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Efni: Umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga um frumvarp til laga um 
framhaldsskóla

Frumvarpið barst Sambandi íslenskra sveitarfélaga til umsagnar með bréfi 
dags. 14. desember 2007. Um er að ræða frumvarp til nýrra heildarlaga um 
framhaldsskóla. Sambandið leggur megináherslu á að 47. gr. frumvarpsins 
verði breytt \ samræmi við ábendingar í umsögn þessari. Einnig bendir 
sambandið á ósamræmi milli frumvarpsins og frumvarpa um leikskóla og 
grunnskóla.

1. Meginbreytingar sem felast í frumvarpinu

í frumvarpinu eru gerðar tillögur um fjölmargar breytingar á löggjöf um 
framhaldsskóla og fyrirkomulag náms. Má þar sérstaklega nefna aukna 
áherslu á verknám með þeirri breytingu að skipulag og ábyrgð á 
vinnustaðanámi verður á vegum 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 framhaldsskóla 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. Samstarf við foreldra verður einnig aukið með stofnun 
foreldraráðs framhaldsskóla. Er sú breyting nauðsynleg í Ijósi þess að 
nemendur í framhaldsskóla eru ósjálfráða til 18 ára aldurs.

í áliti umboðsmanns Alþingis frá apríl 2007 kom fram sú lagatúlkun að ef 
framhaldsskólanemar skuli ekki sjálfir bera kostnað vegna tónlistarnáms sem 
stundað er sem liður í námi á skipulagðri listnámsbraut framhaldsskóla heldur 
skuli ríkið bera ábyrgð á greiðslu kostnaðar. Þótt ákvæði 43. og 45. gr. 
frumvarpsins mættu vera skýrari um þetta atriði er það skilningur sambands- 
ins að í frumvarpinu komi fram sama regla hvað þetta varðar og í áliti 
umboðsmanns, sbr. skýringar við 43. gr.

í 4. mgr. 45. gr. er kveðið á um gjaldtöku vegna náms sem framhalds- 
skólanemar stunda utan reglubundins starfstfma og í fjarnámi. Það er einkum 
hið síðarnefnda sem sambandið telur ástæðu til að gera athugasemd við, en 
Ijóst er að það getur verið valkostur fyrir íbúa í dreifbýli, þar sem langt getur 
verið í næsta framhaldsskóla, að stunda fjarnám. Má spyrja hvort það sé í 
samræmi við stefnu stjórnvalda f byggðamálum að þeir nemendur sem kjósa 
fjarnám verði að greiða hluta kennslukostnaðar.
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2. Kostnaðarskipting ríkis og sveitarfélaga, sbr. 47. gr.

Sambandið er andvígt ákvæði 47. gr. frumvarpsins og leggur til að 
sveitarfélögin verði leyst undan áframhaldandi greiðsluþátttöku í 
stofnkostnaði framhaldskóla, sem og að láta af hendi lóðir án endurgjalds. 
Líkt og í 37. gr. gildandi laga er gert ráð fyrir að kostnaðarskiptingu verði 
hagað þannig að þegar sveitarfélögin annast undirbúning og 
verkframkvæmdir greiði ríkið 60% stofnkostnaðar samkvæmt normkostnaði 
en sveitarfélagið það sem út af stendur. Þegar ríkið annast undirbúning og 
framkvæmd greiði sveitarfélögin 40% stofnkostnaðar miðað við normkostnað 
en ríkið það sem út af stendur. Með stofnkostnaði er átt við byggingu 
kennsluhúsnæðis, búnað, framkvæmdir á lóð og eftir atvikum heimavistir. 
Einnig skulu sveitarfélögin leggja til lóðir undir framhaldsskóla án endur- 
gjalds.

