
Nd. 406. Tillaga til þingsálvktunar [208. mál]
um Tækniskóla Íslands á Akureyri.

Flm.: Gísli Guðmundsson.

Neðri deild Alþingis ályktar að lýsa yfir þeim vilja sínum, að Tækniskóli Íslands
verði fluttur frá Reykjavík til Akureyrar, þó þannig, að heimilt verði. ef nauðsyn-
legt þykir, að starfrækja í Reykjavík undirbúningsdeild og einstakar bekkjardeildir
i tengslum við Tækniskóla íslands á Akureyri.

Greinargerð.
t bréfum og ályktunum, sem flm. hafa borizt og prentuð eru sem fylgiskjöl með

grg., koma fram rök fyrir því, að tillaga þessi er fram borin. Rétt þykir, að á það
reyni, hver áhugi er fyrir því á Alþingi að flytja úr höfuðborginni opinberar stofn-
anir, sem allt eins vel gætu starfað annars staðar. Hér er lagt til, að neðri deild
Alþingis lýsi yfir þeim vilja sínum, að Tækniskóli Íslands verði fluttur frá Reykja-
vík til Akureyrar, þó þannig, að heimilt verði, ef nauðsynlegt þykir, að starfrækja
undirbúningsdeild og einstakar bekkjardeildir i tengslum við Tækniskóla Islands á
Akureyri.

Nánar í framsögu.

Fylgiskjal I.

AKUREYRARBÆR

BÆJARSTJÓRI
Akureyri, 29. febrúar 1972.

Herra alþingismaður.

Hér með sendi ég yður afrit af bréfi ti] menntamálanefndar efri deildar Alþingis,
þar sem skorað er á nefndina að flytja hreytingartillögu við frumvarp til laga um
Tækniskóla íslands þess efnis, að skólinn verði á Akureyri. Í bréfi þessu eru færð
ýmis rök fyrir máli þessu, sem ég bið yður að hugleiða, áður en þér takið afstöðu
til málsins.

Raunhæft lands skipulag og hagkvæm byggðaþróun er hagsmunamál allra ís-
lendinga, hvar sem þeir búa. Hver staður gegnir sínu hlutverki fyrir þjóðarheildina,
og velgengni eins er annars hagur. Það er sérstaklesa áríðandi, að ráðamenn þjóð-
félagsins geri sér ljóst, að næstu ár munu ráða úrslitum um, hvernig ísland byggist
um langa framtíð, og því er nauðsynlegt, að fjallað verði um öll þau mál, sem haft
geta áhrif á byggðaþróun í landinu, af meiri alvöru en nokkru sinni fyrr.

Allir vita, hve miklu tjóni vitlaust skipulag ~etur valdið bæ eða borg, Þetta á
vissulega einnig við um landið sem heild, og er líklegt, að þjóðin standi nú að þessu
leyti á tímamótum.

Við lítum á staðsetningu tækniskólans sem prófmál.

VirðingarfylIsl,
Bjarni Einarsson.

Hr. Gísli Guðmundsson, alþingismaður,
Alþingi,

Reykjavík.
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Pylgiskjal II.

AKUREYRARBÆR
BÆJARSTJÓRI

Akureyri, 29. febrúar 1972.
Háttvirt menntamálanefnd efri deildar Alþingis mun nú hafa til meðferðar

frumvarp til laga um Tækniskóla Íslands. Í fyrstu setningu frumvarpsins er gert
ráð fyrir, að skólinn verði í Reykjavík. Af þessu tilefni sendi ég nefndinni afrit
af ályktunum Fjórðungsþings Norðlendinga og bæjarráðs Akureyrar, þar sem ein-
dregið er farið fram á, að skólinn verði staðsettur á Akureyri, svo og, að við
hugsanlega endurskipulagningu verk- og tæknináms verði Akureyri gerð að mið-
stöð tæknimenntunar á Íslandi.

