
Ed. 358. Frumvarp til laga [150. mál]
um greiðslu kostnaðar við skóla, sem reknir eru sameiginlega af ríki og sveitar-
félögum.

(Lagt fyrir Alþingi á 74. löggjafarþingi 1954-1955.)

I. KAFLI
Stofnkostnaður.

1. gr.
Menntamálaráðuneytið ákveður fræðsluhérað og skólahverfi barnafræðslu og

gagnfræðastigs, að fengnum tillögum fræðslumálastjóra, námsstjóra og hlutaðeig-
andi fræðsluráðs eða skólanefndar.

Ráðuneytið ákveður, að fengnum tillögum fyrrgreindra aðila, hvort stofna og
reka skuli heimangöngu eða heimavistarskóla i hverju skólahverfi fyrir sig.

Heimangönguskólar skulu vera þar, sem þvi verður viðkomið, en heimavistar-
skólar að öðrum kosti.

2. gr.
Hlutaðeigandi sveitarfélög leggja til á sinn kostnað lóðir og lendur til barna-

skóla, gagnfræðastigsskóla og húsmæðraskóla, eftir því sem þörf krefur, svo sem
undir skólahús, íþróttahús, sundlaugar, leikvelli, bústaði skólastjóra, kennara og
starfsmanna, svo og undir önnur þau mannvirki, sem skólanum eru nauðsynleg.

Ríkisframlög til skóla eru bundin þeim skilyrðum, að menntamálaráðuneytið
hafi samþykkt skólastaðinn, að skólalóðin sé eign skólahverfisins eða afnotaréttur
hennar tryggður með óuppsegjanlegum leigusamningi og að fullnaðarteikningar
mannvirkjanna og nákvæm kostnaðaráætlun hafi hlotið samþykki menntamála-
ráðuneytisins og húsameistara ríkisins.

Alþingi ákveður hverju sinni, til hvaða skólaframkvæmda stofnkostnaðarfram-
lög eru veitt, og er ekki heimilt að hefja framkvæmdir, fyrr en fyrsta fjárveiting er
fyrir hendi. Nú hefur Alþingi samþykkt slíka fjárveitingu, og ákveður það þá einnig,
hvernig greiðslu framlaga skuli háttað framvegis. En skylt er ríkissjóði þó að hafa
lokið greiðslu framlaga til hverrar framkvæmdar, miðað við upphaflega kostnaðar-
áætlun, innan 5 ára frá því, er fyrsta framlag var innt af hendi. Síðastnefnt ákvæði
tekur þó aðeins til framlaga, sem ákveðin eru, eftir að lög þessi taka gildi.

Ef hafnar eru framkvæmdir, án þess að framantöldum skilyrðum sé fullnægt,
er stofnkostnaður ríkissjóði óviðkomandi.

3. gr.
Ríkissjóður greiðir helming stofnkostnaðar við heimangönguskóla barna-

fræðslustigs og gagnfræðastigs. Skólastjórabústaði við heimangönguskóla barna-
fræðslustigs greiðir ríkissjóður þó að þremur fjórðu hlutum. '

Stofnkostnað heimavistarskóla barnafræðslustigs og gagnfræðastigs svo og hús-
mæðraskóla greiðir ríkissjóður að þremur fjórðu hlutum.

Hinn hluta stofnkostnaðar greiða hlutaðeigandi sveitarfélög. Ef tvö eða fleiri
sveitarfélög - eða hlutar úr þeim - standa að sama skóla, þá skulu þau, ef ekki
verður samkomulag um annað, greiða sinn hluta stofnkostnaðar í réttu hlutfalli við
samanlagðan tekju- og eignarskatt íbúanna eftir meðaltali 5 síðustu ára.
Í heimavistarskólum barnafræðslustigs og gagnfræðastigs. svo og húsmæðraskóla.

teljast íbúðir skólastjóra, kennara, nemenda og starfsfólks til skólahúsnæðis og
byggingarkostnaður þeirra til stofnkostnaðar. Hverjum heimangönguskóla barna-
fræðslustigs skal fylgja íbúð skólastjóra. Heimavistarskólum barnafræðslu stigs skal
einnig fylgja íbúð skólastjóra svo og íbúðir kennara og annars nauðsynlegs starfs-



fólks. Ef bú er rekið í sambandi við gagnfræðastigsskóla, skal bújörð ásamt nauð-
synlegum húsum til búskapar teljast til stofnkostnaðar.

Fullnaðargreiðsla á framlagi ríkisins er bundin því skilyrði, að mannvirkin séu
tekin út af trúnaðarmanni ríkisins. Skal þess gætt við úttektina og þegar úrskurð-
aðir eru stofnkostnaðarreikningar, að ekki séu samþykktar lélegar byggingar né
heldur íburður eða annar kostnaður fram yfir það, sem ráð er gert fyrir í áætlunum
þeim, sem staðfestar hafa verið.

4. gr.
Þar sem svo hagar til við barnaskóla og gagnfræðastigsskóla, að akstur nem-

enda til og frá skólastað getur komið i stað heimavista eða stuðlar að því að sam-
eina skólahverfi eða fámenna skóla, að dómi menntamálaráðherra að fengnum til-
lögum fræðslumálastjóra, fjármálaeftirlitsmanns skólanna, náms stjóra og hlutað-
eigandi skólanefnda eða fræðsluráða, skal greiða framlag úr ríkissjóði til kaupa á
skólabifreið, er nemi þremur fjórðu hlutum kostnaðarverðs. Fjárveiting og greiðsla
á framlagi ríkissjóðs í þessu skyni er háð sömu skilyrðum og reglum sem til ann-
ars stofnkostnaðar sbr. 3. mgr. 2. gr.

