
sþ. 493. Nefndarálit [32. mál]
um till. til þál. um rannsókn á atvinnuráðningu íslenzkra menntamanna erlendis.

Frá minni hl. allsherjarnefndar.

Nefndin hefur athugað tillöguna og leitað um hana umsagnar. 1 nefndinni
var í þessu sambandi einkum rætt um skýrslu þá, er henni barst með bréfi, dags.
19. febr. s.l., frá Bandalagi háskólamanna um skoðanakönnun, sem B. H. hefur
gengizt fyrir um "orsakir til búsetu íslenzkra háskólamanna erlendis". En skýrsla
þessi hafði þau áhrif á meiri hl. n., að hann taldi ekki ástæðu til að mæla með
samþykkt tillögunnar.

Minni hl. er á annarri skoðun. Hann telur skoðanakönnun B. H. að vísu mjög
athyglisverða, það sem hún nær, en eigi að síður þörf á að halda áfram slikri
athugun og gera hana víðtækari en hún hefur verið til þessa.

Spurningar frá B. H. voru sendar 216 háskólamönnum erlendis í september
1966. Í skýrslunni segir, að sú tala sé "engan veginn tæmandi um fjölda þeirra
háskólamanna, sem búsettir eru erlendis", og að enn vanti svör frá 43% af þeim
216, sem spurðir voru, þrátt fyrir "ítrekun" snemma á árinu 1967. Skoðanakönnun
þessi nær aðeins til "háskólamanna", en ekki annarra íslenzkra "menntamanna"
erlendis, t. d. tæknifræði nema eða tæknifræðinga, enda mælir Tæknifræðinga-
félagið með tillögunni á þskj. 32. Samt er, eins og fyrr var sagt, mikill fróðleikur i
skýrslu B. H., sem að gagni mætti koma við framhaldsrannsókn og víðtækari
rannsókn. Er hluti (upphaf) þeirrar skýrslu prentaður sem fskj. með nál. þessu.

Minni hl. n. leggur til, að till. á þskj. 32 verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGU:
Í stað orðanna "hvort mikil" komi: nánar en þegar hefur verið gert, hversu.
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BANDALAG HÁSKÓLAMANNA
Desember 1967.

Skoðanakönnun um orsakir til búsetu íslenzkra háskólamanna erlendis.
(Upphaf'.)

I. Inngangur.

Sumarið 1966 lagði þáverandi formaður Bandalags háskólamanna, Sveinn
Björnsson verkfr., þá tillögu fram á stjórnarfundi hjá Bandalaginu, að það kæmi
á fót og ynni að skoðanakönnun meðal íslenzkra háskólamanna, sem búsettir eru
erlendis, til að leita orsakanna til búsetu þeirra utan Íslands. Tillagan var sam-
þykkt og þegar hafizt handa um að hrinda skoðanakönnuninni í framkvæmd, en
framkvæmdastjóri Bandalagsins, Ólafur S. Valdimarsson, hefur haft öflun gagna
og úrvinnslu þeirra með höndum.



Veruleg vinna lá í samningu spurningaeyðublaðs. enda, svo að vitað sé, engin
hliðstæð könnun verið gerð hér á landi áður, sem hægt væri að styðjast við. Upp-
lýsingar um íslenzka háskólamenn, sem búsettir eru erlendis, voru að mestu leyti
fengnar frá aðildarfélögum BHM, en heimilisfanga þeirra var þó ekki ætíð unnt að
afla. Auk þess munu allmargir háskólamenn vera búsettir erlendis, sem Banda-
lagið hefur engar upplýsingar um. Er því tala þeirra, sem bréf voru send til, en þeir
voru 216, engan veginn tæmandi um fjölda þeirra íslenzku háskólamanna, sem
búsettir eru erlendis. ÞÓ má gera ráð fyrir, að upplýsingar hafi fengizt um all-
flesta íslenzka lækna og verkfræðinga, enda haldin sérstök skrá yfir þá hjá Lækna-
félagi Íslands og Verkfræðingafélagi Islands. Ekki er heldur ástæða til að ætla, að
verulega marga náttúrufræðinga hafi vantað á skrána.