Það er skoðun undirritaðs og þeirra, sem að ályktunum þessum standa, að þessi
aðgerð muni verða sú áhrifaríkasta, sem hugsazt getur til að stuðla að þeirri eflingu
Norðurlands, sem flestir virðast sammála um að nauðsynleg sé, a. m. k, þegar
samdar eru stefnuskrár stjórnmálaflokka o~ málefnasamningar gerðir. Raunar tel
ég. að allir íslendingar vilji, að landið byggist upp á skynsamlegan hátt, þannig
að lífvænlegar byggðir blómgist og bæirnir úti um land verði þróttmiklar mið-
stöðvar athafnalífs og þjónustu. En sá hugsunarháttur virðist því miður vera
algengur, a. m. k. suðvestanlands og meðal ráðamanna, að uppbygging úti á landi
eigi eingöngu að felast Í vaxandi útgerð, vinnslu landbúnaðarafurða og bættu sam-
göngukerfi. Þetta eru vissulega nauðsynlegir þættir uppbyggingarinnar, en þeir
munu vissulega ekki duga til í háþróuðu þjóðfélagi, þar sem meiri hluti ungmenna
velur sér starfssvið í greinum iðnaðar og þjónustu, og munu því velja sér bústað
þar, sem slík atvinnutækifæri bjóðast. Þessi hugsunarháttur, að landsbyggðin eigi
að hugsa um fisk og kjöt, en Reykjavík um allt hitt, minnir vissulega á heims-
veldishugsjón Kiplings, þar sem Reykjavík virðist eiga að gegna hlutverki Stóra-
Bretlands, en landsbyggðin nýlendnanna.

Á árunum 1972 til 1980 munu um 39300 manns á íslandi ná tvítugsaldri. Þetta
er um það bil fimmtungur þjóðarinnar. Líklegt er, að fjórðungur til þriðjungur
þessa fólks, eða 10000--14000 manns, muni setjast að annars staðar en þar
sem það er upp alið. Þessi hópur hefur aldrei í sögu þjóðarinnar verið eins stór,
og að líkindum mun hann aldrei verða hlutfallslega eins stór aftur. Það, hvar
þetta fólk sezt að, mun ráða úrslitum um þróun byggðar í landinu um fyrirsjáan-
lega framtíð. Ef að líkum lætur, ef uppbygging stóriðjufyrirtækja og opinberra
stofnana. svo sem æðri menntastofnana. einskorðast við höfuðborgarsvæðið, mun
þetta fólk flest flytja suður. En ef umtalið um jafnvægi í byggð landsins er annað
en kosningafagurgall. getur ríkisvaldið haft úrslitaáhrif á bílsetuval þess. Og þá
ber að hafa í huga, að einungis lítill hluti þess mun vinna í fiski og kjöti.

Staðsetning opinberra stofnana er það stjórntæki til áhrifa á byggðaþróunina,
sem ríkisvaldið hefur fyllilega á valdi sínu, og getur þar að auki verið það áhrifa-
mesta og ódýrasta miðað við áhrif. Þetta hafa nágrannaþjóðir okkar séð, svo sem
Norðmenn og Svíar, og þegar ríkisstjórn sú, sem nú situr, var mynduð, virtust
þeir, sem að henni standa, sjá þetta. Þegar þessi mál hafa verið til umræðu á undan-
förnum árum, þegar nýjar stofnanir hafa verið settar á fót. hefur hagkvæmni-
sjónarmið stofnunarinnar ævinlega setið í fyrirrúmi og stofnunin lent í Reykjavík.
svo sem fiskiðnskólinn.