II. KAFLI
Rekstrarkostnaður.

5. gr.
Fastir kennarar við barnaskóla, gagnfræðastigsskóla og húsmæðraskóla eru

starfsmenn ríkisins og taka laun samkvæmt launalögum.

6. gr.
Tölu fastra kennara við barnaskóla skal miða við það, að 40 börn komi á hvern

kennara, sem kennir fulla kennslu í 9 mánuði, en 5 börnum færra fyrir hvern mánuð,
er hann kennir skemur. Í skólum með færri en 150 nemendum skal þó ætla nokkru
færri börn á kennara eftir reglum, er menntamálaráðuneytið setur. Sérkennurum í
sundi og handavinnu skal ætla sem næst helmingi færri börn en öðrum kennurum.

7. gr.
Við skóla gagnfræðastigsins skal miða tölu fastra kennara 1) við árlegan

starfstíma skóla, 2) við nemendafjölda og 3) við það, hversu verknám er mikið,
eftír reglum þeim, sem hér greinir:
a. Í bóknámsskóla, er starfar í 9 mánuði og hefur 90 nemendur eða fleiri, komi 30

nemendur á hvern kennara. Ef nemendafjöldi er milli 60 og 90, komi 28 nem-
endur á kennara, og 26, sé nemendafjöldi minni.

b. Í skóla, er starfar í 9 mánuði og verknám er 1;4 og allt að % hluta námsefnis og
nemendur eru 90 eða fleiri, komi 28 nemendur á hvern kennara. Ef nemendur
eru milli 60 og 90, komi 26 nemendur á kennara, og 24, sé nemendafjöldi minni.

c. Í skóla, er starfar í 9 mánuði og verknám er 71l og allt að fu hlutum námsefnis
og nemendur eru 90 eða fleiri, komi 26 nemendur á hvern kennara. Ef nemendur
eru milli 60 og 90, komi 24 nemendur á kennara, og 22, sé nemendafjöldi minni.

d. Í skóla, er starfar í 9 mánuði og verknám er 0/12 og allt að lh námsefnis og nem-
endur eru 90 eða fleiri, komi 24 nemendur á hvern kennara. Ef nemendur eru
milli 60 og 90, komi 22 nemendur á kennara, og 20, sé nemendafjöldi minni.

e. Í verknámsskóla. er starfar í 9 mánuði og hefur 90 nemendur eða fleiri, komi 15
nemendur á hvern kennara. Ef nemendafjöldi er milli 60 og 90, komi 14 nem-
endur á kennara, og sé nemendafjöldi minni en 60, komi 13 nemendur á kennara.
Nú starfar skóli samkvæmt a-d-liðum skemur en 9 mánuði, og skal þá ætla 2

nemendum færra á hvern kennara fyrir hvern heilan mánuð, sem skóli starfar
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skemur, allt niður í 6 mánuði. Ef um er að ræða skóla samkvæmt e-lið, skal mcð
sama hætti ætla einum nemanda færra á hvern kennara fyrir hvern heilan mánuð,
sem skólinn starfar skemur en 9 mánuði, allt niður í 6 mánuði.

Þegar starfstími skóla er styttri en 6 mánuðir og nemendur færri en greinir í
a-e-liðum, tekur ríkissjóður hlutfallsleg an þátt í kennslukostnaði miðað við nem-
endafjölda og starfstíma annars vegar og fulla nemendatölu á kennara og hámarks-
starfstíma hins vegar.

8. gr.
Í húsmæðraskóla skal miða tölu fastra kennara við: 1) árlegan starfstíma skóla,

2) nemendafjölda og 3) hvort skóli er heimavistarskóli eða heimangönguskóli.
Í heimavistarskólum, er starfa 9 mánuði árlega og hafa 36 nemendur eða fleiri.

komi 12-16 nemendur á hvern kennara. Sé tala nemenda á milli 24 og 36, komi 11--
15 nemendur á kennara, og sé tala nemenda lægri en 24, komi 10--14 nemendur á
kennara.
Í heimangönguskólum, er starfa í 9 mánuði árlega og hafa 36 nemendur eða

fleiri, komi 16-20 nemendur á hvern kennara. Sé nemendafjöldi á milli 24 og ati.
komi 15-19 nemendur á kennara, og séu nemendur færri en 24, komi 14--18 nem-
endur á kennera.

Auk þess skal, starfi skóli skemur en 9 mánuði, ætla 1 nemanda færra á hvern
kennara fyrir hvern mánuð, sem skólinn starfar skemur, allt niður í 7 mánuði.

Húsmæðraskóli verður ekki starfræktur með færri nemendum en 15 í deild.
Ef starfstími skóla er styttri og nemendur færri en að framan segir, má með

sérstöku leyfi menntamálaráðuneytisins starfrækja námsskeið. og tekur þá ríkis-
sjóður hlutfallslega þátt í greiðslu kennslukostnaðar. miðað við nemendatölu og
starfstíma annars vegar og hámarksstarfstíma og fulla nemendatölu hins vegar.

9. gr.
Skólanefnd getur með samþykki menntamálaráðuneytisins, að fengnum tillög-

um fræðslumálastjóra, námsstjóra og fjármálaeftirlitsmanns skólanna ákveðið, að
kennurum séu falin sérstök störf í þágu skólans, þar með talin umsjónarstörf í
heimavistarskólum, gegn því að lögboðnum kennslustundum þeirra sé fækkað sem
því nemur. Skulu störf þessi metin til jafns við kennslustundir af viðkomandi skóla-
stjóra og námsstjóra. eftir því sem reglugerð ákveður. Skal taka tillit til þessara
starfa, þegar reiknaður er út réttur skólanna til kennaralauna. er ríkissjóður greiðir.

