
Ed. 365. Nefndarálit
um frv. til l. um breyt. á l. nr. 58 7. maí 1946, um menntaskóla.

Frá menntamálanefnd.

Nefndin hefur rætt málið á allmörgum fundum. Vill nefndin líta svo á, að eins
og nú er ástatt í menntaskólamálum okkar, sé aðstöðumunur unglinga til að stunda
menntaskólanám mjög misjafn eftir því, hvar á landinu þeir eru búsettir. Við at-
hugun hefur það komið í ljós, að hlutfallstala nemenda menntaskólanna úr hinum
ýmsu sýslum og kaupstöðum sveiflast frá því að vera flest 1,81% af íbúafjölda
viðkomandi bæjar- eða sýslufélags og niður í 0,0%. Enn fremur er sýnilegt, að sú
regla gildir í aðaldráttum, að aðsóknin fer minnkandi eftir því, sem héruðin liggja
fjær núverandi mennta skólum.

Nefndin telur þvi, að hér sé um réttlætismál að ræða og jafna beri þennan að-
stöðumun með því að stofna menntaskóla bæði í Vestfirðinga- og Austfirðinga-
fjórðungi. Hins vegar lítur nefndin svo á, að ekki sé rétt að setja stofnun hinna
nýju skóla svo ákveðið tímatakmark sem frumvarpið gerir ráð fyrir, heldur skuli
Alþingi á hverjum tíma taka afstöðu til málsins, þannig að framkvæmdir séu
bundnar við það, að fé sé veitt til þeirra í fjárlögum.

Einn nefndarmanna, Pétur Magnússon, var fjarverandi, er málið var afgreitt,
og annar, Eiríkur Einarsson, hefur óbundnar hendur um afstöðu til þess.

Nefndin leggur til, að frv. verði samþykkt með svofelldum

BREYTINGUM:
1. 1. gr. orðist svo:

Menntaskólar skulu vera fimm, einn í Reykjavík, annar á Akureyri, þriðji
á Ísafirði, fjórði á Eiðum og fimmti í sveit á Suðurlandi.

Kostnaður við stofnun og rekstur menntaskóla greiðist úr ríkissjóði.
2. 2. gr. orðist svo:

Lög þessi öðlast þegar gildi, og koma ákvæðin um stofnun hinna nýju skóla
til framkvæmda, jafnóðum og fé er veitt til þeirra í fjárlögum.

Alþingi, 18. febr. 1948.
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