
Nd. 29. Frumvarp til laga [29. mál]
um Sinfoníuhljómsveit Íslands.

(Lagt fyrir Alþingi á 99. löggjafarþingi 1977.)

1. gr.
Hljómsveitin heitir Sinfóníuhljómsveit Íslands. Heimili hennar og varnarþing er

í Reykjavík. Málefni hennar heyra undir menntamálaráðuneytið.

2. gr.
Starf Sinfóníuhljómsveitarinnar miði að því að efla áhuga og þekkingu á æðri

tónlist og að auðvelda mönnum að njóta hennar m. a. með hljómlistarflutningi víðs-
vegar um landið.

3. gr.
Sinfóníuhljómsveitin er sameign eftirgreindra aðila í sömu hlutföllum og þeir

greiða stofn- og rekstrarkostnað hennar:
a) Ríkissjóður 37%.
b) Ríkisútvarp 28%.
e) Þjóðleikhús 10%.
d) Borgarsjóður Reykjavíkur, bæjarsjóður Kópavogs, Hafnarfjarðar, Garðabæjar

og Seltjarnarness 25%. Reykjavíkurborg er greiðsluaðili framlags þessara sveit-
arfélaga til Sinfóníuhljómsveitarinnar, en framlag og eignaraðild skiptist í hlut-
falli við íbúatölu Þeirra. Með samþykki rekstraraðila getur menntamálaráðu-
neytið heimilað fleiri sveitarfélögum aðild að rekstri Sinfóníuhljómsveitarinnar.
Hluti skemmtanaskatts (10%) samkvæmt 7. gr. laga nr. 58/1970, um skemmt-

anaskatt, rennur til greiðslu kostnaðar við hljómsveitina. Annan kostnað að frá-
dregnum tekjum, greiða aðilar í ofangreindum hlutföllum.

4. gr.
Stjórn Sinfóníuhljómsveitarinnar skal skipuð fimm mönnum, - einum tilnefnd-

um af þeim bæjarfélögum, sem aðild eiga að hljómsveitinni samkvæmt 2. gr. d.,
einum tilnefndum af starfsmannafélagi hljómsveitarinnar, einum tilnefndum af
þjóðleikhúsráði, einum tilnefndum af fjármálaráðuneytinu, en útvarpsstjóri á sæti
í stjórninni samkvæmt stöðu sinni og er jafnframt formaður hennar.

Menntamálaráðuneytið skipar stjórnina til 4 ára og ákveður henni þóknun
fyrir störf sín. Greiðist hún af rekstrarfé stofnunarinnar.

5. gr.
Stjórn Sinfóníuhljómsveitarinnar ræður sér framkvæmdastjóra og ber hann

ábyrgð á störfum sínum gagnvart henni. Hann skal ráðinn til 4 ára í senn, en
endurráðning er heimil. Um launakjör og vinnutíma starfsmanna hljómsveitarinnar
fer eftir kjarasamningum þeirra og fjármálaráðherra.
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6. gr.
Stjórn hljómsveitarinnar ræður, að fengnum tillögum framkvæmdastjóra, allt

að 65 hljóðfæraleikara til fastra starfa við hljómsveitina, auk hljómsveitarstjóra,
ritara og umsjónarmanns. Skal gerður ráðningarsamningur við hljómlistarmenn
til ákveðins tíma í senn. Aðra hljóðfæraleikara ræður stjórnin eftir því sem við-
fangsefni hverju sinni krefjast, en að fengnum tillögum framkvæmdastjóra og innan
þeirra marka sem fjárframlög til hljómsveitarinnar heimila.

7. gr.
Við verkefnaval Sinfóníuhljómsveitarinnar skal stjórn hennar njóta aðstoðar

þriggja manna nefndar, er sé þannig skipuð: framkvæmdastjóri og hljómsveitar-
stjóri svo og tónlistarstjóri Ríkisútvarpsins.

8. gr.
Stjórn hljómsveitarinnar semur starfs- og fjárhagsáætlun hljómsveitarinnar

fyrir a. m. k. eitt ár í senn og með nægum fyrirvara til þess að þau gögn liggi
fyrir þegar fjárlög eru undirbúin og afgreidd og fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar.
Framkvæmdastjóri býr starfs- og fjárhagsáætlun í hendur stjórnarinnar. Stjórnin
ber ábyrgð á að fjárreiður og reikningshald Sinfóníuhljómsveitarinnar sé í góðu
lagi. Efnahags- og rekstrarreikningur skal gerður þegar að loknu hverju almanaks-
ári og sendur ríkisendurskoðun til endurskoðunar.

