
sþ. 196. Nefndarálit
um till. til þál. um yfirfærslu á gjaldeyri til námsmanna erlendis.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hefur athugað þetta mál eftir föngum.
Formaður viðskiptaráðs, dr. Oddur Guðjónsson, gaf nefndinni ýmsar mikils-

verður upplýsingar um málið. Gat hann þess, að við ákvarðanir á yfirfærslu gjald-
eyris til námsmanna erlendis hefði verið hafðar til hliðsjónar upplýsingar, er við-
skiptaráð hefði á sínum tíma fengið frá upplýsingaskrifstofu stúdenta.

Talið var, að í Ameríku mundu um 2000 dollarar nægja námsmanni yfir árið.
Að vísu mun vera mjög misjafnlega kostnaðarsamt að dvelja í hinum ýmsu fylkj-
um Ameríku, svo að nokkur munur er á námskostnaði þar fyrir þær sakir.

Á Norðurlöndum var álitið, að um 8000 kr. nægðu námsmanni um árið, en á
Englandi um 10 þúsund krónur.

Þeir námsmenn, sem hafa fjölskyldu fram að færa, hafa vitaskuld þörf á meiri
yfirfærslu en einhleypir menn. En viðskiptaráð telur, að tekið hafi verið tillit til
slíkra kringumstæðna við ákvarðanir gjaldeyrisyfirfærslu.

Nú í seinni tíð hefur kostnaður stórlega auk.izt hjá námsmönnum erlendis yfir-
leitt frá því, sem áður var t. d. eins og í Svíþjóð og Ameríku. Stafar þetta af hækkun
ii. húsaleigu og aukinni dýrtíð.

Formaður viðskiptaráðs gat þess á fundi allsherjarnefndar. að viðskiptaráð
mundi framvegis við ákvarðanir sínar um gjaldeyrisyfirfærslu í þágu námsmanna
erlendis taka fullt tillit til þarfa námsmannanna og einnig þess atriðis, hvort þeir
væru einhleypir eða hefðu fjölskyldu fram að færa.

Af því, sem nú hefur verið tekið fram, sér nefndin ekki ástæðu til að leggja til,
að þessi tillaga verði samþykkt. En nefndin væntir þess, að ríkisstjórnin sjái svo um,
að námsmenn erlendis skorti ekki fjármuni til nauðsynja sinna sakir tregðu eða tóm-
lætis á yfirfærslu gjaldeyris.

Um það atriði greinargerðarinnar fyrir tillögunni, að til séu dæmi þess, að nem-
endur hafi ekki fengið yfirfært nema 5---6 þús. kr. á ári, telur form. viðskiptaráðs,
að það sé ekki því að kenna, að staðið hafi á yfirfærslu.

Nefndin leggur til, að málið verði afgreitt með svo hljóðandi

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
Í því trausti, að af hálfu ríkisins verði séð svo um, að þeir menn, er dvelja við

nám erlendis, fái nægan gjaldeyri yfirfærðari til nauðsynja sinna, sér Alþingi ekki
ástæðu til að samþykkja tillögu þessa og tekur fyrir næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 7. des. 1946 .
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