
sþ. 291. Nefndarálit [42. mál]
um till. til þál. um heimild fyrir ríkisstjórnina til að greiða farkem~urum jöfn laun.

Frá minni hl. fjárveiting:mefndar.

Fjárveitinganefnd gat ekki orðið sammála um afgreiðslu þessa máls. Leggur
meiri hl. (GíG, GG, As, HÁ, HelgJ, JR) til, að tillagan verði samþykkt með nokkrum
breytingum, og hefur þegar gefið út sérstakt nefndarálit á þskj. 263. A þessa af-
greiðslu gat minni hl. ekki fallizt. Nefndin leitaði umsagnar fræðslumálastjóra og
stjórnar Sambands íslenzkra barnakennara, og eru svör þeirra birt með nefndar-
áliti meiri hl. á fyrrnefndu þingskjali.

Samkvæmt 15. gr. l.nr. 60 frá 12. marz 1945, um laun starfsmanna ríkisins, el'
ákveðið, að farkennarar, sem ekki hafa kennararéttindi. fái % af launum annarra
barnakennara, miðað við jafnlangan starfstíma, og enn fremur, að af grunnlaun-
um kennara og skólastjóra endurgreiðist ríkissjóði 'lS úr bæjarsjóði og % hluti
úr sveitarsjóðum viðkomandi skólahverfa. Með tilvísun til þessara fyrirmæla er
ljóst, að ef tillagan á þskj. 57 verður samþykkt, yrði með einfaldri þingsályktunar-
tillögu raskað hlutfallinu milli launa embættismanna, sem ákveðin eru í fyrrnefnd-
um lögum, og enn fremur því hlutfalli, sem lögin ákveða, að sveitarsjóðum og ríkis-
sjóði beri að greiða af kostnaði barnakennara. Getur minni hl. ekki fallizt á, að
slík meðferð málsins sé rétt eða eðlileg.

Það er einnig vitað, að fyrrnefnd lög eru nú til athugunar í milliþinganefnd,
og koma þá að sjálfsögðu til athugunar hjá nefndinni breytingar þær á kjörum
farkennara. sem hér um ræðir, og virðist því minni hl. eðlilegast, að afgreiðsla
málsins verði látin bíða, þar til launalögunum verður breytt, sem vel gæti orðið á
þessu þingi, og hefði talið eðlilegast, að flm. hefðu í upphafi borið þetta mál fram
sem brtt. við sjálf launalögin, en ekki í þingsályktunarformi. Minni hl. leggur því
til, að málið verði afgreitt með svo hljóðandi

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
Með því að vitað er, að launalögin eru nú til athugunar í milliþinganefnd, sem

að sjálfsögðu mun meðal annars athuga breytingu þá á kjörum farkennara. sem
hér um ræðir, og með því að enn fremur þykir ekki eðlilegt eða rétt að breyta
fyrirmælum gildandi laga með þingsályktun, tekur þingið fyrir næsta mál á dagskrá.
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