10. gr.
Nú eru fastir kennarar við barnaskóla, gagnfræðastigsskóla eða húsmæðraskóla

færri en nemendafjöldinn segir til um, en nemendafjöldi þó minni en svo, að skól-
inn eigi kröfu á kennara til viðbótar, og má þá greiða úr ríkissjóði fyrir stunda-
kennslu í réttu hlutfalli við þann nemendafjölda. sem umfram er, og í suma hlutfalli
sem ríkissjóður greiðir fyrir aðra kennslu. Ef nefnd umframtala nær helmingi þess
nemendafjölda, sem föstum kennara er ætlaður, er menntamálaráðuneytinu heimilt
að setja fastan kennara. Ríkissjóður tekur ekki þátt í greiðslu stundakennslu fram
yfir það, sem hér var talið.

Kostnað af forfallakennslu, þ. e. vegna veikinda forfalla kennara, sbr. lög nr.
38/1954 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, greiðir ríkissjóður vegna þeirra
kennara, er hann launar, í sömu hlutföllum og laun þeirra.

11. gr.
Ríkissjóður greiðir að öllu leyti laun námsstjóra við barnaskóla, gagnfræða-

stigsskóla og húsmæðraskóla og annan kostnað af námseftirlitinu.
Laun fræðslufulltrúans í Reykjavík greiðir ríkissjóður að hálfu og endur-

greiðir kostnað af störfum hans sem náms stjóra að 1;4 hluta.
Laun ráðskonu í heimavistarbarnaskólum greiðir ríkissjóður að öllu leyti.
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12. gr.
Nú er húsnæði tekið á leigu til skólahalds með samþykki menntamálaráðu-

neytisins vegna barnaskóla, gagnfræðastigsskóla eða húsmæðraskóla. og skal þá
húsaleiga greidd af ríkissjóði og sveitarfélögum í sama hlutfalli og stofnkostnaður.
sbr. 3. gr. Sama gildir um kostnað af aukinni kennslu, þegar svo stendur á, að
kennslustofur rúma ekki fullskipaða deild.

13. gr.
Þar sem svo hagar til við barnaskóla og gagnfræða stigs skóla, að akstur nem-

enda til og frá skóla með skólabifreiðum stuðlar að því að sameina smá skólahverfi
eða fámenna skóla eða sparist við það rekstur heimavista sbr. 4. gr., greiðir ríkis-
sjóður % hluta flutningskostnaðar ins. Fargjöld og annan flutningskostnað nem-
enda, ef nauðsynlegur telst að dómi aðila, er um getur í 4. gr., endurgreiðir ríkis-
sjóður að ~ hluta.

Menntamálaráðuneytið setur reglur um leyfi til rekstrar skólabifreiða, nauð-
syn og skipulag flutninga, reikningshald og meðferð bifreiða, sem skólar eiga, og
leigusamninga leigðra skólabifreiða.

14. gr.
Ríkissjóður og sveitarfélög greiða viðhaldskostnað á eignum barnaskóla, gagn-

fræðastigsskóla og húsmæðraskóla í sömu hlutföllum og stofnkostnað, sbr. 3. gr.
Aætla skal viðhaldskostnaðinn og leita samþykkis menntamálaráðuneytisins

um allar viðhaldsframkvæmdir, sem áætlaðar eru samtals yfir kr. 20000.00.
Ef þessum skilyrðum er ekki fullnægt, er viðhaldskostnaður ríkissjóði óvið-

komandi.

15. gr.
Þegar heimavistarskóli gagnfræðastigs eða húsmæðraskóli nýtur ekki jarðhita

til upphitunar, greiðir rfkissjóður % hluta upphitunarkostnaðar.

16. gr.
Sveitarfélög greiða annan kostnað af barnaskólahaldi en þann, sem sérstak-

lega hefur verið talinn, en ríkissjóður endurgreiðir þeim fjórða hluta kostnaðarins.
Annan kostnað af skólahaldi gagnfræðastigsskóla og húsmæðraskóla en þann, sem

sérstaklega hefur verið talinn, greiðir ríkissjóður að hálfu, en sveitarfélög að hálfu.
Til kostnaðar samkvæmt þessari grein telst meðal annars laun starfsfólks,

annars en þess, sem talið er í 5.-11. gr., laun kennara fyrir heimavinnu, kostnaður
af starfi skólanefnda og fræðsluráða, prófkostnaður, ljós, hiti (sbr. þó 15. gr.), ræst-
ing, skrifstofukostnaður, skattar og opinber gjöld, vátryggingargjöld, efni til mat-
reiðslukennslu, heilbrigðiseftirlit og heilsuvernd, kostnaður, sem leiðir af ákvæð-
um 52. gr. laga nr. 34/1946, sérstakur kostnaður, sem nauðsynlegt er að greiða
vegna ákvæða 6. gr. sömu laga, svo og allur annar kostnaður, sem rekstur skóla
hefur í för með sér og nánar verður ákveðinn í reglugerð.

Fullnaðargreiðsla framangreinds kostnaðar úr ríkissjóði er bundin því skil-
yrði,að fram séu komnar fullnægjandi skýrslur um skólahaldið og reikningar úr-
skurðaðir.

