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Alþingi ályktar að beina því til ríkisstjórnarinnar að menntamálaráðuneytið hlutist til
um að innan framhaldsskólakerfisins verði skipulagðar námsbrautir á sviði sjávarútvegs og
námsefni verði samið í sérgreinum þeirra brauta. Stefnt verði að sem mestri fjölbreytni í
sjávarútvegsnámi í framhaldsskólum með stuttum námsbrautum í fiskvinnslu og sjómanna-
fræðum, fyrri hluta námi sérskóla sjávarútvegs, þ.e. fiskvinnslu-, stýrimanna- og vélstjórnar-
námi, og undirbúningsnámi fyrir þá skóla, auk námsbrautar sem lyki með stúdentsprófi.

Markmið slíks náms væri að búa fólk undir störf í sjávarútvegi og að kynna íslenskan
sjávarútveg.

Greinargerð.
Á s.l. hausti fór fram nokkur umræða um skólahald og menntun starfsfólks í

sjávarútvegi. Þar bar mest á umfjöllun um skýrslu og störf nefndar sem
menntamálaráðherra og sjávarútvegsráðherra skipuðu í jan. 1986 til að gera tillögur um
stofnun sjávarútvegsskóla á framhaldsskólastigi, sjá fylgiskjöl.

Meginniðurstaða nefndarinnar var sú að stofna skyldi sjávarútvegsskóla í Reykjavík er
tæki við hlutverkum Stýrimannaskólans, Vélskóla Íslands og Fiskvinnsluskólans í Hafnar-
firði. Sjávarútvegsskólinn yrði sérskóli á framhaldsskólastigi. Undirbúningsnám að skól-
anum og nám á einstökum brautum gæti einnig farið fram við aðra framhaldsskóla landsins.

Í október s.l. var haldin ráðstefna þar sem tillögur ráðherranefndarinnar voru kynntar
og ræddar. Síðan þá hefur ekki verið rætt um þessi mál á þeim grundvelli að efla
sjávarútvegsnám frá grunnskóla til háskóla en umræðan beinst að háskólanáminu einu.

Sjávarútvegsdeild við Háskóla Íslands er sjálfsögð en jafnframt er mikilvert og jafnvel
enn brýnna að þess sé kostur að hefja nám í sjómannafræðum og fiskvinnslu í efstu bekkjum
grunnskóla en þó sérstaklega í fjölbrauta- og menntaskólum.

Meðan ekki er séð fyrir hvort sú umræða og tillögugerð sem uppi var á síðustu
haustdögum eða aðrar aðgerðir stjórnvalda skili árangri og þoki fram til úrvinnslu og
framkvæmda þeirri stefnu sem þessi tillaga fjallar um telja flutningsmenn hana jafn
tímabæra og á tveimur fyrri þingum.

Tillagan er nú flutt í þriðja sinn á Alþingi. Fyrri tvö skiptin hefur hún ekki fengist
útrædd þó að umsagnir þeirra er um hana fjölluðu hafi verið mjög jákvæðar.

Þegar tillagan var flutt á síðasta þingi fylgdi greinargerð sem hér birtist óbreytt.

Um eða yfir 90% af fólki, sem vinnur við sjávarútveg á Íslandi, hefur ekki aflað sér
menntunar í skóla til undirbúnings starfsins. Aðeins skipstjórnarmenn, vélstjórar og
verkstjórar eru sérmenntaðir til sinna starfa og hafa þó verið tíðar undanþágur frá því.

Stór hluti þess fólks, sem vinnur þessi störf, er mjög vel þjálfaður og með mikla reynslu
í sínum störfum. Íslenskur sjávarútvegur hefur hingað til haft á að skipa vel þjálfuðu
starfsliði sem hefur aflað sér menntunar fyrst og fremst í starfi. Á þessu er að verða breyting.
Færri og færri gera þessi störf að ævistarfi. Ungt fólk, sem áður fór eftir grunnskólanám til
starfa við sjávarútveginn, á fiskiskipaflotanum eða í fiskvinnslustöðvunum, heldur nú flest
áfram námi og stefnir að stúdentsprófi og síðar að einhverju sérnámi. Í fiskvinnslunni kemur
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endurnýjunin frá öðrum starfsstéttum og frá því fólki sem einhverra hluta vegna hefur ekki
haldið áfram námi að loknum grunnskóla. Svipað á sér stað hvað varðar sjómannsstarfið.

Mörg undanfarin ár hefur vantað menn með vélstjórnar- og skipstjórnarréttindi á
fiskiskip. Síðustu mánuði hefur einnig verið mikil fólksekla í fiskiðnaði. Léleg laun, ótrygg
störf og ýmsir aðrir þættir eiga sinn hlut í því að fæla menn frá störfum tengdum sjávarútvegi,
á sjó og landi. En þar kemur fleira til.

Í framhaldsskólum er ekki boðið upp á fiskvinnslu- eða sjóvinnunám ef frá er skilin
kennsla í vélfræði í tveimur fjölbrautaskólum. Segja má að með því námsefni, sem nú er í
framhaldsskólum, sé unnið að því að útiloka ungt fólk frá námi sem tengist sjávarútvegi.
Framhaldsskólarnir hafa hins vegar viðskiptabrautir , þjónustubrautir , iðnbrautir, heil-
brigðisbrautir o.fl.

Með tilkomu fjölbrautaskólanna var gert ráð fyrir að þeir mundu sinna "fjölbreytilegu"
starfsnámi og búa ungt fólk undir það að taka þátt í atvinnuþróun og tileinka sér nýja
starfshætti í aðalatvinnugreinum þjóðarinnar og - þá frekar en ekki síður - sjá nemendum
fyrir kennslu í fiskvinnslu og sjóvinnu. Sú hefur þó ekki orðið raunin á. Enn fer stærstur hluti
nemenda þessara skóla á bóknáms- og þjónustubrautir.

Við ýmsa grunnskóla á landsbyggðinni hefur verið komið á fót framhaldsdeildum í
tengslum við fjölbrautaskóla. Þannig er það t.d. á Vesturlandi. Framhaldsdeildir hafa
starfað við grunnskólana í Borgarnesi, í Ólafsvík, í Stykkishólmi og að Laugum í tengslum
við Fjölbrautaskólann á Akranesi. Áformað er að þessi tengsl skólanna á Vesturlandi verði
enn aukin.

Námsefni framhaldsdeilda þessara skóla hefur þó ekki tengst starfsnámi nema að mjög
takmörkuðu leyti. Kennslan í þessum deildum hefur frekað stuðlað að fjölgun nemenda á
hefðbundnum bóknámsbrautum. Sjálfsagt er ríkt í huga margra nemenda að nám sé fyrst og
fremst bóklegt og framar öllu þurfi að "læra" til hinna hefðbundnu gömlu háskólagreina.
Þess vegna eru þær námsbrautir enn svo áhugaverðar. Hitt er jafnframt augljóst að allt of
lítið, og sums staðar ekkert, hefur verið gert til að auðvelda ungu fólki starfsnám.

