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Frumvarp til laga um framhaldsskóla - umsögn

Á fundi borgarráðs í dag var samþykkt umsögn borgarlögmanns frá 22. þ.m. um frumvarp til 
laga um framhaldsskóla.

Umsögnin, sem fylgir í ljósriti, er hér með send menntamálanefnd Alþingis.
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Umsögn Reykjavíkurborgar um frumvarp til laga um framhaldsskóla.

Með bréfi, dags. 12. desember sl. sendi menntamálanefiid Alþingis til umsagnar 
frumvarp til laga um framhaldsskóla. Frestur til að skila umsögn um frumvarpið var 
til 22. janúar sl. en undirrituð óskaði eftir framlengdum fresti til 25. janúar.
Undirrituð hefur yfirfarið frumvarpið og gerir eftirfarandi athugasemdir sem 
takmarkast fyrst og fremst við ákvæði 47. gr. varðandi þátttöku sveitarfélaga í 
stofrikostnaði framhaldsskóla:

Almennt um frumvarpið
I frumvarpinu eru gerðar tillögur um fjölmargar breytingar á löggjöf um 
framhaldsskóla og fyrirkomulag náms. Má þar sérstaklega nefiia aukna áherslu á 
verknám með þeirri breytingu að skipulag og ábyrgð á vinnustaðanámi verður á 
herðum framhaldsskóla en ekki nemenda sjálfra. Fræðsluskyldu er komið á fyrir öll 
ungmenni fram til 18 ára aldurs, óháð námsárangri. Ætti sú breyting að draga úr 
brottfalli ungmenna úr námi og er sú skylda lögð á herðar framhaldsskólum að bjóða 
öllum nemendum á aldrinum 16-18 ára nám við hæfi. Sjálfstæði framhaldsskóla er 
aukið til að skipuleggja námsbrautir og er með því dregið úr miðstýringu. Boðið er 
upp á aukna fjölbreytni í námslokum frá framhaldsskóla, sbr. 16. og 19. gr. 
frumvarpsins. Frumvarpið ber því merki um vilja til að auka sveigjanleika, 
fjölbreytni og samfellu í skólastarfi.

Athygli vekur að frumvarpið er fáort um rétt nemenda í framhaldsskólum til 
sérfræðiþjónustu sem skýtur skökku við í ljósi ítarlegra ákvæða, bæði í frumvarpi til 
laga um leikskóla og frumvarpi til laga um grunnskóla.

Um 47. gr.
Reykjavíkurborg er andvíg ákvæðinu sem kveður á um þátttöku sveitarfélaga í 
stofhkostnaði framhaldsskóla sem og að sveitarfélög skuli leggja til lóðir undir 
framhaldsskóla án endurgjalds. Er löngu tímabært að sveitarfélögin verði leyst undan 
greiðsluþátttöku í stofnkostnaði framhaldsskóla.

Líkt og í 37. gr. gildandi laga er gert ráð fyrir að kostnaðarskiptingu verði hagað 
þannig, þegar sveitarfélögin annast undirbúning og verkfiramkvæmdir, að ríkið 
greiðir 60% stofrikostnaðar samkvæmt normkostnaði en sveitarfélagið það sem út af 
stendur. Þegar ríkið annast undirbúning og framkvæmd greiða sveitarfélögin 40% 
stofrxkostnaðar miðað við normkostnað en ríkið það sem út af stendur. Með 
stofiakostnaði er átt við byggingar kennsluhúsnæðis, búnað, framkvæmdir á lóð og 
eftir atvikum heimavistir.
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Ein tillagna verkefinsstjómar um eflingu sveitarstjómarstigsins varðandi breytingar á 
verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga frá 16. apríl 2004 var að hlutdeild sveitarfélaga 
í stofnkostnaði framhaldsskóla yrði felld niður en tillagan er í samræmi við 
yfirlýsingar ríkis og sveitarfélaga frá 28. desember 2001 og 4. desember 2002. Telja 
verður það hreina tímaskekkju og íullkomlega órökstutt að gera ráð fyrir óbreyttri 
hlutdeild sveitaxfélaga í stofnkostnaði framhaldsskóla þegar fyrir liggur ítrekuð 
sameiginleg afstaða ríkis og sveitarfélaga um að leggja það fyrirkomulag af. Er það 
sjálfsögð krafa að ákvæðinu verði breytt þannig að sveitarfélögin beri engan kostnað 
af byggingu framhaldsskóla, á sama hátt og ríkissjóður ber engan kostnað af 
byggingu leikskóla og gruxmskóla.

