
Nd. 618. Nefndarálit rrsr. mál]
um frv. til I. um framhaldsskóla.

Frá meiri hl. menntamálanefndar.

Menntamálanefnd neðri deildar hefur ekki orðið sammála um afgreiðslu málsins.
Við undirritaðir nefndarmenn leggjum til að frumvarpið verði samþykkt með þeim
breytingartillögum sem við flytjum á þingskjali 619.

Þetta er í þriðja sinn sem frumvarp til laga um framhaldsskóla liggur fyrir
Alþingi. Frumvarpið var að þessu sinni lagt fram í desembermánuði, og strax að loknu
jólaleyfi þingmanna hófust reglubundin störf beggja menntamálanefnda Alþingis við
frumvarpið. Fundir voru 14 talsins og haldnir daglega er dró nær lokum. Fjölmargar
umsagnir lágu fyrir. Eftirtaldir aðilar komu á fund nefndarmanna og ræddu megin-
stefnu frumvarpsins, einstök atriði þess og málefni framhaldsskólastigsins í heild:
Hörður Lárusson, deildarstjóri í menntamálaráðuneytinu, Guðmundur Arnlaugsson,
rektor Menntaskólans við Hamrahlíð, Guðni Guðmundsson, rektor Menntaskólans
í Reykjavík, og Ólafur Ásgeirsson, skólameistari Fjölbrautaskólans á Akranesi.

Það frumvarp til laga um samræmdan framhaldsskóla, sem hér liggur fyrir,
hefur þá meginstefnu að jafna möguleika nemenda til náms, hvar svo sem þeir
eru búsettir á landinu, og binda endi á þú úreltu aðgreiningu á verkmenntun og bók-
legu námi sem núverandi skipulag framhaldsnáms gerir ráð fyrir. Í samræmdum
framhaldsskóla er öllum námsbrautum gert jafnt undir höfði, bæði stjórnunarlega og
fjárhagslega. Skipulag hins samræmda framhaldsskóla tryggir því jafnframt að mögu-
leikar til áframhaldandi náms fylgja jafnt öllum námsbrautum, en við núgildandi
skipulag eru þessi sjálfsögðu réttindi að mestu bundin við þá sem valið hafa bók-
námsleiðina, en nemendur á verknámsbrautum hafa haft afar takmarkaða mögu-
leika á að skipta um námsbraut eða sækja fram til æðri menntunar. Opnar leiðir
eru milli allra námsbrauta, og veitir það hverjum einstökum nemanda svigrúm og
aukið valfrelsi til að finna nám við sitt hæfi.

Yfirgnæfandi meiri hluti umsagnaraðila lýsir fyllsta stuðningi við þessa megin-
stefnu frumvarpsins, enda þótt ýmsar athugasemdir hafi verið gerðar við einstök
atriði þess.
Í ályktun fundar fulltrúaráðs Sambands íslenskra sveitarfélaga, sem haldinn var

á Húsavík 28. og 29. mars einvörðungu til þess að fjalla um frv., segir:
"Þrátt fyrir þá ágalla, sem hér hefur verið bent á, leggur fulltrúaráðið áherslu

á, að það er sammála mörgum atriðum frumvarpsins og telur brýnt, að lög um
samræmdan framhaldsskóla verði sett."

Þá segir í umsögn frá Fræðsluráði Reykjavíkur:
"Fræðsluráð Reykjavíkur vísar til þeirrar afstöðu er fram kom í umsögn þáver-

andi fræðsluráðs frá nóvember 1977, að það væri "samþykkt þeirri meginstefnu
frumvarpsins að allt nám á framhaldsskólastigi verði samræmt og námsefni skipað í
skilgreinda áfanga með opnum leiðum til framhaldsnáms."

"Mikilvægt er," segir enn fremur í þessari umsögn fræðsluráðs, "að stefnt er
að því að nemendur stöðvist ekki í námi né tefjist að ráði þótt þeir leiti nýrra leiða
á námsbrautinni. Mjög er því til bóta að ætla nemendum mislangan tíma til að
ljúka sama námsefni. Fræðsluráð fagnar ekki hvað síst þeirri viðleitni er í frum-
varpinu felst að gera verk- og bóknámi jafnhátt undir höfði og væntir þess að þeirri
stefnu verði fast fylgt eftir."

