
Nd. 382. Nefndarálit [42. mál]
um frv. til I. um aðstoð ríkisíns við rekstur og byggingu almennra barnaheimila og
um fóstruskóla.

Frá minni hl. menntamálanefndar.

Menntamálanefnd sendi þetta frv. ýmsum aðilum til umsagnar, og hafa um-
sagnir borizt frá eftirtöldum aðilum:

1. Borgarstjórinn i Reykjavik, dags. 25. jan. 1967, sem tilkynnir afstöðu borg-
arráðs til frv., og er borgarráð samþykkt meginstefnu frv., en bendir á nokkur at-
riði til viðbótar, er betur mættu fara. Er þessi álitsgerð: bréf borgarstjóra og fund-
argerð barnaheimila- og leikvallanefndar, birt hér sem fylgiskjal I.

2. Bandalagi kvenna i Reykjavik, dags. 6. jan. 1967, og er afstaða þess til frv.
jákvæð. Er umsögnin birt sem fylgiskjal II.

3. Kvenréttindafélagi Islands, dags. 6. febr. 1967, og er þar mælt með þvi, að
frv. nái sem fyrst fram að ganga. Er nefnt bréf Kvenréttindafélags Islands birt hér
á eftir sem fylgiskjal III.

Allar þessar umsagnir eru staðfesting á þvi, hve brýn nauðsyn er orðin á sam-
þykkt höfuðstefnu þeirrar, sem i frv. felst.

Nefndin hefur samt ekki orðið sammála um afgreiðslu þessa frv. Leggur und-
irritaður minni hluti til, að frv. sé samþykkt, en einstakir nefndarmenn áskilja sér
rétt til að flytja brtt. eða fylgja slíkum, ef fram koma.

Alþingi, 20. marz 1967.

Einar Olgeirsson,
frsm.

Sigurvin Einarsson. Ingvar Gislason.

Fylgiskjal I.

Umsögn borgarstjórans f Reykjavík (og þar f fundarger3 barnaheimila-
og leikvallanefndar).

BORGARSTJÓRINN I REYKJAVIK
Reykjavik, 25. janúar 1967.

Bréf menntamálanefndar neðri deildar Alþingis, dags. 30. nóv. s.l., þar sem
óskað er umsagnar um frumvarp til laga um aðstoð rikisins við rekstur og bygg-
ingu barnaheimila og um fóstruskóla, var lagt fram á fundi borgarráðs 6. des. s. 1.
og visað til umsagnar barnaheimila- og leikvallanefndar. Umsögn nefndarinnar var
lögð fram á fundi borgarráðs i gær, og tekur nefndin fram, að á árinu 1964 var
frumvarp sama efnis til umræðu i nefndinni og sendi þá nefndin borgarráði greinar-
gerð um málið. Frumvarp það, sem nú liggur fyrir, er i öllum aðalatriðum hið sama
og þá lá fyrir, og vísar þvi nefndin til fyrri álitsgerðar um málið. Sú álitsgerð fylgir
hér með, og féllst borgarráð á tillögur nefndarinnar.

Geir Hallgrimsson.

Menntamálanefnd neðri deildar Alþingis, Reykjavik.
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Úr fundarger8 barnaheimila- og leikvallanefndar frá 2. sept. 1964.
2. Rætt um frumvarp til laga um aðstoð ríkisins við rekstur og byggingu al-
mennra barnaheimila og um fóstruskóla, er flutt var á siðasta Alþingi.

Eftirfarandi greinargerð var samþykkt samhljóða:
Nefndin er samþykk þeirri meginstefnu, sem fram kemur í frumvarpinu, um

að rikið taki meiri þátt i byggingar- og rekstrarkostnaði barnaheimila og að
það komi upp og reki fóstruskóla i Reykjavik.
Athugasemdir, sem nefndin vill gera við frumvarpið, eru:

Við 1. gr.
a) Að til viðbótar þeim tegundum barnaheimila, sem upp eru talin i frum-
varpinu, komi leikskólar, tómstunda- og æskulýðsheimili.

b) Nefndin telur eðlilegt, að einstaklingar geti einnig hlotið styrk til byggingar
og rekstrar barnaheimila, enda hafi þeir til þess réttindi og tilskilin leyfi.

e) Starfsemin verði styrkt af ríkinu með 10-50% af viðurkenndum rekstrar-
kostnaði. Styrkur til hverrar tegundar verði nánar ákveðinn í reglugerð.

d) Nefndin tekur ekki afstöðu til þess, hvort daggjöld skuli vera misjöfn eftir
efnahag foreldra, meðan ekki liggur ljósar fyrir, hvernig framkvæma eigi
slik ákvæði.

Við 2. gr.
Þegar bygging barnaheimilis hefur verið samþykkt, telur nefndin, að ríkis-

sjóði beri að greiða sinn hluta kostnaðar, eftir þvi sem byggingu miðar áfram.
Sé um kaup á húsi að ræða, fari greiðslur eftir þar um gerðum kaupsamn-
ingi.

Við 4. gr.
Nefndin telur eðlilegt, að fóstruskóli sé rekinn af rikinu, en telur rétt, ats

tala fastra kennara við skólann miðist við tölu nemenda eins og við aðra rík-
isskóla, en vafasamt að ákveða með lögum, að minnst tveir fastir kennarar'
skuli starfa við skólann, auk skólastjóra, þar sem um margbreytilega fag-
kennslu er að ræða.

