
Nd. 428. Nefndarálit
iim frv. til I. um breyt. á 1. nr. 7ó 28. nóv. 1919, um skipun barnakennara  og laun 
þeirra.

F rá  meiri h lu ta  m enntam álanefndar.

Nefndin hefur athugað frv. þetta. Meiri h lu tinn  (ÁA, PHann, BjB) vill mæla með 
frv. með nokkrum  breytingum. GSv vildi ekki taka  þátt í afgreiðslu niálsins með 
meiri hl., en ÞBr var fjarstaddur.

Skólastjórum barnaskóla i bæjum, heimavistarskólum og fa rkennurum  er í lög- 
um um skipun barnakennara  og laun þeirra  áskilið húsnæði án endurgjalds. Nefndin 
telur ákvæði frv. um  það, að forstöðumenn fastra  heímangönguskóla u tan  kaup- 
staða njóti einnig þessara fríðinda, sanngjarnt og telur breytingar í þá átt aðeins 
til samræmingar og aukins réttlætis. Enn frem ur m unu  kennarar  fas tra  skóla u tan  
kaupstaða vera tiltölulega iægst launaðir allra kennara. N. mælir þvi einnig með 
þeirri launasamræmingu, sem frv. gerir ráð fvrir. Þ rá t t  fy r ir  þau fríðindi skóla- 
stjóra í bæjum að fá frít t  húsnæði eru dæmi til þess, að húsnæði sé ófáanlegt. Svo 
getur farið, að þeir einir, sem eiga íbúðarhús sjálfir, geti tekið að sér skólastjóra- 
starfið, en n. te lur þá aðstöðu eina ekki fullnægjandi grundvöll fyr ir  ábyrgðarmiklu 
starfi. Með 3. breytingartill. vill n. tryggja, að skólastjórabústaður sé til i skólahúsinu 
eða annars staðar og þar með fullnægt því ákvæði laga nr. 75 1919, uin skipun barna- 
kennara og laun þeirra, að skólastjóri fái frítt húsnæði.

í framsögu verður gerð grein fy r ir  kostnaði, sem af saniþykkt frv. þessa leiðir, 
enn frem ur hve marga kennara  það snertir  o. fl„ sem máli skiptir.

N. leggur því til, að frv. verði samþ. með eftirfarandi

BREYTINGUM.
1. Við frvgr. Tölul. 1. falli burt.
2. 2. tölul. verður 1. tölul. og orðist svo:

d-liður 9. gr. laganna orðist svo:
Forstöðum enn barnaskóla u tan  kaupstaða  1600 k r„  auk  ókeypis bústaðar 

eða jafngild i þess í peningum, og k en n a ra r  við þá skóla 1600 kr.
3. Á eftir kem u r  nýr (2.) tölul., svo h ljóðandi:

Aftan við 9. gr. laganna bætist:
Hafi skóli ekki ráð  á íbúð fyr ir  skólastjóra  í skólanum  eða u tan  hans, er 

h lutaðeigandi bæ jar- eða hreppsfélagi skylt, ef þess er óskað, að annas t  um, 
að skólastjóri fái v iðunandi ibúð.

Alþingi, 15. maí 1942.

Bjarni Bjarnason, Ásgeir Ásgeirsson. Pálmi Hannesson.
form., frsm.