17. gr.
Leigutekjur af húsnæði eða öðrum eignum skóla skiptast milli ríkissjóðs og

sveitarfélaga Í sömu hlutföllum og að iljar þessir greiða stofnkostnað, sbr. 3. gr.
Aðrar tekjur, sem til kunna að falla vegna skólahalds, renna að einum fjórða

hluta i ríkissjóð og að þremur fjórðu hlutum til sveitarfélaga, að því er tekur til
barnaskóla, en að hálfu í ríkissjóð og að hálfu til sveitarfélaga, að því er tekur til
gagnfræðastigsskóla og húsmæðraskóla.
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18. gr.
Skólar gagnfræðastigsins og húsmæðraskólar. eru sameign ríkisins og hlutað-

eigandi sveitarfélaga.
Nú er skóli, sem kostaður er sameiginlega af ríki og sveitarfélagi, lagður niður

samkvæmt fyrirmælum eða með samþykki menntamálaráðuneytisins, að fenginni
umsögn fræðslumálastjóra, námsstjóra og viðkomandi skólanefnda eða fræðslu-
ráða, og skulu þá skuldlausar eignir hans skiptast milli aðila í sama hlutfalli og
stofnkostnaður var greiddur.

III. KAFLI
Um reikningshald, endurskoðun og eftirlit.

19. gr.
Hlutaðeigandi sveitarfélög annast fjármál og reikningshald skóla, er um getur

Í lögum þessum, en falið geta þau skólanefnd, skólastjóra eða öðrum að hafa á
hendi reikningshald í umboði sínu. Að því er tekur til gagnfræðastigsskóla og hús-
mæðraskóla. skal val sérstaks reikningshaldara vera háð samþykki menntamála-
ráðuneytis.

Heikningar skólanna skulu endurskoðaðir á sama hátt og reikningar hlutað-
eigandi sveitarfélaga og sýslufélaga, og sendir skulu þeir menntamálaráðuneytinu.

20. gr.
Námsstjórar skulu veita leiðbeiningar um bókhald í skólum, sem umsjón þeirra

lúta, og hafa eftirlit með eignum þeirra, fjárreiðum og reikningsfærslu. Þeir
skulu framkvæma efnislega (kritiska) og tölulega endurskoðun á bókhaldi skól-
anna og ársreikningum. Skal endurskoðun ársreikninga lokið fyrir 1. júlí ár hvert.

21. gr.
Menntamálaráðuneytið felur sérstökum reikningsfróðum og skólaf'róðum manni

að hafa yfirumsjón með eftirlits starfi og endurskoðunarstarfi þessu og eftirlit
með fjárhagslegri framkvæmd laga þessara. Skulu honum afhentir allir ársreikn-
ingar skólanna til eftirlits og úrskurðar um greiðslur úr ríkissjóði. Risi ágreiningur
milli hans og sveitarstjórnar um reikningana eða einstök atriði þeirra, sker mennta-
málaráðuneytið úr.

IV. KAFLI
Ýmis ákvæði.

22. gr.
Menntamálaráðuneytið setur í reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd laga

þessara. Skal þar meðal annars greint, hvað teljast skuli til nauðsynlegs stofn-
kostnaðar, svo sem hús, húsbúnaður. kennsluáhöld o. s. frv., svo og hvað heyrir til
rekstrarkostnaðar, enda sé þá við það miðað, að skólinn búi frá upphafi við þau
skilyrði, sem nauðsynleg eru til þess, að hann geti starfað og náð þeim tilgangi, sem
honum er ákveðinn í lögum. í reglugerðina skal einnig setja ákvæði um bókhald
skóla og reikningsskil.

23. gr.
Með lögum þessum eru eftirfarandi lagaákvæði úr gildi felld:
Lög nr. 34 29. apríl 1946, um fræðslu barna, 12. gr., 13. gr., 15. gr., 19. gr"

síðasti málsliður 21. gr., 22. gr., 24. gr., orðin: "og reikninga" í 2. málslið 32. gr.,
33. gr., síðari málsliður 34. gr., fyrri málsliður 49. gr., 2., 3. og 4. málsliður 51. gr.

Lög nr. 48 7. maí 1946, um gagnfræðanám, 4. gr., síðasti málsliður 48. gr.,
50. gr., 52.-55. gr., fyrsti málsliður fyrri málsgreinar og síðari málsgrein 56. gr.,
57. gr., 61. gr.
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Lög nr. ,19 7. maí 1946, um húsmæðrafræðslu, 2. gr., 6.--9. gr., fyrsti máls-
liður fyrri málsgreinar og síðari málsgrein 11. gr.

24. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.

Arið 1946 voru sett þrenn lög um skóla, sem kostaðir eru sameiginlega af ríki
og sveitarfélögum, þ. e. lög nr. 34 um fræðslu barna, lög nr. 48 um gagnfræðanám
og lög nr. 49 um húsmæðrafræðslu. Lög þessi höfðu í för með sér miklar breyt-
ingar' frá því, sem áður hafði gilt um hlutdeild ríkissjóðs í skólakostnaði.

Við framkvæmd laga þessara it undanförnum árum hefur komið í ljós, að ekki
er nægilegt samræmi að ýmsu leyti milli laganna um kostnað þann, sem á ríkissjóð
er lagður, og að lögin skortir ákvæði um ýmis atriði, sem nauðsynlegt hefur verið
að taka afstöðu til í framkvæmdinni. Hefur af þessum sökum ekki verið unnt að
setja fullkomna reglugerð í sambandi við lögin, með því að ýmislegt, sem þar
þurfti að ákveða um almenna framkvæmd í þessum efnum, hafði ekki næga eða þá
vafasama stoð í lögunum. Eftir að frumvarp að reglugerð hafði verið samið, þótti
ekki verða hjá því komizt að setja ný lagaákvæði, til þess að samræmi næðist um
framkvæmd laganna. Akvæði um fjárhagsatriði, sem ríkissjóð varða, eru á víð og
dreif í þessum þrenn um lögum, og eru mörg þeirra ekki nægilega skýr. Af þessum
sökum þótti rétt, að athuguðu máli, að fella saman í ein lög öll ákvæði áðurnefndra
laga um kostnað ríkissjóðs af skólum þeim, sem lögin taka til, ásamt þeim breyt-
ingum, sem í frumvarpi þessu felast og eru sumar þeirra mjög þýðingarmiklar. eins
og nánar verður gerð grein fyrir. Með því að hafa um þessi efni einn lagabálk vinnst
það, að betri yfirsýn fæst um þessi ákvæði og framkvæmdin verður auðveldari.