9. gr.
Sinfóníuhljómsveit og Þjóðleikhús hafa samvinnu um flutning söngleikja eftir

því sem stjórn hljómsveitarinnar og þjóðleikhúsráð telja henta. Starfsmenn Sinfóníu-
hljómsveitar fullnægja hluta af starfsskyldu sinni með vinnu á vegum Þjóðleikhúss.

10. gr.
Heimilt er að semja við Ríkisútvarpið um að það annist skrifstofuhald fyrir

hljómsveitina gegn þóknun, sem um semst milli stjórnar hljómsveitarinnar og Ríkis-
útvarpsins.

11. gr.
Menntamálaráðuneytið getur í reglugerð sett nánari ákvæði um framkvæmd

laga þessara.

12. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Frumvarpið er samið af nefnd og prentað hér í þeirri gerð, sem meirihluti

nefndarinnar (B. Th., A. B., Ól. B. Th.) varð ásáttur um. Um ágreiningsefni vísast
til álits minnihluta nefndarinnar (Pálma Jónssonar og Arnar Marinóssonar), sem
birt er sem fylgiskjal II.

Frá nefndarinnar hendi fylgdi frumvarpinu svofelld greinargerð:
"Með bréfi dagsettu 27. október 1976 skipaði menntamálaráðherra Vilhjálmur

Hjálmarsson nefnd til þess að semja frumvarp til laga um Sinfóníuhljómsveit Is-
lands. í nefndina völdust : Birgir Thorlacius, ráðuneytisstjóri, formaður, skipaður
án tilnefningar, Andrés Björnsson, útvarpsstjóri, samkvæmt tilnefningu Ríkisút-
varpsins, Ólafur B. Thors, forseti borgarstjórnar Reykjavíkur, samkvæmt ttlnefn-
ingu borgarinnar, Pálmi Jónsson, alþingismaður, samkvæmt tilnefningu fjárveit-
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inganefndar Alþingis og Örn Marinósson, skrifstofustjóri í fjárlaga- og hagsýslu-
stofnun, samkvæmt tilnefningu fjármálaráðuneytisins.

Nefndin kom saman til fyrsta fundar mánudaginn 1. nóvember 1976 og lauk
störfum 27. apríl 1977.

Fyrir milligöngu utanríkisráðuneytis og sendiráða Íslands aflaði menntamála-
ráðuneytið ýmissa gagna um sinfóníuhljómsveitir í öðrum löndum, svo sem í Banda-
ríkjunum, Bretlandi, Finnlandi, Noregi, Sambandslýðveldinu Þýskalandi, Sovétríki-
unum og Svíþjóð. Kristinn Hallsson, óperusöngvari, fulltrúi í menntamálaráðuneyt-
inu, kannaði þessi gögn og gerði útdrátt úr þeim fyrir nefndina.

Að beiðni nefndarinnar komu þeir Sigurður Björnsson, óperusöngvari, fram-
kvæmdastjóri Sinfóníuhljómsveitar Íslands, Ívar H. Jónsson, skrifstofustjóri Þjóð-
leikhússins, og Sveinn Einarsson, þjóðleikhússtjóri, á fundi í nefndinni til viðræðna.

Um Sinfóníuhljómsveit íslands hafa aldrei verið sett lög. Starfs aldur hennar
hefur verið talinn frá 9. mars 1950, þótt hún nefndist ekki Sinfóníuhljómsveit Íslands
fyrr en frá 1. mars 1956.

Nokkrir þættir úr sögu og forsögu hljómsveitarinnar fara hér á eftir og hefur
Guðmundur Jónsson, óperusöngvari og framkvæmdastjóri hjá Ríkisútvarpinu, tekið
þá saman:

