
Ed. 1159. Nefndarálit
um frv. till. um vernd barna og ungmenna.

Frá I meiri hl. allsherjarnefndar.

Frv. þetta, sem upphaflega var flutt af fyrrverandi ríkisstjórn, var á ný borið
fram í háttv. neðri deild, þegar áliðið var orðið þings, og náði þar samþykki með
nokkrum breytingum. Frv. fjallar um eitt hið viðkvæmasta vandamál og er mikill
bálkur, þ. e. 60 greinar. Þessu mikla máli og erfiða til úrlausnar fylgdu svo til engar
skýringar, þegar því seint á þinginu var vísað til allsherjarnefndar. Svo sem frv. nú
liggur fyrir, þá er ógerlegt nema með mjög mikilli vinnu að átta sig á, í hverju eru
fólgnar breytingar frv. á gildandi löggjöf, og a. m. le ákaflega erfitt að sjá, hvaðan
hvert nýmæli frv. er komið og hver rök eru fyrir þeim. Nefndarmenn hafa þó at-
hugað frv. eftir föngum og rætt það allrækilega. A fund nefndarinnar hafa komið
fulltrúar nokkurra áhugamanna um þessi efni hér Í bæ, og bentu þeir á annmarka,
sem þeir töldu vera á frv. Þá hefur hæstv. menntamálaráðherra einnig átt tal við
nefndina og óskað eftir, að frv. yrði samþ. óbreytt.

Að athuguðu máli telur meiri hl. nefndarinnar þó, að ekki sé tímabært að af-
greiða frv. Svo sem þegar er sagt, þá er mjög erfitt að átta sig á efni frv. En auk þess
sýnist undirbúningi málsins vera mjög ábótavant. Það hefur þannig komið í ljós, að
fræðslumálastjóri landsins hefur aldrei í embættisnafni haft þetta mikilsvarðandi
mál til athugunar eða umsagnar. Virðist þó sem barna- og unglingaskólar ættu að
vera öruggasta barnavernd in, og þess vegna hæpið, að máli sem þessu sé ráðið til
lykta án samráðs við yfirmann skólanna. Þá hafa og á síðustu stundu komið tillögur
til breytinga á einu viðkvæmasta og þýðingarmesta atriði frv. frá þeim mönnum,
sem helzt er þó vitnað til, að athugað hafi fn'. Að svo vöxnu máli telur meiri hl.
nefndarinnar, að málið þurfi rækilegri undirbúnings og skýringa. Leggur hann því
til, að frv. verði afgreitt með svo hljóðandi

RÖKSTUDDm DAGSKRA:
Deildin væntir þess. að ríkisstjórnin undirbúi rækilega fyrir næsta þing frv. til

laga um vernd barna og ungmenna og hafi i því efni m. a. samráð við fræðslumála-
stjóra og milliþinganefnd í skólamálum. Telur deildin því ekki tímabært að afgreiða
frv. þetta nú og tekur fyri!' næsta mál ú dagskrá.
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