Ekki er ráðrúm í nefndaráliti að vitna í þá ótalmörgu aðila sem lýsa stuðningi
við hugmyndina um samræmdan framhaldsskóla og hvetja til lagasetningar um hann.
Meðal þeirra eru t. d. Alþýðusamband Íslands og Vinnuveitendasamhandið, Félag
menntaskólakennara, ýmis fræðsluráð og reyndir skólamenn. Fljótlegra væri að til-
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greina þá sem eru hugmyndinni andvígir eða leggjast gegn því að Alþingi afgreiði
frumvarpið.

Við minnum á, að nú þegar eru skólamenn í nánast öllum fræðsluumdæmum
landsins farnir að skipuleggja nám samkvæmt meginhugmyndum frumvarpsins um
samræmdan framhaldsskóla og hætt er við að skortur á lagasetningu hamli mjög
eðlilegri þróun þessara mála.

Þá minnum við einnig á, að samræmdur framhaldsskóli er forsenda þess, að
grunnskólalög geti komið til fullra framkvæmda, enda liggur sama menntastefnan
til grundvallar báðum þessum skólastigum, sem hljóta því að byggjast upp í sam-
hengi.

Þá er í frv. kveðið á um hlutdeild framhaldsskóla í fullorðinnafræðslu, og
teljum við að þar sé stórum áfanga náð í þessum mikilvæga þætti menntunar og löngu
orðið knýjandi að Alþingi komi skipulagi á hann.

Augljóst er af framansögðu að hlutur Alþingis liggur eftir, og teljum við ekki
vansalaust að Alþingi skjóti sér lengur undan þeirri ábyrgð að afgreiða frumvarp
til laga um framhaldsskóla. Teljum við að með breytingartillögum okkar sé bætt
úr helstu ágöllum frumvarpsins og með þeim séu þeir agnúar á brott numdir, sem
voru okkur og flestum umsagnaraðilum helst þyrnir í augum.

Ein veigamesta breytingin á frv. frá fyrri gerðum þess varðar fjármögnun
framhaldsskólastigsins. I frv. er gert ráð fyrir að tvö fyrstu ár framhaldsskólans
séu kostuð sameiginlega af ríki og sveitarfélögum eftir hliðstæðum meginreglum og
gilda um grunnskóla, en kostnaður af námi umfram tvö fyrstu árin greiðist af ríkis-
sjóði.

Fulltrúaráðsfundur Sambands íslenskra sveitarfélaga á Húsavík 28. og 29. mars
fjallaði sérstaklega um framhaldsskólafrumvarpið. Í ályktun þess fundar segir m,
a. svo um kostnaðarákvæði frumvarpsins:

"Verði sú niðurstaða löggjafans við samþykkt þessa frumvarps, að aukin verði
kostnaðarleg þátttaka sveitarfélaga í rekstri framhaldsskóla, verður að gera þá
kröfu, að annað tveggja verði gert, að létta af þeim útgjaldaliðum eða veita þeim
nýja tekjustofna til að mæta þeim kostnaði.

Samkvæmt athugun, sem gerð var á vegum Sambands ísl. sveitarfélaga, hefur
komið fram, að kostnaðarauki sveitarfélaga af rekstri framhaldsskóla er áætlaður
um 500 millj. kr. miðað við verðlag á árinu 1979. Þá má einnig gera ráð fyrir ein-
hverjum kostnaðarauka sveitarfélaga vegna stofnkostnaðar.

Til þess að bæta sveitarfélögum aukna greiðslubyrði munum við að beiðni
menntamálaráðherra flytja frumvarp til laga um breytingu á þeim ákvæðum laga
nr. 63/1974, um grunnskóla, er snerta viðhald og endurnýjun fasteigna og búnaðar,
í þá mynd sem þau höfðu fram til 1975, en þá var sú breyting gerð að sveitarfélög
skyldu greiða þessa kostnaðarliði að fullu. Áætlað er að hluti ríkissjóðs í við-
haldskostnaði vegnu grunnskóla, ef það frumvarp verður að lögum, verði 770 milljónir
króna miðað við verðlag á árinu 1979. (Sjá nánar í greinargerð með því frumvarpi.)

