
Ed. 452. Frumvarp til laga rs. mál]
um hlutdeild ríkisins í byggingu og rekstri dagvistunarheimila.

(Eftir 2. umr. í Ed., 28.marz.)

Samhljóða þskj. 3 með þessum breytingum:

3. gr. hljóðar svo:
Aðilar, er njóta ríkisframlags til byggingar og rekstrar dagvistunarheimila, eru:

sveitarfélög og áhugafélög, svo og húsfélög fjölbýlishúsa, starfsmannafélög og aðrir
þeir aðilar, sem reka vilja dagvistunarheimiIi i samræmi við markmið þessara laga.

6. gr. hljóðar svo:
Sveitarfélag, sem óskar að reisa dagvistunarheimili eftir lögum þessum, skal

njóta styrks úr ríkissjóði sem hér segir:
1. Til dagheimila og skóladagheimila 50% áætlaðs stofnkostnaðar fullbúins hús-
næðis i samræmi við ákvæði í reglugerð um stofnkostnað skóla nr. 159/1969.

2. Til leikskóla 50% áætlaðs stofnkostnaðar fullbúins húsnæðis.
Þeir aðilar aðrir en sveitarfélög, sem taldir eru upp i 3. gr., skulu njóta sama

ríkisframlags, ef viðkomandi sveitarfélag mælir með þvi.



Nú hefur aðili fengið styrk úr ríkissjóði til stofnunar dagvistunarheimilis, en
hætt rekstri þess, og er þá styrkurinn endurkræfur til ríkissjóðs samkvæmt reglum þar
um, sem ákveðnar verða í reglugerð.

11. gr. hljóðar svo:
Menntamálaráðuneytið lætur rannsaka umsókn og þau gögn, sem henni fylgja.

Að rannsókn lokinni tilkynnir ráðuneytið, hvort það hafi fallizt á umsókn.
Ef ráðuneytið getur ekki á umsókn fallizt, skal það tilkynnt aðila, og skal í

synjun ráðuneytis tekið fram, hvort hafnað sé í heild hugmyndum um téð heimili eða
hvort synjun stafi af því, að frumathugun sé áfátt, þannig að bæta megi úr, og
skal þá bent á, hverju áfátt er að dómi ráðuneytisins.

15.gr. hljóðar svo:
Alþingi ákveður hverju sinni framlag til byggingarframkvæmda.
Eigi er heimilt að hefja framkvæmdir, fyrr en fé hefur verið veitt í fjárlögum

og fyrir liggur skriflegt samþykki menntamálaráðuneytisins.
Ef hafnar eru framkvæmdir án samþykkis ráðuneytisins, verður stofnkostnaður

ríkissjóði óviðkomandi.
Nú hefur Alþingi ákveðið fjárveitingu, og skal það þá einnig ákveða. hvernig

framlögum til einstakra dagvistunarheimila verði hagað, en skylt er ríkinu að hafa
lokið framlagi sínu innan 4 ára miðað við upphaflega kostnaðaráætlun, nema
gert sé samkomulag um lengra greiðslutímabil.
Áætlaður stofnkostnaður dagvistunarheimila skiptist í áætlaðan byggingarkostn-

að og áætlaðan kostnað stofnbúnaðar. Skal í áætlun þessari miða við þær kröfur
(norm), sem reglugerð kveður á um varðandi gerð og búnað hvers heimilis. Í ætluu
þessari skal miða við byggingarkostnað og verðlag á þeim tíma, sem áætlunin er
gerð, og miðast ríkisframlag við áætlaða fjárhæð að viðbættri vísitölu byggingar-
kostnaðar á byggingartíma.

17. gr. hljóðar svo:
Forstöðumaður dagvistunarheimilis og starfslið, er annast fósturstörf, skal hafa

hlotið fósturmenntun, svo og þeir, sem annast umsjón með dagvistunarheimilum á
vegum rekstraraðila.

Heimilt er þó með samþykki ráðuneytisins að víkja frá þessu ákvæði, sé þess
enginn kostur að fá fólk með framangreinda menntun til starfs.

18. gr. hljóðar svo:
Læknar skulu hafa eftirlit með heilsufari barna á dagvistunarheimílum. Skal

kveða nánar á um það í reglugerð, svo og reglur um heilbrigðiseftirlit með starfsfólki.
Stefnt skal að því, að dagvistunarheimili eigi kost á sálfræði- og ráðgjafar-

þjónustu. Tengja skal þá þjónustu við ráðgjafar- og sálfræðiþjónustu skóla eða
félagsmálastofnana, eftir þvi sem við á í hverju sveitarfélagi.

Ákvæði til bráðabirgða (á eftir 19. gr.) hljóðar svo:

Ákvæði til bráðabirgða.
Rikisframalg til stofnkostnaðar skv. 6. gr. nær eigi til þeirra dagvistunarstofn-

ana, sem þegar eru fullbyggðar. Þeir aðilar, sem hafa dagvistunarstofnanir i byggingu,
þegar lög þessi taka gildi, geta sótt til menntamálaráðuneytisins um ríkisframlag
til bygginganna. Fullnægi byggingarnar þeim kröfum, sem lög þessi og reglugerðir
samkvæmt þeim gera til slíkra stofnana, er heimilt að veita ríkisframlag allt að
óskertum þeim styrk, sem gert er ráð fyrir t 6. gr., eftir mati ráðuneytisins og með
hliðsjón af þvi, á hvaða stigi framkvæmdir eru.