Sjávarútvegsnám er aðeins boðið fram í sérskólum sem tengjast öðru framhaldsnámi
með takmörkuðum hætti. Þeir sérskólar eru nær eingöngu á Reykjavíkursvæðinu. Nám við
þá skóla útheimtir óþarflega langar fjarvistir frá heimilum og heimabyggð margra nemenda
miðað við að hluti námsins ætti sér stað á heimaslóð.

Það er ekki boðið upp á fiskvinnslu- eða sjóvinnunám sem valgrein í 9. bekk
grunnskóla, ekki heldur í áðurnefndum framhaldsdeildum né fjölbrautaskólunum. Þar með
eru þeir nemendur, sem vilja hefja framhaldsnám strax að loknu skyldunámi, raunverulega
útilokaðir frá því að afla sér menntunar á sviði sjávarútvegs og sjávarútvegsframleiðslu á
því aldursskeiði og á þeim vettvangi sem nemendur óska sér og er þeim eðlilegastur.

Þessi tillaga okkar gerir ráð fyrir að skipulagðar verði námsbrautir á sviði sjávarútvegs
innan framhaldsskólakerfisins og er þá átt við framhaldsdeildir grunnskóla og fjölbrauta-
skóla og að námsefni verði jafnframt samið í sérgreinum þeirra brauta. Stefnt verði að sem
mestri fjölbreytni í sjávarútvegsnámi í framhaldsskólum með stuttum námsbrautum í
fiskvinnslu og sjómannafræðum, fyrri hluta námi sérskóla sjávarútvegs, þ.e. fiskvinnslu-,
stýrimanna- og vélstjórnarnámi, og undirbúningsnámi fyrir þá skóla, auk námsbrautar sem
lyki með stúdentsprófi.

Kennsla og námsbrautir munu sjálfsagt verða breytilegar í fyrstu eftir skólum og fara
eftir nemendafjölda og aðstöðu til kennslu. Um leið og stofnað yrði til framhaldsskólanáms
á þessu sviði víða á landinu sköpuðust skilyrði fyrir fullorðinsnám, endurmenntun og
námskeiðahald og með sömu kennslugögnum og framhaldsnám byggðist á. Leita þyrfti sam-
starfs við samtök sjómanna og fiskvinnslufólks og skólastjórnir sérskóla sjávarútvegsins um
allt sem lýtur að skipulagningu og fyrirkomulagi þessa náms.
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Eitt af því, sem veldur brottflutningi ungs fólks frá landsbyggðinni, er að sækja þarf nær
allt framhaldsnám til stóru þéttbýlisstaðanna, og þá fyrst og fremst til Reykjavíkur. Að námi
loknu er þetta unga fólk oft í minni félagslegum tengslum við sína heimabyggð en það
umhverfi þar sem námið hefur verið stundað. Auk þess eru oft litlar líkur á því að
heimabyggðin geti nýtt það nám sem sótt hefur verið í skóla þéttbýlisins.

Efling framhaldsdeildanna og fjölbrautaskólanna mun hamla gegn brottflutningi fólks
af landsbyggðinni og styrkja byggð á viðkomandi stöðum. Kennurum og starfsliði mun
fjölga og námstími í heimabyggð lengjast. Fjölgun sérmenntaðs fólks, bæði í hópi kennara og
í sjávarútveginum, mun styrkja félagslegan grundvöll greinarinnar og leiða til framfara hvar
sem slík þróun á sér stað.

Nýjar leiðir til náms, svo sem tillaga okkar gerir ráð fyrir, munu stuðla að mjög aukinni
menntun á sviði sjávarútvegs og fiskvinnslu. Ungt fólk, sem hefur tileinkað sér kunnáttu til
að takast á við nýjungar í rekstri og meðferð sjávarafla til að auka gæði og verðmæti hans,
mun koma til starfa og styrkja þessar atvinnugreinar. Á því er ekki vanþörf nú og í
framtíðinni. Að því verður að stefna að íbúar sjávarútvegsbyggðanna og það starfsfólk, sem
við sjávarútveginn vinnur, hafi ekki síðri almenna menntun og sérmenntun vegna starfa
sinna en fólk í öðrum starfsgreinum, jafnt í framleiðslu- sem í þjónustustörfum.

Tillaga þessi var flutt í lok síðasta þings en varð ekki rædd og er því endurflutt nú.

Fylgiskjal I.

Skýrsla starfshóps um sjávarútvegsskóla.
l. Formáli.

Menntamálaráðherra og sjávarútvegsráðherra komu sér saman í janúar s.l. um að skipa
fjögurra manna starfshóp - tvo frá hvoru ráðuneyti - til að ræða og gera síðan tillögur um
stofnun sjávarútvegsskóla á framhaldsskólastigi.

Sem fulltrúar menntamálaráðuneytisins voru skipaðir Helgi G. Þórðarson verkfræðing-
ur, formaður hópsins, og Stefán Stefánsson, fulltrúi í menntamálaráðuneytinu.

Sem fulltrúar sjávarútvegsráðuneytisins voru skipaðir Finnur Ingólfsson, aðstoðarmað-
ur sjávarútvegsráðherra, og Gylfi Gautur Pétursson, deildarstjóri í sjávarútvegsráðu-
neytinu. Starfsmaður hópsins var ráðinn Lárus Björnsson.

Starfshópurinn hefur heimsótt og rætt við fjölda einstaklinga frá ýmsum samtökum og
stofnunum, hérlendis og erlendis, þar á meðal alla helstu hagsmunaaðila í sjávarútvegi og
aðra þá sem tengjast fræðslumálum í sjávarútvegi. Í viðtölum kom í ljós að almennt er mikill
áhugi á stofnun sjávarútvegsskóla.

Starfshópurinn hefur kynnt sér skipulag sjávarútvegsfræðslu íNoregi og Danmörku (sjá
viðauka 3 og 4).

Það er von hópsins að skýrsla þessi veki umræðu um stöðu sjávarútvegsfræðslu á Íslandi
og framtíð hennar.

2. Niðurstöður.
Meginniðurstöður starfshópsins eru eftirfarandi:

1. Stofnaður verði sjávarútvegsskóli í Reykjavík er taki við hlutverkum Stýrimannaskólans
í Reykjavík, Vélskóla Íslands og Fiskvinnsluskólans í Hafnarfirði.

