
Lýðháskólinn á Flateyri fagnar fram komnu frumvarpi og lýsir yfir stuðningi við meginefni þess. 
Skólinn gerir tillögu um eftirfarandi breytingar á frumvarpinu til Allsherjar- og menntamálanefndar:

1. Að við orðið „heimavist" í 8. Gr. frumvarpsins bætist við orðin „eða í öðru húsnæði á vegum 
skólans" þannig að greinin hljóði svo:

Í lýðskólum fer námið fram innan skólasamfélagsins þar sem nemendur búa á 
heimavist skólans eða í öðru húsnæði á vegum skólans. Nemendur sem búa í nánasta 
nágrenni lýðskóla geta þó fengið undanþágu frá slíku.

Lýðskólar eru í dag reknir á tveimur stöðum á landinu, Flateyri og Seyðisfirði. Á Flateyri nýtir 
skólinn laust húsnæði í þorpinu fyrir nemendur sem búa í smáhýsum sem á sumrin eru nýtt 
til ferðaþjónustu. Eðlilegt er að lýðskólar sem starfa gjarnan í smáum samfélögum á 
landsbyggðinni hafi heimildir til slíkra hagkvæmra ráðstafana varðandi íbúðarhúsnæði fyrir 
nemendur sem eru fallnar til að halda kostnaði nemenda í lágmarki án þess að ráðast í dýrar 
byggingar nemendagarða eða sérstakra heimavista.

2. Að 5. grein um fjármögnun fjalli um heimildir mennta- og menningarmálaráðherra til að gera 
samninga við lýðskóla um fjármögnun með sambærilegum hætti og varðandi framhaldsskóla 
og háskóla. Því er lagt til að við greinina bætist:

Ráðherra er heimilt að gera samninga til 3 -5  ára í senn um fjárframlög til kennslu í 
lýðskólum sem hlotið hafa viðurkenningu ráðuneytisins samkvæmt lögum þessum. Slíkir 
samningar eru skilyrði fyrir veitingu fjárframlaga til viðkomandi skóla.

Ljóst er að lýðskólar munu ekki ná að festa rætur hérlendis án opinbers stuðnings líkt og 
tíðkast í nágrannalöndum okkar á Norðulöndum. LungA skólinn og Lýðháskólinn á Flateyri 
njóta slíks stuðning tímabundið vegna kennslu 2019 og mikilvægt er að ráðuneytið hafi skýra 
heimild til að gera þjónustusamninga við skólana til lengri tíma en árs í senn. Ákvæðið tekur 
á slíku og gerir ráðuneytinu kleift að tryggja rekstur lýðskóla til lengri tíma.
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