Við teljum að með þessu móti sé fyllilega komið til móts við kröfu Sambands
íslenskra sveitarfélaga um að fjárhagsbyrðar sveitarfélaganna aukist ekki þótt kostn-
aðarskipting sú, sem frumvarp til laga um framhaldsskóla gerir ráð fyrir, verði að
lögum. Þá teljum við rökrétt að velja þessa leið þar eð fullt samræmi yrði þá í
þessum efnum varðandi grunnskóla og fyrstu tvö ár framhaldsskólans, en viða
á landinu, einkum utan höfuðborgarinnar, er allt þetta nám kennt í sama húsnæðinu.

Nefndin kvaddi Indriða Þorláksson, deildarstjóra í menntamálaráðuneytinu,
á sinn fund til þess að ræða kostnaðaráhrif frumvarpsins í heild. Samdi hann einnig,
að beiðni nefndarinnar, greinargerð um áhrif frumvarpsins á heildarkostnað fram-
haldsskóla og er sú greinargerð prentuð sem fylgiskjal með þessu nefndaráliti. Um
fjármál framhaldsskólans má einnig lesa í greinargerð með frumvarpinu (bls. 53--58),
og er sú greinargerð byggð á athugun sem unnin var af fjárlaga- og hagsýslustofnun-
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inni og menntamálaráðuneytinu í mars 1977, áður en frumvarpið var lagt fram
upphaflega.

Verði frumvarp til laga um framhaldsskóla samþykkt mun það hafa mikla
kerfisbreytingu í för með sér, þar eð allt framhaldsnám verður innan einnar ramma-
löggjafar og lög um sérskóla og einstaka þætti framhaldsfræðslu afnumin. Eru þau
lög talin upp í 37. gr. frumvarpsins, og er sú upptalning auðvitað tengd hugmyndum
nefndarinnar, sem samdi frumvarpið, um námsbrautirnar átta sem skýrðar eru í
greinargerð frumvarpsins.

Það er álit undirritaðra nefndarmanna, að með þeirri afgreiðslu mála, sem lögð
er til í frumvarpinu, færist úrslitavald um skipulag framhaldsskóla með of skjótum
og gagngerum hætti úr höndum Alþingis til menntamálaráðuneytisins. Teljum við
að ýmsir þættir framhaldsnáms þurfi miklu meiri umræðu við áður en endanleg
ákvörðun er tekin um einstakar námsstofnanir. Gildir þetta einkum um sérnám
ýmiss konar, sem einmitt um þessar mundir er í mikilli gerjun. Er hér t. d. um að
ræða hjúkrunarnám, fósturnám og vélstjóranám. Talsmenn þessara stétta hafa ein-
dregið mótmælt þeim hugmyndum sem fram koma í greinargerð frumvarpsins um
tilhögun náms þeirra. Nefndin hélt sérstakan fund um menntunarmál hjúkrunar-
fræðinga og mættu á þeim fundi: Jóhanna Bernharðsdóttir, form. Félags háskóla-
menntaðra. hjúkrunarkvenna, María Pétursdóttir, ,skólastjóri Nýja hjúkrunarskólans,
Svanlaug Arnadóttir. formaður Hjúkrunarf'élags Islands, Þorbjörg Jónsdóttir, skóla-
stjóri Hjúkrunarskola Íslands, og Ólafur Olafsson, landlæknir. Þá mættu á annan
fund nefndarinnar fulltrúar frá Nemendafélagi Fósturskóla Íslands (Rannveig
Traustadóttir o. fl.) og ræddu menntunarmál sín við nefndarmenn.

Af ástæðum, sem að framan eru greind, og vegna mótmæla þessara aðila við 37.
gr. frumvarpsins, leggjum við því til að Alþingi marki stefnuna í málefnum sérskól-
anna með samþykkt þingsályktunar um meginefni þeirra reglugerða er settar verða
um hverja námsbraut. Með því móti, ef samþykkt verður, er tryggt að Alþingi fjallar
sérstaklega um hvern námsþátt framhaldsskólastigsins og enginn sérskóli verður lagð-
ur niður með lögum nema Alþingi hafi áður fjallað um hann sérstaklega og samþykkt
aðra skipan á þeirri menntun er þar er veitt.