2. Gildandi lögum um sjávarútvegsfræðslu verði breytt og sett rúm rammalöggjöf er veiti
svigrúm fyrir breytilegt námsframboð í takt við þróun atvinnulífsins og þarfir einstakra
greina sjávarútvegsins.
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3. Sjávarútvegsskólinn verði sérskóli á framhaldsskólastigi og heyri undir menntamála-
ráðuneytið. Aðfararnám að skólanum og nám á einstökum brautum geti einnig farið
fram við aðra framhaldsskóla landsins.

4. Stofnað verði fræðsluráð sjávarútvegsins, skipað fulltrúum hagsmunasamtaka, rann-
sóknastofnana og ráðuneyta sem verði stefnumarkandi í fræðslumálum sjávarútvegsins.

5. Sjávarútvegsskólinn fái til umráða húsnæði Stýrimannaskólans í Reykjavík og Vélskóla
Íslands í Reykjavík og hið nýja verknámshús Fiskvinnsluskólans í Hafnarfirði.

6. Kannað verði mjög vandlega hvort stefnt skuli að því að sjávarútvegsskólinn starfi í
þremur önnum, þ.e. haustönn, vetrarönn og sumarönn, og starfi þannig árið um kring.

3. Greinargerð.
A. Núverandi sjávarútvegsfræðsla.

Gildandi lög.
Gildandi lög um fræðslu og atvinnuréttindi í sjávarútvegi eru:

- Lög um Stýrimannaskólann í Reykjavík, nr. 22/1972.
- Lög um Stýrimannaskólann í Vestmannaeyjum, nr. 1/1973.
- Lög um vélstjórnarnám, nr. 11/1985.
- Lög um atvinnuréttindi vélfræðinga, vélstjóra og vélavarða á íslenskum skipum, nr. 113/

1984.
- Lög um atvinnuréttindi skipstjórnarmanna á íslenskum skipum nr. 112/1984.
- Lög um fiskvinnsluskóla, nr. 55/1971.
- Lög um Tækniskóla Íslands, nr. 66/1972.

Í framangreindum lögum eru ýmis ítarleg ákvæði um nám og námsskipan. Stofnun
sjávarútvegsskóla krefst nýrrar lagasetningar í stað gildandi laga. Gildandi lög eru um margt
það nákvæm að ætla má að þau séu Þrándur í Götu breytinga í námi og þess sveigjanleika
sem krefjast verður af skólum er þjóna síbreytilegum þörfum atvinnulífsins. Vegna þessa er
lagt til að ný rammalög um sjávarútvegsskóla verði sveigjanleg og að þau rúmi breytilegt
námsframboð í takt við þróun atvinnulífsins og þarfir einstakra greina sjávarútvegsins á
hverjum tíma.

Stjórn og tengsl við atvinnulífið.
Skólar sjávarútvegsfræðslunnar heyra nú undir menntamálaráðuneytið og starfa sem

sjálfstæðar stofnanir með litlum tengslum eða samstarfi sín í milli. En sem dæmi um tengsl
skólanna við atvinnulífið má nefna það að í lögum um þá eru ákvæði um að hagsmunaaðilar
að sjávarútvegi tilnefni fulltrúa í skólanefndirnar. Auk þess tengir starfsþjálfun, svo og ýmis
önnur verkefni, skólana sjávarútveginum.

Þróun nemendafjölda.
Verulegur samdráttur hefur orðið á nemendafjölda Vélskólans og Stýrimannaskólans

síðustu árin. Á níu árum hefur nemendum þessara skóla fækkað um helming. (Sjá viðauka
bls. 14.) Skýringar á þessari þróun eru væntanlega margþættar. Nemendum hefur fækkað í
hverjum árgangi. Áhugi á bóknámi er almennt meiri en á verknámi. Fjölbreytni náms á
framhaldsskólastigi hefur aukist verulega og jafnframt samkeppnin um nemendur. Nám í
Stýrimannaskólanum hefur ekki opna leið til frekara framhaldsnáms í skólakerfinu.
Sjávarútvegsnám verður ekki hafið til vegs og virðingar nema með samstilltu átaki allra sem
hlut eiga að máli. Verði skipulagi, stjórnun og námsframboði skólanna breytt þannig að
notagildi fyrir atvinnulífið aukist mun eftirspurn eftir fólki með menntun þaðan aukast og
aðsóknin væntanlega um leið.
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Húsnæði.
Kennsla við Stýrimannaskólann í Reykjavík og Vélskóla Íslands í Reykjavík fer fram í

húsakynnum á lóð Sjómannaskólans. Eins og fram hefur komið hefur nemendum þessara
skóla fækkað um helming á síðustu níu árum. Húsnæðið er því stórlega vannýtt sem stendur.
Auk þess er kennsla skólanna tveggja algjörlega aðskilin þó svo að almennar námsgreinar
séu 30-45% námsefnis þeirra. Samræming þessa hluta námsins gæti bætt nýtingu hússins og
kennslukrafta verulega. Sama máli gegnir um húsnæði fyrir stjórn skólanna sem er
algjörlega aðskilið. Sameiginleg stjórn gæti enn bætt nýtingu húsnæðisins.

Fiskvinnsluskólinn hefur hingað til starfað í leiguhúsnæði, bóknám í Hafnarfirði og
verknám í Hafnarfirði og Reykjavík. Vegna vannýtingar Sjómannaskólahússins verður ekki
annað séð en að hæglega megi flytja bóknám Fiskvinnsluskólans þangað. Nýtt 1700 m2

verknámshús skólans er í byggingu í Hafnarfirði og ætti það að geta þjónað sínu hlutverki
samkvæmt áætlun.

Námsgreinar.
Athugun á námsvísum Vélskólans og Stýrimannaskólans leiðir í ljós að hlutfall

almennra námsgreina í námsefni þeirra er 30% til 45%. Séu inntökuskilyrðin í Fiskvinnslu-
skólann reiknuð með í námsefni hans eru 50% námsefnisins almennar greinar. Ætla má að
kennsla í almennum námsgreinum skólanna þriggja sé að mestu leyti samræmanleg þannig
að verulegri hagkvæmni megi ná með sameiningu þeirra. Sameiginlegir þættir sérhæfðs
námsefnis skólanna eru nánast engir sem stendur. Hins vegar gæti vægi þeirra aukist við
endurskipulagningu námsmarkmiða. Nám í útgerðartækni við rekstrardeild Tækniskóla
Íslands er skipulagt sem framhaldsnám fyrir stýrimenn, vélstjóra og fisktækna. Námsefni
þessarar námsbrautar á því nánast ekkert sameiginlegt með námsefni hinna skólanna.

B. Stofnun sjávarútvegsskóla.
Hlutverk.

Starfshópurinn leggur til að stofnaður verði sjávarútvegsskóli í Reykjavík og taki hann
m.a. við hlutverki Stýrimannaskólans í Reykjavík, Vélskóla Íslands og Fiskvinnsluskólans í
Hafnarfirði.