"Árið 1876 var að líkindum gerð fyrsta tilraun hérlendis til að mynda hljóm-
sveit. Þá er stofnað "Lúðraþeytarafélag Reykjavíkur" og voru hljóðfærin sex í þeirri
fyrstu sveit. Forystumaður. kennari og stjórnandi var Helgi Helgason tónskáld.
Lúðraþeytaraf'élagið starfaði um árabil við miklar vinsældir. Tvær lúðrasveitir voru
stofnaðar í Reykjavík árið 1912, og sama ár voru hér haldnir tónleikar þar sem
"hljóðfæraflokkur Oscars .Johansens" lék lög eftir Sibelius, Ole Bull o. fl. Oscar
Johansen, danskur fiðluleikari, sem hér starfaði nokkur ár í byrjun aldar, mun hafa
fengið til liðs við sig nokkra áhugasama hljóðfæraleikara og æft þá saman. Árni
Thorsteinsson segir í minningum sínum að "hinn smekkvísi og vandaði flutningur
Johansens á stærri og smærri tónverkum" hafi haft mikil og þroskandi áhrif á tón-
listar smekk bæjarbúa á þessum árum. Ekki starfaði þessi "hljóðfæraflokkur" þó
nema skamma hríð. Sumarið 1921 var von á Kristjáni X. konungi til Íslands, og
var þá leitað til Þórarins Guðmundssonar um að hann næði saman og æfði hljóm-
sveit, sem léki síðan Í veislu konungi til heiðurs. Úr þessu varð 20 manna hljómsveit
og í framhaldi af leik hennar var svo stofnuð "Hljómsveit Reykjavíkur" síðar á
árinu 1921. Enda þótt tónleikahald hljómsveitarinnar væri óreglulegt hafði hún
ótrúlega mikil áhrif á tónlistarlíf hér þá nærfellt þrjá áratugi, sem hún starfaði.
Óþarft er að tíunda hér það fórnar starf, sem Íslenskir hljóðfæraleikarar inntu af
hendi á þessum árum, en hætt er við að ýmislegt hefði hér verið fátæklegra ef
engin hefði verið hljómsveitin. Nægir að nefna Alþingishátíðina, ýmsa söngleiki í
Iðnó, ,,sköpunina" og "Árstíðirnar" eftir Haydn, "Messías" eftir Hándel og "Jóhannes-
arpassiuna" eftir Bach.

Í ársskýrslu Ríkisútvarpsins 1975 er grein um Sinfóníuhljómsveit Íslands 25
ára. Þar segir m. a.:

"Á árinu 1949 var þessum málum svo komið, að Hljómsveit Reykjavíkur var
hætt störfum vegna ýmislegra erfiðleika, en í sambandi við Tónlistarskólann starfaði
strengjasveit. og voru kennarar skólans máttarstoðir hennar. Félag íslnskra hljóð-
færaleikara hafði sett saman hljómsveit, sem varð mjög skammlíf, Síðan stofnuðu
hljóðfæraleikarar Synfóníuhljómsveit Reykjavíkur, en einnig hún virtist varla geta
átt langt lif fyrir höndum. Mestallt þetta starf fram að þessu var borið uppi af
áhuganum einum, og var lítt eða ekki launað. Hljómsveitarmenn þurftu flestir að
sjá sér farborða með annarri vinnu, sem misjafnlega samrýmdist þessu áhugastarf'l,
og hlaut það að koma niður á starfsaðstöðu og starfsárangri hljómsveitarinnar.

Hjá Ríkisútvarpinu var þessu nokkuð á annan veg farið. Útvarpið hafði snemma
á árum ráðið til sín nokkra hljóðfæraleikara og síðan fjölgað þeim smám saman,
uns þeir voru, þegar hér var komið sögu, orðnir 15 talsins. Töldust þeir vera i hálfu
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starfi eða þar um bil og tóku laun samkvæmt þvi. Mörgum áhugamönnum um tón-
list þótti þetta ástand mála í heild óviðunandi, dýrmætum kröftum væri dreift og
sóað, þegar höfuðnauðsyn væri að sameina þá í uppbyggingu vaxandi tónlistarlífs í
landinu. Auk þess var haft í huga, að Þjóðleikhúsið mundi taka til starfa áður en
langt um liði, og gert ráð fyrir verulegum tónlistarflutningi þar, m, a, í sambandi
við óperu- og ballettsýningar."

