
Ed. 249. Nefndarálit [52. mál]
um frv. til l. um breyt. á l. nr. 34 29. apríl 1946, um fræðslu barna.

Frá menntamálanefnd.

Nefndin hefur haft frv. til meðferðar á nokkrum fundum og rætt efni þess við
menntamálaráðherra og fræðslumálastjóra. Hafa þeir gefið nefndinni nánari upp-
lýsingar en gert er í grg. frv. um það ófremdarástand, sem skap azt hefur i skóla-
byggingarmálum, vegna þess að ríkissjóður hefur ekki, með þeim fjárveitingum,
sem verið hafa í fjárl. síðustu ára, getað innt af höndum framlög til skólahúsa jafn-
óðum og þau hafa verið byggð, þannig að hinn 1. júlí s.Lhafði safnazt um 10 millj.
króna skuld við bæjar- og sveitarfélög vegna ógreiddra framlaga til skólabygginga
(barnaskóla, skólastjóraíbúða, gagnfræðaskóla og húsmæðraskóla). Fjöldi skólahúsa
er í smíðum og liggur jafnvel undir skemmdum vegna fjárskorts viðkomandi sveitar-
félaga og dráttar á greiðslu ríkisframlags, eins og vikið er að í grg, frv., en raun-
verulega er tekið fyrir nýjar skólabyggingar, sem þó er mjög aðkallandi þörf fyrir
viða um land að áliti fræðslumálastjóra.

Það liggur í augum uppi, að í þessu frv. felst ekki lausn á þessu vandamáli sjálfu.
Það fjallar aðeins um hin almennu skilyrði fyrir ríkisframlaginu, og hefur nefndin
að athuguðu máli talið rétt að halda sér við þau ein.

Þó að einstakir nefndarmenn telji, að því verði ekki öllu lengur skotið á frest
að gera viðunandi skipun á greiðslu hinna áfölInu skulda og jafnframt ráðstafanir
til þess, að hægt sé að hefja skólabyggingar, sem fræðslumálastjórnin sjálf telur
bráðnauðsynlegar, með nokkurri von um, að hið lögboðna ríkisframlag til þeirra
fáist greitt í náinni framtíð, þá hafa allir nefndarmenn eftir atvikum getað fallizt

á að leggja til, að frv. verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGU:
Við 1. gr. Síðasti málsl. gr. orðist svo:
Ríkisframlagið er bundið því skilyrði, að fræðslumálastjórnin hafi samþykkt

uppdrætti, áður en hafizt er handa um byggingu, að skólalóðin sé eign skólahverfis-
ins, eða afnotarétturinn tryggður með óuppsegjanlegum leigusamningi, og að fé sé
veitt til skólabygginga í fjárlögum, enda hafi fræðslumálastjórnin ákveðið framlag
til viðkomandi skólabyggingar af því fé.

Alþingi, 27. nóv. 1950.
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