Ákvæði um þessa kostnaðarskiptingu kom fyrst í lög árið 1996 í algerri óþökk 
sveitarfélaganna. Allnokkur þróun hefur átt sér stað í verkaskiptingu ríkis og 
sveitarfélaga frá setningu laga nr. 80/1996 um framhaldsskóla. Sveitarfélögin tóku 
m.a. við rekstri grunnskólans árið 1996 og er því svo komið að þau bera ábyrgð á 
leikskóla og grunnskóla, sem eru tvö fyrstu skólastigin. í viðræðum ríkis og 
sveitarfélaga um verkaskiptamál og fjárhagsleg samskipti undanfarinn áratug hafa 
fulltrúar beggja aðila lýst sig sammála því að eyða svonefridum “gráum svæðum” 
með því að fækka samstarfsverkefnum. í frumvarpinu er ekkert tillit tekið til 
þessarar þróunar þrátt fyrir að sveitarfélögin hafi um langt skeið haft uppi þá kröfu 
að ríkið greiði allan stofhkostnað framhaldsskóla í stað þess fyrirkomulags sem nú er 
lögbundið. Til frekari stuðnings skal bent á að sveitarfélögin voru leyst undan 
greiðsluhlutdeild í stofnkostnaði og meiriháttar viðhaldi á sjúkrahúsum og 
heilsugæslustöðvum með lögum nr. 78/2003, á þeini forsendu að ábyrgð á 
framkvæmd og kostnaði ætti að vera á einni hendi.

Jafn óeðlilegt er að ætla sveitarfélögum að leggja til lóð undir framhaldsskóla, sem 
ýmist eru ríkisreknir eða í eigu einkaaðila, án endurgjalds eða að lóðin reiknist 
a.m.k. sem hluti af framlagi sveitarfélags í stofnkostnaði. Verðmæti lands hefur 
stóraukist nú síðustu ár og lóðir undir framhaldsskóla því augljóslega verðmæti sem 
sveitarfélög ættu ekki að leggja til án þess að endurgjald komi fyrir. Þá er vakin 
athygli á að sú staða getur verið uppi að sveitarfélagið á ekki lóð undir 
framhaldsskóla og þarf þá að kaupa hana á markaðsverði til að uppfylla skilyrði laga.

Aðrar athugasemdir
Enn fremur skal bent á að sveitarfélögin hafa litla sem enga aðkomu að stjómun 
framhaldsskóla eða ákvörðunum tengdum húsnæðinu þrátt fyrir að vera að hluta 
eigendur framhaldsskóla. Ríkið setur reglumar og skammtar skólunum fjárheimildir. 
Samráð skólameistara framhaldsskóla við sveitarstjómir er almennt lítið og er a.m.k. 
umhugsunarefni hvort nokkur ástæða sé til að kveða á um tilnefningarétt 
sveitarstjóma í skólanefndir opinberra framhaldsskóla, sbr. 1. mgr. 5. gr.

í áliti sem umboðsmaður Alþingis sendi frá sér í apríl 2007 kom fram sú skoðun að 
framhaldsskólanemar eigi ekki sjálfir að bera kostnað vegna tónlistamáms sem liður 
er í námi við listnámsbraut framhaldsskóla. Þess í stað skal ríkið greiða kostnað 
vegna slíks tónlistamáms á framhaldsskólastigi. Þótt ákvæði 43. og 45. gr. 
frumvarpsins mættu vera skýrari um þetta atriði verður að álykta sem svo að í 
frumvarpmu komi fram sama regla sbr. athugasemdir fmmvarpsins við 43. gr.
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