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S A M B A N D  Í S L E N S K R A  S V E I T A R F É L A G A

Alþingi Reykjavík 6. maí 2019
b.t. alisherjar- og menntamálanefndar 
Austurstræti 8-10
150 Reykjavík 1904027SA TÞ

Málalykill: 00.63

Efni: Lýðskólar 798. mál 149. Iþ.

Vísað er til frumvarps til laga um ofangreint efni sem sent var til umsagnar hjá 
Sambandi íslenskra sveitarfélaga með tölvupósti frá nefndasviði Alþingis dags. 12. 
apríl 2019.

Almennt um þingmálið

Tilefni þingmálsins er þingsályktun nr. 41/145, um lýðháskóla, þar sem mennta- og 
menningarmálaráðherra var falið að hefja vinnu við gerð frumvarps til almennrar 
löggjafar um lýðháskóla á íslandi.

Að mati sambandsins hefur vel tekist til við frumvarpssmíðina og verður fengur að 
þeim lagaramma sem lagt er til að gildi um lýðháskóla hér á landi. Sambandið mælir 
því eindregið með samþykkt frumvarpsins, enda verði við þinglega meðferð þess 
tillit tekið til þeirra athugasemda og ábendinga sem hér á eftir eru raktar.

Heimavist

Frumvarpið gerir ráð fyrir að lýðskóli starfræki heimavist og að þetta sé meðal 
skilyrða til þess að hljóta viðurkenningu til starfa.

Að mati sambandsins er ekki rökrétt að gera rekstur heimavistar að skilyrði en að 
síðan komi fram að nýta megi laust íbúðarhúsnæði á starfssvæði lýðskóians. Þá 
verður að telja þau rök ansi veik fyrir þessu fyrirkomulagi að áskilnaður um búsetu á 
heimavist komi fram í dönskum lögum. Sambandið hvetur allsherjar- og 
menntamálanefnd til þess að breyta umræddum ákvæðum (í 3. tölul. 2. mgr. 3. gr. 
og 8. gr. frv.) í þá veru að lýðskóli skuli bjóða nemendum upp á búsetu, með 
aðgangi að sameiginlegu rými, í nánasta umhverfi skólans.

Fjöldi nemenda

Annað skilyrði fyrir viðurkenningu til starfa kemur fram í 6. tölul. 2. mgr. 3. gr. og 
felst í því að fjöldi nemenda skuli vera hið minnsta 15 á ári að meðaltali á hverju 
þriggja ára tímabili.

Sambandið veltir því upp hvort ekki færi betur á því að setja fjölda nemenda fram 
sem ákveðið viðmið fremur en sem lágmarkskröfu skv. viðurkenningu. Æskilegt 
gæti verið, á meðan lýðskólar festa sig í sessi, að hafa sveigjanleika hvað 
nemendafjölda varðar. Setja mætti innleiðingarákvæði þar að lútandi í reglugerð 
sem gert er ráð fyrir að sett verði sbr. 12. gr., í stað þess að hafa bindandi 
lagaákvæði þar um.
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Sérstök ástæða er til þess að innleiðingin eigi sér stað í skrefum þar sem iðulega 
tekur nokkurn tíma að ganga frá fjármögnun nýrrar starfsemi til framtíðar. Þetta 
snertir m.a. 5. gr. frumvarpsins en einnig niðurlag 3. gr. þar sem fjallað er um 
aðkomu opinberra aðila að skuldbindingum lýðskóla. Eðlilegt virðist að ríkið aðlagi 
viðmið um nemendafjölda þvíhvernigfjárm ögnun starfseminnargengur.
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