Um efni frumvarpsins skal þetta að öðru leyti tekið fram:

Um stofnkostnað.
Grundvallarskilyrði þess, að stofn- og rekstrarkostnaður skóla geti orðið sem

hagfelldastur fyrir ríki og sveitarfélög er skipting landsins í fræðsluhéruð og skóla-
hverfi. Sama máli getur og gegnt um það, hvort stofnaðir eru heimangönguskólar
með eða án skólabifreiðar, þar sem því verður við komið, eða heimavistarskólar.
Sameining fámennra skólahverfa. eins og þau eru nú víða um landið um einn
heimavistarskóla eða heimangönguskóla, þar sem hægt er að koma við skólabif-
reiðum, er mikilvægt atriði, bæði um kostnað og árangur kennslunnar.

Með ákvæðum 1. gr. er ætlazt til þess, að unnið verði markvisst að því að koma
þeirri skipan á skólahverfi, bæði barnafræðslu- og gagnfræðastigsins, að stærð
skóla og deildaskipan verði þannig, að tryggður sé sem hagkvæmaetur rekstur. Til
athugunar kemur að sameina unglingafræðsluna barnafræðslunni, þ. e. að skóla-
skyldan fari öll fram í einum og sama skóla, barnaskólanum, eða í sérstökum ungl-
inga skó Ium í fjölbýlinu, svo sem nú er í Reykjavík í tveimur skólum.

A undanförnum árum hafa ýmsar skólaframkvæmdir haft það í för með sér,
að kröfur á hendur ríkissjóði vegna stofnkostnaðar hafa að meira eða minna leyti
komið eftir á. Hefur því skort yfirlit um fjárþarfir í þessu skyni, kröfur safnazt
saman ár frá ári og mjög verið umdeilt, hvers eðlis þær væru, hvort þær væru eigin-
legar réttar kröfur eða ekki. Úr þessu verður að ráða bót og viðurkenna að fjárveit-
ingarvaldinu sé skylt að standa við þær skuldbindingar, sem lögboðin fræðsla
leggur því á herðar. Með þetta fyrir augum eru sett ákvæðin í 3. mgr. 2. gr. um að
Alþingi ákveði fyrirfram í hverjar skólaframkvæmdir skuli ráðizt, enda sé ríkis-
sjóður ábyrgur fyrir þeim framlögum og greiðslum, sem af þeim stofnframkvæmd-
um leiðir.
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Með ákvæðum fræðslulaganna um hlutdeild ríkissjóðs í stofnkostnaði skóla,
ýmist að helmingi eða þremur fjórðu hlutum, hefur ríkið mikilla hagsmuna að
gæta um það, að allt viðhald eignanna sé í góðu lagi. Kostnaðarsamt hefur það
reynzt, þegar þurft hefur að endurbyggja skóla, vegna ónógs viðhalds árum saman.
Í frumvarpi þessu er gert ráð fyrir því, að hvor aðili, ríki og sveitarfélag, viðhaldi
sinum hluta í eigninni, þ. e. greiði viðhaldskostnað i sama hlutfalli og stofnkostnað.
Sama máli gegnir um greiðslu húsaleigu, ef aðilar geta ekki byggt, eða ef þeim þykir
'hagkvæmara að taka húsnæði á leigu til skólahaldsins í stað þess að byggja.

Ákvæðum frumvarpsins er ætlað að miða að því, að í framtíðinni verði farið
eftir fastri áætlun um allar stofnkostnaðarframkvæmdir í samræmi við þarfir á

hverjum stað og eftir því, sem fé verður veitt til slíkra framkvæmda. Framhald
þeirra skólaframkvæmda, sem þegar er byrjað it og ekki lokið, falla að sjálfsögðu
undir ákvæði 3. mgr. 2. gr. Hitt er svo mál fyrir sig, hvernig lokið verði greiðslu
á þeim kröfum, er þegar hafa safnazt fyrir.
Í frumvarpi þessu er ákveðið að skólar lúti yfirstjórn menntamálaráðuneytis,

enda þótt einstakir skólar geti að sjálfsögðu heyrt undir önnur ráðuneyti eftir þvi,
sem ákveðið er við starfsskiptingu milli ráðuneyta, s. s. nú er um húsmæðraskóla í
sveitum, er heyra undir landbúnaðarráðuneytið.

Um rekstrarkostnað.
Fyrirmælum núgildandi laga um greiðslu rekstrarkostnaðar skóla er þannig

háttað, að hlutdeild ríkissjóðs i hinum ýmsu kostnaðarliðum er meira og minna án
takmarkana. Hefur þetta gert erfiðara fyrir um allt aðhald. Stefna þarf að því m. a.,
að ekki verði stofnað til skólahalds með of fáum nemendum í deildum, og að deilda-
skipting og verkaskipting milli skóla verði sem hagkvæmust. Útþensla fræðslukerf-
isins hefur orðið mikil frá því á árinu 1946, er núverandi fræðslulög tóku gildi,
og kostnaður af lengingu skólaskyldu og stofnun framhaldsskóla hefur að ýmsu
leyti orðið meiri en aðstæður leyfðu. Þá ber og að stefna að auknu samræmi, að því
er varðar hlut einstakra skóla (sveitarfélaga) og kennara.

