
15. Frnm varp

til laga um  breyting á lögum nr. 75, 28. nóvem ber 1919, u m  sk ipun  barna- 
kennara  og laun þeirra.

(Lagt fyrir Alþingi 1925).

Eftirskráðar breytingar sknlu gerðar á þessutn ákvaeðum laga nr. 75, 
28. nóvbr. 1919, a m  sk ipun  b a m a k e n n a ra  og lann  þeirra : 1. gr., 8. gr., 9. gr., 
12. gr., 13. gr., 14. gr., og ákvæði u m  s tu n d a r  sakir.

1. gr*
Við í. gr. 1 staflið b falla burtu  orð in :  »eða s tundað  barnakenslu  að 

m insta kosti 3 ár, og hafi vottorð sóknarprests  sins og fræðslunefndar eða 
skólanefndar, þ a r  sem h an n  siðast kendi, um  góða kennarahæfileika og ár- 
vekni í starfinu« — og eftir staflið e bætist við n ý r  stafliður, f, svohljóðandi: 
hafi verið settur við skólann að m insta  kosti eitt ár, nem a hann  bafi áður 
verið sk ipaður kennari við sam skonar  barnaskóla.

2. gr.
Við 8. gr. í  stað o rðanna: »Málinu skal siðan skotið und ir  ú rskurð  

stjórnarráðsins« kom i: Skólanefnd eða fræðslunefnd skal skýra ráðherra  tafar- 
lafarlaust frá ráðstöfun þessari. Að öðru  leyti fer um  frávikning kennara  þeirra, 
er um  ræ ðir í lögum þessum, hvort er um  stundarsak ir  eða fyrir fult og alt, 
svo sem um  em bæ ttism enn rikisins alment. E n n  sæta afbrot kennara  söm u 
hegningu og meðferð sem em bættisafbrot starfsm anna rikisirrs.

3. gr.
Við 9. gr. U pphaf g re inarinnar orðist svo:
Kennarar, sem starfa við barnaskóla  eða farskóla i 6 m ánuði eða



24 vikur af árinu, og kenna  36 s tundir  á viku, sku lu  hafa i árslauu  sem 
hjer segir:

— Aftan við greinina bætist ný málsgrein þannig orðuð:
Nú eru við barnaskó la  fleiri kennara r  en tveir, og m á  þá fækka kenslu- 

s tu n d u m  forstöðum anns. R áðherra  ákveður með ráði fræðslumálastjóra slunda- 
fjöldann, að fengnum  tillögum skólanefndar.

Við 12. gr., síðusta málsgr. Málsgreinin orðist svo:
L aunaviðbæ tur eltir þ jónustualdri greiðast af söm u  aðiljum og i söm u 

hlutföllum sem laun in  sjálf.

5. gr.
Við 13. gr. Greinin orðist svo: Auk fram anta linna  launa njóta kenn- 

a ra r  þeir, er laun  taka eftir lögum þessum , dý rtiðaruppbó tar  eftir söm u reglu 
óg em bæ ttism enn ríkisins. Uppbótín  greiðist af  sö m u  aðiljum  sem launin  og i 
söm u  hlutföllum. H lunnindi þau, er  ræ ð ir  u m  i 11. gr. 2. málsgr. kom a ekki 
til greina i þessu sam bandi.

6. gr.
Við l í .  gr. Greinist orðist svo: Verði kennarastaða  óþörf, skal kenn- 

a r inn  eftir löglega uppsögn Iáta af henni endurgjaldslaust. .
Löglegur uppsagnarfrestur er 6 a lm an ak sm án u ð ir  til fráfarar 1. október

7. gr.
Við ákvœði um stundarsakir. Ákvæðið fellur burtu .

8. gr.,
Lög þessi öðlast gildi 1. j a n ú a r  1926.

