
Nd. 574. Frumvarp til laga [275. mál]
um tímabundið átak í uppbyggingu dagvistarheimila fyrir börn.

Flm.: Sigríður Lillý Baldursdóttir, Kristín Einarsdóttir,
Kristín Halldórsdóttir, Málmfríður Sigurðardóttir.

1. gr.
Markmið laga þessara er að bæta verulega og með skjótum hætti úr skorti á dagvistar-

rými fyrir börn um allt land.
2. gr.

Stofnaður skal byggingarsjóður dagvistarheimila fyrir börn. Stjórn sjóðsins skal skipuð
þremur mönnum, einum frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga, einum frá menntamálaráðu-
neytinu og einum frá Fóstrufélagi Íslands.

3. gr.
Byggingarsjóður dagvistarheimila fyrir börn skal vera í vörslu Sambands íslenskra

sveitarfélaga og fjár til hans skal aflað sem hér segir:
a. Sveitarstjórnir skulu leggja 0,11 % álag í fimm ár á aðstöðugjaldsstofn sem renna skal að
fullu í sjóðinn. Einnig skal skattstjórinn í Reykjavík leggja 0,11 % álag í fimm ár á
aðstöðugjaldsstofn þeirra félaga sem greiða landsútsvar og skal það einnig renna að
fullu í sjóðinn.

b. Á móti framlagi því sem getið er í a-lið skal greiða úr ríkissjóði jafnháa upphæð í sjóðinn
eigi síðar en þremur mánuðum eftir að álagning aðstöðugjalda og álags samkvæmt
þessari grein liggur fyrir.

4. gr.
Sveitarstjórnir skulu sækja formlega um framlag úr byggingarsjóði dagvistarheimila

fyrir börn til stjórnar sjóðsins. Í umsókninni skal koma fram gerð og stærð fyrirhugaðs
dagvistarheimilis, fyrir hvaða aldurshóp það á að vera, hvort reisa eða kaupa á dagheimili,
leikskóla, skóladagheimili eða annað, mat sveitarstjórnar á þörf fyrir slíkt dagvistarheimili
og annað það sem nauðsynlegt er til að stjórnin geti tekið afstöðu til úthlutunar.

5. gr.
Úr byggingarsjóði dagvistarheimila skal úthluta tveimur þriðju hlutum áætlaðs kostnað-

ar við uppbyggingu dagvistarheimilis. Miða skal við að úthlutun komi til greiðslu í samræmi
við verkstöðu á hverjum tíma samkvæmt nánari ákvæðum í reglugerð.

6. gr.
Telji stjórn sjóðsins að ekki sé gætt hagkvæmni í hönnun og byggingu dagvistarheimilis

er henni heimilt að hafna umsókn eða skerða hana.

7. gr.
Verði umsóknir um úthlutanir úr byggingarsjóði dagvistarheimila fleiri en sjóðurinn

getur veitt skal stjórn sjóðsins láta þau sveitarfélög, sem verst eru sett, ganga fyrir.

8. gr.
Menntamálaráðherra setur í reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd laga þessara.

9. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi og koma til framkvæmda við álagningu aðstöðugjalda 1988

vegna tekna og gjalda árið 1987.
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Greinargerð.
Allir eru sammála um það þegar að er spurt að börnin séu það dýrmætasta sem þjóðin

á. En börn þurfa umönnun. Sú þróun hefur verið í gerð fjölskyldu og umhverfis barna á
síðustu árum að örvun og eðlileg viðfangsefni, sem geta veitt börnunum aukna þjálfun,
aukið sjálfstraust þeirra og ábyrgðarkennd, hafa minnkað verulega. Samvistir þeirra við
fullorðið fólk í starfi og leik fara síminnkandi. Borgarsamfélag og litlar, sundraðar
fjölskyldur krefjast annarra uppeldislausna sem m.a. eru fólgnar í góðu uppeldisstarfi inni á
dagvistarheimili. Dagvistarheimili eru ekki geymslustaðir heldur nauðsynlegur þáttur í
uppeldi barna á okkar tímum og stuðningur við fjölskylduna. Það er skylda samfélagsins að
annast eins vel um börnin og kostur er og löngu orðið tímabært að sameiginlegt fé lands-
manna fari til uppbyggingar dagvistarheimila í landinu þannig að sómi sé að. Slæmur aðbún-
aður barna nú kemur niður á okkur öllum í framtíðinni.

