
Ed. 651. Frumvarp til laga [98. mál]
um Þjóðleikhús.

(Eftir 2. umr. í Ed., 27. apríl.)

Samhljóða þskj. 116 með þessum breytingum:

5. gr. hljóðar 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 tónlistar-
manna, rithöfunda og listdansara, tveir af Félagi íslenzkra leikara og einn af
Leikarafélagi Þjóðleikhússins. Jafnframt skipar ráðherra einn mann í þjóðleikhús-
ráð 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.

6. gr. hljóðar 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.

12. gr. hljóðar svo:
Þjóðleikhússtjóri ræður leikara, söngvara, Iistdansara og aðra listamenn leik-

hússins svo og aðra starfsmenn þess. Hann gerir við þá starfssamninga í samráði
við fjármálafulltrúa leikhússins.

Með samþykkt þjóðleikhúsráðs er þjóðleikhússtjóra heimilt að ráða rithöfund
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.

18. gr. hljóðar svo:
Þjóðleikhúsið skal gangast fyrir stofnun og rekstri leikmunasafns. Veita skal

Bandalagi íslenzkra leikfélaga, sjónvarpsdeild Ríkisútvarpsins, Leikfélagi Reykja-
víkur 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 fjárhæð gangi til að greiða kostnað þess af leikmuna-
safninu.

Í leikmunasafni skal safnað saman, eftir því sem ástæða þykir til, búningum
og sviðsbúnaði, sem notaður hefur verið við sýningar þeirra, sem aðild eiga að
safninu. Skulu safnmunir þessir leigðir leikfélögum landsins til notkunar við sýn-
ingar, og ákveður stjórn safnsins leigu og önnur viðskiptakjör. Safnið skal hafa í
þjónustu sinni leiktjaldamálara og búníngateiknara. Starfsemi safnsins skal miðuð
við, að hún verði leiklist í landinu að sem mestu liði og að það fjármagn, sem til
þessara hluta er varið, nýtist sem bezt.

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

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

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

setur menntamálaráðuneytið nánari ákvæði um hann í reglugerð. Kostnaður við
þennan skóla greiðist úr ríkissjóði.