því mótmælir enginn, að flutningur opinberrar stofnunar kostar fé og rekstur
stofnunar getur kostað meira fyrsta kastið úti á landi en í höfuðborginni. En
það er reynsla Norðmanna. að slíkir erfiðleikar verða ævinlega yfirunnir. Og sú
er reynslan hér einnig. Menn voru ekki sammála um að stofna menntaskóla á
Akureyri né á Laugarvatni, tsafirði eða Egilsstöðum, Off áþekkum rökum beitt
gegn því eins og gegn flutningi tækniskólans nú.
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Tækniskóli Íslands er ekki hluti af mið stjórnarkerfi ríkisins og getur þess
vegna verið annars staðar en í Reykjavík. Skólinn mundi vissulega njóta nálægðar
við ýmsar vísinda- og tæknistofnanir í Reykjavík, en eins og í Þrándheimi mundi
hann með tímanum hlaða slíku utan á sig hér nyrðra. Hér mundi skólinn vera
höfuðstofnun bæjarins, og hann mundi njóta sérstakrar umhyggju bæjarbúa og
bæjarstjórnar, en syðra hyrfi hann inn í systemið. Einnig yrði félagsleg staða
nemenda þessa skóla hér mun hærri en syðra. Bæjarstjórn býður skólanum fram-
tíðarlóð á þeim bezta stað, sem skipulagsmenn geta fundið honum, án gatnagerðar-
gjalds. Skólinn hefði, hvað kennslukrafta snertir, mikla stoð af M. A. og öfugt, og
ekki býst ég við erfiðleikum á að fá væntanlega fasta kennara skólans til að
setjast hér að. Akureyri getur boðið slíku fólki fyrsta flokks aðbúnað, sennilega
betri en nokkur staður annar á landinu, enda ekki lengur tregða á að fá t. d. há-
skólamenntaða menn til að setjast hér að, bjóðist atvinna. Menn, sem geta stundað
stundakennslu við skólann, eru færri hér en í Reykjavík, en tæknimenntuðum
mönnum fjölgar hér nú mjög ört. Hér í bæ búa nú og starfa 14 verkfræðingar úr
ýmsum greinum verkfræði, og hefur þeim að undanförnu fjölgað til jafnaðar um
einn til tvo á ári. Tæknifræðingar eru hér enn fleiri og fjölgar örar, og stærðfræði-
og eðlisfræðimenntaðir menn kenna hér við M. A. og G. A. Verksmiðjurnar hér
bjóða upp á mjög góða aðstöðu til þjálfunar framleiðslutæknifræðinga, sem verða
mjög þ~ýðingarmikil stétt í framtíðinni, og ýmis önnur aðstaða er hér fyrir hendi,
er að verða til eða verður fyrirsjáanlega til á næstu árum, sem koma mun Tækni-
skólanum að haldi. Þegar á allt er litið, er ekki með nokkru móti unnt að sjá.
að neinir óyfirstíganlegir erfiðleikar verði á vegi Tækniskóla Íslands á Akureyri.

Það er með öllu þýðingarlaust að slá því ryki í augu Norðlendinga að segja,
að Tækniskóli númer tvö verði staðsettur á Akureyri. Við, sem höfum lesið nefndar-
álitið frá júní s. 1. um framtíðarskipan tæknimenntunar í landinu, gerum okkur
ljóst, að þar sem Tækniskóli Islands eða Tækniháskóli Íslands, ef stofnaður verður,
verður að vera fullkomin menntastofnun og sem slík verður mjög dýr, hefur
þjóðfélagið alls ekki efni á að koma tveimur slíkum á fót. Fá ár eru síðan tækni-
háskóli númer tvö var stofnaður í Hollandi.

Það kostar vissulega fé og ákveðna erfiðleika í fyrstu að flytja Tækniskóla
Íslands til Akureyrar og gera Akureyri að miðstöð tæknimenntunar í landinu.
En hér á landi er það siður að verja stórfé til ýmiss konar framkvæmda, oft lítt
arðbærra, til að bæta aðstöðu ýmiss konar plássa á landsbyggðinni til að veiða fisk
eð~ framleiða kjöt. Hér þarf ekki að vera um meiri viðbótarkostnað að ræða en
sem samsvarar bryggjustúf', vegarspotta. svo ekki sé nú talað um skuttogara. Og
þessi fjárfesting yrði vissulega arðbær, því hún gæti einmitt orðið vítamínsprautan
sem Norðurland vantar til, að það fari að vaxa af sjálfu sér.

Ég vil skora á alþingismenn alla að íhuga, hvílika þýðingu opinberar stofnanir
geta haft í þróun byggðarinnar i landinu, séu þær rétt staðsettar. Nefna má fjölda
stofnana, sem ekki eru hluti miðstjórnarkerfisins og unnt ætti þess vegna að vera
að nota sem tæki. til að hafa áhrif á byggðaþróun, og er full þörf á, að mál þessi
verði tekin til heillegrar athugunar, því nú eru síðustu forvöð til að skipuleggja
landið.