Atvinnuþátttaka foreldra hefur aldrei verið meiri hér á landi og hún fer vaxandi. Um
80% kvenna og ríflega 90% karla, sem eiga börn á forskóla- og skólaaldri, vinna meira en %
úr ársverki. Atvinnuþátttaka kvenna hefur farið stöðugt vaxandi og engin ástæða er til að
ætla að sú þróun snúist við. Konur eru sífellt að afla sér aukinnar menntunar og hafa með
atvinnuþátttöku sinni aflað sér mikillar reynslu sem hvorki samfélagið né þær mega láta vera
að nýta sem best. .

Á meðan atvinnurekendur og þjóðarbúið njóta góðs af vinnuafli foreldranna er börnum
þeirra víða búin ófullnægjandi aðstaða. Það hlýtur að vera hagsmunamál atvinnurekenda að
fá í bráð og lengd sem flesta hæfa starfsmenn, og að foreldrar geti verið með hugann allan
við vinnuna á meðan börnum þeirra er vel komið fyrir í öruggri umönnun. Það er því eðlilegt
að atvinnurekendur séu kallaðir til þátttöku í uppbyggingu dagvistarþjónustunnar.

Við gerð kjarasamninga ASÍ í október 1980 greip ríkisstjórnin inn í til að liðka fyrir
samningum og lofaði að taka til höndum við uppbyggingu dagvistarheimila og fullnægja þörf
fyrir dagvistarþjónustu á næstu 10 árum. Nefnd, sem menntamálaráðherra skipaði til að
gera áætlun um uppbyggingu dagvistarheimila samkvæmt þessu samkomulagi, lauk störfum
30. apríl 1982. Nefndin byggði álit sitt á tveimur mismunandi forsendum fyrir dagvistarrými.

3-12 mánaða .
1árs .
2-5 ára .
6--9ára .

Forsenda 1
10%
25%
65%
8%

Forsenda 2
22%
50%
80%
17%

Skipting dagvistarforma var einnig reiknuð með tveimur forsendum:

Dagheimili, lengur en 5 stundir .
Leikskólar, 5 stundir .

Forsenda A
30%
70%

Forsenda B
45%
55%

Útreikningar vegna 0-5 ára aldurshóps voru annars vegar gerðir samkvæmt forsendum
1 og A, hins vegar samkvæmt 2 og B og gefa því áætluð ystu mörk þarfarinnar. Fyrir börn á
aldrinum 6--9 ára var þörfin reiknuð samkvæmt forsendu 1 og forsendu 2.

Áætlað var að ríkið þyrfti að greiða 50 milljónir króna í 10 ár miðað við byggingarvísi-
tölu 909 stig til að uppfylla þörf samkvæmt forsendum 2 og B. Hins vegar var talið að árlegt
framlag ríkisins í tíu ár samkvæmt forsendum 1 og A þyrfti að vera 30 milljónir króna við
sömu vísitölu. Á vísitölu í febrúar 1988 samsvara þessar tölur 280 milljónum króna og 168

2



milljónum króna. Heildarframlag ríkisins til uppbyggingar dagvistarþjónustu hefði því þurft
að vera á bilinu 1680 milljónir króna til 2800 milljónir króna. Ástæða er til þess að ætla að
forsendur 2 og B falli betur að þörfinni eins og hún hefur þróast sl. ár. því eru þær lagðar hér
til grundvallar.

Framlag ríkisins til byggingar dagvistarheimila á árunum 1980-1987 voru samkvæmt
tölum frá Fjárlaga- og hagsýslustofnun talið í milljónum króna:

Verðlag Byggingar- Verðlag fjár-
Ár ársins vísitala laga 1988
1980 .......... 5500 10.60 59410
1981 .......... 10 724 16.06 76457
1982 .......... 14100 25.17 64142
1983 .......... 26994 42.70 72 384
1984 .......... 31640 51.67 70114
1985 .......... 34901 68.27 58535
1986 .......... 38060 85.03 51 251
1987 .......... 43195 100.06 49429
1988 .......... 114.50

501 722

Tölur frá 1980--1986 eru samkvæmt ríkisreikningi. Tölur fyrir 1987 eru samkvæmt fjárlögum.

Þannig vantar 2300 milljónir króna upp á að ríkið sé búið að greiða það sem til stóð.
Sveitarfélögunum var ætlað að greiða jafnháa upphæð en samkvæmt upplýsingum frá

menntamálaráðuneytinu skuldar ríkið sveitarfélögunum miðað við byggingarvísitölu í
febrúar 1988 samtals 207 milljónir króna.
Í heild vantar því 4393 milljónir króna upp á að til uppbyggingar dagvistarheimila hafi

verið varið því sem lagt var til í áliti nefndar þeirrar sem menntamálaráðherra skipaði 1980
til að gera tíu ára áætlun um uppbyggingu dagvistarþjónustu í landinu.

