
sþ. 346. Nefndarálit [61. mál]
um tilL til þál. um undirbúningsnámskeið til tæknifræðimenntunar.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hefur rætt till. ýtarlega, fengið umsagnir ýmissa aðila og rætt við stjórn
Tæknifræðingafélags íslands. Hefur komið í ljós, að skortur á sérmenntuðum tækni-
fræðingum er mikið og vaxandi vandamál hér á landi, og er brýn nauðsyn að bæta
úr því. Talið er eðlilegt, að tveir tæknifræðingar séu fyrir hvern verkfræðing, en
hér á landi eru innan við eitt hundrað tæknifræðingar á móti 300-400 verkfræð-
ingum. Hefur Verkfræðingafélag Íslands gert glögga grein fyrir málinu í greinar-
gerð, sem birt er sem fylgiskjal.

Allsherjarnefnd hefur orðið sammála um að leggja til þá breytingu á till., að
þar verði einnig skorað á ríkisstj. að láta athuga almennt menntun tæknifræðinga.
Gísli Guðmundsson áskilur sér rétt til að flytja frekari brtt. Nefndin leggur til, að
till. verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGU:
Tillögugreinin orðist svo:
Alþingi skorar á ríkisstjórnina að láta athuga" á hvern hátt heppilegast verði

að koma fyrir hérlendis tæknifræðikennslu fyrir iðnaðarmenn, sem í vaxandi mæli
leita til erlendra tækniskóla. Sé í því sambandi athugað, hvort unnt sé að koma



upp tæknifræðideild við Vélskóla Íslands eða Iðnskólann í Reykjavík. Þar til unnt
verður að veita slíka fræðslu hér á landi, stuðli ríkisstjórnin að undirbúnings-
námskeiðum fyrir þá, er hafa í huga að komast á tæknifræðiskóla erlendis.

Alþingi, 5. marz 1962.

Benedikt Gröndal,
form., frsm.

Gísli Guðmundsson.

Pétur Sigurðsson,
fundaskr.

Geir Gunnarsson.
Jónas G. Rafnar.

Gísli Jónsson.

Björn Pálsson.

Fylgiskjal I.

VERKFRÆÐINGAFÉLAG ÍSLANDS
Reykjavík, 31. janúar 1962.

Allsherjarnefnd sameinaðs Alþings, Alþingishúsinu, Reykjavík.

Vér höfum móttekið heiðrað bréf allsherjarnefndar sameinaðs Alþingis, dags.
5. des. 1961, ásamt tillögu til þingsályktunar um undirbúningsnámskeið til tækni-
fræðimenntunar .

Á undanförnum árum hefur framboð og eftirspurn eftir tæknimenntuðum mönn-
um á Norðurlöndum bent til þess, að hæfilegar hlutfallstölur þeirra miðað við
fólksfjölda hafi verið um 4%0 iðnfræðingar og um 2160 verkfræðingar. Mönnum hefur
jafnframt verið ljóst, að afkoma þjóða fer öðru fremur og í æ ríkara mæli eftir
verkmenningu þeirra og að þörfin fyrir tæknimenntaða menn er því mjög ört vax-
andi. Ýmsar nágrannaþjóðir okkar á Norðurlöndum og víðar hafa gert ýtarlegar
athuganir á væntanlegri þörf fyrir tæknimenntaða menn á næstu árum. Þessar
athuganir hafa allar leitt í ljós mjög ört vaxandi þörf atvinnuveganna fyrir tækni-
menntaða menn, og niðurstöðurnar hafa alls staðar leitt til stórfelldrar stækkunar
og fjölgunar á tækniskólum og tækniháskólum í þeim tilgangi að fjölga tækni-
menntuðum mönnum og auka þekkingu þeirra, eins og kostur er. Hér verður látið
nægja að vitna lítillega í niðurstöður slíkrar athugunar, sem fram fór árin 1959
-60 í Noregi á vegum norska menntamálaráðuneytisins, Iðnaðarsambands Noregs
og fleiri aðila, en í Noregi munu atvinnuvegir vera einna sambærilegastir þeim,
sem hér eru. Þessi athugun leiddi m. a. í ljós varlega áætlaða þörf fyrir fjölgun
iðnfræðinga um helming fram til ársins 1970, auk þess sem námsefni þeirra þyrfti
að auka um 50%. Er nú unnið af kappi þar í landi að því að koma í fram-
kvæmd þessari fjölgun iðnfræðinga. Árið 1970 verða iðnfræðingar ekki færri en 7%0
af norsku þjóðinni og árleg viðbót þeirra um 0.5%0' Á þessum sama tíma verður
einnig verkfræðingum fjölgað mjög mikið hlutfallslega, en ekki verður farið hér
nánar orðum um það, þar sem það mál snertir ekki beint það, sem um ræðir í
þingskjalinu. þótt náskylt sé og nauðsynlegt að hafa í huga til þess að fá rétta
yfirsýn yfir tæknimenntunarmálin í heild. ÞÓ skal það tekið fram, að eðlilegt hlut-
fall milli fjölda verkfræðinga og iðnfræðinga er nú talið vera 1:2.