A t h u g a s e m d i r  v i ð  l a g a f r u m v a r p  þ e t t a .
Hjer eru  tekin upp  — í 1., 6. og 7. gr. f rum varps þessa — aðalatriðm  ú r  

sam nefndu  frum varpi, sem lagt var fyrir Alþingi 1924 af s t jó rnarinnar hálfu, 
og var kom íð frá M entam álanefndinni frá 1920. Sam kvæ m t lögunum  sjálfum 
(nr. 75 frá 1919) er krafist aðallega ákveðinna þekkingarskilyrða, — sannaðra  
m eð prófi, — til þess að verða sk ipaður barnakennari .  Jafnfram t er s lakað á 
þessu skilyrði gagnvart þeim m ö n n u m , sem hefðu fengist við barnakenslu  í 3 
ár  og farist það vel ú r  hendi. Þessi tilslökun var eðlileg og sanngjörn , er  lögin 
voru  sett. Þá  voru eflaust ekki nógu m argir  prófaðir m enn  til, er tekið gætu



að sjer kenslu i ö llum  barnaskó lum  landsins, en á b inn bóginn ekki fáir óprót- 
aðir ba rnaskó lakennarar  við kensluna. E n  megi lita svo á, og það virðist sjálf- 
gefið, að lögin hafi haft það fyrir augum  og bygt á því, að sm átt og smátt 
m undi verða nóg til af p rófuðum  m ö n n u m , þá verður tilslökunin að teljast 
bráðabirgðaráðstöfun, er nú  ætti að mega falla burtu . Hinir eldri skó lakennarar, er 
eigi höfðu prófskilyrðin, en taldir voru að öllu hæfir að öðru  leyti, hafa ef- 
laust allir fengið skipun, svo fremi þeir hafa sótt um  það. Til þess að skipa 
þau  kennaraem bæ tti ,  sem hjeðan af losna, m u n  verða nóg til af  m önnum , er 
fullnægja u m ræ d d u m  prófskilyrðum.

Pað er lagt til (i 3. gr. frvs.), að ákveðið sje að b a rn ak en n u ru m  sje 
skylt að kenna 36 k lukkustund ir  á viku, í stað þess að nú  er aðeins krafist 
30 s tunda  kenslu.

Þessi aukning á skyldukenslunui verður á engan hátt talin ósanngjörn . 
Það er ekki ofætlun heilbrigðum m anni, að kenna 6 s tund ir  á dag í barna-  
skóla, enda er það í sam ræ m i við kröfur  þær, sem gerðar eru í þessu efni til 
b a rn ak en n ara  annarss taðar  á N orðurlöndum .

Þar  sem barnafjöldinn í skó lanum  ekki er meiri en svo, að ekki þarf 
meira en 2 kennara ,  virðist ekki þurfa að færa n iður kenslustundafjö ldann hjá 
forstöðum anni skólans, en sje skólinn svo fjölsóttur, að fleiri kennara  þurfi en 
2, þá er öðru  máli að gegna. Að gefa fasta reglu um  það þykir þó ekki fært. 
E n  á h inn  bóginn þykir rjett, að yfirsljórn ba rnaskó lanna  ákveði skyldukenslu  
forstöðum anna i h inum  fjölm ennari skó lum , og að það sam ræ m isins vegna 
sje betra að fela það yfirstjórninni he ldur en skólanefndum  eins og nú.

Fyrri málsgrein 6. gr. er tekin upp úr  áðurnefudu  s t jó rnarfrum varp i 
frá 1924, og virðist ekki þurfa skýringar við.

Síðari málsgreinin er ný og sett til þess að tryggja rjett kennara. Frest- 
urinn  er ákveðinn 6 m ánuðir,  að telja til 1. október, en sá dagur telst fráfar- 
ardagur. K ennarastöðurnar eru jafnaðarlega veittar frá þeim degi, og sje upp- 
sagnarfresturinn, hæfilega langur, m iðaður við þann  dag, þá getur kennari sá, 
er upp er sagt, f rem ur leitað fyrir sjer um  stöðu við an n an  skóla. Auk þess 
eru  launin, sem lögin ákveða fyrir 6 m ánaða vinnu, m iðuð við ár, m eð öðr- 
um  orðum  árslaun, sem greidd eru  jafnaðarlega með 7 »  hvern  m ánuð. Það 
er því Ijóst, að væri uppsögn óbund in  við t im am ark , þá gæti svo farið, að 
kennari  yrði fyrir órjetti á þ an n  hátt, að h an n  hefði leyst af hendi alt starfið, 
en ekki fengið árslaunin  að fullu.