Að áliti sambandsins er það hrein tímaskekkja og algerlega óviðunandi að 
gera ráð fyrir óbreyttri hlutdeild sveitarfélaga í stofnkostnaði framhaldsskóla 
þegar fyrir liggur ítrekuð sameiginleg afstaða ríkis og sveitarfélaga um að 
leggja það fyrirkomulag af. Sambandið leggur á það þunga áherslu að 
greininni verði breytt þannig að sveitarfélögin beri engan kostnað af byggingu 
framhaldsskóla, á sama hátt og ríkissjóður ber engan kostnað af byggingu 
leikskóla og grunnskóla.

Eins og Alþingi er kunnugt hefur allnokkur þróun átt sér stað í verkaskiptingu 
ríkis og sveitarfélaga frá setningu laga um framhaldsskóla nr. 80/1996, þegar 
ákvæði um þessa kostnaðarskiptingu kom fyrst í lög í algerri óþökk 
sambandsins. 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 svonefndum „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 stofnkostnað framhaldsskóla í stað þess fyrirkomulags sem nú er 
lögbundið. Til frekari áréttingar skal bent á að sveitarfélögin voru leyst undan 
greiðsluhlutdeild í stofnkostnaði og meiriháttar viðhaldi á sjúkrahúsum og 
heilsugæslustöðvum með lögum nr. 78/2003, á þeirri forsendu að ábyrgð á 
framkvæmd og kostnaði ætti að vera á einni hendi.

Sambandið bendir einnig á að mjög hefur hallað á sveitarfélögin í 
samskiptum við ríkisvaldið um byggingu framhaldsskóla. Á undanförnum 
árum hefur raunkostnaður verið langt umfram þann viðmiðunarkostnað sem 
framlag ríkisins miðast við. Ef niðurstaða Alþingis verður sú að fallast ekki á 
sjónarmið sambandsins um að leysa sveitarfélögin undan því að taka þátt í 
stofnkostnaði framhaldsskóla hljóta sanngirnisrök að minnsta kosti að leiða til 
þess að miðað verði við raunkostnað í stað viðmiða sem ríkisvaldið setur 
einhliða.

Einnig telur sambandið óeðlilegt að ætla sveitarfélögum að leggja til lóð undir 
framhaldsskóla, sem ýmist er ríkisrekinn eða í eigu einkaaðila, án þess að 
endurgjald komi fyrir eða lóðin reiknist a.m.k. sem hluti af framlagi 
sveitarfélags í stofnkostnaði. Lóðir undir framhaldsskóla eru augljóslega
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verðmæti sem sveitarfélög ættu ekki að leggja til framhaldsskóla 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. Verðmæti lands hefur stóraukist á 
síðustu árum og því er það augljóslega verulega íþyngjandi kvöð á 
sveitarfélögin að skylda þau til að útvega lóðir undir framhaldsskóla án þess 
að endurgjald komi fyrir.

Loks skal bent á að sveitarfélögin hafa lítið um stjórnun framhaldsskóla að 
segja þrátt fyrir að vera að hluta eigendur þeirra. Ríkið setur allt regluverkið 
og skammtar skólunum fjárheimildir. Samráð skólameistara framhaldsskóla 
við sveitarstjórnir er almennt lítið og er a.m.k. umhugsunarefni hvort nokkur 
ástæða sé til að kveða á um tilnefningarrétt sveitarstjórna í skólanefndir 
opinberra framhaldsskóla, sbr. 1. mgr. 5. gr.

3. Ósamræmi milli frumvarpa

í umsögn sambandsins um frumvarp til laga um grunnskóla er vakin athygli á 
ósamræmi milli krafna sem gerðar eru um sérfræðiþjónustu og stuðning við 
nemendur sem glíma við námsörðugleika eftir skólastigum. Kröfur til 
starfsfólks og stjórnenda leik- og grunnskóla eru verulega auknar en 
sambærilegar skyldur eru ekki lagðar á stjórnendur og starfsmenn 
framhaldsskóla í frumvarpi til laga um framhaldsskóla, sbr. 34. og 37. gr. 
frumvarpsins. Má þannig vænta þess að framboð og fyrirkomulag 
sérfræðiþjónustu við framhaldsskólanema verði allt annað en á öðrum 
skólastigum. í frumvarpi til laga um grunnskólalaga er skólanefnd falið að 
stuðla að samvinnu milli grunn- og framhaldsskóla en sambærilegt ákvæði er 
hvergi að finna í framhaldsskólafrumvarpi.

