
sþ. 32. Tillaga til þingsályktunar [32. mál]
um athugun á kostnaði og fjárhagslegri getu æskufólks i strjálbýli til framhaldsnáms
og endurskoðun á reglum um úthlutun styrkja til jöfnunar námsaðstöðu.

Flm.: Lárus Jónsson, Ellert B. Schram.

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta fram fara í samráði við lands-
hlutasamtök sveitarfélaga eða einstakar sveitarstjórnir athugun á kostnaði og fjár-
hagslegri getu æskufólks í strjálbýli til framhaldsnáms og jafnframt, að settar verði
nýjar reglur um heildarupphæð og úthlutun námsstyrkja í samræmi við niðurstöður
athugunarinnar, þannig að tryggð verði sem jöfnust aðstaða nemenda til framhalds-
náms, hvar sem þeir búa á landinu. Athugunin skal ni. a. ná til líklegs fjölda nem-
enda, sem stunda munu framhaldsnám fjarri heimabyggð sinni næstu ár, ferðakostn-
aðar nemenda, dvalar- og uppihaldskostnaðar í heimavist eða í leiguhúsnæði, þar
sem framhaldsskólar eru reknir, svo og til þess, hvernig einstakar sveitarstjórnir
greiða fyrir nemendum til framhaldsnáms. Niðurstöður athugunarinnar skulu lagðar
fyrir næsta reglulegt Alþingi.

Greinargerð.

Fyrrverandi ríkisstjórn tók upp þá nýbreytni að ætla ákveðna, upphæð á fjár-
lögum til þess að styrkja nemendur í strjálbýli til framhaldsnáms. A fjárlögum árs-
ins 1970 var gert ráð fyrir að verja i þessu skyni 10 millj. kr., en á yfirstandandi ári
15 millj. kr. Flestum mun hafa verið ljóst, að þessar upphæðir dygðu skammt til
þess að jafna þann mikla mun að öllu leyti, sem er á kostnaði þeirra nemenda, sem
sækja framhaldsskólanám úr strjálbýli, miðað við þá, sem búa á stöðum, þar sem
framhaldsskólar eru starfræktir. Hér var þó á ferðinni merk nýjung, sem m. a. hefur
leitt í ljós þá miklu þörf, sem er á því að auka og efla þessa viðleitni. Á yfirstandandi
ári hefur liðlega 2100 umsóknum um styrki verið gerð nokkur úrlausn og þegar
úthlutað 17.5 millj. króna í því skyni, eða 2.5 millj. meira en gert var ráð fyrir á
fjárlögum, en nokkrar umsóknir munu samt sem áður vera óafgreiddar. Á næsta
ári er gert ráð fyrir að verja 25 millj. kr. í framangreindu skyni skv. fjárlagafrum-
varpi ríkisstjórnarinnar. Ástæða er til að ætla, að sú upphæð sé alls ón óg, ef tekið
er tillit til þarfarinnar og hækkana, sem orðið hafa á skólakostnaði. t. d. húsa-
leigu.

Engar beinar athuganir hafa farið fram á mismunandi kostnaði æskufólks til
framhaldsnáms eftir búsetu né heldur á líklegri fjárhagsgetu þess til að kosta sig til
náms. Þá hafa ekki heldur farið fram athuganir á því, hvernig sveitarstjórnir að-
stoða nemendur bæði með beinum styrkjum eða útsvarsívilnunum. Augljóst er, að
brýn þörf er á, að athugun fari fram í framhaldi af þeirri reynslu, sem fengizf
hefur við úthlutun námsstyrkjanna, sem nái til þeirra þátta, sem hér er gerð tillaga
um, svo að unnt sé að gera sér raunsæja heildargrein fyrir umfangi og eðli þess
vandamáls, sem við er að glíma. Án slíkrar athugunar hlýtur ákvörðun upphæðar
á fjárlögum í framangreindu skyni að vera meira eða minna handahófskennd og
öll framkvæmd þessa mikilvæga máls að hvíla á ótraustum grunni.

Á síðasta þingi var samþykkt þingsályktun (þskj. 313) um, að ríkisstjórnin hlut-
ist til um, að sveitarfélögin í landinu kanni, hvort og þá hversu margir unglingar,
sem luku skyldunámi vorið 1970, hafi verið án skólanáms á s. l. skólaári og af hvaða
ástæðum. Þótt sú könnun verði gerð, er ósvarað mörgum mikilvægum spurningum,
sem nauðsynlegt er að fá svör við, eigi að taka framangreint vandamál föstum tök-
um af Alþingi og ríkisstjórn. Meðal þeirra spurninga eru: Hversu margir nemendur
í strjálbýli stunda nú framhaldsnám með ærnum tilstyrk foreldra sinna? Hve mikil
er raunveruleg fjárþörf ríkissjóðs, ef veita á æskufólki í landinu þolanlegt jafnrétti
til framhaldsnáms? Hvernig á að haga síyrkúthlutunum, þannig að tekið sé nægi-
legt tillit til mismunandi aðstöðu nemendanna, t. ci. varðandi aðstoð frá sveitar-
félögunum?

Það er skoðun flutningsmanna, að hér sé svo þýðingarmikið mál á ferð, að einskis
megi láta ófreistað til lausnar þess. Sú athugun, sem hér er gerð tillaga um, er algjör
forsenda þess, að unnt sé fyrir Alþingi og ríkisstjórn að framkvæma af raunsæi og
réttlæti það stefnumál að búa æskufólki sem jöfnust skilyrði til framhaldsnáms án
tillits til búsetu þess í landinu.