Svipuð þróun og drepið hefur verið á hér að framan er í öðrum menningar-
löndum Evrópu og annars staðar.

Á íslandi eru hlutfallstölur tæknimenntaðra manna miðað við fólksfjölda 0.5%0
iðnfræðingar og 1.4%0 verkfræðingar. Þessar tölur sýna, að íslenzkir atvinnuvegir
eru mjög vanbúnir að tæknimenntuðum mönnum, sérstaklega iðnfræðingum. Frá
stríðslokum hafa íslendingar dregizt svo mjög og með vaxandi hraða aftur úr
nágrannaþjóðunum á sviði verkmenningar, að í mjög alvarlegt óefni virðist nú
komið. Við athugun þessara mála og mat kringumstæðna þjóðarinnar er nauðsyn-



legt að hafa í huga, að þjóðir heimsins eru að renna saman í stór viðskiptasvæði
og það er óhugsandi að standast samkeppni í bandalagi með fremstu verkmenn-
ingarþjóðum heims, nema vera sjálfur á ekki lægra verkmenningarstigi.

Það virðist nokkuð augljóst, að ekki verði hjá því komizt að gera sérstakar
ráðstafanir til þess að auka mikið fjölda iðnfræðinga með þjóðinni. Er því rétt að
athuga nánar, hversu fjölgun þeirra þarf að vera mikil og hvað þurfi að gera til
þess að tryggja hana til frambúðar.

Lítum nú aftur til Norðmanna, og notum þeirra hlutfallstölur. Það er leyfilegt
vegna þess, að Norðmenn hafa enga sérstaka sérstöðu um fjölda tæknimenntaðra
manna eða aðgerðir til þess að auka fjölda þeirra, en þeir eru hins vegar einna
eðlilegasta fyrirmynd fyrir okk!Jr Íslendinga. Norðmenn hafa í dag hlutfallslega
8 sinnum fleiri iðnfræðinga en Islendingar. Þeir hafa gert ráðstafanir til þess, að
árleg viðbót iðnfræðinga verði um 0.59bo af þjóðinni. Það samsvarar í dag
um 90 íslenzkum iðnfræðingum á ári og þaðan af vaxandi tölu eftir fjölgun þjóðar-
innar. Árið 1970 verður hlutfallstala norskra iðnfræðinga ekki lægri en 7%0' en það
samsvarar um 1500 íslenzkum iðnfræðingum þá. Með sama áframhaldi má búast
við því, að árið 1980 verði hlutfallstala norskra iðnfræðinga komin upp í 12%0 af
þjóðinni, en það samsvarar um 3200 íslenzkum iðnfræðingum á þeim tíma. Þessar
tölur kunna að þykja háar, en hafa ber í huga annars vegar, að Norðmenn telja
sig áætla varlega þarfir atvinnuvega sinna fyrir iðnfræðinga, og hins vegar hefur
verið tímabært a. m. k. síðastliðin 20 ár að koma hér á landi á fót tæknilegum
framhaldsskóla af umræddri tegund.

Iðnfræðingsnámið tekur yfirleitt 4 ár og er miðað við þjálfun til rekstrarstarfa
i atvinnuvegum. Hér á landi er fjöldi iðnfræðinga nú innan við 100 og tiltölulega
fáir ungir íslenzkir menn við iðnfræðinám erlendis, og þess er varla að vænta, að
svo mikill fjöldi manna sem þó ber nauðsyn til fari í iðnfræðinám, meðan það
verður einungis stundað í erlendum skólum. Það er því ljóst, að þörfum íslenzkra
atvinnuvega fyrir iðnfræðinga verður ekki fullnægt á viðunandi hátt nema með
innlendum tæknilegum framhaldsskóla, sem væri sérstaklega sniðinn til þess að
gegna því hlutverki. Slíkur tækniskóli þarf að geta veitt inngöngu handverksmönn-
um, verknámsskólafólki, stúdentum og öðrum, sem fullnægja inntökuskilyrðum og
hafa hæfileika til tæknilegs framhaldsnáms af þessu tagi. Hann þarf að vera í 4
höfuðdeildum fyrir bygginga-, efna-, rafmagns- og vélfræði og geta útskrifað árlega
120 menn og þaðan af vaxandi fjölda. Slíkur tækniskóli yrði af svipaðri stærðar-
gráðu og Menntaskólinn í Reykjavík í dag, en hann yrði að vera miklu betur bú-
inn að kennslutækjum og aðstöðu til verklegra æfinga. Þrátt fyrir stofnun slíks
skóla nú þegar gætu Íslendingar ekki gert sér vonir um að komast hlutfallslega
jafnfætis öðrum Norðurlandaþjóðum með fjölda iðnfræðinga fyrr en eftir árið 1980
og þó líklega ekki fyrr en undir aldamótin. Má af framangreindu marka hina brýnu
þörf fyrir innlendan tækniskóla og nauðsyn þess, að strax sé hafizt handa um
stofnun hans. Vér teljum því brýna nauðsyn þess að hraða svo sem mögulegt er
undirbúningi að stofnun innlends tækniskóla og að ekki megi láta undir höfuð
leggjast að tryggja, að byrjunarkennsla geti hafizt í skólanum í haust, hvort heldur
það yrði nefnt 1. bekkjarkennsla. forskóli eða undirbúningsdeild. Vér viljum ein-
dregið mæla með því, að umrædd þingsályktunartillaga verði einnig látin taka
til verknámsskólafólks og annarra hæfra nemenda, og síðan samþykkt og látin
koma til framkvæmda þegar á þessu ári á þann hátt, að um upphaf á kennslu
við Tækniskóla Íslands verði að ræða. Næsti bekkur þar á eftir taki síðan til starfa
haustið 1963.