Samkvæmt 2. gr. frumvarpsins skal framhaldsskólinn „...stuðla að alhliða 
þroska allra nemenda og virkri þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi með því 
að bjóða hverjum nemanda nám við hæfi." Þess vegna er nauðsynlegt að 
sterkar verði kveðið að orði um sérfræðiþjónustu en gert er skv. 34. gr. 
frumvarpsins þar sem nú stendur: „Framhaldsskólar skulu leitast við að veita 
þeim nemendum sérstakan stuðning sem eiga við sértæka námsörðugleika að 
stríða eða veikindi." á meðan sveitarfélögum er ætlað að „...tryggja að 
sérfræðiþjónusta sé veitt í grunnskólum". Vegna áforma um fræðsluskyldu til 
loka sjálfræðisaldurs er sérstök ástæða til að tryggja áframhaldandi ráðgjöf og 
þjónustu við ákveðna hópa nemenda, svo sem nemendur með athyglisbrest 
eða ofvirkni, til að þeir fái nám við hæfi og samfellda skólagöngu. Einnig 
mætti huga betur að stöðu framhaldsskólanemenda af erlendum uppruna, sbr. 
35. gr., með sérstökum móttökuáætlunum, sbr. 16. gr. grunnskólafrumvarps, 
og með því að bjóða foreldrum nemenda upp á túlkaþjónustu, en bent skal á 
að brottfall úr hópi þessara nemenda hefur lengi verið vandamál í 
framhaldsskólum.

í Ijósi markmiða um samræmi og samfellu milli allra skólastiga vekur 
sambandið sérstaka athygli á 34. grein frumvarpsins en mikils misræmis gætir 
milli þeirra krafna sem gerðar eru til sérfræðiþjónustu á grunn- og 
framhaldsskólastigi. Sérstakur kafli: „Sérfræðiþjónusta og stoðkerfi
grunnskóla" tekur á þessum málum á í grunnskólafrumvarpi og þar segir 
jafnframt í 40. gr.: „Við framkvæmd sérfræðiþjónustu skulu sveitarfélög leggja
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♦
áherslu á góð tengsl leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla með sam fellu í  
skólastarfi að le iða rljó si'. Ekki er á sambærilegan hátt minnst á slíkt 
fyrirkomulag eða ábyrgð rekstraraðila í frumvarpi til framhaldsskólalaga. 34. 
grein frumvarpsins skilgreinir þá sem rétt eiga á þjónustu með því að tilgreina 
tegund fötlunar og/eða námshömlunar en nemendur með ADHD 
þroskaröskunina falla ekki þar undir. Þá er ábyrgð á sérfræðiþjónustunni 
óskýr í frumvarpsgreininni og í stað þess að viðurkenndir greiningaraðilar 
skipuleggi og meti þörf nemenda fyrir þjónustu er menntamálaráðuneytinu 
ætlað að gera það á framhaldsskólastiginu.

Loks má benda á að meira samræmis hefði mátt gæta í ákvæðum um starfslið 
grunn- og framhaldsskóla, sbr. 8. gr. þessa frumvarps og III. kafla 
grunnskólafrumvarps, og um menntunarkröfur til skólastjórnenda, sem nánar 
er vikið að í umsögn um frumvarp til laga um menntun og ráðningu kennara 
og skólastjórnenda við leik-, grunn- og framhaldsskóla. Þetta misræmi skýrist 
væntanlega að miklu leyti af því hve frumvarp til laga um framhaldsskóla er 
seint fram komið og gafst áheyrnarfulltrúa sambandsins í nefnd sem falið var 
að semja frumvarpið t.a.m. ekkert tækifæri til að gera athugasemdir við 
endanleg frumvarpsdrög af hálfu nefndarinnar.

Virðingarfyllst 
SAMBAND ÍSLENSKRA SVEITARFÉLAGA

4


