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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um framhaldsskóla, 286. mál

Hér á eftir fer umsögn Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga um frumvarp til laga um 
framhaldsskóla, 286. mál, skv. beiðni menntamálanefndar Alþingis, sbr. bréf dags. 
14. desember 2007.

Eftirfarandi athugasemdir eru gerðar við frumvarpið:

47. gr. Stofnkostnaður opinberra framhaldsskóla
í frumvarpinu er óbreytt ákvæði um skiptingu stofnkostnaðar á milli ríkis og 
sveitarfélaga og einnig að sveitarfélögin skuli leggja til lóðir undir 
framhaldsskóla án endurgjalds. Samtök sunnlenskra sveitarfélaga eru 
algerlega andvíg þessu fyrirkomulagi og leggja til framhaldsskólinn verði að 
fullu á ábyrgð ríkisins og sveitarfélögin verði leyst undan þátttöku í 
stofnkostnaði framhaldsskóla sem og að leggja til lóðir undir framhaldsskóla 
endurgjaldslaust.

Ástæður þessarar afstöðu eru eftirtaldar:
Þessi grein er óásættanleg í ljósi markaðrar stefnu um skýr verkaskipti á milli 
ríkis og sveitarfélaga og að saman fari framkvæmd og fjárhagsleg ábyrgð. 
Minnt er á að í skýrslu tekjustofnanefndar sem lögð var fram árið 2000, en í 
henni sátu fulltrúar ríkisins og sveitarfélaganna, kemur fram að æskilegt sé að 
verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga verði breytt og framhaldsskólinn 
sérstaklega nefndur í því sambandi. Einnig er minnt á sameiginlega 
yfirlýsingu ríkisstjórnar og Sambands íslenskra sveitarfélaga árið 1997 sama 
efnis. Öllum er ljóst að skörun verkefna og óljós skil leiða til ágreinings og 
um það eru fjölmörg dæmi. í slíkum ágreiningi er ríkið í yfirburðastöðu þar 
sem úrskurðarvaldið er yfirleitt í þess höndum og staða sveitarfélaganna 
vonlítil eða vonlaus. Þá er áfram gert ráð fyrir að ráherra setji 
viðmiðunarreglur um stofnkostnað framhaldsskólanna. Reynslan af því 
fyrirkomulagi hefur verið slæm og sveitarfélögunum hefur verið gert að
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greiða allan kostnað umfram viðmiðunarkostnaðinn. Sveitarfélögin hafa 
nánast í öllum tilvikum greitt meira en sem nemur 40% stofnkostnaðar og um 
það er einmitt glænýtt dæmi af Snæfellsnesi. Sú krafa er gerð, ef ekki verður 
fallist á að stofnkostnaður greiðist að fullu af hálfu ríkisins, að raunkostnaður 
verði lagður til grundvallar þegar kostnaði er skipt enda óeðlilegt að ríkið geti 
firrt sig ábyrgð á kostnaði sem það stofnar til. Þá er því harðlega mótmælt að 
sveitarfélögum sé gert að leggja endurgjaldslaust til lóðir undir 
framhaldsskóla. Slíkt fyrirkomulag er mjög óeðlilegt í ljósi þess að nú er 
almennt talið rétt að allur kostnaður opinberra aðila við framkvæmdir og 
rekstur sé sýnilegur og einnig vegna þess að undanskilinn er verulegur 
kostnaður við kostnaðarskiptinguna sem fellur að öllu leyti á viðkomandi 
sveitarfélag.

Umsögninni er hér með komið á framfæri.

Með kveðju,
f.h. SASS
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