Skólinn starfi í upphafi í fimm deildum, siglingafræðideild, vélfræðideild, fiskvinnslu-
deild, fiskeldisdeild og endurmenntunardeild. Þessar tillögur byggir starfshópurinn á
ítarlegum viðræðum við alla helstu hagsmunaaðila í sjávarútvegi og þá sem tengjast kennslu í
sjávarútvegsfræðum.

Hlutverk skólans verði fyrst og fremst að fullnægja þörf sjávarútvegsgreina fyrir sérhæft
starfsfólk. Skólanum verði ætlað að starfa á framhaldsskólastigi og opni brautskráðum
nemendum, sem það kjósa, leið til háskólanáms.

Stjórn og tengsl við atvinnulífið.
Lagt er til að sjávarútvegsskólinn heyri undir menntamálaráðuneytið, enda verði hann

sérskóli á framhaldsskólastigi. Starfshópurinn telur óheppilegt fyrir sjávarútveginn að tengsl
hans við hið almenna skólakerfi raskist. Tengsl skólans við sjávarútveginn verði tryggð í
gegnum fræðsluráð sjávarútvegsins. Fræðsluráð sjávarútvegsins verði faglegur tengiliður
milli skólans, atvinnulífsins, rannsóknastofnana sjávarútvegsins, sjávarútvegsráðuneytisins
og menntamálaráðuneytisins. Sjávarútvegsráðherra skipi formann færðsluráðsins. Hlutverk
þess verði það vera menntamálaráðuneytinu til ráðuneytis um mótun heildarstefnu og
skipulags í sjávarútvegsfræðslu. Fræðsluráð sjávarútvegsins veiti umsögn um tillögur að
námsskrá í verklegum og bóklegum faggreinum. Árlega skal fræðsluráð sjávarútvegsins
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gangast fyrir sérstökum fundi um menntamál í sjávarútvegi þar sem fram fer almenn umræða
um stefnumörkun í fræðslumálum sjávarútvegsins.

Stofnun fræðsluráðs sjávarútvegsins er ekki ný hugmynd heldur kemur hún m.a. fram í
áfangaskýrslu nefndar sem vann að endurskoðun á lögum um Fiskvinnsluskólann.

Menntamálaráðherra skipar sérstaka skólanefnd skólans sem skipuð sé fimm mönnum.
Í henni á sæti formaður fræðsluráðs og að auki þrír menn tilnefndir af fræðsluráði. Skal einn
þeirra vera úr röðum skipstjórnarmanna, einn úr röðum vélstjóra og einn úr röðum
fiskvinnslumanna. Loks skipar ráðherra einn mann án tilnefningar og skal hann vera for-
maður skólanefndar.

Skólanefnd markar stefnuna í skólahaldi nu og ákveður námsframboð að fengnu
samþykki menntamálaráðuneytisins. Skólanefnd hefur umsjón með og samþykkir fjárlaga-
tillögur og fjárhagsáætlun samkvæmt þeim reglum sem þar um gilda á hverjum tíma.
Nefndin lítur eftir því að rekstur miðist við sértekjur og fjárveitingar í fjárlögum hverju
sinni.

Skólastjóri stjórnar daglegum rekstri og starfi skólans og gætir þess að starfsemi hans sé
í samræmi við lög, námsskrá og önnur gildandi fyrirmæli á hverjum tíma.

Fræðsluráð

Deildir og námsgreinar.
Sjávarútvegsskólinn skal ávallt vera opinn fyrir nýjungum sem fram koma og því

sveigjanlegur þannig að hægt sé að taka upp kennslu í nýjum námsgreinum á nýjum
námsbrautum eða með stofnun nýrra deilda. Gert er ráð fyrir að talsverð skörun geti orðið á
námsefni milli deilda og því mikilvægt að samnýta kennslukrafta, kennslutæki og kennslu-
húsnæði í þeim tilfellum.

Í samtölum við menn í sjávarútvegi hefur þörf á nýjum námsgreinum oft borið á góma.
Helst má nefna stjórnunar- og rekstrarfræði, sölu- og markaðsfræði, haffræði, líffræði
sjávar, auðlindanýtingu, umhverfisfræði, veiðarfærafræði og veiðitækni. Mikilvægt er að
endurnýjun á námsefni skólans sé stöðug þannig að við skólann sé ávallt kennt það nýjasta
og besta sem fram kemur á sviði sjávarútvegsins hverju sinni. Að öðru leyti tekur starfs-
hópurinn ekki afstöðu til þessara kennsluþátta að svo stöddu.

Húsnæði.
Nefndin leggur til að sjávarútvegsskólinn fái til afnota húsnæði Stýrimannaskólans í

Reykjavík og Vélskóla Íslands og hið nýja verknámshús Fiskvinnsluskólans í Hafnarfirði.
Með því að sameina skólana undir einu þaki og undir einni stjórn er stefnt að betri nýtingu
húsnæðis, hagkvæmni í kennslu og þar með sparnaði í rekstri skólans.
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Inntökuskilyrði.
Inntökuskilyrði í skólana þrjá, sem gert er ráð fyrir að sameinaðir verði Í sjávarútvegs-

skólanum, eru hliðstæð inntökuskilyrðum Í framhaldsskóla. Starfshópurinn sér ekki ástæðu
til að inntökuskilyrðum verði breytt Í hinum nýja skóla frá því sem nú er í þeim skólum sem
gert er ráð fyrir að verði sameinaðir. Samt sem áður verður slíkt að vega og meta eftir
aðstæðum í hverri grein.

Starfstími skólans.
Hópurinn leggur til að kannað verði mjög nákvæmlega hvort ekki sé hagkvæmt að

sjávarútvegsskólinn starfi allt árið. Með því móti má nýta sem best þá fjármuni sem bundnir
eru í skólahúsnæði og kennslutækjum. Nemendur munu með þessum hætti koma út í
atvinnulífið á mismunandi tímum árs og öflugt námskeiðahald, sem gert er ráð fyrir við skól-
ann, gæti farið fram á þeim árstímum er hentugastir þykja.

Lokaorð.
Gera má ráð fyrir að sjávarútvegsskóli, sem er ein stofnun, verði sterkari eining en þrír

minni skólar og þar af leiðandi betur búinn til að takast á við verkefni sín. Sérstaklega má
nefna þróunarstörf við endurnýjun námsefnis og skipulag nýrra námsbrauta.

Ætla má að betur verði séð fyrir fjárveitingum til skólans njóti hann óskipts stuðnings
allra hagsmunaaðila.

Líklegt er að styrkur og atkvæðamikill sjávarútvegsskóli muni almennt njóta meira álits
en minni sérskólar og verða fýsilegri kostur efnilegum nemendum en verið hefur.

