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um frv. til I. um viðskiptamenntun á framhaldsskólastigi.

Frá meiri hl. menntamálanefndar.

Undirritaður mem hluti nefndarinnar mælir með samþykkt frv. með þeim
breytingum, sem prentaðar verða á sérslöku þingskjali. MTÓ ritar undir með fyrir-
vara. Breytingar þær, sem um ræðir, varða einungis 9. gr. frv., en sú grein fjallar
um lagalega stöðu og fjárveitingarétLindi Verslunarskóla Íslands og Samvinnuskól-
ans að Bifröst í Borgarfirði.

Að dómi meiri hluta nefndarinnar er sú stefna eðlileg, sem fram kemur í
frumvarpinu, að virða beri sjálfstæði þessara skóla og sérstöðu í menntakerfi
þjóðarinnar um margra ára! uga skeið. Undirritaður meiri hluti telur því ekki
ástæðu til að breyta þeirri skipan, að skólarnir séu áfram að formi til sjálfs-
eignarstofnanir eða einkaskólar, þótt þeim yrði nú að lögum fenginn ríkur réttur
til fjárveitinga úr ríkissjóði. Eigi að síður teljum við nauðsynlegt að tryggja ríkinu
aðild að stjórn skólanna, og felur umorðun okkar á 9. gr. 111. a. Í sér slíka trygg-
ingu. Samkvæmt tillögu okkar skal menntamálaráðherra tilnefna fulltrúa af sinni
hálfu til setu í stjórnarnefnd hvors skóla. Einnig felst það í umorðun okkar á 9.
gr., að eignarráð yfir skólahúsnæði flyst yfir til ríkisins í réttu hlutfalli við stofn-
framlög þess, ef skólar þessir verða lagðir niður eða ef svo fer, að slíkt skóla-
húsnæði er ekki hagnýtt í þágu skólanna. Með þessu ákvæði telur meiri hluti
nefndarinnar girt fyrir það, að eignaraðilar skólanna geti auðgast á kostnað ríkis-
ins. Þá gerir nefndin það einnig að tillögu sinni í umræddri umorðun 9. gr., að
lögfest verði, að skólaráð, skipað fulltrúum kennara og nemenda ásamt skóla-
stjóra, starfi við Samvinnuskólann og Verslunarskóla Íslands.

Að öðru leyti telur undirritaður meiri hluti ekki ástæðu til breytinga á frv.
Gunnlaugur Finnsson var fjarverandi þegar málið var afgreitt.

Alþingi, 3. maí 1975.

Ingvar Gíslason, Sigurlaug Bjarnadóttir, Magnús T. Ólafsson,
form., frsm. funda skr. með fyrirvara.

Ey. Kon. Jónsson. Ellert B. Schram.