Virðingarfyllst,

Jakob Gíslason, formaður.

Hinrik Guðmundsson, framkvstj.



Fylgiskjal II.

TÆKNIFRÆÐINGAFÉLAG ÍSLANDS
Reykjavik, 12. des. 1961.

Tæknifræðingafélag íslands hefur móttekið heiðrað bréf hæstvirtrar allsherjar-
nefndar sameinaðs Alþingis ásamt tillögu til þingsályktunar um undirbúningsnám-
skeið til tæknifræðimenntunar.

Stjórn Tæknifræðingafélags Íslands hefur tekið til athugunar nefnda þings-
ályktunartillögu.

Tæknífræðíngafélag Íslands fagnar mjög, að þessi tillaga skuli vera komin fram,
og mælir eindregið með, að hún verði samþykkt óbreytt á yfirstandandi þingi.

Greinargerð fylgir bréfi þessu.

F. h. stjórnar Tæknifræðingafélags íslands,
Jón Sveinsson, framkvstj.

Allsherjarnefnd sameinaðs Alþingis,
clo hr. Benedikt Gröndal alþm.

Gre.inargerð með bréfi Tæknifræðingafélags Íslands, til allsherjarnefndar
sameinaðs Alþingis, dags. 12. desember 1961.

Varðandi framkomna tillögu til þingsályktunar um undirbúningsnámskeið til
tæknifræðimenntunar, viljum vér taka fram eftirfarandi:

1. Augljóst er, að tæknilega séð standa íslendingar mjög aftarlega i röðinni
varðandi vinnubrögð, starfsorkunýtingu og afköst á mörgum sviðum, miðað við
nágrannaþjóðir okkar, og spurning, hvort þeir hafa nokkru sinni staðið aftar hlut-
fallslega, því að nú fleygir vísindum og tækni svo ört fram, að jafnafskekkt þjóð
sem við erum má halda vel á málunum til þess að dragast ekki ört aftur úr.

2. Nágrannaþjóðir okkar telja mjög mikilvægt að örva til og búa vel að mennt-
un tæknifræðinga sinna, þar sem helzt í hendur staðgóð verkleg reynsla og full-
komin fræðileg kennsla og þjálfun nemenda í vísindalegri lausn vandamálanna. Aug-
ljóst er, að ekki höfum við efni á því að vanmeta þörf atvinnulífsins fyrir þessa
menntun fremur en nágrannaþjóðir okkar.

3. Verulegur hluti þeirra, sem innritast í undirbúningsdeildir fyrir Teknikum,
heitist úr lestinni sökum þess, hve námið er þungt. Þannig hefur einnig farið fyrir
nokkrum þeirra Íslendinga, sem hafa ætlað sér á Teknikum. Með starfrækslu undir-
búningsdeildar hér heima mætti bæði spara þessum mönnum fé, tíma og erfiði,
með því að í flestum tilfellum mundi það koma í ljós, hvort ráðlegt væri fyrir
viðkomandi að leggja út í tæknifræðinámið eða ekki.

4. Slík undirbúningsdeild, sem um hefur verið rætt í fyrri liðum þessarar
greinargerðar, ætti að örva og auka aðsókn manna að tæknifræðináminu og e. t. v.
gera það nokkru ódýrara en nú er. Nú þegar er hér greinilegur skortur á tækni-
fræðingum, og fyrirsjáanlega er aukin þörf fyrir þá í framtíðinni. Hugur margra
ungra manna stefnir nú að tæknifræðinámi.

þvi er mjög aðkallandi, að þetta mál verði tekið föstum tökum, með því að
Alþingi samþykki þingsályktunartillögu Eggerts G. Þorsteinssonar alþingismanns
um undirbúningsnámskeið til tæknifræðimenntunar.

Tæknifræðingafélag Íslands telur, að með þessu sé grundvöllurinn lagður á
réttan hátt fyrir fjölgun tæknifræðinga á íslandi.

F. h. stjórnar Tæknifræðingafélags íslands,
Jón Sveinsson, framkvstj.