Akureyringar og Norðlendingar aðrir lita á staðsetningu Tækniskólans sem
prófmál um alvöru landsfeðra i þessu sambandi, og ég er viss um, að margir aðrir,
sem úti á landi búa, eru sama sinnis. Ég vil því skora á háttvirta menntamála-
nefnd efri deildar Alþingis að sameinast um að flytja breytingartillögu við frum-
varp til laga um Tækniskóla Islands, sem feli í sér, að skólinn verði á Akureyri.
Stefnt verði svo að þvi, að Akureyri verði miðstöð tæknimenntunar í landinu.

I dag kalla sumir þetta heimsku eina. Um næstu aldamót verður það nefnt
framsýni.

Virðingarfyllst,

Bjarni Einarsson.
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Fylgiskjal III.

Ályktun Fjórðungsþings Norðlendinga frá 22.-23. október 1969.

IÐNFRÆÐSLAN

Fjórðungsþing Norðlendinga. haldið á Sauðárkróki 22. og 23. október 1969,
telur, að gildandi iðnfræðslulöggjöf sé ófullnægjandi, og skorar á yfirvöld mennta-
mála að endurskoða hana og færa til samræmis við fræðslukerfið almennt.

Þá skorar þingið á sömu yfirvöld og Alþingi að taka til gagngerðrar athug-
unar, hvort eigi sé rétt að flytja Tækniskóla íslands til Akureyrar, og bendir á
fordæmi annarra þjóða, sérstaklega Norðmanna, þessu máli til stuðnings.

Telur þingið, að flutningur þessa skóla til Norðurlands mundi hafa ómetan-
leg áhrif til eflingar byggðar á Norðurlandi.

Ályktun Fjórðungsþings Norðlendinga 9. og 10. september 1971.

Flutningur rfkísstofnana,

Fjórðungsþing Norðlendinga fagnar þeirri stefnu hæstvirtrar ríkisstjórnar, að
stefnt verði að þVÍ, að ríkisstofnunum verði valinn staður úti um land meira en nú
er gert. Margar ríkisstofnanir hafa engin sérstök tengsl við höfuðborgarsvæðið og
allt verksvið þeirra jafnvel utan þess, en með nútíma samgöngum og fjarskipta-
kerfi geta stofnanirnar verið í sambandi við miðstjórn ríkisvaldsins, hvar sem þær
væru í byggðum landsins. Þingið bendir á, að með þVÍ að staðsetja slíkar stofnanir
í þéttbýliskjörnum sem víðast um landið eykst íbúafjöldi, starfsval og aðrir mögu-
leikar viðkomandi byggðar, en jafnframt nýtist starfslið stofnananna til margvís-
legra átaka í félags- og menningarlífi héraðanna.

Fjórðungsþing Norðlendinga bendir á, að ýmsar nágrannaþjóðir okkar, svo sem
Norðmenn og Svíar, hafa notað dreifingu menntastofnana sem lið í markvissri
byggðastefnu og til varnar gegn atgervisflótta úr fámennari landshlutum. Í því sam-
bandi ítrekar þingið fyrri áskoranir, Fjórðungssambands Norðlendinga um, að
Tækniskóli íslands verði á Akureyri, og það tekur undir ábendingar um, að vænt-
anlegur fiskiðnskóli verði reistur á ísafirði.

Fylgiskjal IV.
Akureyri, 18. nóvember 1970.

gær samþykkt eftirfarandi úr gerðabókBæjarstjórn hefur á fundi sinum
bæjarráðs, dags. 12. nóvember s.l.:

Ályktun um flutning Tækniskóla Íslands o. fl. til Akureyrar.

