið lagði leikhúsinu til ákveðinn
tekjustofn, en fær ekki staðizt þegar leikhúsið er rekið fyrir fé úr ríkissjóði. Hins
vegar er það ákvæði látið haldast, að leikhúsbyggingin standi ekki til tryggingar
skuldum leikhússins.

Um 25. gr.
Þarfnast ekki skýringa.

Um 26. gr.
Ákvæðin um ráðningu þjóðleikhússtjóra eiga ekki að taka gildi fyrr en núver-

andi þjóðleikhússtjóri, sem skipaður er í embættið, lætur af starfi. Önnur ákvæði
laganna gætu eigi að siður komið til framkvæmda. Þá er svo mælt í þessari
grein, að núverandi skrifstofustjóri Þjóðleikhúss taki við starfi fjármálafulltrúa,
ef hann æskir þess.

Um 27. gr.
Þarfnast ekki skýringa.
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Fylgiskjal II.
Þjóðleikhúsið.

Sýningafjöldi :Leikár:
1950 (20/4--30/6) . 64
1950/51 213
1951/52 212
1952/53 269
1953/54 215
1954/55 201
1955/56 195
1956/57 209
1957/58 202
1958/59 214
1959/60 183
1960/61 169
1961/62 203
1962/63 208
1963/64 213
1964/65 250
1965/66 226
1966/67 188
1967/68 192
1968/69 214
1969/70 208

Fylgiskjal III.

Fjöldi leikhúsgesta :
41.081

102.613
100.171
109.605
98.580
83.940
96.582
98.417
85.709
95.373
84.030
66.226

108.370
86.264
91.823
86.986
84.812
58.854
74.125
90.062
75.958

Rekstrarafkoma Þjóðleikhússins frá upphafi.

1950 tekjuafgangur
skemmtanaskattur kr. 967786.31 talinn sem tekjur.

1951 rekstrartap
skemmtanaskattur kr. 1590823.67 talinn sem tekjur.

1952 rekstrartap
skemmtanaskattur kr. 1204096.39 talinn sem tekjur.

1953 rekstrartap
skemmtanaskattur kr. 1 678985.17 talinn sem tekjur.

1954 rekstrartap
skemmtanaskattur kr. 1 660000.00 talinn sem tekjur.

1955 rekstrartap
skemmtanaskattur kr. 2074787.73 talinn sem tekjur.

1956 rekstrartap
skemmtanaskattur kr. 2459200.56 talinn sem tekjur.

1957 rekstrartap
skemmtanaskattur kr. 2 730672.34 talinn sem tekjur.

1958 rekstrartap
skemmtanaskattur kr. 3200000.00 talinn sem tekjur.

1959 tekjuafgangur
skemmtanaskattur kr. 3450000.00 talinn sem tekjur.

1960 rekstrartap
skemmtanaskattur kr. 3545947.60 talinn sem tekjur.

kr. 246113.09

267462.48

590718.79

210005.17

420941.58

101931.45

734015.27

727772.94

741964.35

421 750.23

1406 329.30
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1961 rekstrartap
skemmtanaskattur kr. 3600000.00 talinn sem tekjur.

1962 tekjuafgangur
skemmtanaskattur kr. 3337858.27 talinn sem tekjur.

1963 rekstrartap
skemmtanaskattur kr. 5318874.60 talinn sem tekjur.

1964 '. . . . . . . . . . . . . . . . .. rekstrartap
skemmtanaskattur kr. 5817832.87 talinn sem tekjur.

1965 rekstrartap
skemmtanaskattur kr. 7334730.08 talinn sem tekjur.

1966 rekstrartap
skemmtanaskattur kr. 6900000.00 talinn sem tekjur.

1967 rekstrartap
skemmtanaskattur kr. 8100000.00 + framlag ríkissjóðs vegna

endurnýjunar á teppum, stólum o. fl. kr. 2814398.00.
1968 rekstrartap
1969 rekstrartap
1970 liggur ekki endanlega fyrir.

Fylgiskjal IV.

Leikár: Sætanýting í Þjóðleikhúsi frá upphafi.

1950 97.11%
1950-51 72.88%
1951-52 71.91%
1952-53 68.61%
1953-54 70.73%
1954--55 69.30%
1955-56 74.93%
1956--57 72.29%
1957-58 69.09%
1958-59 71.25%
1959-60 69.47%
1960--61 59.28%
1961-62 80.76%
1962--63 65.18 %
1963--64 65.56%
1964-65 59.74%
1965--66 58.54%
1965--66 ; ,......... 58.54%
1966--67 49.25%
1967--68 58.40%
1968-69 64.00%
1969-70 57.40%

324904.43

1 704289.66

2265492.07

3623757.33

2963516.55

8046164.58

10343751.90

18713460.13
17487 545.60
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Fylgiskjal V.

Haustið 1950
Venjulegar leiksýningar
1.-12. bekkur kr. 35.00

Barnaleikrit
1.-12. bekkur kr. 15.00

Öperur, ópereUur o, fl.
(Hækkað verð)
1.-12. bekkur kr. 50.00
Dýrustu sæti 60.00
Ódýrustu sæti - 10.00

Aðgöngumiðaverð frá upphafi.

Haustið 1960
Venjulegar leiksýningar
1.-12. bekkur kr. 73.00

Barnaleikrit
1.-12. bekkur kr. 41.00

Öperur, óperettur o. fl.
(Hækkað verð)
1.-12. bekkur kr. 109.00
Dýrustu sæti - 119.00
Ódýrustu sæti - 21.00

Haustið 1970
Venjulegar leiksýningar
1.-12. bekkur kr. 290.00

Barnaleikrit
1.-12. bekkur kr. 180.00

Öperur, óperettur o. fl.
(Hækkað verð)
1.-12. bekkur kr. 450.00
Dýrustu sæti - 480.00
Ódýrustu sæti - 260.00
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