Þróun nemendafjölda 1 Fi skv irms l uskó l anum , stýrimannask.6Iunum
og vé l skó lunum ar in 1974 - 1986.
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Fylgiskjal II.

Guðjón Ármann Eyjólfsson.
Sjávarútvegsskóli.

(Grein í Mbl., 13. des. 1986.)
Fyrir nærri því ári, í janúar 1986, komu menntamálaráðherra og sjávarútvegsráðherra

sér saman um að skipa fjögurra manna starfshóp, tvo frá hvoru ráðuneyti, til að ræða og
gera síðan tillögur um stofnun sjávarútvegsskóla á framhaldsskólastigi.

Starfshópinn skipuðu: Helgi G. Þórðarson verkfræðingur, sem var formaður, Stefán
Stefánsson, fulltrúi frá menntamálaráðuneytinu, Finnur Ingólfsson, aðstoðarmaður sjávar-
útvegsráðherra, og Gylfi Gautur Pétursson, deildarstjóri í sjávarútvegsráðuneytinu.

Vinnuhópurinn lagði fram skýrslu um miðjan október sem tekin var til umræðu á
opnum fundi sem ráðherrarnir boðuðu til 20. október s.l.

Í fundarboði segir: "Markmið fundarins er að fá fram sjónarmið sem flestra um fræðslu
í sjávarútvegi, skiplag hennar og markmið."

Fundur þessi var vel sóttur af ýmsum forsvarsmönnum í sjávarútvegi, nokkrum
alþingismönnum, fulltrúum frá ráðuneytum, kennurum Stýrimannaskólans, Vélskólans og
Fiskvinnsluskólans ásamt nokkrum nemendum þessara skóla.

Á fundinum voru flutt stutt framsöguerindi um framtíð sjávarútvegsfræðslunnar og
viðhorf til skýrslu starfshópsins. Að þeim loknum voru pallborðsumræður og síðan almennar
umræður.

Skoðanir um nefndarálitið voru mjög skiptar en í fréttum af fundinum, sem nefndin og
fundarboðendur hljóta að bera einhverja ábyrgð á, er ekki minnst einu orði á andstæðar
skoðanir. Ráðherrarnir tveir, sem boðuðu til fundarins, höfðu ekki tíma eða sáu ekki ástæðu
til að sitja lengur undir umræðum en fram að kaffihléi, kl. 10.00, þegar lauk framsöguerindi
formanns starfshópsins og Stefáns Ólafs Jónssonar, deildarstjóra í menntamálaráðuneytinu,
sem flutti erindi sem bar heitið Skólakerfið og sjávarútvegsfræðsla.

Það virðist sem sé sæta litlum tíðindum þó að nefnd komi fram með tillögu um að leggja
niður grónar stofnanir sem hafa starfað áratugum saman í þágu sjávarútvegsins. Elsti
sjómannaskóli landsins, Stýrimannaskólinn í Reykjavík, hefur t.d. starfað í nærri 100 ár, eða
síðan 1891, Vélskóli Íslands í yfir 70 ár, síðan 1915, og Fiskvinnsluskólinn var stofnaður árið
1971 og viðurkennt í ræðu og riti a.m.k. að sá skóli eigi mikla framtíð fyrir sér og maður
skyldi ætla að svo skyldi vera í landi sem á allt sitt undir sjávarfangi.

Þetta finnst mér undarlegt fréttamat á tímum þess fjölmiðlaæðis sem nú gengur yfir
þjóðina.

Ég efast um að sama afstaða hefði einkennt fundarboðendur og fjölmiðla um skoðanir
fundarmanna ef tillaga hefði komið fram um að leggja niður einhvern menntaskóla landsins
eða verslunarskóla og sameina öðrum eða þá einhverja háskóladeildina. En í mikilli og
háværri umræðu um eigendaskipti eða breytingu á rekstri Borgarspítalans undanfarna daga
þá megum við starfsmenn Sjómannaskólans teljast hógværir og lágróma því að tillaga um
svo róttæka breytingu á rekstri og starfssviði þessara skóla var sett fram eftir aðeins einn
fund með okkur skólastjórum skólanna.

Á því er enginn vafi að ábyrgð ráðherra og ríkisstjórnar, sem ætlar sér að kollvarpa
skipulagi gamalgróinna skóla sem hingað til hafa gegnt lykilhlutverki í menntun undirstöðu-
atvinnuveganna, er mikil. Alla stöðnun ber þó að varast og hefur síður en svo verið sá svipur
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á þeim þremur menntastofnunum sem hér um ræðir, heldur verið unnið að breytingum á
lögum um skipulag þeirra til aðlögunar breyttum tímum og aðstæðum.

Við stofnun sjávarútvegsskóla hefði ég álitið að sígandi þróun og aðlögun hefði verið
farsælust.

Vissulega eru þó til menn í sjávarúvegi sem finnst ekki meira til um starf þessara þriggja
skóla eða sjálfstæði en svo að þeir álíta stórsnjallt að bræða þá saman ef með því væri unnt að
nýta saman kennslu í nokkrum undirgreinum eins og íslensku, stærðfræði, ensku og dönsku.
Mætti þá halda að skólarnir hefðu verið þungur baggi á ríkissjóði.

Ég fullyrði að svo hefur ekki verið en næsta léttvægt er þá metið framlag .skölanna á
sérsviðum hvers skóla þegar fyrrgreind rök eru sett fram. Mætti þá ekki á sömu forsendum
slá saman fleiri framhaldsskólum?

Sérskólar.
Menn verða að muna að þetta eru sérskólar hver á sínu sviði.
Endurskoðun fræðslu í sjávarútvegi er þó nauðsynleg og efla ber samvinnu milli höfuð-

skóla sjávarútvegsins, Stýrimannaskólans, Vélskólans og Fiskvinnsluskólans, og hefur verið
unnið að því á undanförnum árum. Undir þessa stefnu, að endurskoða og þróa skóla með
gát, tók t.d. mjög ákveðið fulltrúi LÍÚ, Jónas Haraldsson lögfræðingur.

Með nýrri löggjöf um bæði Fiskvinnsluskólann og Stýrimannaskólann, sem unnið var
að af fullum krafti þar til hugmynd um sjávarútvegsskóla kom fram, var ætlunin að vinna
áfram í þessum anda. Ég tel miður að fullbúið frumvarp frá hendi nefndar, sem frú
Ragnhildur Helgadóttir, fyrrv. menntamálaráðherra, skipaði í janúar 1985, hefur nú í heilt
ár, frá því í desember 1985, legið fullfrágengið á borði núverandi menntamálaráðherra. Ég
leyfi mér að vona að þessi umræða verði til þess að ráðherrann leggi fram þetta frumvarp á
yfirstandandi þingi sem lið í endurskoðun fræðslu í sjávarútvegi. Sverrir Hermannsson
menntamálaráðherra er maður sprottinn úr umhverfi sjávarútvegs og sjósóknar vestur á
fjörðum og er sjálfur þátttakandi í öflugum og farsælum útgerðarrekstri sem á sinni tíð var í
hópi frumherja í skuttogaraútgerð á Íslandi. Hann hlýtur því að sjá hvar skórinn kreppir.