Með þessu frumvarpi eru lagðar til eftirfarandi breytingar frá því fyrirkomulagi sem
viðgengist hefur við fjármögnun bygginga dagvistarheimila: Þátttaka atvinnurekenda í
kostnaði við uppbyggingu dagvistarheimila og stofnun byggingarsjóðs dagvistarheimila fyrir
börn sem gert er ráð fyrir að atvinnurekendur og ríkissjóður myndi sameiginlega með
jafnháum framlögum. Gert er ráð fyrir að sjóðurinn myndist á fimm árum. Í hann geti síðan
sveitarfélög sótt um tvo þriðju hluta kostnaðar við byggingu dagvistarheimilis. Sveitarfélög
gætu fengið greitt úr byggingarsjóðnum eftir því sem verkinu miðaði en gera má ráð fyrir að
það hvetji sveitarfélögin til þess að hefjast handa og þannig væri hægt að bæta verulega og
með skjótum hætti úr þeim mikla skorti sem er á dagvistarrými fyrir börn hér á landi.

Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins.
Um 1. gr.

Greinin þarfnast ekki skýringa.
Um 2. gr.

Í greininni er gert ráð fyrir að stofnaður verði einn sjóður fyrir allt landið sem einungis
skuli notaður til uppbyggingar dagvistarheimila í landinu.

Einnig kveður greinin á um með hvaða hætti stjórn sjóðsins skuli skipuð. Ástæða þykir
til að sveitarfélögin og ríkið hafi sinn fulltrúann hvort vegna aðildar þeirra að sjóðnum.
Einnig þykir eðlilegt að í stjórninni sé fóstra enda hefur hún þekkingu á því hvaða kröfur
gott dagvistarheimili þarf að uppfylla.
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Um 3. gr.
Í greininni segir m.a. með hvaða hætti skuli afla sjóðnum fjár. Áætlað er að til

uppbyggingar dagvistarheimila á landinu vanti 4393 milljónir króna ef miðað er við
byggingarvísitölu í febrúar 1988. Gert er ráð fyrir að í byggingarsjóð dagvistarheimila fyrir
börn safnist tveir þriðju hlutar þessa fjár á fimm árum.

Helmings þeirrar fjárhæðar, eða 1465 milljóna króna, 293 milljóna króna á ári, verði
aflað skv. a-lið greinarinnar með álagi á aðstöðugjaldsstofn þeirra einstaklinga og lögaðila
sem greiða aðstöðugjald og á aðstöðugjaldsstofn hjá þeim félögum sem greiða landsútsvör.
Samanlagður stofn þessi var við álagningu aðstöðugjalda og landsútsvars í júlí 1987 u.þ.b.
260 milljarðar króna miðað við byggingarvísitölu í febrúar 1988. því er gert ráð fyrir 0,11%
álagi á stofninn.

B-liður greinarinnar þarfnast ekki skýringa.

Um 4. gr.
Í greininni kemur m.a. fram að byggingarsjóði dagvistarheimila fyrir börn er ekki

einungis ætlað að veita fé til nýbygginga dagvistarheimila fyrir börn heldur einnig til kaupa á
eldra húsnæði og nauðsynlegra breytinga á því.

Um 5. gr.
Gert er ráð fyrir að sveitarfélögin beri þriðjung kostnaðar við uppbyggingu dagvistar-

heimila hvort sem um nýbyggingu eða kaup á eldra húsnæði er að ræða, sbr. samt
skerðingarákvæði 6. gr.

Um 6. gr.
Úthlutun úr byggingarsjóði dagvistarheimila fyrir börn skal miðast við eðlilegan

kostnað hverju sinni, enda séu kröfur um fullnægjandi aðbúnað uppfylltar. Ef fyrirhugað
dagvistarheimili uppfyllir ekki þau skilyrði sem stjórn sjóðsins þykir eðlilegt að setja er
stjórninni heimilt að hafna umsókn.

Um 7. gr.
Þegar réttur sveitarfélags til úthlutunar er metinn skal miða við fjölda barna á þau

dagvistarrými sem fyrir eru. Það sveitarfélag, þar sem flest börn eru um hvert dagvistarrými,
skal að öllu jöfnu ganga fyrir við úthlutun úr sjóðnum.

Um 8. gr.
Í reglugerðinni skal m.a. vera ákvæði um meðferð sjóðsins, ávöxtun hans og hvar hann

skuli geymdur.
Um 9. gr.

Greinin þarfnast ekki skýringar.
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