Árið 1947 voru uppi ráðagerðir um stofnun Sinfóníuhljómsveitar, og stæðu
Ríkisútvarpið, Þjóðleikhúsið og Tónlistarfélagið sameiginlega að rekstri hljómsveit-
arinnar, sem að auki nyti sérstaks skatts, sem lagður yrði á aðgöngumiða að kvik-
myndahúsum. Menntamálanefnd neðri deildar Alþingis bar fram á þingi 1948 frum-
varp um "rekstrarsjóð Synfóníuhljómsveitar Íslands", en það varð ekki útrætt. Þegar
langt var liðið á ár 1949 og séð varð að ekkert gerðist i þessum málum, lögðu for-
stöðumenn tónlistar deildar Ríkisútvarpsins fyrir útvarpsstjóra áætlun um að verja
allt að 200 þús. kr. í tilraunaskyni til starfrækslu Sinfóníuhljómsveitar frá febrúar-
byrjun til 15. júní 1950. Að sjálfsögðu skyldu þeir hljóðfæraleikarar, sem þegar voru
í hálfu starfi hjá Ríkisútvarpinu, verða hluti Sinfóníuhljómsveitarinnar. Var tillaga
um þetta borin fram af þáverandi útvarpsstjóra og tónlistardeild, og var hún sam-
þykkt á fundi útvarpsráðs 7. febr. 1950. Þá höfðu hljómsveitarmálin verið rædd
áður á sex fundum ráðsins í árslok 1949 og ársbyrjun 1950. því er ekki að leyna
að ekki voru allir á einu máli um þessa ráðstöfun. Óttuðust sumir að þessi samþykkt
hlyti að koma illa niður á annarri dagskrá útvarpsins, þegar svo miklum hluta
dagskrárfjárins væri varið til rekstrar hljómsveitarinnar. Eigi að síður var tillagan
samþykkt, sem fyrr segir, og snemma á þessu sama ári veitti Reykjavíkurborg 150
þús. kr. til rekstrar hljómsveitarinnar. Þann 9. mars 1950 hélt svo Sinfóníuhljóm-
sveitin fyrstu tónleika sína. Frá upphafi var litið svo á að hljómsveitin væri sérstök
stofnun, en í nánum tengslum við Ríkisútvarpið. Stjórn hljómsveitarinnar skipuðu
þrír menn, tilnefndir af Ríkisútvarpi, bæjarráði Reykjavíkur og hljóðfæraleikurum.
Árið 1952 er fyrst veittur ríkisstyrkur til hljómsveitarinnar, og var þar í ákveðinn
hundraðshluti af skemmtanaskatti. Ört vaxandi dýrtíð á þessum árum gerði rekstur
hljómsveitarinnar æ erfiðari og jók á óvissuna um framtíð hennar. Vorið 1955 var
ljóst orðið að til stórvandræða horfði um framtíð hljómsveitarinnar. Þáverandi
menntamálaráðherra, Bjarni Benediktsson, skipaði þá fimm manna nefnd (Birgi
Thorlacius, Sigtrygg Klemenzson, E. Ragnar Jónsson, Guðlaug Rósinkranz og
Vilhjálm Þ. Gíslason) til að fjalla um málið, og um haustið lagði hún til að "Sinfóniu-
hljómsveitin verði rekin sem sjálfstætt fyrirtæki í eitt ár til reynslu."

Hljómsveitin hóf síðan störf á ný 1. mars 1956, en starfsemin hafði að mestu
legið niðri frá hausti 1955. Var hljómsveitinni sett sjö manna hljómsveitarráð. skipað
fulltrúum þeirra aðila, sem áttu hagsmuna að gæta.

Fyrsta starfsárið var gert ráð fyrir 900 þús. kr. framlagi Ríkisútvarpsins og
400 þús. kr. frá Þjóðleikhúsinu gegn ákveðnu vinnuframlagi hljómsveitarinnar.
Aðrir tekjustofnar voru 10% álag á skemmtanaskatt, 550 þús. kr., styrkur úr bæjar-
sjóði 400 þús. kr., framlög tryggð af Tónlistarfélaginu 150 þús. kr. og tónleikatekjur
150 þús. kr. Fastráðnir voru 28 hljóðfæraleikarar í fullt starf, 11 á hálfum launum
og að auki var gert ráð fyrir allt að 16 lausráðnum hljóðfæraleikurum fyrir ein-
staka tónleika.
Í Ársskýrslu Ríkisútvarpsins 1975 segir enn:
"Þessi skipan mála hélst að mestu óbreytt fram á vor 1961. Fjárhagsörðugleika

átti hljómsveitin sífellt við að stríða, því að þó að framlög hækkuðu að mestu í
samræmi við hækkandi kaupgjald. kom sú hækkun að jafnaði ekki fyrr en eftir á,
og þannig safnaði hljómsveitin vaxandi skuldabagga. sem að lokum varð Iftt við-
ráðarilegur. Sumarið 1961 var því aftur horfið að því að fela Ríkisútvarpinu rekst-
urinn, og hefur sú skipan haldist síðan."

Þá varð samkomulag milli Ríkisútvarpsins og menntamálaráðuneytisins f. h.
ríkissjóðs um það að Ríkisútvarpið annaðist rekstur Sinfóníuhljómsveitar Islands.
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Enginn formlegur samningur var gerður um þetta, heldur einungis ótímabundið
samkomulag. Samkomulagið fjallaði um tvennt aðallega:
1. að Ríkisútvarpið annaðist daglegan rekstur Sinfóníuhljómsveitarinnar, og
2. að föst skipan var tekin upp um fjárframlög til hljómsveitarinnar. Sú skipan

var í því fólgin að fjórir aðilar bundust samtökum um að leggja hljómsveitinni
til rekstrarfé, og Í þessum hlutföllum: Ríkissjóður 36.6%, Ríkisútvarpið 28.0%,
Borgarsjóður Reykjavíkur 21.4% og Þjóðleikhúsið 14.0%. - Voru þessi hlutföll
óbreytt í tíu ár, en 1971 tók ríkissjóður að sér að greiða framlag Þjóðleikhúss-
ins, og hefur framlag ríkissjóðs því síðan verið 50.6% af mismun tekna og
gjalda hljómsveitarinnar. Frá þeim tíma hefur Þjóðleikhúsið keypt hljómlistar-
flutning á frjálsum markaði."

