
Ed. 127. Nefndarálit [14. mál]
um frv. til laga um vistheimili fyrir stúlkur.

Frá menntamálanefnd.

Nefndin hefur rætt frv. þetta á nokkrum fundum. Einnig hefur hún sent það
barnaverndarráði Íslands, fræðslumálastjóra og Aðalsteini Eiríkssyni námsstjóra
til umsagnar, og hafa svör borizt frá þeim. Allir þessir aðilar mæla með því, að slíkt
vistheimili fyrir stúlkur sem frv. gerir ráð fyrir verði stofnað, og telja mikla þörf
á því. Hins vegar eru bæði fræðslumálastjóri og Aðalsteinn Eiríksson því mót-
fallnir, að Reykjaskóli í Hrútafirði sé tekinn til þeirra nota. Telja þeir, að bæði sé
þörf fyrir húsið til skólahalds og svð sé það ekki hentugt (of stórt) fyrir vistheim-
ilið. Barnaverndarráðið segir ekkert um þetta atriði.

Nefndin er flutningsmanni frv. og ofangreindum aðilum sammála um nauð-
syn þess að koma upp vistheimili fyrir stúlkur, sem lent hafa á glapstigum. Vill
hún því eindregið mæla með aðalatriði frv.: stofnun vistheimilisins.

Nefndinni virðist óvarlegt að ætla að reka slíkt vistheimili sem hér ræðir um.
f sömu stofnun og elli- og örorkuheimili. og getur hún því ekki mælt með þeim
ákvæðum frv., er að þessu lúta. Slíkt fyrirkomulag mun hvergi, eða a. m. k. mjög
óvíða, hafa verið reynt og því ekki hægt að byggja á neinni reynslu um það. Þótt
vonandi sé, að vistheimilið hafi þau áhríf á þær stúlkur, sem þar dveljast, að þær
komist á réttan kjöl aftur og geti orðið nýtar og góðar konur, þá mun þó hæpið að
treysta því, að þær stúlkur, sem þarfnast slíkrar vistar, séu sérstaklega vel fallnar
til að annast um gamalt fólk og öryrkja. Er hætt við, að sumu því fólki yrði sam-
búðin óheppileg. Auk þess álítur nefndin, að önnur störf mundu vera heppilegri
fyrir stúlkurnar sjálfar. Vistheimilið ætti að reka sem allra líkast húsmæðraskóla.
A sumrum ættu stúlkurnar að vera við útivinnu, garðyrkju o. fl., og yrði því að
reka heimilið í sambandi við búskap. A vetrum nytu þær svo kennslu í matreiðslu.
saumum og öðrum verklegum efnum auk almennrar fræðslu.

Það er þannig skoðun nefndarinnar, að reka eigi vistheimilið sem sjálfstæða
stofnun, en ekki i sambandi við elliheimili né neina aðra stofnun. Af því leiðir, að
hún telur, að Reykjaskóli í Hrútafirði sé óheppilegur staður fyrir heimilið, bæði
allt of stór og auk þess í þjóðbraut, sem telja verður óheppilegt. Leggur nefndin því
til, að ákvæðín um skólann séu felld úr frv.

Hins vegar viðurkennir nefndin það sjónarmið flutningsmanns, að til þess að
spara ríkissjóði útgjöld og jafnframt til þess að flýta fyrir framkvæmdum sé rétt
að fela ríkisstjórninni að leita eftir húsnæði, sem þegar er til og ríkið hefur að
nokkru eða öllu umráð yfir, til afnota fyrir vistheimilið. Kæmi þá fyrst og fremst
til greina hentugt skólahús, sem lítt eða ekki er notað. Hefur fræðslumálastjóri
nefnt húsmæðraskólann á Staðarfelli í þessu sambandi. Nefndin telur þó ekki rétt
að gera tillögu um neinn ákveðinn stað, heldur ber fram tillögu um að veita ríkis-
stjórninni almenna heimild til að leita eftir hæfilegu húsnæði fyrir vistheimilið.

Verði samþykkt sú tillaga nefndarinnar að fella úr frv. ákvæðin um öryrkja og
gamalmenni, leiðar af því, að ekki er heimilt að verja neinu úr erfðafjársjóði til
vistheímilísins. Leggur því nefndin til, að 4. gr. frv. falli niður.

Samkvæmt framanskráðu leggur nefndin til, að frumvarpið verði samþykkt
með eftirfarandi

BREYTINGUM:
1. Við 2. gr. Greinin orðist svo:

Ríkisstjórninni er heimilt að leita eftir hentugu húsnæði, sem til kann að
vera, fyrir vistheimilið og gera samning um afhendingu þess og afnot. Enn
fremur er henni heimilt að taka húsnæði, sem ríkið á eða hefur umráð yfir, til
þessara nota.

2. Við 3. gr. Greinin falli niður.
3. Við 4. gr. Greinin falli niður.
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