Að því er snertir kennaralaun og rétt skólanna til fastra kennara, þá ber ríkis-
sjóði samkvæmt ákvæðum laga nr. 34/1946, 48/1946 og 49/1946 að greiða kennara-
launin, en þó með þeim takmörkunum, sein leiðir af tölu nemenda á hvern kennara.
þeim kennslustundafjölda, sem ákveðinn er í námsskrá, og kennsluskyldu kennara.
Um endurgreiðslurétt ríkissjóðs, að þvi er varðar hluta af launum barnakennara,
eru ákvæði í 15. gr.launalaga nr. 60/1945.

Engin breyting er gerð á ákvæðum um rétt barnaskóla til fastra kennara frá
því, sem verið hefur. Er ætlazt til, að um það verði settar nánari reglur í reglugerð,
sbr. 6. og 22. gr. frv.

Að því er tekur til gagnfræðastigsskóla, þá er í 55. gr. laga nr. 48/1946 ákveðið,
að miða skuli tölu fastra kennara við það, að 20-30 nemendur komi á hvern kenn-
ara, eftir því, hve verknám er mikið. Nauðsynlegt er að ákveða þetta nánar, til þess
að samræmi náist milli hinna ýmsu gagnfræðastigsskóla. Þá er og ákveðið í nefndri
55. gr. laga nr. 48/1946, að ríkissjóður greiði styrk til stundakennslu hlutfallslega
fyrir þá nemendur, sem umfram eru þá tölu, sem ætluð er föstum kennurum, en í
framkvæmdinni hefur ríkissjóður verið látinn greiða alla stundakennslu að hálfu.
Ákvæði 7. og 10. gr. frv. miða að því að mynda fastar reglur um þessi efni í sem
fyllstu samræmi við ákvæði 55. gr. laga nr. 48/1946.

Ákvæði frv. um kennara laun úr ríkissjóði eru sniðin í samræmi við ákvæði
núgildandi laga um það efni, en reynt er að tryggja skólum og kennurum sem jafn-
astan rétt hlutfallslega, miðað við árlegan starfstíma og nemendafjölda. Jafnframt
eiga ákvæði frv. að tryggja það, að ekki sé farið út fyrir þau takmörk um hlutdeild
ríkissjóðs í greiðslu kennaralauna sem lögin gera ráð fyrir. Meðal annars eiga
ákvæði frv. að koma því til vegar, að greiðsla kennaralauna úr ríkissjóði, þegar
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um fámenna skóla er að ræða, verði aðeins hlutfallsleg, miðað við nemendafjölda
og starfstima.

Gert er ráð fyrir, enda til þess ætlazt í fræðslulögum, að heimilt sé að fela
kennurum sérstök störf í þágu skólans sem hluta af kennsluskyldu þeirra, og að
við útreikning á rétti heimavistarskóla til fastra kennara sé tekið tillit til þeirra
umsjónarstarfa, sem óhjákvæmilega verður að inna af hendi í þeim skólum.

1 frv. er ákveðið, að greiðsla forfallakennslu verði hin sama af hálfu ríkissjóðs
og greiðsla annarra kennaralauna. Er það í beztu samræmi við ákvæði laga um
réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins.

Um þátttöku ríkissjóðs í flutningskostnaði nemenda til og frá skóla eru ákvæði
í 4. gr. og 13. gr. frv. sbr. 13. gr. og 51. gr. núgildandi laga nr. 34/1946. Þótti rétt að
ákvæði þessi næðu einnig til gagnf'ræðastigsskóla, bæði vegna þess, að skólaskylda
er víðast í 1. og 2. bekk þess skóla stigs og eins vegna hins, að hér getur verið um
mjög hagkvæma lausn að ræða í skipan gagnfræðakennslunnar eigi síður en barna-
fræðslunnar. Flutningur á nemendum til og frá skóla, hefur gefið góða raun í hinum
snjóléttari byggðarlögum, sunnan og suðvestanlands. Hvorttveggja er, að hægt
er á þennan hátt að sameina smá skóla og fámenn skólahverfi, en það tryggir hag-
kvæmari skólarekstur og getur sparað byggingu heimavista, eða jafnvel skóla og
eins hitt, sem ekki er minna um vert, að ekki þarf að taka börnin frá heimilum
þeirra til langdvalar í heimavistarskóla. í fræðslulögunum er gert ráð fyrir að
ríkissjóður greiði laun bifreiðarstjóra skólabifreiðar. Þetta hefur hvergi orðið Í
framkvæmdinni og virðist ekki heppilegt, þar sem hér getur ekki orðið um sam-
feIt starf að ræða. Þetta ákvæði er því fellt niður, en ríkissjóði gert að greiða hærra
hlutfall í kostnaðinum, þegar þetta fyrirkomulag tryggir hagkvæmari stofn- og
rekstrarkostnað.
Í sambandi við framkvæmd 6. gr. laga nr. 84/1946 um skólavist barna, sem hlíta

verða sérstökum ráðstöfunum, og framkvæmd 52. gr. sömu laga um kostnað vegna
skólagöngu barna fátækra foreldra koma til greina ýmsir sérstakir kostnaðarliðir.
Í frv. er gert ráð fyrir, að ríkissjóður taki jafnan þátt í þeim kostnaði sem öðrum
rekstrarkostnaði.