Það verður að teljast með öllu óeðlilegt að ekki skuli vera til löggjöf um svo
stóra og mikilsháttar stofnun sem Sinfóníuhljómsveitin er og henni búin eðlileg
starfsskilyrði. Nauðsynlegt er að gera sér grein fyrir hvað sinfóníuhljómsveit kostar
og taka afstöðu til þess, hvort verja skuli til hennar þeim fjármunum sem þarf eða
fella starf hennar niður. Rætt hefur verið um. hve fjölmenn hljómsveitin eigi eða
þurfi að vera. Miðað við að hún geti flutt venjuleg sinfóníuverk telur framkvæmda-
stjóri hljómsveitarinnar, Sigurður Björnsson, óperusöngvari, að 65 hljóðfæraleikara
þurfi sem fasta starfsmenn. auk hljómsveitarstjóra. Hér er þó raunar um lágmarks-
stærð að ræða og bæta þarf við lausráðnum hljóðfæraleikurum ef sérstök verkefni
gera. það nauðsynlegt.

I hljómsveitinni eru nú (1977) 59 hljóðfæraleikarar auk hljómsveitarstjóra. og
er SlÍ tala hljóðfæraleikara Í samræmi við bréf menntamálaráðuneyttvlns 2. júni
1976. Hins vegar eru fjárveitingar 1977 ekki í samræmi við þetta, heldur er þar
miðað við 50 hljóðfæraleikara og miðast það sjónarmið við að stundum hafi Sinfóníu-
hljómsveitin starfað án þess að fastir starfsmenn væru fleiri. Slíkt hefur aftur leitt
til aukins fjölda lausráðinna hljóðfæraleikara.

Rekstraraðilar hljómsveitarinnar eru nú:

Ríkissjóður, sem greiðir 50.6%.
Borgarsjóður Reykjavíkur, sem greiðir 21.4%.
Rildsútvarpið, sem greiðir 28%.

Þó er þess að geta um framlag Ríkisútvarpsins, að auk þess hlutfalls sem að
framan greinir kemur ýmiskonar kostnaður aukalega á útvarnið vegna Sinfóniu-
hljómsveitarinnar, svo sem afnot af tækjum, sem Rikisútvarpið á.

f lögum nr. 58/1970. um skemmtanaskatt, 7. gr., er ákveðið að 10% skattsíns
skuli renna til Stnf'óníuhljómsveitarmnar. Þetta hefur verið túlkað svo Í framkv=md
að barna væri um hluta af ríkisframlaginu að ræða. f peningum nemur þessi fjár-
hæð væntanleaa um 11 milljónum króna á árinu 1977. Hvað sem líður þessari túlkun.
þá virðist eðl+leara flð hér sé um sameiginlegt framlag að ræða af skemmtanaskatti
og að greiðsluhlutfall aðila miðist við kostnaðinn að þessum 10% frádregnum.

Heildarkostnaður við Sinfóníuhljómsveit Íslands á árinu 1976 nam krónum
135587 823.00.

Framlög rekstraraðila voru árið 1976 sem hér segir:

Ríkissjóður .
Borgarsjóður Reykjavíkur .
Ríkisútvarp .

kr. 65212 6RR.00
- 27 5RO 070.00
- 36 086 073.00

Nánar vísast til rekstrar- og efnahagsreiknings hljómsveitarinnar, sem birtur
er hér sem fylgiskjal I.

Um hríð voru hljómleikar Sinfóníuhl.iómsveitarinnar fremur fás6ttir og að"ólm
fór þverrandi. En þetta hefur gjörbreyst. Hljómleikar hafa hin síðari ár verið haldnir
í Háskólabíói, sem tekur 976 manns í sæti, og hefur húsið yfirleitt verið þéttsetið.
Það leynir sér því ekki að mikill áhugi er á starfi Sinfóníuhljómsveitarinnar, enda
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er hún tvímælalaust ómissandi í íslensku tónlistarlífi. Aftur á móti verður ekki séð,
að unnt sé að halda starfi hljómsveitarinnar áfram á þeim ótrygga fjárhagsgrundvelli,
sem hún á nú við að búa. Til þess að ráða bót á þessu er framangreint lagafrumvarp
samið.

Athugasemdir við einstakar greinar.
Um 1. gr.

