
sþ. 674. Nefndarálit [126. mál]
um till. til þál. um endurskoðun skólalöggjafarinnar.

Frá minni hl. fjárveitinganefndar.

Fjárveitinganefnd hefur rætt tillögu þessa á nokkrum fundum og sent hana til
umsagnar ýmsum aðilum, sem svarað hafa, en þeir eru: fræðslumálastjóri, fjármála-
eftirlitsmaður skóla, forstöðumenn menntaskólanna, Samband ísl. barnakennara,
Landssamband framhaldsskólakennara.

Fjárveitinganefnd varð ekki sammála um afgreiðslu málsins. Leggur meiri
hlutinn til, að málinu verði vísað til ríkisstjórnarinnar, en við, sem skipum minni
hlutann og stöndum að þessu nefndaráliti, leggjum til, að tillagan verði samþykkt
óbreytt.

Þeir aðilar, sem nefndin leitaði álits hjá, taka allir undir nauðsyn þess, að skóla-
kerfið sé rannsakað gaumgæfilega, og sumir mæla ákveðið með samþykkt tillög-
unnar, eins og hún liggur fyrir. Ekki verður séð, að neinn grundvallarskoðanamunur
sé milli tillögumanna og umsagnaraðila. Rauði þráðurinn i umsögnum þeim, sem
borizt hafa, er sá, að samræmd athugun á skólakerfinu þurfi að fara fram. Fræðslu-
málastjóri segir málið í athugun af sinni hálfu, enda efast undirritaður minni hluti
ekki um, að fræðsluyfirvöldin fylgjast vel með framkvæmd fræðslulaganna á hverj-
um tíma og leitast öðrum fremur við að gera sér grein fyrir ástandi og horfum i
fræðslumálum. Við endurskoðun fræðslulöggjafarinnar ber að sjálfsögðu að notfæra
sér reynslu og þekkingu þeirra, sem vinna að framkvæmd hennar hverju sinni, ekki
sízt þeirra, sem eiga langan starfsferil að baki. En þó að undirritaður minní hl. beri
fullt traust til embættismanna fræðslumálastjórnarinnar, þá er það skoðun okkar,
að Alþingi eigi að hafa forgöngu um endurskoðun skólalöggjafarinnar og kjósa
sjálft nefnd manna til þess að framkvæma þá endurskoðun, að sjálfsögðu í sam-
starfi við fræðsluyfirvöldin og aðra, sem hlut eiga að máli.

Upplýst hefur verið, að menntamálaráðherra hafi skipað nefnd til þess að
endurskoða menntaskólastigið, og hefur sú nefnd nú starfað í tvö ár. Segir Kristinn
Ármannsson rektor menntaskólans í Reykjavik, formaður nefndarinnar, að i ljós
hafi komið, að nauðsynlegt sé að "hafa samstarf með hinum skólastígunum". Undir-
rituðum minni hluta fjárveitinganefndar virðist þetta benda eindregið i þá átt, að
rétt sé að kjósa eina nefnd, sem hafi með höndum heildarendurskoðun fræðslukerf-
isins og skólalöggjafarinnar með þeim hætti, sem tillagan gerir ráð fyrir.

Við leggjum því til, að tillagan verði samþykkt óbreytt.

Alþingi, 5. maí 1965.
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