
sþ. 470. Nefndarálit [48. mál]
um till. til þál. um framtíðarstaðsetningu skóla og eflingu Akureyrar sem skóla-
bæjar.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hefur athugað tillöguna og fengið um hana umsögn fræðslumálastjóra,
bæjarstjórnar Akureyrar, skólameistara menntaskólans á Akureyri, skólastjóra
gagnfræðaskólans á Akureyri og Landssambands framhaldsskólakennara. Allar um-
sagnirnar eru jákvæðar varðandi meginefni tillögunnar, en um það, hvort stefna
beri nú að stofnun háskóla á Akureyri í framtíðinni, eru skoðanir umsagnaraðila
nokkuð skiptar.

Fræðslumálastjóri segir í svari sínu, að "rannsókn sú eða athugun á skólaþörf
þjóðarinnar", sem hafin sé "á vegum menntamálaráðuneytisins", muni "taka tillit
til þess, sem fram kemur í þingsályktunartillögunni". Með tilliti til þessa og með því
að nefndin telur rétt, að við rannsókn þessa eða athugun verði sérstaklega fjallað
um framtíðarstaðsetningu skóla landsins og jafnframt athugað vandlega um stofnun
eða eflingu sérstakra skólabæja, vill hún, eftir atvikum, gera það að tillögu sinni,
að málinu verði vísað til ríkisstjórnarinnar.

Jón Þorsteinsson,
form.

Einar Ágústsson.

Alþingi, 12. apríl 1965.

Gísli Guðmundsson,
frsm.

Ragnar Arnalds.
Pétur Sigurðsson.

Matthias Bjarnason,
fundaskr.

Sverrir Júlíusson.

Fylgiskjal I.

AKUREYRARBÆR
Bæjarstjóri.

Akureyri, 13. marz 1965.
t tilefni bréfs yðar, dags. 5. þ. m., þar sem þér beiðizt umsagnar bæjarstjórnar

Akureyrar um hjál. till. til þál. um framtíðar staðsetningu skóla og eflingu Akur-



eyrar sem skólabæjar. hefur bæjarstjórn Akureyrar á fundi sínum 9. þ. m, sam-
þykkt eftirfarandi áskorun:

"Bæjarstjórn Akureyrar skorar á hið háa Alþingi að samþykkja þingsályktunar-
tillögu, sem nú liggur fyrir Alþingi, um framtíðarstaðsetningu skóla og eflingu Ak-
ureyrar sem skólabæjar.

Telur bæjarstjórn Akureyrar, að sú áætlunargerð, sem gert er ráð fyrir í þings-
ályktunartillögunni, geti orðið mikilvægt spor í þá átt að stuðla að jafnvægi í byggð
landsins, sem svo mjög hefur verið á dagskrá að undanförnu.

Bendir bæjarstjórn Akureyrar á í þessu sambandi, að æskilegt er, að fjórðungs-
iðnskóli, Tækniskóli Íslands og garðyrkjuskóli verði staðsettir á Akureyri."

Þetta tilkynnist yður hér með.

Magnús E. Guðjónsson.

Allsherjarnefnd sameinaðs þings, Alþingi, Reykjavík.

Fylgiskjal II.

FRÆÐSLUMÁLAST JÓRINN
Reykjavík, 23. marz 1965.

Vegna tillögu til þingsályktunar á þskj. 53 um framtíðarstaðsetningu skóla og
eflingu Akureyrar sem skólabæjar. sem háttv. allsherjarnefnd Alþingis sendi hingað
til umsagnar hinn 5. þ. m., skal tekið fram, að ég er eindregið fylgjandi því, að í
sambandi við þörf landsbúa fyrir sérskóla verði tekið fullt tillit til aðstöðu Akureyrar
til að halda slíka skóla. Ég tel, að enn sé alls ekki tímabært, - m. a. sökum fámennis
okkar -- að hyggja til stofnunar háskóla á Akureyri, en hins vegar virðist mér
mjög koma til greina, að þar verði stofnaður kennaraskóli, þegar Kennaraskóli
Íslands hefur náð þeirri stærð, sem telja verður æskilega og hagkvæma fyrir þann
skóla. Og þess verður vart langt að bíða með þeirri öru aðsókn, sem orðið hefur
að skólanum síðustu árin. Rannsókn sú eða athugun á skólaþörf þjóðarinnar, sem
hafin er fyrir atbeina menntamálaráðuneytisins, mun taka tillit til þess, sem fram
kemur í þingsályktunartillögunni.

Helgi Elíasson.

Til allsherjarnefndar Alþingis, Reykjavík.

Fylgiskjal III.