Spurningaeyðublöð voru send út í septembermánuði 1966. Svör bárust heldur
dræmt, og var því send ítrekun um svar snemma á þessu ári. Bar hún nokkurn
árangur, og fengust svör samtals frá rúmlega 57% þeirra, sem leitað var til. Spurn-
ingaeyðublaðið og bréfin fylgja þessari skýrslu sem fylgiskjöl I-III, svo og bráða-
birgðaskýrsla, sem gefin var um könnunina í nóvember 1966 (fskj. IV).

Niðurstöður könnunarinnar, sem birtar eru hér á eftir, ættu að gefa nokkra
hugmynd um orsakir til þess, að Íslendingar, sem stundað hafa langt og dýrt nám,
setjast að erlendis að námi loknu og stunda þar störf, svo að árum skiptir og
stundum ævilangt. Könnunin á að geta gefið nokkra hugmynd um meðallengd
þessarar dvalar og líkurnar á því, að menn flytjist til Islands aftur.

Rannsókn sem þessi er að því leyti ófullnægjandi, að upplýsingar vantar frá
tæpum helmingi þeirra, sem skrifað var til, og litið verður vitað um ástæðu til þess,
að þeir svara ekki. Rökstuddur grunur er þó til þess að ætla, að tiltölulega fáir
þessara háskólamanna eigi eftir að starfa á Íslandi. Þannig leiddi samanburður
við Verkfræðingatal i ljós, að af þeim 29 verkfræðingum, sem ekkert svar fékkst
frá, vantaði upplýsingar um 8 í Verkfræðingatalið sjálft, 5 hafa verið búsettir lengur
en-áratug erlendis og 9 lengur en 5 ár. Það eru því aðeins 7 verkfræðingar af
þessum 29, sem dvalið hafa tiltölulega fá ár erlendis.

Bandalag háskólamanna vonar, að skoðanakönnunin geri menn nokkru fróðari
en ella um orsakir til búsetu íslenzkra háskólamanna erlendis, og þá fyrst og fremst
þeirra þriggja. stétta, sem íslendingar mega sízt við, að flytjist úr landi.

II. Heildaryfirlit.
Á 1. töflu er þeim 216 mönnum, sem bréf var sent til, skipt eftir starfsgreinum

og helztu löndum, sem þeir eru búsettir í.
Rúmlega helmingur þeirra, sem bréf var sent til, eru læknar, langflestir búsettir

í Svíþjóð og Bandaríkjunum. Af þessum hópi svöruðu 63 bréfi Bandalagsins eða
tæplega 56%. Næststærsta starfsgreinin er verkfræðingar, en af þeim 65, sem bréf
var sent til, svöruðu 33 eða rétt um helmingur. Flestir verkfræðinganna eru búsettir
í Bandaríkjunum, en þessi stétt er þó miklu dreifðari um heiminn en læknarnir.
Tiltölulega dreifðastir eru þó náttúrufræðingarnir, en þeir 18. sem skrifað var til,
búa samtals í 10 þjóðlöndum. Undirtektir þeirra voru einstaklega góðar, þar sem
15 af 18 svöruðu bréfi BHM, eða rúmlega 83%. Aðrir háskólamenn, sem bréf var
sent til, voru kennarar í íslenzkum fræðum, 10 alls, 4 hagfræðingar og ýmsir
kennarar, 6 talsins. Um háskólamenn í öðrum stéttum voru ekki nægar upplýsingar,
til að unnt væri að senda þeim bréf.

Sé litið á heildarfjölda þeirra háskólamanna, sem bréf var sent til, kemur í
ljós, að rúmur þriðjungur þeirra er búsettur í Bandaríkjunum, tæpur þriðjungur
í Svíþjóð og loks þriðjungur í öðrum löndum, þar af flestir í Danmörku. . ..



1. tafla. Fjöldi spurðra, skipt á starfsgreinar og lönd, og fjöldi svara.
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Læknar .............. 113 38 12 50 13 63 55.8 4
Verkfræðingar ....... 65 29 15 7 14 33 50.8 3
Náttúrufræðingar ..... 18 4 1 4 9 15 83.3
Kennarar í ísl. fræðum 10 2 3 2 3 5 50.0
Hagfræðingar ........ 4 2 1 1 4 100.0
Ýmsir kennarar ....... 6 2 1 3 4 66.7

Samtals 216 77 31 65 43 124 57.4 7