Sinfóníuhljómsveitin hefur borið þetta nafn síðan 1. mars 1956 og er því haldið,
enda á hún að þjóna öllu landinu þótt heimili hennar og varnarþing sé í Reykjavík.
Málefni hljómsveitarinnar hafa jafnan heyrt undir menntamálaráðuneytið, en kjara-
mál eru þó eins og önnur slík á sviði fjármálaráðuneytisins, sbr. niðurlag 5. gr. frv.

Um 2. gr.
Tilgangurinn með starfi Sinfóníuhljómsveitar Íslands er að sjálfsögðu sá að

glæða og efla áhuga á æðri tónlist í landinu, veita mönnum þá menntun og gleði
sem góðri tónlist er samfara, stuðla að því að hún verði veigamikill þáttur í menn-
ingarlífi þjóðarinnar og búa íslenskum hljómlistarmönnum og tónskáldum starfs-
vettvang. Leggja ber áherslu á að sem flestir landsmenn geti notið starfs hljóm-
sveitarinnar, t. d. með því að hún efni til hljómleika oft og víða.

Um 3. gr.
Álitamál er, hver skuli vera greiðsluhlutföll milli aðila Sinfóníuhljómsveitar-

innar. Samkvæmt þeirri skiptingu sem greinin gerir ráð fyrir, fellur meginhluti
kostnaðarins eða 75% á ríkissjóð, Ríkisútvarp og Þjóðleikhús. Borgarsjóði Reykja-
víkur og nágrannabyggðum eru ætluð 25% og gætu síðan bæst í þann aðilahóp fleiri
sveitarfélög. Auk þessara nýju aðila gerir frv.-greinin ráð fyrir að Þjóðleikhúsið
verði á ný beinn rekstraraðili að hljómsveitinni. Hefur þetta m. a. í för með sér
að leikhúsið þyrfti að fá fjárframlög í fjárlögum, sem sérstaklega væru ætluð til
viðfangsefna, sem unnið yrði að í samstarfi við Sinfóníuhljómsveitina, svo sem
flutnings söngleikja (óperur, ópereUur), enda gera þjóðleikhúslög og frv. það til
þjóðleikhúslaga, sem liggur fyrir Alþingi, ráð fyrir að Þjóðleikhúsið sinni slíkum
verkefnum. Hefur leikhúsið einnig gert það eftir því sem aðstæður hafa leyft.

Starfsvettvangur hljómsveitar og leikhúss vex með þessu móti, þótt þegar hafi
verið og sé samstarf með þessum aðilum.

Samkvæmt 7. gr. laga nr. 58/1970, um skemmtanaskatt, eiga 10% skemmtana-
skatts að renna til greiðslu kostnaðar við Sinfóníuhljómsveitina. Nemur þessi fjárhæð
á árinu 1977 væntanlega um 11 milljónum króna. í framkvæmd hefur þetta verið
svo, að ríkissjóður hefur talið skemmtanaskattsframlagið hluta af sínu framlagi.
Frv.-greinin gerir ráð fyrir að þessu verði hagað á annan veg, þ. e. að skemmtana-
skattsframlagið komi til greiðslu sameiginlegs kostnaðar við hljómsveitina, en það
sem á vantar skiptist milli greiðsluaðila.

Um 4. gr.
Gert er ráð fyrir að stjórn hljómsveitarinnar sé í höndum 5 manna, sem mennta-

málaráðuneytið skipar samkvæmt tilnefningu. Einn skal tilnefndur sameiginlega
af þeim sveitarstjórnum, sem rekstraraðild eiga að hljómsveitinni, einn af starfs-
mannafélagi hljómsveitarinnar, einn af fjármálaráðuneytinu og einn af þjóðleikhús-
ráði. Útvarpsstjóri á sæti í stjórninni samkvæmt stöðu sinni og er jafnframt for-
maður og fulltrúi menntamálaráðuneytisins.

Skipunartími stjórnarinnar er 4 ár. Ákveður menntamálaráðuneytið þóknun
fyrir störfin og greiðist hún af rekstrarfé stofnunarinnar.
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Um 5. gr.
Samkvæmt þessari grein ræður stjórnin sér framkvæmdastjóra til 4 ára, en

endurráðning er heimil. Um launakjör og vinnutíma fer eftir kjarasamningi við
fjármálaráðuneytið.

Um 6. gr.
Hér er gert ráð fyrir allt að 65 fastráðnum hljóðfæraleikurum, auk hljómsveitar-

stjóra, ritara og umsjónarmanns. Eins og rakið hefur verið hér að framan eru skiptar
skoðanir um hver vera skuli fjöldi fastráðinna hljóðfæraleikara, en þessi er tillaga
meirihluta nefndarinnar. Lausamenn má ráða í einstök verkefni, ef slíkt er innan
marka fjárveitinga.