MENNTASKÓLINN Á AKUREYRI
Akureyri, 25. marz 1965.

Umsögn um tilllögu til þingsályktunar um framtíðarstaðsetningu skóla
og eflingu Akureyrar sem skólabæjar.

Eðlilegt er, að staðsetning skóla sé gaumgæfilega athuguð, m. a. í sambandi
við ráðstafanir, sem kunna að vera gerðar til eflingar "jafnvægi í byggð landsins",
eins og nú er mjög á dagskrá. Skólar og fræðslumál eru orðin svo snar þáttur í
allri gerð samfélagsins, að meginmáli skiptir, hvernig þeim er skipað. Ef endir verða
byggðakjarnar úti um land, eins og nú er rætt um, hljóta skólar einmitt að koma
þar við sögu.
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Margir munu telja, að sérskólar séu bezt settir í höfuðborginni, af því að þar
sé mest mannval og hægast að fá kennara. Satt mun það, en á móti kemur, að þar
hættir slíkum stofnunum til að drukkna í umhverfinu. Ókyrrð staðarins glepur, svo
að jafnvel starfsmennirnir verða síður' heilir í starfinu. Á minni stöðum, þar sem
færra er að vísu að sækja í umhverfið, verður friðurinn meiri og mönnum gefst
þeim mun betri kostur á að sækja í sjálfa sig það, sem þar er að hafa, en það er ekki
minnst um vert. Til þess að bæta úr fábreytninni er og það ráð að hafa fleiri skóla
á sama stað, svo sem gert hefur verið á Laugarvatni. Geta þeir þá stutt hverir aðra.

Akureyri er þegar skólabær. Nýjum skólum ætti að geta orðið styrkur að þeim
skólum, sem fyrir eru, og gömlu skólunum yrði ekki síður styrkur í nýjum skólum.
Þá er bókasafn staðarins, Amtsbókasafnið, að fá stórbætt húsakynni, og má vænta
þess, að það eflist mjög í framtíðinni, en það er ein forsenda allrar mennta starfsemi.
Þá er og á Akureyri byggðasafn, góður vísir að náttúrugripasafni og minningasöfn
fleiri en eitt. Allt styrkir þetta hinn almenna menningargrunn. Er mikils um vert,
að hér sé fram haldið, því að í framtíðinni hlýtur að rísa háskóli á Akureyri, þó
að það verði ekki um sinn. En bezti undirbúningur undir slíka stofnun er einmitt
sá, að skólamenning Akureyrar og fræðiiðkanir í sambandi við hana dafni og
eflist. I : J

Þórarinn Björnsson.

Til allsherjarnefndar sameinaðs Alþingis, Reykjavík.

Fylgiskjal IV.

GAGNFRÆDASKÓLINN Á AKUREYRI
Akureyri, 24. marz 1965.

Hæstvirt allsherjarnefnd sameinaðs Alþingis, Reykjavík.

Vegna tilmæla hæstvirtrar allsherjarnefndar sameinaðs Alþingis leyfi ég mér
að taka fram eftirfarandi:

Ég hef mikla ástæðu til að fagna því, að þingsályktunartillaga um stofnun ýmissa
sérskóla á Akureyri og eflingu Akureyrar sem skólabæjar skuli hafa komið fram.
Mæli ég þar bæði sem borgari Akureyrarbæjar og skólastjóri gagnfræðaskólans á
Akureyri.

Ekki er að efa, að bæjarfélagið í heild og hið næsta umhverfi muni njóta mikils
góðs af fjölgun og eflingu skóla hér, bæði menningarlega og efnahagslega, enda þegar
fengin hin ágætasta reynsla af menntaskólanum á Akureyri. Fjölgun og staðsetning
ýmissa annarra ríkisskóla og stofnana mun og eiga drjúgan þátt í eflingu byggðar
og fjölgun fólks hér í bæ, næsta nágrenni og jafnvel fjórðungnum öllum til mót-
vægis þeim þjóðhagslega óhagkvæma fólksstraumi. sem undanfarna áratugi hefur
legið til Reykjavíkur og byggðarlaganna við Faxaflóa sunnanverðan.

Fjölgun sérgreinaskóla og annarra ríkisstofnana á Akureyri mun auka á menn-
ingarlega reisn bæjarins, héraðs og fjórðungs. Fjöldi vel menntaðra kennara mun
hingað flytjast, og fer ekki hjá því, að umhverfið njóti góðs af þekkingu þeirra, bæði
beint og óbeint. Nemendur, sem sækja munu skólana, staðfestast að meira eða minna
leyti á skólasvæðinu að námi loknu og stuðla með störfum sinum að vexti menn-
ingar- og atvinnulífs hér um slóðir.

