
sþ. 263. Nefndarálit [42. mál]
um till. til þál. um heimild fyrir ríkisstjórnina til að greiða farkennurum jöfn laun.

Frá meiri hl. fjárveitinganefndar.

Nefndin hefur tekið tillöguna til meðferðar og sent hana til umsagnar fræðslu-
málastjóra og stjórn Sambands ísl. barnakennara. Eru báðir þessir aðilar tillögunni
meðmæltir, en fræðslumálastjóri leggur til, að farkennarar án kennararéttinda fái
því aðeins full laun, að þeir hafi gegnt starfi í tvö ár eða lengur. Meiri hlutinn hefur
komið sér saman um að leggja til, að ákvæði tillögunnar gildi um þá, er starfað hafa
í þrjú ár. Kostar það ríkissjóð um 80 þús. kr. á ári, en útgjaldaaukning samkv. tillög-
unni eins og hún var fram borin hefði orðið um 180 þús. kr.

Meiri hl. nefndarinnar leggur því til, að tillagan verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGU:
Aftan við tillgr. bætist: enda hafi þeir stundað kennslu i 3 ár eða lengur.

Alþingi, 25. jan. 1950.

Guðm. í. Guðmundsson,
fundaskr.
Halldór Ásgrímsson.

Gísli Guðmundsson,
frsm.

Helgi Jónasson.

Ásmundur Sigurðsson.

Jónas G. Rafnar.

Fylgiskjal I.

FRÆÐSLUMÁLASTJÓRINN
Reykjavík, 5. janúar 1950.

Vegna tillögu til þingsályktunar á yfirstandandi Alþingi um heimild fyrir ríkis-
stjórnina til að greiða farkennurum jöfn laun, sem háttvirt fjárveitinganefnd sendi
hingað til umsagnar, skal tekið fram:

1. Áður en launalögin frá 1945 komu til framkvæmda, voru farkennarar lægst
launaðir allra kennara. Höfðu þeir allir sömu laun, hvort sem þeir höfðu kenn-
araréttindi eða ekki.

2. Launamálanefndin mun hafa komizt að þeirri niðurstöðu, að ekki væri sann-
gjarnt, að þeir kennarar, sem hefðu kostað sig 3-4 ár og lokið námi úr kennara-
skóla, hefðu ekki sömu laun fyrir sama tíma, hvort sem þeir kenndu i föstum
skóla eða farskóla. Hins vegar mun hafa verið talið, að réttindalausir menn
mundu ekki hafa farkennslu að aðalstarfi - enda ekki ráðnir nema frá ári
til árs -- og þeir hefðu ekki lagt í kostnað við sérnám til kennslustarfa, svo að
ekki væri ósanngjarnt að ætla þeim nokkru lægri laun en hinum, sem réttindi
höfðu. Þá þótti það og trúlegt, að þeir réttindalausir farkennarar, sem vel reynd-
ust og hug hefðu á að gera kennslu að atvinnu, mundu sjá sér líka fjárhagslegan
hag í þVÍað fara í kennaraskóla og öðlast hvort tveggja í senn: faglega menntun
og hærri laun.

3. Síðustu 2 árin hefur reynzt erfitt að fá farkennara. Það er undantekning, ef
kennaraprófsfólk fer í farkennslu, enda full þörf fyrir það í fasta skóla. Einnig
hefur réttindalaust fólk - svo sem gagnfræðingar, héraðsskólafólk o. þ. u. 1. -
verið fremur tregt til farkennslu. Ekki hafa réttindalausir kennarar, svo telj-
andi sé, talið sig eiga kröfu á sömu launum og þeir, sem hafa margra ára sér-
nám, en hins vegar hafa þeir sagt, að farkennaralaunin (%) væru svo lág sam-
anborið við laun fyrir önnur störf, að vart væri gerandi að gerast farkennari.
Mun t. d. verkamannakaup töluvert hærra og vetrarmannskaup svipað.



4. Síðustu árin hefur orðið að ráða fólk í fastar kennarastöður, þótt eigi hafi það
haft kennarapróf, og fær það þá sömu laun og fólk, sem hefur kennarapróf. Rétt
er og það, sem um getur í greinargerðinni, að í framhaldsskólum fá allir kenn-
arar sömu laun - miðað við starfstíma.
Eftir atvikum get ég fallizt á, að sanngjarnt sé, að þeir réttindalausir kennarar,

sem kennt hafa - eða kenna - með góðum árangri a. m. k. 2 ár og hafa um það
vottorð frá hlutaðeigandi náms stjóra og skólanefnd, fái sömu laun og kennarar með
réttindum.

Ég hef leitað umsagnar stjórnar Sambands íslenzkra barnakennara um málið,
og fylgir hún hér með.

Helgi Elíasson.

Til fjárveitinganefndar Alþingis.

I<'y 19iskjal II.

SAMBAND íSLENZKRA BARNAKENNARA
Reykjavík, 4. janúar 1950.

Með tilvísun til bréfs fjárveitinganefndar sameinaðs Alþingis, dags. 15. des. s. 1.,
viljum vér taka þetta fram:

Stjórn Sambands ísl. barnakennara telur rétt, að Iarkennurum, sem um getur í
tillögu til þingsályktunar nr. 57, séu greidd full farkennaralaun. En stjórnin vill
benda á, að þessir menn hafa ekki rétt til að vera í S. 1. B. og lögum samkvæmt er
ekki heimilt að skipa þá í stöður.

Virðingarfyllst.

F. h. Sambands ísl. barnakennara
Ingimar Jóhannsson, Guðm. I. Guðjónsson,

form. ritari.

Til fjárveitinganefndar sameinaðs Alþingis, Reykjavík.


