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Efni: Ósk um fjárframlag vegna kostnaðar Húnaþings vestra við rekstur dreifnámsdeildar á 
Hvammstanga.

Frá árinu 2013 hefur verið starfrækt dreifnámsdeild frá Fjölbrautarskóla Norðurlands vestra (FNV) á 
Hvammstanga. Hefur þjónustan mælst afar vel fyrir þar sem hún gefur ungmennum tækifæri til að vera 
lengur heima að grunnskólagöngu lokinni. Fyrirkomulagið hefur sýnt sig auka líkur á því að börn fari í 
framhaldsskóla og hefur jafnframt leitt til þess að ungmenni, sem hafa flosnað upp úr námi, hefja nám 
að nýju. Auk þess eykur lengri dvöl heima í héraði líkur á því að ungmennin komi til baka að námi 
loknu. Til viðbótar við ávinning nenemda hefur rekstur dreifnámsdeildarinnar eflt starfsemi FNV þar 
sem nemendur fara reglulega yfir veturinn í skólann til að sitja tíma og taka þátt í félagslífi. Framboð 
náms sem þessa er lykilatriði í að hækka menntunarstig í sveitarfélaginu en á Norðurlandi vestra er 
menntunarstig með því lægsta á landinu. Samfélagslegur ávinningur ávinningur af starfseminni er því 
margþættur.

Frá upphafi hefur Húnaþing vestra greitt með starfseminni. Þær greiðslur hafa m.a. staðið undir 
tækjakaupum, húsaleigu, þrifum á húsnæði og hreinlætisvörum, netáskrift, fargjöldum fyrir nemendur 
til námslota, niðurgreiðslu á hádegisverði fyrir nemendur o.s.frv.

Rekstur framhaldsskóla er lögbundið hlutverk hins opinbera. Það skýtur því skökku við að Húnaþing 
vestra þurfi, árum saman, að standa straum af kostnaði sem hið opinbera á með réttu að bera. Með því 
er verið að auka álögur á sveitarfélagið umfram önnur þar sem framhaldsskólar eru til staðar. Til að 
gæta jafnræðis er því óskað eftir því að fjárlaganefnd veiti fjármagni til sveitarfélagsins til að mæta 
þessum kostnaði. Með því móti er þessi mikilvæga starfsemi fest enn frekar í sessi.

Frá stofnun deildarinnar hefur Húnaþing vestra greitt með starfseminni um 7 millj. króna á ári. Á 9 ára 
tímabili er því um að ræða 63 millj. króna. Á árinu 2022 er gert ráð fyrir að kostnaðurinn verði um 8 
milljónir. Þess er óskað að fjárlaganefnd veiti sem svarar þeirri upphæð til sveitarfélagsins til að mæta 
þeim kostnaði og að sá stuðningur verði árlegur.

Til stuðnings erindi þessu er vísað til erindis Samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi vestra, Samtaka 
sveitarfélaga Vesturlandi og Vestfjarðastofu um sama efni þar sem tekinn var saman kostnaður 
sveitarfélaga við rekstur dreifnámsdeilda á starfssvæðum landshlutasamtakanna þriggja. Erindið var 
sent til fjárlaganefndar í tengslum við gerð fjármálaáætlunar í maí 2022. Í framhaldi af því óskaði 
meirihluti nefndarinnar eftir að mennta- og barnamálaráðuneytið tæki saman kostnað sveitarfélaga 
vegna fjarnámsdeilda.

Mikill vilji er til þess að dreifnámsdeildin á Hvammstanga verði starfrækt áfram og efld frekar en hitt. 
Þess er því óskað að fjárlaganefnd mæti útgjöldum sveitarfélagsins í samræmi við framangreint til að 
jafnræðis sé gætt og tækifæri ungmenna í sveitarfélaginu til náms verði tryggð.
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