Um aðrar breytingartillögur okkar verður nánar fjallað í framsögu.
Einstakir nefndarmenn áskilja sér rétt til að flytja eða fylgja breytingartillög-

um.
Alþingi, 7. maí 1979.

Svava Jakobsdóttir,
form., frsm.

Ingvar Gíslason,
fundaskr.

Bjarnfriður Leósdóttir.

Eiður Guðnason,
með fyrirvara.

Sighvatur Björgvinsson,
með fyrirvara.

Fylgiskjal.

Frumvarp til laga um framhaldsskóla,
Áhrif frumvarpsins á heildarkostnað framhaldsskóla.

Í greinargerð með frumvarpinu á bls. 53-58 er fjallað um kostnaðaráhrif þess.
Sú umfjöllun er byggð á athugun sem unnin var af fjárlaga- og hagsýslustofnuninni
og menntamálaráðuneytinu í mars 1977, áður en frumvarpið var lagt fram upp-
haflega.

Eins og þar er bent á er töluleg úttekt á kostnaði af frumvarpinu mjög erfið, þar
sem frumvarpið er rammi nýrrar námsskipunar, en fjallar ekki um einstök fram-
kvæmdaatriði. Lögunum er ætlað að móta og stýra þróun framhaldsskólans og sem
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slíkt hefur það áhrif á ýmsa þá þætti sem ákvarða kostnað af skólahaldinu. Í
greinargerð frumvarpsins og ofangreindri athugun er leitast við að afmarka þessa
þætti og leiða rök að væntanlegri þróun þeirra og áhrifum hennar á kostnað.

Rétt er að hafa hugfast að þróun og breytingar í þessum efnum eru og hafa
verið í gangi á liðnum árum og verða það framvegis með eða án nýrrar löggjafar.
Gildir það um flesta þá þætti sem nefndir eru í greinargerðinni. Er því afar hæpið
að tengja kostnaðarbreytingar beinlínis við ákvæði frumvarpsins, nema að því marki
sem það mótar þessari þróun braut sem leiðir til kostnaðarmeiri eða kostnaðarminni
framkvæmdar á skólahaldi en ætla má að orðið hefði án laganna.

Þær hreyfingar áhrifaþátta og áhrif þeirra á kostnað, sem um er fjallað í greinar-
gerðinni, eru í stórum dráttum þessar:

I. Rekstrarkostnaður.

a) Fjöldi námsmanna.
b) Kennslukostnaður í almennu bóknámi.
e) Verknámskennsla.
d) Kostnaður vegna skólasóknar nemenda.
e) Fræðsla fullorðinna.
f) Námsskrárgerð.
g) Menntun kennara.
h) Stjórnun.

II. Stofnkostnaður.

a) Almennt kennsluhúsnæði.
b) Verknámsaðstaða.
e) Heimavistir.

I. Rekstrarkostnaður.

a) Fjöldi námsmanna.
Hlutfallsleg skólasókn á framhaldsskólastigi er orðin mjög mikil og nærri

þvi marki sem gert er ráð fyrir í greinargerðinni. Nemendur á framhalds-
skólastigi eru nú um 12 000. Ekki verður um fjölgun að ræða á næstu árum
vegna fjölgunar landsmanna í þeim aldurshópum sem máli skipta þar sem
þeim fer heldur Iækkandi. Þær breytingar, sem frumvarpið felur í sér, eru í
greinargerðinni taldar fremur munu leiða til fækkunar á námsmönnum þar
sem nám yrði markvissara og blindgötur og krókaleiðir verða ekki eins til að
lengja námstíma og nú er. Skv. greinargerð með frumvarpinu er gert ráð
fyrir að nemendur í framhaldsskólum verði að óbreyttri árgangastærð um
10000 talsins. Vera kann að sú áætlun sé í lægra lagi, en í öllu falli virðist
með rökum unnt að fullyrða að um fjölgun verði ekki að ræða, en e. t. v.
nokkra fækkun.

b) Kennslukostnaður, bóknám.

