
sþ. 345. Nefndarálit [28. mál]
um till. til þál. um sumarheimili kaupstaðabarna i sveit.

Frá minni hl. allsherjarnefndar.

Þessi þáltill. var einnig flutt á siðasta þingi, en varð þá eigi útrædd. Alls-
herjarnefnd hefur rætt tillöguna á nokkrum fundum, en ekki orðið sammála um
afgreiðslu hennar. Meiri hlutinn (MB, PS, AJ, SI) leggur til, að tillögunni verði
visað til ríkisstjórnarinnar, en undirritaðir vilja, að hún verði samþykkt óbreytt.

Nokkur svör bárust frá þeim aðilum, sem tillöguna fengu til umsagnar.
Svari fræðslustjórans í Reykjavík fylgdi skýrsla um sumardvalir barna úr Reykja-
vik sumarið 1965, en tölur fyrir 1966 liggja ekki fyrir enn þá. Af skýrslu þessari
kemur fram, að starfsemi þeirra félagssamtaka, sem að þessum málum vinna,
hefur verið sem hér segir:
1. Mæðrastyrksnefnd að Hlaðgerðarkoti, 2604 dvalardagar.
2. Rauði kross Islands:

a) að Laugarási, 10080 dvalardagar.
b) að Efri-Brú, 3360 dvalardagar.

3. Vorboðinn að Rauðhólum, 4440 dvalardagar.
4. Sjómannadagsráð að Laugalandi, 3990 dvalardagar.



5. íþróttafélag kvenna að Skálafelli, 903 dvalardagar.
6. Knattspyrnufélag Reykjavíkur að Skálafelli, 1008 dvalardagar.
7. Kvenskátaskólinn að Úlfljótsvatni, 1960 dvalardagar.
8. St. Jósefsspítali að Riftúni, 1386 dvalardagar.
9. Stórstúka Islands að Jaðri, 2926 dvalardagar.

10. Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra að Reykjadal, 3000 dvalardagar.
11. Kristilegt félag ungra kvenna að Vindáshlið, 4807 dvalardagar.
12. Kristilegt félag ungra manna i Vatnaskógi, 5212 dvalardagar.
13. Þjóðkirkjan að Kleppjárnsreykjum, 3122 dvalardagar.

Alls höfðu samkvæmt þessu 13 félagssamtök sumardvalír fyrir börn, aðallega
úr Reykjavík, 2683 börn dvöldust á vegum þessara aðila i 54224 dvalardaga,

Auk þessara dvalarheimila voru starfræktar sumarbúðir að Holti i Önundar-
firði fyrir börn af Vestfjörðum og við Vestmannsvatn i Suður-þingeyjarsýslu
fyrir börn af Norðurlandi. Á hvorum stað voru 4 flokkar og dvalardagar samtals
5580. Til viðbótar dvöldust á allmörgum sveitaheimilum rúmlega 300 börn úr
Reykjavik i 22000 dvalardaga, að þvi er fræðslustj6rinn telur.

Þá er rétt að geta þess, að nú hefur verið ákveðið að koma á fót sumarnám-
skeiðum fyrir 12 ára börn hér i Reykjavík. Hér er um að ræða árangur af starfi
nefndar, sem skipuð var s. 1. sumar af hálfu Reykjavikurborgar til þess að sjá
fyrir heppilegu sumarstarfi fyrir þá aldursflokka unglinga, sem ekki komast i
vinnuskóla þann, sem rekinn er af borginni. Er i ráði að hafa bækistöðvar fyrir
þessa starfsemi i þrem skólum, og skulu þar haldin tvö námskeið á Umabilinu
frá 20. júní til 20. ágúst, sem hvort um sig standi í fjórar vikur. Verkefni nám-
skeiðanna verði íþróttir og leikir, föndur, umferðarkennsla, kennsla í hjálp í við-
lögum o. fl.

Við, sem undirritum þetta nefndarálit, teljum alveg vafalaust, að mikið vantar
á, að þörf kaupstaðarbarna á þessum vettvangi sé fullnægt. Við viljum fyllilega
viðurkenna það merka starf, sem ýmis félagssamtök hafa haldið uppi og að nokkru er
rakið hér að framan, svo og þá viðleitni til úrbóta, sem einstök sveitarfélög hafa
sýnt. En við teljum, að samstilltari átaka sé þörf og að forusta rikisvaldsins þurfi
hér til að koma. Sérstaklega teljum við nauðsynlegt, að þess sé gætt eftir föngum,
að á sumarheimilum þessum hafi börnin viðfangsefni, er geti orðið þeim að sem
mestum andlegum og líkamlegum þroska, þ. á m. ræktunarstörf, gæzla húsdýra
og umgengni við þau, eins og segir i 2. mgr. þáltill.

Áðurnefndri umsögn fræðslustjórans í Reykjavik lýkur á þessa leið: "Á s. I.
ári var reynt að kanna, hve mörgum umsóknum var ekki hægt að sinna af hálfu
þeirra aðila, er Reykjavíkurborg styrkir. Erfiðlega gekk að ana þessara upplýs-
inga, og liggja til þess margar orsakir. Þess vegna er vart hægt að gera sér glögga
grein fyrir, hve mikil þörfin er á auknum sumardvölum hér í borg og þá einnig
i öðrum þéttbýlishverfum landsins og þvi eðlilegt, að þessi mál séu sett i athugun,
hvernig svo sem það verður gert."

Það er skoðun okkar undirritaðra, að sú athugun, sem hér þarf fram að fara,
verði bezt framkvæmd á þann hátt, sem tillagan gerir ráð fyrir.

Leggjum við til, að tillagan verði samþykkt óbreytt.

Einar Agústsson,
frsm.

Alþingi, 13. marz 1967.

Gisli Guðmundsson. Ragnar Arnalds.