E n n  skal það tekið fram, að í 2. gr. er tekið upp  það ákvæði, sem sjálf- 
sagt m á telja, að b a rn ak en n a ra r  sæti sö m u m  k jö rum  yfirleitt um  frávikning 
að öðru  leyti, og um  embættisafbrot, sem starfsm enn rikisins yfirleitt.

Loks skal þess getið, að tillögurnar i 4. og 5. gr. frum varpsins um  
það, af hverjum  aðiljum og i hverjum  hlutlöllum skuli greiða a ld u ru p p b æ tu r  
og dýrtiðar, eru  k o m n ar  frá nefnd þeirri, er skipuð hefir verið sam kvæ m t 
þingsályktun efri deildar Alþingis 1924, um  nefndarsk ipun  til íhugunar sparnaði 
í ríkisrekstrinum . Um ástæður fyrir þessum tillögum er vísað til greinargerðar 
þe irrar  frá nefndinni, er h jer fer á eftir.



Greinargerð nefndarinnar:
Siðan lögin um  laun b a rn ak en n ara  frá 1919 kom u  til fram kvæ m da 

hafa útgjöld ríkissjóðs sam kvæ m t þeim num ið  þvi sem bjer segir:
1920: 457,709 kr.
1921: 497.523 —
1922: 407 857 —
1923: 332,398 -

Árið 1924 m un  þessi kostnaður vera nalæyt 310 þús. kr. og árið 1925 má bú- 
ast við að hann verði um 390 þús. kr. Hjer við bætist svo s ty rkur til barna- 
kenslu, sem stendur skemui he laur en áslulið er í lögunum  um laun barna- 
kennara , kostnaður við barnapróf, kostnaður við yfirstjórn barnafræ ðslunnar, 
s ty rkur til barnaskólabygginga o. fl. Barnafræ ðslukostuaðurinn  er þannig orð- 
inn  einn af þyngstu útgjaldaliðum ríkissjóðs.

t*að getur ekki verið hlutverk þessarar nefndar að taka barnafræðslu- 
fyrirkomulagið í heild sinni til endurskoðunar  eða rannsaka  hvort finna mælti 
annað  fyrirkomulag, sem hefði minni útgjöld í för með sjer, he ldur verður 
h ún  að ganga út frá þvt fyrirkomulagi, sem nú er. Nefndin læ tur sjer þvi 
nægja að benda á, að þegar launum  b a rn ak en n a ran n a  var skift á milli sveit- 
arsjóðanna og ríkissjóðs i ákveðnum  hlutföllum með lögunum  frá 1919, þá 
var það mjög óeðlilegt og óheppilegt, að ríkissjóður skyldi einn vera látinn 
greiða allar lau n au p p b æ tu r  til kennaranna, bæði a ldu rsuppbæ tu r  og dýrtiðar- 
uppbæ tur, og gerir það þvi að tillögu sinni, að þessum uppbó tum  verði skift 
milli ríkissjóðs og sveitarsjóðanna í söm n hlu.tföllum sem sjalfum laununum . 
Sam skonar tillaga kom fram  á síðasla þingi frá fjárveitinganefnd neðri deildar, 
og náði hún sam þykki deildarinnar, en var t'eld i efri deild.

D ýrtíðaruppbótin  er einungis nokkur  hluti launanna, sem breytist eftir 
því sem verðlag breytist, og er ekki unt að færa fram neina viðunanlega á- 
stæðu fyrir því, að rikissjóður eigi að taka meiri þátt í þeim hluta launanna  
heldur en í sjáltum grundvalla r laununum . Því hefir verið haldið fram þessu 
til rjettlætingar, að skattar ríkissjóðs, svo sem tekjuskattur, verðtollur og út- 
flutningsgjald, ykjust þegar verðlag hækkaði, en svo væri ekki um  skatta 
sveitarsjóðanna. E n  þetta er ekki rjett. Aðalskattur sveitarsjóðanna er útsvar- 
ið og það eykst eftir því sem þarfir sveilarsjóðanna ú theim ta á hverju ári, en 
skattar rikissjóðs eru lögákveðnir og hrökkvi þeir ekki fyrir útgjöldunura eitt- 
hvert ár, verður því sem á vantar ekki jafnað niður, he ldur verður að fylla 
ho luna með láni, ef ekki er til afgangur frá fyrri á rum , og leggja siðan með 
lögum á nýjan skatt eða hækka eldri skatla til þess að greiða lánið. Rikis- 
sjóður er því yfirleitt engu færari um að standast þá útgjaldaukningu, sem 
stafar af hæ kkandi verðlagi heldur en sveitarsjóðirnir og enga ástæðu því unt 
að finna í eðlismismun ríkis- og sveitarskatta fyrir þvi, að rikissjóður taki á 
sig dýrtíðaraukningu þá, sem verður á útgjöldum sveitaisjóðanna.