Kennslukostnaður er langstærsti einstaki útgjaldaliður skólahalds eða um
70% rekstrarkostnaðar. Verður hann best mældur með fjölda kennslustunda
sem framkvæmdar eru. Sá fjöldi ræðst í aðalatriðum af tvennu, þ. e. heildar-
fjölda nemenda og stærð námshópa. A fjölda nemenda hefur þegar verið
minnst. Stærð námshópa er óvissari þáttur þegar litið er fram á við. Annars
vegar býður það kerfi, sem verið hefur að ryðja sér til rúms í framhalds-
skólum, svokallað áfangakerfi, upp á þannig möguleika að vænta má til-
hneigingar til að skipta nemendum í fremur smáa námshópa, en einnig
felur það í sér möguleika til aukinnar samkennslu og þar með fækkunar á
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námshópum. Ætla má að ef staðið verður að stjórnun þessa þáttar með sæmi-
lega hagkvæmum hætti megi halda stærð námshópa í bóklegu námi áþekkum
og nú er, en hún er í þéttbýli um 20 nemendur að jafnaði, en eitthvað lægri
i dreifbýli. Með tilliti til þessara tveggja þátta, nemendafjölda og stærðar
námshópa, má ætla að kennslustundafjöldi í bóknámi vaxi ekki.

e) Verknámskennsla í skólum.

Á síðustu árum hafa verknámsþættir iðnfræðslu í vaxandi mæli verið
teknir inn í skólana. Á það einkum við um grunnnám, þ. e. verklegt undir-
stöðunám á fyrsta ári, en einnig framhaldsnám í nokkrum iðngreinaflokkum.
Í greinargerð með frumvarpinu er gert ráð fyrir að grunnnámið geti náð til
u. þ. b. 70 námshópa (hver 12-15 nemendur) á landinu. Til kennslu i
þessum hópum þarf um 50 kennara, þ. e. launakostnað um 250 millj. kr.
á ári auk annars rekstrarkostnaðar sem ætla má um 150 millj. kr. á ári eða
alls um 400 millj. kr. á ári. Ælta má að nærri helmingur af þessari kennslu sé
kominn til framkvæmda þannig að aukning á þessu sviði að því er rekstrar-
kostnað varðar gæti orðið 200--250 millj. kr. Þá má gera ráð fyrir nokkurri
aukningu í framhaldsdeildum verknámsskóla, en eins og bent er á í greinar-
gerð frumvarpsins þarf að kanna hvort þær aðrar leiðir varðandi þennan náms-
þátt, sem frumvarpið gerir ráð fyrir, séu ekki hagkvæmari.

d) Kostnaður við skólasókn.

Sú stefna frumvarpsins að dreifa framhaldsnámi ætti að verða til þess
að draga úr þeim kostnaði sem elJa yrði vegna rekstrar heimavista og styrkja.
Hins vegar má vænta nokkurrar aukningar á aksturskostnaði.

e) Fræðsla fullorðinna.

Kostnaður ríkisins af þessum þætti skólahalds hefur ekki verið stór á
liðnum árum. Einkum hefur þar verið um að ræða svokallaðar öldungadeild-
ir. Gera má ráð fyrir nokkurri aukningu í þessari starfsemi og auknum kostn-
aði ríkisins frá því sem nú er. Miðað við aðrar tillögur, sem fram hafa komið
í þessu efni, má gera ráð fyrir að sú framkvæmd, sem frumvarpið miðast
við, verði ódýrari þar sem nýttar eru stofnanir sem þegar eru fyrir hendi
og kostnaði dreift á ríki, sveitarfélög og nemendur.

f) Námsskrárgerð.