Ekki orkar tvímælis, að námsfólk héðan úr bænum og mörgum nærliggjandi
héruðum á hægra um vik að leita sér fræðslu og menntunar i stofnanir hér nyrðra
heldur en sækja hana til fjarlægari landshluta, t. d. Reykjavikur og nágrennis hennar.

Vegna þeirrar mannfjölgunar hér í bæ, sem stafa mun af aðflutningi starfsliðs
og nemenda (að vísu árstíðabundinnar að nokkru leyti), verður svo þörf margs
konar þjónustustarfsemi, sem sigla mun í kjölfarið og treysta enn frekar lifsafkomu
fólksins og fjölbreytni í atvinnuháttum.
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Allt það, sem að framan er talið, ætti að öllu samanlögðu að draga úr hinum
hlutfallslega miklu fólksflutningum suður og vestur á bóginn og viðhalda og jafnvel
auka við fólksfjöldahlutfall hér nyrðra, en íbúafjöldi landsbyggðarinnar hefur á
undanförnum áratugum fremur dregizt saman, ef miðlið er við mannfjölgun þjóðar-
innar i heild. Öll jákvæð ráð til að stuðla að byggðajafnvægi tel ég horfa til heilla,
og samþykkt og framkvæmd þessarar þingsályktunar virðist mér eitt slíkt ráð.

Fullkomin þörf er nú þegar fyrir ýmsa sérskóla hér norðanlands, sem þá yrðu
bezt staðsettir hér á Akureyri, að minni hyggju. Sú þörf mun án efa fara vaxandi,
eftir þvi sem tímar líða.

Hér starfar nú undirbúningsdeild tækniskóla og hefur starfað hartnær tvö ár
með mikilli prýði, og þyrfti að stefna að því, að hér rísi fullkominn tækniskóli, sem
brautskráði tæknifræðinga.

Iðnskólann, sem nú á við hin hraklegustu húsnæðisskilyrði að búa, væri hugs-
anlegt að gera að fjórðungsskóla eða ríkisskóla, þar sem til hans leita iðnnemar utan
Akureyrar í hraðvaxandi mæli. Vaxandi og fjölþættari iðnfræðsla er fullkomin nauð-
syn þróun hins gróskumikla iðnaðar á Akureyri, en hann hefur löngu fært sönnur
á ágæti sitt i mörgum greinum.

Verzlunarskóli þyrfti að komast upp hér sem fyrst, annaðhvort sem framhalds-
deild við gagnfræðaskólann eða sem sérstök stofnun. Bæði samvinnufélög, önnur
verzlunarfélög og einkafyrirtæki eru í þörf fyrir sérmenntað fólk í verzlunarfræð-
um, en sérþekkingu á þeim er hvergi að fá í skóla á Norður- og Austurlandi, ef frá
er talin bókhalds- og vélritunarkennsla í gagnfræðaskólum.

Vel mætti hugsa sér, að Húsmæðrakennaraskóli íslands yrði fluttur til Akur-
eyrar, enda skilst mér, að hann búi nú við húsnæði, sem stjórn hans telji miður
hagkvæmt og varla til langrar frambúðar.

Mjög er nú til umræðu stofnun garðyrkjuskóla á Akureyri, og er erfitt að hugsa
sér betri staðsetningu hans sakir hagstæðra veður- og jarðvegsskilyrða hér og
gröínnar ræktunarhefðar og reynslu í bæ og héraði, - ekki sizt ef hingað fengist
heitt jarðvatn við borunarframkvæmdir þær, sem nú standa yfir.

Enn fleiri tegundir skóla mætti hugsa sér að stofna hér, svo sem vélskóla. sjó-
mannaskóla, tónlistarskóla, sem að vísu hefur starfað við þröngan kost um 20 ára
skeið, myndlistarskóla og e. t. v. fleiri.

Einnig væri æskilegt, að mínum dómi, að hér yrði komið upp rannsóknar- og
til~aunastofnunum af ýmsu tagi og þá helzt í þágu atvinnuveganna, svo sem til
jarðvegs-, fiski- og byggingarefnarannsókna, svo og almennri efnarannsóknarstofu.
Einnig væri fengur að því að efla þau söfn, sem fyrir eru i bænum, og þá ekki sízt
Amtsbókasafnið.