Bæjarráð leggur til, að bæjarstjórn samþykki eftirfarandi ályktunartillögu :
"Bæjarstjórn Akureyrar telur veigamikinn þátt í eflingu byggðar á Íslandi vera

skynsamlega og hagkvæma dreifingu æðri menntastofnana um landið, og fagnar
bæjarstjórn þVÍ, sem þegar hefur áunnizt í því efni. Bæjarstjórn Akureyr-
ar bendir á, að á Akureyri er nú fyrir hendi þýðirlgarmikill grundvöllur
æðri menntunar, þar sem eru Menntaskólinn á Akureyri, undirbúningsdeild tækni-
skóla, Amtsbókasafnið og Héraðsskjalasafnið, fullkomnasti grasagarður landsins og
merkilegt náttúrugripasafn. Telur bæjarstjórn eðlilegt og sjálfsagt, að byggt verði
áfram á þessum grunni, og lýsir fyllsta stuðningi sínum við framkomna þingsálykt-
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unartillögu um dreifingu menntastofnana. Með hliðsjón af framansögðu og með
tilliti til þróunar í nágrannalöndum skorar bæjarstjórn Akureyrar á hæstvirta rikis-
stjórn Íslands að taka til vandlegrar athugunar, hvort eigi sé rétt og þjóðhagslega
hagkvæmt að flytja Tækniskóla Íslands til Akureyrar, svo og eitthvað af starfsemi
Háskóla Íslands. Til að auðvelda slíkt býðst bæjarstjórn til að láta ríkinu í té endur-
gjaldslaust lóðir á mjög hentugum stað á Akureyri fyrir skóla þessa."

Þetta tilkynni st yður hér með.

Menntamálaráðherra,
dr. Gylfi Þ. Gislason,
Arnarhvoli,
Reykjavik.

Fylgiskjal V.
Akureyri, 5. nóvember 1971.

Bæjarráð hefur á fundi sínum í gær gert eftirfarandi bókun:

Tækniskóla íslands boðin lóð - tillaga.
Lögð var fram og samþykkt svo hljóðandi tillaga frá Bjarna Einarssyni, bæjar-

stjóra, og Stefáni Reykjalín, bæjarráðsmanni :
"Bæjarráð Akureyrar leggur til, að Tækniskóla Íslands verði boðin framtíðar-

lóð á sem hentugustum stað á Akureyri. Verði forráðamönnum skólans boðið að velja
lóð þessa í samráði við skipulag bæjar og ríkis.

Þar sem fyrir dyrum standa athuganir á flutningum opinberra stofnana frá höfuð-
borgarsvæðinu, svo sem er yfirlýst stefna ríkisstjórnarinnar, og framtíðarskipan tækni-
menntunar á íslandi er á athugunar stigi, heitir bæjarráð á Alþingi og ríkisstjórn að
láta kanna gaumgæfilega, hvort eigi sé rétt að byggja höfuðstöðvar tæknimenntunar
i landinu upp á Akureyri, og bendir bæjarráð á fordæmi Norðmanna i þvi sambandi.

Bæjarráð telur, að varla muni völ á áhrifarikari aðgerðum til tryggingar far-
sællar byggðaþróunar í landinu, og færi vel á, að Tækniskóli Íslands eða tækniháskóli
Íslands hæfi starfsemi í eigin húsnæði á Akureyri 1974."

Þetta tilkynni st yður hér með.

Fylgiskjal VI.
Akureyri, 11. febrúar 1972.

Á fundi bæjarráðs Akureyrar hinn 10. febrúar s. l. var gerð svo hljóðandi
ályktun:

"Bæjarráð Akureyrar skorar á hæstvirta ríkisstjórn og Alþingi að endurskoða
frumvarp til laga um Tækniskóla Íslands með tilliti til staðsetningar skólans, sbr.
ályktanir bæjarstjórnar og bæjarráðs Akureyrar frá 12. nóvember 1970 og 5. nóv-
ember 1971, svo og ályktanir Fjórðungsþings Norðlendinga frá 1969 og 1971. Verði
verk- og tæknimenntun á Íslandi endurskoðuð sem heild, sbr. nefndarálit um það mál
frá júní 1971, fer bæjarráð eindregið fram á við hæstvirta ríkisstjórn, að Akureyri
verði gerð að miðstöð tæknimenntunar á íslandi. Bendir bæjarráð á fordæmi Norð-
manna í þessu sambandi og telur þetta einhverja áhrifaríkustu aðgerð, sem völ er
á, til jafnvægis byggðar í landinu."

Þetta tilkynni st yður hér með.

5