Um reikningshald, endurskoðun og eftirlit.
Með setningu núgildandi fræðslulaga frá 1946 gerðist ríkissjóður hluttakandi

í stofnkostnaði og rekstrarkostnaði skólanna Í ákveðnum hlutföllum. Af þessu
leiðir, að af hálfu ríkissjóðs verður að vera öruggt eftirlit með fjárhagslegri fram-
kvæmd fræðslulaga, sannprófun á réttmæti greiðslukrafna á hendur ríkissjóði og
samskiptum ríkisins og sveitar- og bæjarfélaga í skólamálum. Enn fremur verður
að halda uppi fullnægjandi eftirliti með eignum skólanna, meðferð þeirra og við-
haldi. Þetta eftirlit verður að vera óháð þeim, sem það beinist að, og heyra undir
menntamálaráðuneytið.

Fyrir þremur árum gerði menntamálaráðuneytið þá ráðstöfun að fela sérstök-
um skólafróðum manni eftirlit þetta. Fé til eftirlitsins var veitt á fjárlögum fyrir
1954.

Rekstur barnaskóla og gagnfræðastigsskóla fer saman í um 27 skólum. Vart
er hægt að fullvissa sig um réttmæti kostnaðar vegna annars skólaflokksins. nema
athugaður sé kostnaður hins. Gæti hæglega svo farið, að kostnaður yrði ella tvítal-
inn. Þá er þess einnig að gæta í þessu sambandi, að sé réttur annars skólaflokksins
til fastra kennara ekki sannprófaður. þá er óvíst, að samræmi náist.

Telja má, að námsstjórar hafi betri aðstöðu en aðrir til þess að rannsaka fjár-
reiður skólanna, um leið og þeir heimsækja þá í öðrum erindum. Er ófært kostn-
aðar vegna að senda aðra menn í slóð þeirra til þess að rannsaka fjárreiðurnar.
Rétt þykir, að eftirlit námsstjóranna um fjármál skólanna og álitsgerðir þeirra um
þau efni heyri beint undir menntamálaráðuneytið.

Með frv. þessu er ætl azt til, að auðveldara verði að hafa vald á þessum málum,
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þannig að samskipti ríkis og sveitarfélaga færist i einfaldara og samræmdara
horf en verið hefur, að greiðara verði um allt aðhald og eftirlit og að áætlanir til
fjárlaga um skólakostnað hverju sinni verði reistar á eins traustum forsendum
og við verður komið.

Um einstakar greinar frv. skal þetta tekið fram:

Um 1. gr.
Að efni til svarar þessi grein til ákvæða í 8. og 9. gr. laga nr. 34/1946. Rétt þykir

að láta ákvæðin ná einnig til skóla gagnfræðastigsins, sbr. 4. gr. laga nr. 48/1946,
og kveða fastara að orði en þar er gert, þar sem hér er um að ræða grundvallar-
skilyrði fyrir hagfelldri lausn á stofn- og rekstrarkostnaði skóla.

Um 2. gr.
Í 1. og 2. mgr. eru ákvæði, sem að mestu svara til 12. gr. og 4. málsl. 1. mgr. 13.

gr. laga nr. 34/1946, 49.-52. gr. laga nr. 48/1946 og 6. gr. sbr. 2. gr. laga nr. 49/1946.
Í 3. og 4. mgr. er ákveðið, að Alþingi taki afstöðu til þess, hverjar framkvæmdir
njóti fjárveitingar hverju sinni, svo að slíkt sé jafnan undir vilja fjárveitingar-
valdsins komið. Einnig þykir nauðsynlegt að hafa fyrirmæli um, innan hvaða tíma
framlög skuli greidd.

Um 3. gr.
Akvæði þessarar greinar um stofnkostnað eru tekin úr 1. og 2. mgr. 13. gr.

laga nr. 34/1946, 53. gr. laga nr. 48/1946 og 7. gr. laga nr. 49/1946. Að sumu leyti
eru ákvæðin þó fyllri hér en í hinum tilgreindu lögum. Fjárveitingar og greiðsla
ríkisframlags samkvæmt þessari grein er háð sömu reglum og skilyrðum sem annar
stofnkostnaður, sbr. 2. gr.

Um 4. gr.
Að því er varðar barnafræðslu, er efni þessarar greinar í samræmi við 3. mgr.

13. gr. laga nr. 34/1946. Hins vegar er það nýmæli að láta ákvæðið einnig taka til
skóla gagnfræðastigsins. Þykir sanngirni mæla með þvi, þar sem skólaskylda nær
til 1. og 2. deildar þess skólastigs.

Um 5. gr.
Grein þessi er samhljóða 15. gr. laga nr. 34/1916, 1. málslið 54. gr. laga nr.

48/1946 og 1. málslið 8. gr. laga nr. 49/1946.

Um 6. gr.
Hér er tekið upp efni úr 1. mgr. 24. gr. laga nr. 34/1946, að mestu leyti orðrétt.

Um 7. gr.
Hér eru með hliðsjón af ákvæðum 1. mgr. 55. gr. laga nr. 48/1946 settar reglur

um, hvernig ákveða skuli tölu fastra kennara í gagnfræðastigsskólum, og er þá m. a.
miðað við árlegan starfstíma skóla. Eru reglur þessar ýtarlegri en þær, sem nú gilda.

Um 8. gr.
Akvæði þessarar greinar svara til ákvæða í 1. og 2. mgr. 9. gr. laga nr. 49/1946,

en nánar útfærð. Breyting er í því fólgin, að útreikningur á tölu fastra kennara
skal m. a. miðast við árlegan starfstíma þeirra, og að lágmarkstala nemenda er
ákveðin 15 í deild eða skóla, til þess að heimilt sé að starfrækja þá.