Um 7. gr.
Um efnisval hefur hljómsveitarstjórnin ákvörðunarvald, en henni til ráðuneytis

er framkvæmdastjóri og hljómsveitarstjóri svo og tónlistarstjóri Ríkisútvarpsins.
Hér er að sjálfsögðu átt við verkefnaval Sinfóníuhljómsveitarinnar sjálfrar, en þegar
um er að ræða samstarfsverkefni Þjóðleikhúss og Sinfóníuhljómsveitar þá þarf
samráð þessara aðila og með þessu er á engan hátt skertur ákvörðunarréttur Þjóð-
leikhúss um sín eigin mál. Fleiri má að sjálfsögðu kveðja til um verkefnaval, ef
ástæða þykir til.

Um 8. gr.
Leggja ber áherslu á að starfs- og fjárhagsáætlun Sinfóníuhljómsveitar (og

Þjóðleikhúss þegar um samstarfsverkefni er að ræða) sé gerð með nægum fyrirvara
til þess að þessi áætlun sé fyrir hendi til hliðsjónar þegar aðilar fjalla um fjárframlög
til hljómsveitarinnar. Er miðað við að slík áætlun sé til a. m. k. eins árs fram í
tímann.

Þá fjallar greinin um reikningsskil og endurskoðun.

Um 9. gr.
Gert er ráð fyrir samstarfi Sinfóníuhljómsveitar og Þjóðleikhúss og að starfs-

menn hljómsveitarinnar fullnægi hluta af vinnuskyldu sinni á vegum Þjóðleik-
hússins.

Um 10. gr.
Ráðgert er að Ríkisútvarpið annist áfram skrifstofuhald fyrir Sinfóníuhljóm-

sveitina, en óeðlilegt er að slíkt sé kvöð á útvarpinu, heldur fari um þetta eftir
samningi og fái útvarpið eðlilega greiðslu fyrir þetta framlag sitt.

Um 11. gr.
Hér er veitt heimild til að setja nánari ákvæði í reglugerð um framkvæmd lag-

anna, ef ástæða þykir til.

Um 12. gr.
Þarfnast ekki skýringa."
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Fylgiskjal I.

Rekstrar- og efnahagsreikningur Sinfóníuhljómsveitar íslands
fyrir árið 1976.

Rekstrarreikningur árið 1976.
Tekjur:

4210-1300 Aðgöngumiðar kr.
4221-1300 Auglýsingar í efnisskrám .
4222-1300 Efnisskrár .
4287-1800 Vaxtatekjur .
4270-1300 Söluskattur .
4231-1300 Ríkisútvarpið 28% kr. 36086073
4291-1900 Borgarsjóður 21.4% 27580070
4291-1900 Ríkissjóður 50.6% - 65212688

6320 771
1383000
341350

4669
1340798

- 128878831

Kr. 135587823

Gjöld:
Laun og starfsmannagjöld kr. 107073600
4311-0111 Skýrsluvélalaunagjöld :

Dagvinna " . . .. .. .. ... . .. .. ... kr. 67303822
Yfirvinna . . . . . . . . . . . . 2 157732
Álagsvinna 2109 005
Ákvæðisvinna 482306
Aukastörf 805878
Starfskostnaður 4 134576
Launatengd gjöld " ., . 7697947

4313-0111 Mismunur á launaflokkum .
4314-0111 Laun fastráð. starfsm. greidd af RUV kr. 10024703

Laun lausráðinna starfsmanna . . . . . . . . 2 775228
Önnur laun - 1695482

4314-0447 Aukafólk. hópar .
4315-0111 Hljómsveitarstjórar .
431~0111 Sólistar .
4321-0121 Eftirvinna .
4323-0123 Ómæld yfirvinna .
4324-0124 Aukastörf .
4331-0131 Vaktaálag .
4340-0142 Greitt fyrir unnið orlof .
4350-0151 Húsaleigustyrkir .
4350-0159 Aðrar greiðslur í hlunnindum .
4370-0171 Launatengd gjöld greidd af RUV .

84691266
605074

14495413
455000

2159869
1157563

71512
178209
431905
113360
40000

1291840
224400

1158189
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Önnur rekstrargjöld .
4712--0447 Stefgjöld kr. 460286
4713-0424 Hljómsveitarstjórar erl., fargjöld 377620
4713-0447 Hljómsveitarstjórar erl., þóknun. . . . . . 679331
4714-0424 Sólistar erl., fargjöld . . . . . . . . . . . . . . . . . 1167661
4714-0447 Sólistar erl., þóknun 3943050
4715--0218 Nótnaleiga 1590491
4716-0395 Nótnablöð 273961

4720-0213 Húsaleiga kr.
4720--0216 Leiga hljóðfæra " .
4720--0266 Trygging verkfæra og áhalda .
4720--0272 Aðkeypt viðhald húsa .
4720-0276 Aðkeypt viðhald áhalda og hljóðfæra ..