Ljóst er að námsskrárgerð fyrir framhaldsskólann verður kostnaðarsöm.
Til hennar voru á síðasta ári ætlaðar um 40 millj. kr., sem að mestu leyti gekk
til námsskrárgerðar fyrir iðnfræðslu. Í grunnskólanum hefur þessi kostnað-
arliður verið nærri 1% af rekstrarkostnaði skólanna. Vegna mun meira um-
fangs, fleiri og fjölbreyttari námsgreina má gera ráð fyrir að í framhaldsskól-
anum þurfi þessi kostnaður að vera hlutfallslega meiri um nokkurt skeið
meðan álag vegna breytinga er mest.

g) Menntun kennara.
í lögum um embættisgengi kennara og skólastjóra eru þau ákvæði sem

marka stefnu í þessum efnum, og breytir þetta frumvarp ekki þar um. Kostn-
aðarauka er helst að vænta af endurmenntunarnámskeiðum sem vafalítið
verður þörf fyrir. Miðað við svipað hlutfall og er á grunnskólastigi hefði
kostnaður við endurmenntun framhaldsskólakennara orðið ca. 15 millj. kr.
í stað um 5 millj. kr. sem til þess þáttar voru ætlaðar í fjárlögum 1978.
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h) Stjórnun.

Ekki er ástæða til að ætla að kostnaðarauki verði verulegur af ákvæðum
frumvarpsins um framhaldsskólaráð, sem ekki er ætlað að koma saman oft
á ári hverju. Hins vegar er gert ráð fyrir að námssviðsnefndir og námsbrauta-
nefndir verði allumsvifamiklar og fylgir því einhver kostnaðarauki. Á móti
kemur að í sumum greinum eru þegar starfandi hliðstæðar nefndir sem
lagðar yrðu niður.

II. Stofnkostnaður.
a) Almennt kennsluhúsnæði.

Ætla má að þessi þátur fylgi að mestu nemendafjölda og því ekki ástæða
til að gera ráð fyrir aukningu frá þeim þörfum sem þegar eru fyrir höndum.
Hins vegar má ætla að dreifing framhaldsnámsins og það skipulag, sem
frumvarpið gerir ráð fyrir, verði til þess að auka nýtingu á skólahúsnæði úti
um land sem fyrir er eða byggja þarf fyrir grunnskóla.

b) Verknámsaðstaða.
Húsnæði fyrir þá verklegu kennslu í iðnnámi, sem hafin er og ætla má

að vaxi á næstunni, er ekki fyrir hendi nema að nokkru leyti. Miðað við 70
námshópa, sbr. framangreint, yrði þörf á að hafa 35 kennslueiningar. Áætl-
að er að hver þeirra kosti um 100millj. kr. eða alls um 3.5 milljarða. Nokk-
ur hluti þessarar aðstöðu er fyrir hendi eða í byggingu, en viðbótarþörf má
áætla 2-2.5 milljarða.

e) Heimavistir.

Ekki þarf að ætla að skólaskipulag skv. frumvarpinu kalli á verulegar
heimavistir umfram það sem fyrir er og ákveðið hefur verið að byggja.

Samandregnar niðurstöður.
I. Rekstrarkostnaður.

a) Fjöldi námsmanna: Óbreytt eða e.t.v. nokkur fækkun.
b) Kennslukostnaður, bóknám: Óverulegar breytingar.
e) Verknám, kennsla og annar rekstur: Aukning í grunnnámi um 200millj. og

einhver í framhaldsdeildum verknámsskóla.
d) Skólasóknarkostnaður: Ekki aukning.
e) Fræðsla fullorðinna: Aukning kostnaðar einhver.
f) Námsskrárgerð: Kostnaðaraukning nokkur, lauslega áætluð 50millj. kr., tíma-

bundin aukning.
g) Menntun kennara: Endurmenntunarnámskeið 10-15 millj. kr.
h) Stjórnun: Aukning kostnaðar einhver.

II. Stofnkostnaður.

a) Almennt kennsluhúsnæði: Ekki aukning.
b) Verknámsaðstaða: Byggingaþörf 2-2.5 milljarðar kr.
e) Heimavistir: Ekki aukning.

Þar sem þeir þættir, sem fjallað er um, eru í þróun og munu kalla á aukinn
kostnað hvort sem löggjöf sem þessi verður sett eða ekki skal lögð áhersla á
að ekki er hægt að líta á þær tölur, sem hér eru nefndar, sem mat á kostnaðar-
áhrifum. Má íþvi sambandi einkum nefna verknámskennslu og byggingar fyrir
hana sem er þegar komið nokkuð áleiðis.
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