Um 9. gr.
Ákvæði þessarar greinar fjalla um nánari útfærslu á ákvæðum 22. gr. laga

nr. 34/1946, og þykir rétt að láta þau einnig ná til gagnfræðaskóla og húsmæðraskóla.
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Um 10. gr.
ILmgr. eru ákvæði um stundakennslu, sbr. 2. mgr. 24. gr. laga nr. 34/194ti,

2. málslið 54. gr. og 2. mgr. 55. gr. laga nr. 48/1946 og 3. mgr. 9. gr. laga nr. 49/1946.
Samkvæmt fræðslulögum er ekki ljóst, að ríkissjóði beri að greiða neina stunda-
kennslu nema- vegna of fárra fastra kennara. Í 2. mgr. eru ákvæði um forfalla-
kennslu, sbr. 19. gr. laga nr. 34/1946, sem aðeins gerir ráð fyrir reglugerðarákvæðum
um þetta efni.

Um 11. gr.
Í núgildandi lögum eru ekki bein ákvæði um greiðslu kostnaðar af náms-

eftirliti, þar á meðal greiðslu launa námsstjóra. Eru í 1. mgr. þessarar gr. ákveðið,
að sá kostnaður greiðist að öllu leyti úr ríkissjóði, og er það í samræmi við þá
framkvæmd, er orðið hefur um þetta efni. Um 2. mgr., sjá 34. gr. laga nr. 34/H)46,
og um 3. mgr., sjá sams konar ákvæði í 3. málslið 51. gr. sömu laga.

Um 12. gr.
Hér er nýmæli um greiðslu fyrir leiguhúsnæði. Þar sem ekki er mikið um það,

að skólar séu starfræktir í leiguhúsnæði, hefur greinin ekki teljandi breytingar í
för með sér. Þykir þó rétt að hafa fastar reglur um þetta, þegar aðilar telja heppi-
legra að leigja húsnæði heldur en að byggja eða þar til unnt er að koma byggingu
upp.

Um 13. gr.
Hér eru sett ákvæði um greiðslu flutningskostnaðar nemenda í barna- og gagn-

fræðaskólum. 1 gildandi fræðslulögum nær þetta ákvæði aðeins til barnaskóla, en
rétt þótti að láta það einnig gilda um gagnfræðastigsskóla, þar sem fræðsluskyldan
er víðast í 1. og 2. bekk þess skólastigs. Í 51. gr. laga nr. 34/1946 er gert ráð fyrir,
að ríkissjóður greiði laun bifreiðarstjóra skólabifreiðar. Þetta hefur aldrei komið
til framkvæmdar og virðist ekki heppilegt.

Ákvæði þetta er þVÍ fellt niður, en greiðsluhlutfall ríkissjóðs hækkað, þegar
flutningur á nemendum tryggir hagkvæmari rekstur.

Um 14. gr.
1 þessari grein eru ný ákvæði um greiðslu viðhaldskostnaðar. Eru ákvæði

núgildandi laga óljós um þetta atriði. Í framkvæmd hefur ríkissjóður endurgreitt
sveitarfélögum * viðhaldskostnaðar barnaskóla sem annan rekstrarkostnað. Aftur
á móti hefur ríkissjóður greitt viðhaldskostnað gagnfræðastigsskóla í sama hlut-
falli og stofnkostnað. Kemur það í sama stað niður hvað heimangönguskóla þess
skólastigs snertir, þar sem greiðsluhlutfall ríkissjóðs er að helmingi bæði í stofn-
og rekstrarkostnaði. Eðlilegra verður að teljast, eins og ákveðið er í þessari grein,
að ríkissjóður greiði viðhaldskostnað allra skóla í sömu hlutföllum og stofnkostnað.

Um 15. gr.
Þetta ákvæði er sett í samræmi við ákvörðun, sem tekin hefur verið af Alþingi

um sama efni.

Um 16. gr.
11. mgr. er tekið upp ákvæði 4. málsliðs 51. gr. laga nr. 34/1946. Ákvæði 2. mgr.

svara til 5. málsliðs 54. gr. laga nr. 48/1946 og 5. málsliðs 8. gr. laga nr. 49/1946.
Tilgreining 3. mgr. á ýmsum kostnaði er nákvæmari en nú er í lögum. Sérstaklega
skal tekið fram, að eðlilegt þykir að láta þátttöku ríkissjóðs í kostnaði, sem leiðir
af ákvæðum 52. gr. laga nr. 34/1946, einnig ná til þess hluta gagnfræðastigsins, sem
skólaskylda tekur til.
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Um 17. gr.
Sanngjarnt er, að tekjur af húsnæði eða öðrum eignum skóla skiptist milli

ríkissjóðs og sveitarfélaga í sömu hlutföllum og aðilar þessir greiða stofnkostnað.
Um þetta eru ekki ákvæði í núgildandi lögum.

Um 18. gr.
tLmgr. 61. gr. laga nr. 48/1946 er ákveðið, að skólar gagnfræðastigsins séu

sameign ríkisins og hlutaðeigandi sveitarfélags. Þetta ákvæði er tekið hér upp,
en einnig látið taka til húsmæðraskóla. Hins vegar er ekki ákveðið, að slík sam-
eign taki til barnaskóla, enda þótt viðhald á þeim sé greitt í sömu hlutföllum og
stofnkostnaður og ríkissjóður fái sinn hluta hlutfallslega af andvirði niðurlagðs
skóla.

Um 19.-21. gr.
Um þessar greinar vísast til þess, sem segir i hinni almennu greinargerð hér

að framan.
Um 22.-24. gr.

Þarfnast ekki skýringa.
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