Menntun skipstjórnarmanna.
Við erum enn á tímamótum í útgerð fiskiskipa. Ég er sannfærður um að í hönd fara nýir

tímar í togara- og fiskiskipaútgerð. Sjávarútveg og fiskveiðar verður að skilgreina markvissar
og á annan hátt en gert hefur verið til þessa. Það verður að hverfa frá veiðihugtakinu sem
æðsta boðorði og minnast þess að fiskveiðar eru fyrsti og mikilvægasti þáttur í háþróaðri
matvælaframleiðslu.

Menntun til þátttöku og ábyrgðar í þannig atvinnugrein eins og skipstjórn á nýtísku
fiskiskipum, þ.e. stjórnar á skipi, mönnum og öllum störfum um borð, verður að taka mið af
þessari skilgreiningu og markmiði. Drög þau að nýju frumvarpi um menntun skipstjórnar-
manna sem voru fullunnin í nóvember 1985 eru í samræmi við þessa skoðun. Ný löggjöf um
skipstjórnarnámskeið yrði því mikilsverður áfangi í bættri menntun fiskimanna og farmanna.

Sérstaklega myndi þetta frumvarp hafa jákvæð áhrif á aukna þekkingu á fiskmeðferð og
veiðarfærum, en brýnt er að kenna fiskimönnum meira um fiskmeðferð, fiskmat, veiðarfæri,
veiðitækni og líffræði sjávar umhverfis landið.

Lagt er til að greina námið í deild farmanna og fiskimanna og fá með því lengri tíma til
að undirbúa nemendur undir sérhæfð störf.

Með tilkomu nýrra frystitogara og mjög sennilega í framhaldi af þeim nýtísku
verksmiðjutogurum sem fullvinna fiskúrgang og slóg og "Surimi"-togara (þegar komnir í
Færeyjum) er slík:kennsla og sérhæfing nauðsynleg. Vegna aðlögunar að nýjum alþjóðasam-
þykktum eins og STCW-samþykktinni, sem næstum því öll Evrópulönd urðu aðilar að, 28.
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Háskóli
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apríl 1984, m.a. öll Norðurlöndin og viðskiptalönd okkar í Vestur-Evrópu, er brýnt að
lengja og breyta menntun farmanna til samræmis við þessa samþykkt sem fjallar um
alþjóðakröfur til menntunar sjómanna og útgáfu skírteina sjómanna og öryggisbúnaðar
skipa. Um leið og Ísland undirritar þessa samþykkt eru Íslendingar skuldbundnir að hafa
menntun sjómanna og þjálfun í samræmi við samþykktina og eins og nú er í nágrannalönd-
unum. Hér er sýnd rammamynd til að gera betur grein fyrir þeim hugmyndum sem liggja að
baki tillögu að frumvarpi um skipstjórnarnámið. Ég álít að þetta fyrirkomulag skipstjórnar-
náms hefði orðið góður undanfari og undirbúningur sérhæfðs sjávarútvegsskóla.

Ég vona sem sé að framtíð skóla sjávarútvegsins, Stýrimannaskólans, Vélskólans og
Fiskvinnsluskólans verði ekki fffldjörf kollsteypa sem enginn ber síðan ábyrgð á heldur fái
skólarnir að þróast áfram sem sérskólar hver á sínu sviði.

Háskóladeild sjávarútvegs og siglinga.
Um nauðsyn sérstaks sjávarútvegsskóla er ég þó ekki í vafa. Ég álít að við eigum að

stofna sérstakan háskóla eða háskóladeild sjávarútvegs og siglinga sem framhaldsdeild
þeirra þriggja höfuðskóla sjávarútvegs og siglinga sem fyrir eru í landinu.

Sjávarútvegsskólar í því formi sem nefndin hefur gert tillögu um held ég aftur á móti að
gætu orðið til mikillar eflingar öllum sjávarútvegi og plássum vítt og breitt um landið, ef í
hverjum landsfjórðungi yrði komið á fót skólum í grunnnámi skipstjórnar, vélstjórnar og
fiskvinnslu.

Með sameiningu þessara þriggja greina á fyrstu stigum er tryggt að unnt sé að halda úti
a.m.k. 25-30 manna skóla hvert skólaár í þessum greinum úti á landsbyggðinni og er full
þörf á því ef lögum um atvinnuréttindi er framfylgt.

Sjávarútvegsskóla fyrir undirstöðuatvinnuveg okkar Íslendinga sem stendur undir 75%
gjaldeyrisöflunar landsmanna á að stofna á háskólastigi. Ég leyfi mér að nefna hann háskóla
sjávarútvegs og siglinga en á fundinum í Borgartúni kom m.a. fram tillaga frá dr. Grími
Valdimarssyni, forstöðumanni Rannsóknastofnunar fiskiðnaðarins, að stofna ætti Alþjóð-
legan háskóla í þessum greinum.

Hlutverk sérskólanna, Stýrimannaskólans, Vélskólans, Fiskvinnsluskólans hvers um sig
er það mikilvægt að ég mótmæli þeirri hugmynd að gera þá að deildum eða brautum í einum
skóla. Það yrði þeim síður en svo til eflingar eins og nefndin heldur fram. Skólarnir verða
hver á sínu sviði að fylgjast vel með öllu sem gerist á þeirra sérsviði. Nógu erfitt hefur verið
fyrir hvern einstakan skóla að fá nægilegt fé til rekstrar og uppbyggingar hvað þá ef þeir yrðu
deildir innan stærri eininga. Mér finnst satt að segja undarlegt til þess að hugsa af eyþjóð
sem á allt sitt undir hafinu að það skuli talið sjálfsagt að eiga enga sérskóla í landinu eins og
stýrimannaskóla og vél skóla sem eru beint tengdir fiskveiðum og siglinum þó að svið þeirra
taki að sjálfsögðu til mun fleiri þátta, t.d. skipafélaga, virkjana, hafna O.fl. Þetta lýsir
vanmati og vanþekkingu á möguleikum skipstjórnarnáms. Nemendur úr efstu stigum
Stýrimannaskólans hafa t.d. farið samhliða stúdentum í Tækniskóla Íslands og staðið sig
engu verr en aðrir heldur þvert á móti enda margir þeirra frábærir námsmenn. Á s.l. 10
árum hafa útskrifast 65 útgerðartæknar frá TÍ sem höfðu áður lokið skipstjórnarnámi.