Frá sjónarmiði þeirra skóla, sem fyrir eru í bænum, og þá vitaskuld helzt þess,
sem mér stendur næstur, er fjölbreytni í fræðslustarfi og margar og margvíslegar
skólastofnanir hér á Akureyri mjög mikilsvert takmark. Hef ég þá aðallega i huga
betri nýtingu kennslukrafta og auðveldari útvegun stundakennara i ýmsum grein-
um til hinna almennu skóla jafnt sem hinna. Það er einnig sennilegt, að auðveldara
verði en ella að útvega hæfa og vel menritaða fastakennara hingað að gagnfræða-
skólanum, þegar komið verður enn meira orð á Akureyrarbæ sem skólabæ og
menningarsetur en nú er, og vil ég þó sízt vanmeta það, sem þegar er orðið.

Kynni hins almenna nemanda af þessum sérskólum auðvelduðu honum val
ævistarfs, sem hann hefði yndi af og áhuga á, og yrðu honum hvatning til að búa
sig sem bezt undir framtíðarstörfin, sjálfum sér til heilla og þjóðarheildinni til hags.

Samstarf og gagnkvæm kynni milli skólanna ykju á víðsýni nemendanna og
skilning á ýmsum starfsgreinum og viðfangsefnum, sem annars lægju utan við
persónulegt áhugasvið hvers einstaks, - drægju úr fordómum og stéttaríg og efldu
enn frekar almenna menntun.

þvi miður sé ég mér ekki fært að mæla með þvi, að nýr háskóli verði reistur
á Akureyri "í náinni framtíð". Tel ég bresta nær öll skilyrði til þess, auk þess sem
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ég er þeirrar skoðunar, að skynsamlegra sé að efla Háskóla Íslands meir en orðið
er, gera hann fjölbreyttari, sérstaklega í raunvísindagreinum, og bæta og auka við
húsakost hans, kennslu og námsaðstöðu, rannsóknarstofur og bókasafn. Ég tel Ís-
lendinga ekki hafa bolmagn til að halda uppi tveimur háskólum í landinu, svo að
vel sé, meðan mannfjöldi hefur ekki vaxið til mikilla muna frá því, sem nú er, og
stúdentafjöldi eftir því. Á það má benda, að við flesta erlenda háskóla skipta
stúdentar þúsundum og sums staðar tugþúsundum, meðan fjöldi stúdenta við Há-
skóla Íslands nær ekki einu þúsundi. Með því er vitaskuld ekki sagt, að hann sé
lélegur skóli, öðru nær, en þjóðin þarf að leggja við hann meiri rækt en hingað
til og a. m. k. ekki hugsa til að efna til annars háskóla í landinu, meðan H. í. nýtur
ekki þeirrar aðstöðu, sem hann þarfnast.

Hins vegar virðist mér vel koma til greina, að hér á Akureyri verði haldið uppi
einhverjum háskóladeildum og akademískri kennslu á takmörkuðum sviðum, ef það
þætti henta, og þá sem hluta af Háskóla Islands og undir stjórn og eftirliti hans.

Einnig mætti hugsa sér, að einhverjar þær stofnanir, sem að framan greinir,
geti á löngum eða skömmum tíma þróazt upp í það að veita enn meiri sérfræði-
menntun á sínum sviðum, t. d. í tæknilegum efnum (verði "teknólógisk institút").

En ég fæ ekki séð, að skynsamlegur grundvöllur sé fyrir nýjan háskóla á Akur-
eyri í náinni framtíð, hvað sem síðar verður.

Að öllu samanlögðu fagna ég því, að þingsályktunartillaga þessi er fram
komin, og vona, að hún nái samþykki Alþingis og verði landsbyggðinni allri og þá
ekki sízt Norðlendingafjórðungi og Akureyri til heilla og f'remdar.

Virðingarfyllst,

Sverrir Pálsson.
Fylgiskjal V.

LANDSSAMBAND FRAMHALDSSKÚLAKENNARA
Reykjavík, 6. apríl 1965.

Háttvirt allsherjarnefnd Alþingis.

Stjórn Landssambands framhaldsskólakennara hefur kynnt sér þingsályktunar-
tillögu og greinargerð nr. 53, sem sambandinu var send til umsagnar.

Stjórnin er fylgjandi því, að athuganir þær og áætlanir, sem um getur i tillög-
unni, verði látnar fara fram.

Stjórnin telur þó, að fullnýta beri þær menntastofnanir, sem fyrir eru, áður en
horfið verður að því að stofns et ja nýjar annars staðar.

Svars við bréfi yðar var óskað fyrir 20. marz s.L, en þar sem það barst for-
manni L. S. F. K. ekki í hendur fyrr en 23. þess mánaðar, var ekki unnt að svara
því fyrir umbeðinn tíma.

Virðingarfyllst.

F. h. stjórnar L. S. F. K.
Ólafur H. Einarsson, formaður. Jónas Eysteinsson, ritari.
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