Fyrir því að rikissjóður tæki meiri þalt í a ldu rsuppbó tum  k en n aran n a  
heldur en sveitarsjóðirnir hefir verið færð sú ástæða, að a ldursuppbótin  m ið-



ast við þ jónustua ldu r  við kenslu yfirleitt, en ekki við kenslu í hverju  einstöku 
skólabjeraði, svo að greiða verður kennara  þar hærri byrjunarlaun , ef hann 
hetir verið kennari annarss taðar  áðu r  heldur en ef hann  hefir ekki fengist fyr 
við barnakenslu . Þetta á þó að eins við, er k en n a ra r  flytjast frá e inum  skóla 
til annars, því að ekki er nem a sjálfsagt, að sveitarfjelögin greiði hækkandi 
laun með hæ kkandi þ jónustualdri við þeirra eigin skóla. E n  bæði er það, að 
það m u n  ekki mjög titt, að k en n a ra r  flytjist þannig milli skóla, og svo er hitt, 
að þegar svo ber undir, m á  búast við, að sú reynsla, sem kennarinn  hefir 
fengið á fyrri s taðnum  sje þess virði fyrir kenslu hans á síðari s taðnum , að 
eðlilegt sje að ho n u m  sjeu greidd þar hærri laun  þegar í byrjun  heldur en 
þeim sem er ó reyndur  í starfmu.

Að vísu má segja, að m eð breytingu þessari sje ekki beinlínis fenginn 
neinn  sp a rn að u r  fyrir þjóðina í heild sinni, þar sem útgjöld að eins flytjist 
frá ríkissjóði til sveitarsjóðanna. E n  það er fengin rjettari og eðlilegri skifting 
á þessum  útgjöldum. Og það er ekki loku skotið fyrir, að brevtingin kunni 
óbeinlinis að leiða til nokkurs  sparnaðar.  Þegar Iögboðin útgjöld sveitarfjelag- 
anna  til kennara launa  aukast, er ekki ósennilegt, að þau reyni m eir til að 
draga ú r  kostnaðinum  við barnafræðsluua. Gæti það jafnvel leitt til n o k k u rra r  
læ kkunar á launaliðnum  við það að m enn  sæju sjer fært að kom ast af með 
færri kennara  he ldur en ef meiri hluti lau n an n a  væri g re iddur úr  rikissjóði. 
E n  þótt sú yrði ekki rau n in  á, gæti breytingin eigi að siður leitt til sparnaðar 
óbeinlínis við það, að sú upphæ ð  sem jafna yrði n iður með aukaútsvari þyrfti 
að vera hærri og það gæti leitt til þess, að reynt yrði að draga úr  henni með 
því að lækka eða fella burtu  ö n n u r  útgjöld, sem helst þætti tiltækilegt.

Miðað við dýrtíðaruppbót og skólahald 1925 m und i ríkissjóður með 
frum varp i þessu losast við nal. 160 þús. kr. af tillaginu til b a rnakennara launa  
við fasta skóla (135 þús. kr. dýrtíðaruppbót og 24 þús. kr. a ldursuppbót).  Af 
þessari upphæ ð m undi 52 þús. kom a á Reykjavík, 53 þús. á hina kaupstaðina 
og 54 þús. á þau sveitarfjelög, sem hafa fasta skóla u tan  kaupstaðanna. Auk 
þessa m undi ríkissjóður sennilega losast við rúm lega 7 þ ú sund  er færðist yfir 
á þau  sveitarfjelög, sem hafa farskóla lengur en 6 m ánuði á ári.


