
sþ. 376. Nefndarálit [71. mál]
um till. til þál., um sumardvalarheimili fyrir kaupstaðarbörn.

Frá minni hl. allsherjarnefndar.

Nefndin sendi till. til umsagnar barnaverndarráði Íslands, fræðslumálastjóra,
horgarstjórn Reykjavíkur og bæjarstjórnum í þrem fjölmennustu kaupstöðum lands-
ins. Umsagnir bárust nefndinni frá öllum þessum aðilum nema bæjarstjórn Reykja-
víkur. Voru þær jákvæðar og eru prentaðar sem fskj. með nál. þessu.

Skortur á möguleikum foreldra eða annarra forsjármanna til að koma börnum
i sumardvöl í sveit er vaxandi vandamál í kaupstöðum og kauptúnum landsins og
þó ekki sízt í Reykjavík. Börnum, sem þurfa að komast í sveit, fjölgar stöðugt, en
sveitaheimilum fækkar, og geta þeirra til að taka á móti aðkomubörnum i annríki
sumarsins, er takmörkunum háð. Vegna vélvæðingarinn ar eru verkefni þar við hæfi



harna minni en þau áður voru. Flestir lllunu sammála um, að sumardvöl þétthýlis-
harna í sveit sé til þess fallin að styrkja heilsu þeirra og yfirleitt æskileg af upp-
eldisástæðum. enda hafa börn, sem komin eru vel ii legg, yfirleitt löngun til að
njóta sumarsins á þennan hátt. Nú í seinni tíð hafa ýmiss konar félög innt af hendi
þakkarvert hjálparstarf á þessu sviði, og bæjarfélög hafa nokkuð lagt hér hönd að
verki. En betur má, ef duga skal, enda hér um svo víðtækt verkefni að ræða, að
eðlilegt má telja, að þjóðfélagið hafi nú um það nokkra forustu, að kannaðir verði
til hlítar þeir möguleikar, sem fyrir hendi kunna að vera eða geta orðið til að leysa
sumardvalarmál barnanna, og þá auðvitað í samráði við hlutaðeigandi aðila.

Minni hl. n. mælir með því, að till. verði samþ., en leggur fram brtt. á sér-
stöku þskj.

Alþingi, 3. marz 1970.

Gísli Guðmundsson,
frsm.

Jónas Árnason. Vilhjálmur Hjálmarsson.

Fylgiskjal L

BARNAVERNDARRÁÐ ÍSLANDS
Reykjavík, 18. des. 1969.

Barnaverndarráði íslands hefur borizt bréf háttvírtrar allsherjarnefndar sam-
einaðs Alþingis, dags. 5. þ. m., ásamt tillögu til þingsályktunar um sumardvalar-
heimili fyrir kaupstaðarbörn. fluttri af alþingismönnunum Einari Ágústssyni, Sigur-
vin Einarssyni og Ingvari Gíslasyni.

Barnaverndarráð hefur athugað tillöguna og greinargerð þá, er henni fylgdi,
og telur hana athyglisverða og næsta sennilegt, að ríkið komi upp slíkum sumar-
dvalarheimilum eitt sér eða í samráði og samstarfi við tilgreinda aðila, áður en
langt líður. .

Barnaverndarráð telur einnig æskilegt, að val manna í undirbúningsnefnd verði
miðað við starfsreynslu að undanförnu í málefni því, er tillagan fjallar um.

Reykjavík, 18. des. 1969.

Sveinbjörn Jónsson.

I'il allsherjarnefndar Alþingis.

Fylgiskjal II.

FRÆÐSLUMÁLAST JÓRINN
Reykjavík, 6. janúar 1970.

Með tilvísun til bréfs yðar, dags. 5. desember síðastliðinn, þar sem þér óskið
umsagnar um meðfylgjandi þingsályktunartillögu um sumardvalarheimili fyrir
kaupstaðarbörn. skal eftirfarandi tekið fram:

Undanfarin ár hafa ýmis félög og samtök starfrækt sumardvalar heimili fyrir
börn, og hafa flestir heimavistarbarnaskólar verið leigðir yfir sumartímann i þvi
skyni. Ekki er annað vitað en að samstarf viðkomandi félagssamtaka og skóla-
yfirvalda um leigu húsnæðisins hafi verið árekstralaust.

Óþarft er að fjölyrða um þau hollu áhrif, sem börn, er njóta sumardvalar í sveit,
verða fyrir, og væri æskilegt, að sem flest kaupstaðarhörn fengju notið þeirra áhrifa.
Að vísu geta hópar barna í heimavistarskólum ekki fengið hliðstæða reynslu og
rá börn á sveitaheimili, sem fá að einhverju leyti að vera þátttakendur í daglegum



störfum heimilisins, en hlutfall íbúafjölda í sveit og þéttbýli svo og vélvæðing á
sveita heimilum útilokar að mestu leyti þann hátt, sem áður var í sambandi við
sumardvalir kaupstaðarbarna í sveit.

Ég er meðmæltur því, að gerð verði athugun sú, er felst í nefndri þingsálykt-
unartillögu.

Helgi Elíasson.

Til allsherjarnefndar sameinaðs Alþingis.

Fylgiskjal III.

BÆJARSTJÓRINN í KÓPAVOGI
Kópavogi, 18. des. H169.

Á fundi bæjarráðs Kópavogskaupstaðar 16. þ. m. var lagt fram erindi yðar dags.
5. des. 1969, þar sem beiðzt er umsagnar um till. til þál. um sumardvalarheimili fyrir
kaupstaðarbörn.

Bæjarráð mælir með tillögunni.

Með vinsemd og virðingu,

Hjálmar Ólafsson.

Til allsherjarnefndar sameinaðs Alþingis,
Alþingishúsinu, Reykjavík.

Fylgiskjal IV.

AKUREYRARBÆR, BÆJARSTJÓRI

Bæjarstjórn hefur á fundi sínum
bæjarráðs, dags. 18. desember s.l.:

"Mælt með þlt. um sumardvalarheimili fyrir kaupstaðarbörn.

Akureyri, 23. des. 1969.
gær samþykkt eftirfarandi úr gerðabók

Lagt var fram bréf, dags. 5. desember s.l., frá allsherjarnefnd sameinaðs Al-
þingis, þar sem leitað er umsagnar bæjarstjórnar um tillögu til þingsályktunar um
sumardvalar heimili fyrir kaupstaðarbörn.

Bæjarráð leggur til, að bæjarstjórn mæli með samþykkt þingsályktunartillög-
unnar."

Þetta tilkynnist yður hér með.

Bæjarstjórinn, Akureyri,

Bjarni Einarsson.

Allsherjarnefnd sameinaðs Alþingis,
Alþingi, Reykjavik.



Fylgiskjal V.

HAFNARF JARÐARKAUPSTAÐUR, BÆJARRITARI
Hafnarfirði, 17. des. 1969.

A fundi bæjarráðs Hafnarfjarðar 11. þ. lll. val' lagt fram bréf yðar, dags. 5.
þ. m., ásamt þingsályktunartillögu um sumardvalarheimili fyrir kaupstaðarbörn.

Bæjarráð f. h. bæjarstjórnar lýsti því yfir, að það sé hlynnt því, að nefnd sú,
sem um getur í tillögunni, verði skipuð.

Þetta tilkynni st yður hér með.

Virðingarfyllst,

Guðbjörn Olafsson.

Allsherjarnefnd sameinaðs Alþingis,
Alþingishúsinu, Reykjavík.


