
Ed. 481. Nefndarálit [150. mál]
um frv. til laga um greiðslu kostnaðar við skóla, sem reknir eru sameiginlega
af ríki og sveitarfélögum.

Frá menntamálanefnd.

Frumvarp þetta, sem er í fjórum köflum, er, eins og segir í fyrirsögn, um
greiðslu kostnaðar við skóla, sem reknir eru sameiginlega af ríki og sveitarfélögum.
Eru í frumvarpi þessu felld saman í eitt öll ákvæði laga nr. 34 1946, um barna-
fræðslu, laga, nr. 48 1946, um gagnfræðanám, og laga nr. 49 1946, um húsmæðra-
fræðslu, sem fjalla um kostnað ríkissjóðs af skólum þeim, sem lögin taka til, ásamt
þeim breytingum sem í frv. felast, og eru sumar þeirra þýðingarmiklar.

I. kafli fjallar um stofnkostnað skólanna. Er þar að finna nýmæli, þar sem
kveðið er á um, að Alþingi ákveði, til hverra skólaframkvæmda fé sé veitt hverju
sinni, og að óheimilt sé að hefja framkvæmdir fyrr en fjárveiting er fyrir hendi.
Þá er ríkissjóði skylt að hafa lokið greiðslu framlaga til hverrar framkvæmdar
innan 5 ára frá því, er fyrsta framlag var innt af hendi. Enn fremur er kveðið
skýrara að orði um greiðsluskyldu ríkissjóðs. Þar sem í núgildandi lögum segir,
að ríkissjóður greiði allt að helmingi stofnkostnaðar, er nú sagt, að ríkissjóður
greiði helming stofnkostnaðar. Hefur komið í ljós við framkvæmd fræðslulaganna,
að full þörf er á að taka skýrt til orða um þetta atriði. Einnig er í þessum kafla
ákveðið, að ríkið greiði % hluta stofnkostnaðar skólabíla á þeim stöðum, þar' sem
þeir eru nauðsynlegir.

II. kafli er um rekstrarkostnað. Helztu nýmæli þar eru, að ýtarlegri reglur
eru settar um tölu fastra kennara í gagnfræðastigsskólum en nú gilda, en þó í fullu
samræmi við ákvæði gildandi laga. Þá er þar tekið fram, að húsmæðraskóla megi
ekki starfrækja með færri nemendum en 15. Ríkissjóður greiðir ekki ótakmarkaða
stundakennslu, heldur takmarkaða eftir vissum reglum. Þá tekur ríkissjóður þátt
i húsaleigu í sama hlutfalli og hann greiðir stofnkostnað, þar sem ekki eru skóla-
hús til notkunar, og greiðir hluta af rekstrarkostnaði skólabíla. Í 14. gr. er ákvæði
um, að viðhaldskostnaður skuli greiðast í sömu hlutföllum og stofnkostnaður, en
það hefur þá breytingu í för með sér, að ríkissjóður endurgreiðir sveitarfélögum
helming viðhaldskostnaðar við barnaskólana í stað % hluta eftir núgildandi lögum.

III. kafli fjallar um reikningshald, endurskoðun og eftirlit og IV. kafli um
ýmis ákvæði.

Menntamálanefnd hefur rætt þetta mál og kvatt á sinn fund fræðslumálastjóra
og Aðalstein Eiríksson náms stjóra. Fræðslumálastjóri gat ekki mætt hjá nefndinni,.
en Aðalsteinn kom á einn fund, og var þá frv. rætt i heild.

Þrír nefndarmenn (IngF, AE, SÓÓ) eru sammála um, að nauðsynlegt hafi
verið að sameina lagaákvæði þessi. Þeir mæla því með þvi, að frv. verði samþ.
óbreytt.

Einn nefndarmanna (HG), sem þátt tók í afgreiðslu málsins í nefndinni, var ekki
á fundi þegar málið var endanlega afgreitt og er því óbundinn af ákvörðun nefndar-
innar. Þá var einn nefndarmanna (BSt) fjarstaddur vegna veikinda og átti ekki
hlut að afgreiðslu málsins, en hefur síðan tjáð sig samþykkan frumvarpinu óbreyttu.
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