Fylgiskjal II.
Umsögn Bandalags kvenna.

Reykjavik, 6. janúar 1967.
Samkvæmt bréfi menntamálanefndar neðri deildar Alþingis, dagsettu 30. nóv.

1966, er leitað umsagnar Bandalags kvenna i Reykjavik varðandi frumvarp til laga
um aðstoð rikisins við rekstur og byggingu almennra barnaheimila og um fóstru-
skóla.
Fulltrúaráðsfundur Bandalags kvenna, haldinn 4. jan. 1967, telur brýna þörf

á aukinni aðstoð rikisins varðandi rekstur og byggingu almennra barnaheimila.
Fundurinn telur núverandi ástand óviðunandi. Einkum er skortur á dagheimilum
tilfinnanlegur. Inntöku á dagheimili fá nú aðeins börn einstæðra mæðra eða þar
sem faðirinn er við nám eða aðrar sérstakar ástæður eru fyrir hendi, og jafnvel
i slikum tilfellum er ekki unnt að sinna þeim umsóknum, sem berast. Fundurinn
leyfir sér einnig að benda á hið alvarlega ástand, sem skapazt hefur varðandi
gæzlu barna I vissum aldursflokkum, svo sem 2-3 ára barna og 6-7 ára aldurs-
flokk barna.

Fundurinn vill benda á, að framlag ríkisins til starfsemi Sumargjafar er of
lágt og hvergi \f samræmi við þá aukningu barnaheimila, sem orðin er, og ekki i
samræmi við það framlag, sem Reykjavikurborg leggur til starfsemi Sumargjafar.
Fundurinn álitur það óviðunandi ástand, að meiri hluti starfsfólks dagheimila,

vistheimila, leikskóla og annarra slíkra stofnana skuli ekki hafa menntun til starfs
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síns. Fundurinn leggur til, að starfsemi fóstruskólans verði aukin og efld og honum
veitt nauðsynleg fjárhagsleg aðstoð og hann verði tekinn inn i fræðslukerfi rik-
isins og forstöðukona hans verði ráðin sem fastur starfsmaður rikisins og hljóti
réttindi samkvæmt þvi. Einnig verði henni heimilt að ráða fasta kennara sér til
aðstoðar eftir þörfum.

Fyrir hönd Bandalags kvenna i Reykjavík,

Guðrún P. Helgadóttir.

Til menntamálanefndar neðri deildar Alþingis.

Fylgiskjal III.
Umsögn Kvenréttindafélags islands.

KVENRÉTTINDAFID.AG iSLANDS
Hallveígarstöðum, Túngötu, Reykjavík.

Reykjavik, 6. febrúar 1967.
Þökkum heiðrað bréf yðar frá 30. nóv. 1966, þar sem óskað er eftir umsögn

Kvenréttindafélags íslands um frumvarp til laga um aðstoð ríkisins við rekstur al-
mennra barnaheimila og um fóstruskóla.

Kvenréttindafélag Islands hefur áður sent álit sitt á fyrrnefndu frumv. eða
árið 1964,sbr. fskj. IV með frumv. Stjórn K.R.FJ. hefur á ný farið yfir frumvarpið
og leggur sem fyrr áherzlu á, að það nái sem fyrst fram að ganga.

Varðandi seinustu málsgrein 1. gr. frumv. þykir rétt að benda á, að i lögum
um vernd barna og ungmenna er gert ráð fyrir, að barnaverndarnefndir og barna-
verndarráð hafi það eftirlit á hendi, sem þar er talað um.

Hæpið er að ákveða með lögum eða með reglugerð lágmarksfjölda kennara við
fóstruskóla, heldur ætti kennarafjöldi að miðast við þarfir uppeldisstofnana hverju
sinni.
K.R.F.l. telur, að nauðsynlegt sé, að börn allt að 7 ára aldri eigi kost á dag-

heimila- eða leikskólavist, en ekki sé miðað við 6 ára aldur. Um þetta atriði hafa
kvennasamtökin samþykkt tillögur ár eftir ár.

Stjórn K.R.FJ. vill benda á eftirfarandi tillögur félagsins auk fskj. frumv.:
Fundur haldinn í Kvenréttindafélagi íslands, 17. marz 1964, beinir þeim ein-

dregnu tilmælum til menntamálaráðherra íslands, að hann beiti sér fyrir þvi, að
fóstruskóIinn verði tekinn inn i fræðslukerfi ríkisins, aukinn og endurbættur, svo
að hann fullnægi þörfum þjóðfélagsins.

8. fulltrúaráðsfundur K.R.FJ. um réttindi barnsins, haldinn 4.-5 júní 1966,
samþykkti m. a.:
að starfrækt verði við barnaskólana dagvistarheimili, einkum fyrir þau börn,

hverra foreldrar koma ekki heim frá vinnu fyrr en eftir skólatíma, og þau börn. sem
búa við þröng húsakynni. Á heimili þessu gætu börnin átt athvarf við nám og leiki og
þar ættu þau kost á að fá mat.

Stjórn K.R.F.1. telur, að eftirlit með börnum á skólaskyldualdri á dagvistar-
heimili gætu fóstrur annazt engu siður en kennarar.

Virðingarfyllst.

f. h. Kvenréttindafélags Islands,
Lára Sigurbjörnsdóttir, form.

Til menntamálanefndar neðri deildar Alþingis.
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