
105. .le fn d a r á lit

um  frum varp til laga um  breyting á lögum nr. 75, 28. nóv. 1919, um  sk ipun
barnakennara  og laun þeirra.

Frá  mentamálanefnd.

Aðalbreytingarnar, sem frv. þetta gerir ráð fyrir, eru i 3., 4. og 5. grein 
frumvarpsins, og eru þær:

I. Að kennurum  sje skylt að kenna 36 s tundir  á viku, í stað 30 stunda áður.
II. Að launaviðbætur eftir þjónustualdri skulu greiðast af ríkissjóði og bæjar-

og sveitarsjóðum eftir söm u hlutföllum og launin  sjálf greiðast af þessum 
aðiljum. Nú eru launaviðbætur allar greiddar af ríkissjóði.

III. Að dýrtíðaruppbót bæði af s tofnlaunum  og launauppbót greiðist af söm u 
aðiljum sem Iaunin og í söm u blutföllum. Nú greiðist öll dýrtíðaruppbót 
af rikissjóði.

Öllum þessum aðal-efnisbreytingum frum varpsins er nefndin mótfallin. 
Þykir ekki sanngjarn t að fjölga skyldutim um  kennara , m eð ekki hærri laun- 
um en þeir hafa. I kaupstöðunum  m u n  það að minsta kosti vera svo, að þar 
sem kennarar  hafa fjölskyldu fyrir að sjá, þá hrökkva laun in  ekki þeim og 
skylduliði þeirra til framfærslu, svo að þeim er nauðugur einn kostur að vinna 
sjer inn eitthvað utan hjá sjálfu kennarastarfinu eða skyldutím unum . Verða 
kennarar  þannig óhjákvæmilega t ím abundnari en lögin gera ráð fyrir. Væru 
launin yfirleitt svo há, að fjölskylda gæti sómasamlega af þeim lifað, m undi 
nefndin alls ekki hafa á móti þessari fjölgun skýldustundanna.

Atriði II og III voru  til meðferðar á síðasta þingi. Var m ál þetta 
borið fram af hv. fjárveitinganefnd neðri deildar. Var atriði II  um launavið- 
bæ turnar  felt í þessari hv. deild, en frv. í heild felt í efri deild.

I atr iðum  þessum er ekki um  sparnað að ræða á þ jóðarbúskapnum  í 
heild, he ldur að eins um  hitt, að færa gjöld af ríkissjóði yflr á bæjar- og 
sveitarsjóði, og teljum vjer það ekki sanng jarn t  nje gerandi, eins og sakir nú 
standa. L átum  vjer oss að öðru  leyti nægja þessu til stuðnings að vísa til 
þskj. 208 frá siðasta þingi.

N efndarm enn skiftast um  1., 2., 6. og 7. grein, en meiri hluti nefnd- 
arinnar  lítur svo á, að efnisbreytingar þær frá gildandi lögum, er greinar þessar 
ráðgera, sjeu svo veigalitlar, að ekki taki að breyta lögunum  vegna þeirra 
breytinga einna, og leggur nefndin því til við hv, deild, að frv. þetta verði felt. 
N ánar við framsögu.

Alþingi, 25. febr. 1925.

Jö rundu r  Brynjólfsson, Sigurjón Jónsson, B ernharð  Stefánsson,
form. frsm. með fyrirvara.
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