Ég vil kenna hvern þessara skóla við landið sem þeir eiga að þjóna eins og Vélskóli
Íslands heitir nú. Stýrimannaskólinn í Reykjavík verði nefndur Stýrimannaskóli Íslands og
Fiskvinnsluskólinn Fiskvinnsluskóli Íslands. Á yfirlitsmyndina er merkt VÍ, SÍ og FÍ, að
öðru leyti skýrir yfirlitsmyndin sig sjálf.

Tengsl við atvinnulífið.
Á fundinum 20. október s.l. komu fram athyglisverðar hugmyndir og athugasemdir frá

Jóni Þórðarsyni sjávarútvegsfræðingi sem hefur stundað nám við Sjávarútvegsskólann í
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Tromsö í Noregi. Hann skýrði þar frá mikilvægum undirbúningi nemenda undir háskólanám
í sjávarútvegsfræðum með þátttöku í atvinnulífinu.

Frá Sjávarútvegsskólanum í Tromsö hafa útskrifast 20-30 íslenskir sjávarútvegsfræðing-
ar við eftirtektarverðan orðstír. Margir þeirra hafa áður stundað nám við Stýrimanna-
skólann og um framlag íslensku námsmannanna til skólans sagði Odd Handegaard forstjóri
skólans nýlega í viðtali við Sjávarfréttir: "Ég tel ekki nokkurn vafa leika á því að þeir
Íslendingar, sem hér hafa verið við nám, hafa átt stóran þátt í því hve vel hefur tekist að
byggja þetta nám upp. Þeir hafa staðið sig mjög vel, komið vel undirbúnir frá íslenskum
skólum og með reynslu úr atvinnulífinu og þeir hafa með námi sínu hér átt mestan þátt í að
skapa það alþjóðlega yfirbragð sem skólinn hefur í dag."

Mér finnst því meira en lítið athugavert að starfshópurinn skyldi hvorki ræða við
íslenska sjávarútvegsfræðinga né kynna sér Sjávarútvegsskólann í Tromsö í kynnisferð til
Norðurlandanna s.l. sumar. Þrátt fyrir staðreyndir hér tíundaðar komast þeir að svo
afdrifaríkri niðurstöðu í sambandi við stofnun sjávarútvegsskóla á Íslandi að leggja beri
niður Stýrimannaskólann í Reykjavík, Vélskóla Íslands og Fiskvinnsluskólann í Hafnarfirði,
en hinn nýi skóli taki við hlutverkum þessara stofnana. Stýrimannaskólinn í Reykjavík fær
þessa einkunn: "Nám í Stýrimannaskólanum hefur ekki opnað leið til frekara framhalds-
náms í skólakerfinu."

Nemendur, sem ljúka prófum frá Vélskólanum, Fiskvinnsluskólanum og Stýrimanna-
skólanum, fara allir beint út í atvinnulífið. Ég held því að þarna sé komin margumrædd
tenging Háskóla Íslands og atvinnulífsins.

Um þennan þátt hefur núverandi rektor Háskóla Íslands, Sigmundur Guðbjarnason,
sagt: .Atvinnultfið hefur þörf fyrir nýja starfskrafta, nýjar hugmyndir og aðstöðu til
rannsókna en Háskólinn hefur þörf fyrir fjárstuðning og reynslu atvinnulífsins. "

Þetta eru orð í tíma töluð.
Allar þær deildir, sem eru skrifaðar undir ramma háskóla sjávarútvegs og siglinga,

snerta beint meginstoðir íslensks atvinnulífs og hafa sumar gert lengi innan Háskóla Íslands.
Rannsóknastofur HÍ hafa t.d. unnið að lífefnavinnslu úr sjávarfangi og notkun lífhvata

(ensíma) í fiskiðnaði til vinnslu á eggjahvítuefnum úr fiskúrgangi, slógi, svilum o.fl., notkun
lýsis gegn kransæðastíflu o.s.frv. Raunvísindastofnun, reiknifræðistofa o.fl. hafa unnið að
sérstöku sjávarútvegslíkani og á sviði öryggismála er unnið að stórmerkum athugunum og
tilraunum með sjálfvirkri tilkynningaskyldu íslenskra skipa. Allt yrði þetta þó markvissara
innan slíks skóla.

Í sambandi við sérstaka þróunardeild sjávarútvegsskóla má t.d. benda á stórmerkilegt
verkefni sem Frakkar og Spánverjar hafa komið á fót eða hönnun á fiskiskipi 10.
áratugarins. Þetta er þáttur í EUREKA-áætlun sem Íslendingar urðu aðilar að hinn 30. júní
1986, en hún felur m.a. í sér samstarf um tækniþróun og opnun markaða. Dr. Vilhjálmur
Lúðvíksson, framkvæmdastjóri Rannsóknaráðs ríkisins, kynnti þetta í merkilegri grein í
Morgunblaðinu hinn 13. nóvember s.l. Markmið þessa skipaverkefnis er m.a. á sviði
fiskileitartækni, veiðitækni, vinnslu um borð, um geymslu, hleðslu og löndun á fiski,
orkusparnað, siglinga- og fjarskiptatækni, öryggi skipa og áhafna, aðbúnað og umhverfi.

Að öllum þessum þáttum væri unnt að vinna á þróunardeild sjávarútvegsháskóla. Án
þess að hafa hér um fleiri orð koma í hugann fyrirtæki eins og SIMRAD með fiskileitartæki,
RAPP með kraftblakkir, VIKING og RFD með gúmmíbjörgunarbáta og öryggistæki svo að
einhver séu nefnd.

Auðvitað mundi slíkur skóli og rannsóknastofnanir hafa enn nánara og beinna samband
við sjávarútveginn og sjómenn en verið hefur og enn fremur tengsl við fiskiðnað og
þjónustufyrirtæki. Skólinn gæti eflt mjög allan iðnað sem þjónar sjávarútveginum bæði þann
iðnað sem fyrir er, t.d. hampiðju, hlerasmíði, tölvur í fiskiðnaði og auk þess stuðlað að
stofnun nýrra fyrirtækja.
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Herslumun vantar.
Þrátt fyrir ofangreindar staðreyndir og augljósan vilja háskólamanna til að styðja enn

betur við bakið á sjávarútveginum og öðrum atvinnuvegum er staðreyndin samt sú að
herslumun og markvissari stefnu hefur vantað.

Af 1169 stúdentum sem útskrifuðust frá HÍ úr verkfræði- og raunvísindadeild á árunum
1972-1985 útskrifuðust aðeins 59 með B.S.-próf í matvælafræði.

Hér er eitthvað að í landi sem lifir af matvælaframleiðslu. Orsaka er einnig að leita í
sjálfum sjávarútveginum.