6465620
2016795
739887
710637
786477

4730-0431 Aðkeyptur akstur og flutningsgjöld .
4751-0411 Ritföng og pappír .
4751-0412 Prentun, fjölritun, bókband .
4751-0411 Símakostnaður .
4751-0415 Burðargjöld .
4751-0416 Auglýsingar .
4752-0423 Dvalarkostnaður innanlands , .
4752-0424 Fargjöld til útlanda .
4752-0425 Dagpeningar vegna ferðalaga erl. .
4752-0427 Risna .
4752-0429 Gjafir .
4753-0443 Endurskoðun .
4753-0445 Læknar .
4753-0449 Ýmis aðkeypt þjónusta .
4759--0394 Lyf og sáraumbúðir " .
4761-0450 Þátttaka í launakostn. hljóðv .
4762-0450 Þátttaka í rekstrarkostn. hljóðv .
4790--0940 Styrkur vegna listahátíðar .

57031
1666352
541801
51553

1134033
999806

1670345
273346
272160
55000

216000
122190
242874
30188

613000
250000
20000

4770-0791 Afskrifaðar tapaðar skuldir , " .
478(}-0865 Afskriftir áhalda 10% af kr. 4077 895 .

28514223

8492400

10719416
600460

8216579
77578

407790

Kr. 135587823
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Efnahagsreikningur pr. 31. des. 1976.

Eignir:
4000-8051 Hljómsveitin okkar kr.
4000-8611 Áhöld kr. 4077895

Keypt á árinu 13434

52125

Kr. 4091329
4000-8651 --7- Afskrifað 1970 .

Afskrifað áður .
kr. 407790
- 985458

- 1393248
2698081
7641789
3222259
1500100
1451551

4001-7381 Ríkissjóður .
4001-7382 Þjóðleikhúsið .
4055-7383 Útistandandi auglýsingar .

Bráðabirgðalán .

Kr. 16565905

Skuldir:
4082-7282 Ríkisútvarpið .
4056-7383 Fyrirframgreiddir aðgöngumiðar .
4000-8970 Lagt til hliðar .

kr. 14660905
1205000
700000

Kr. 16565905"

Fylgiskjal II.

Reykjavik, 2. mai 1977.
Til menntamálaráðherra,
Reykjavík.

Með bréfi dags. 27. april s. l. skilaði nefnd sú, er skipuð var til þess að semja
frumvarp til laga um Sinfóníuhljómsveit íslands, áliti sinu. í bréfi þessu er tekið
fram, að nefndin hafi eigi komist að sameiginlegri niðurstöðu og að tveir nefndar-
manna, við undirritaðir, Pálmi Jónsson og Örn Marinósson, muni gera sérstaka
grein fyrir viðhorfum sínum.
Í framhaldi af því viljum við undirritaðir taka eftirfarandi fram:

1. Hlutfallsleg skipting stofnrekstrarkostnaðar hljómsveitarinnar samkv. 3. gr. frv.
felur í sér mjög sambærilega byrði ríkissjóðs og verið hefur að undanförnu,
þrátt fyrir nokkuð breytt fyrirkomulag. Teljum við að þar sé gengið til hins
ítrasta að því er eðlilega hlutdeild ríkissjóðs varðar.

2. Við teljum eðlilegt, að fjöldi hljóðfæraleikara, samkv. 6. gr., sé ákveðinn með
afgreiðslu fjárlaga hverju sinni. Getum við því ekki staðið að því að leggja
til, að lögfest verði, að við hljómsveitina starfi 65 fastráðnir hljóðfæraleikarar.

3. Við undirritaðir leggjum sérstaka áherslu á, að fjárhagsleg þátttaka Þjóðleik-
hússins í rekstri hljómsveitarinnar sé háð þeim skilyrðum, sem fram koma í
9. gr. frumvarpsins, þ. e. að starfsmenn Sinfóníuhljómsveitarinnar fullnægi hluta
af vinnuskyldu sinni hjá Þjóðleikhúsinu, í samræmi við þarfir þess. Væntum
við, að þetta fyrirkomulag hafi í för með sér að komist verði að mestu hjá
aðkeyptum tónlistarflutningi.

Virðingarfyllst,

Pálmi Jónsson. Örn Marinósson.
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