Eins og Jón Kjartansson formaður Verkalýðsfélags Vestmannaeyja orðaði það í ágætu
erindi um menntun fiskvinnslufólks á fundinum 20. október: "Við viljum gera fiskvinnsluna
að fagi eins og kjötvinnslu ... Af hverju er ekki eins mikil og sjálfsögð þörf fyrir
fiskiðnaðarmenn og kjötiðnaðarmenn?"

En í erindi Jóns kom fram að starfsfræðsla fólks í fiskvinnslugreinum, sem hófst 1984, er
stærsta átak, sem hefur verið gert í fullorðinsfræðslu og stöðvaði að nokkru flótta fólks úr
atvinnugrein sem ungt fólk hefur varla viljað líta við á tímum almennrar menntunar og
upplýsingar og er þetta þó sá atvinnuvegur sem mestu máli skiptir í landinu.

Sá tími heimahyggju, að í sjómennsku og fiskvinnslu sé allt sjálflært og menntun í
greininni sé jafnvel af verra taginu (sbr. undanþágumálin), er liðinn og gengur ekki lengur í
háþróuðum fiskveiðum og fiskiðnaði sem þessi höfuðatvinnuvegur okkar verður að vera
ætlum við okkur að standast harða samkeppni við skömmtun auðlindanna.

Allir geta því tekið heils hugar undir með Halldóri Ásgrímssyni sjávarútvegsráðherra í
ræðu hans á fiskiþingi þar sem hann sagði m.a.:

"Það er nauðsynlegt í umræðu um menntamál í sjávarútvegi að huga að þeim
breytingum sem kunna að verða í greininni í framtíðinni. Miklar breytingar hafa orðið í
vinnslu sjávarafurða á undanförnum árum og á næstu árum munu stórkostlegar tæknifram-
farir verða á þessu sviði. Samfara aðlögun sjávarútvegs að þessari nýju tækni mun fylgja
aukin krafa um hæfara fólk. Sjávarútvegsfyrirtæki munu í framtíðinni hafa þörf fyrir
sérmenntað fólk af öllum þeim námsbrautum sem lagt er til að teknar verði upp við
sjávarútvegsskólann.

Verði skólakerfið ekki reiðubúið að takast á við nýjar kröfur atvinnulífsins um
sérmenntað fólk munum við dragast hratt aftur úr öðrum þjóðum. Til að standast
samkeppni verða fyrirtæki að taka upp nýja framleiðslutækni, vöruþróun og markaðsstarf.
Það er því fyrirsjáanlegt að þörf verður fyrir fólk sem er menntað á sviði markaðs- og
sölumála, stjórnunar, vöruþróunar og fyrirtækjarekstrar. "

En vanda þarf vel til stofnunar slíks sjávarútvegsskóla sem ráðherrann talar um.
Hlutverk og verkefni slíks skóla eru ærin. Það þarf því ekki að finna honum verkefni með því
að hræra saman sérgreinum þeirra skóla sjávarútvegsins sem fyrir eru þó að finna megi þess
dæmi erlendis innan marka minni skóla sem mundu henta okkur eins og hér er bent á með
stofnun fjórðungsskóla.

Það verður því ótímabært að halda áfram endurskoðun laga um Fiskvinnsluskólann og
leggja fram tilbúið frumvarp um skipstjórnarfræðsluna og stýrimannaskólana.

Með nýrri löggjöf og breyttu skipulagi geta þessir skólar þjónað sjávarútvegi og
siglingum betur en nú er gert.

Utanríkissiglingar mega ekki gleymast í þessari umræðu. Fátt er Íslendingum nauðsyn-
legra en siglingar íslenskra vöruflutningaskipa að og frá landinu þó að öll sú umræða hafi af
ástæðum öllum kunnar verið á neikvæðu plani undanfarna mánuði.
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Ekki er vansalaust að farþegasiglingar að og frá landinu skuli vera í höndum útlendinga
og ómögulegt fyrir fólk að komast með skipum milli landa nema fyrir velvilja og kunnings-
skap. Lítill metnaður virðist vera í þessum málum miðað við það sem áður var. Og mikið
öryggisleysi og skammsýni er að Íslendingar skuli ekki eiga stórt olíuflutningaskip fyrir
flutninga á olíu og bensíni að og frá landinu. Virðast á þessu sviði ríkja hálfgerðir nauðungar-
samningar í sambandi við olíuviðskiptin. Fyrir 20--30árum síðan önnuðust Íslendingar þessa
flutninga sjálfir með eigin olíuflutningaskipi.

Þáttur siglinga má aldrei gleymast í umræðu um stýrimannaskóla og vélskóla. Með
orðinu sjávarútvegi er fyrst og fremst átt við útgerð og umsvif fiskiskipa enda þannig skýrt í
orðabókum.

Í heildarmynd tillögu og hugmyndum að uppbyggingu "háskóla sjávarútvegs og
siglinga" hefi ég sett öryggis- og eldvarnaskóla en ótrúlegt er að slíkri stofnun skuli ekki fyrir
löngu síðan hafa verið komið á fót innan skólakerfisins.

Slíkir skólar eru til í öllum nágrannalöndunum og eru ekki eingöngu til þjónustu þessum
atvinnugreinum en einnig til öryggis- og eldvarnafræðslu fyrir starfsfólk í stórfyrirtækjum og
slökkviliðum hinna ýmsu borga og héraða.

Gott átak hefur samt verið unnið í öryggismálum með björgunarfræðslu í gamla Þór
með styrk stjórnvalda og Slysavarnafélags íslands. Lokaátak vantar þó, sérstaka stofnun,
eldvarnaskóla með athafnasvæði utan en þó í næsta nágrenni mesta þéttbýlis landsins þar
sem yrði komið fyrir föstum yfirbyggingum skipa og fleiru sem tilheyrir þannig stofnun til
æfinga í slökkvistarfi.

Lokaorð.
Við íslendingar og íslenskur sjávarútvegur höfum brýna þörf fyrir stofnun sérstaks

sjávarútvegsskóla sem mundi efla mjög þá sérskóla sem fyrir eru í landinu, Stýrimannaskóla,
Vélskóla og Fiskvinnsluskóla. Nemendur efstu deilda þessara sérskóla mundu fyrst og
fremst sækja háskóla sjávarútvegs og siglinga og þaðan kæmu kennslukraftar og nýjar
hugmyndir. Milli sérskólanna þarf að auka innbyrðis tengsl og samstarf þó að þeir fái að
þróast áfram sem sjálfstæðir skólar.

Endurmenntun, símenntun, er kjörorð á breytingatímum. Hagræði gæti orðið af því að
þessir skólar sameinuðust um þann þátt skólastarfsins. Áhrif atvinnulífsins eiga að hríslast
um allar greinar þessara menntastofnana bæði frá sérstöku fræðsluráði, fyrirtækjum í
sjávarútvegi, siglingum og iðnaði, sem auk þess eiga fulltrúa í skólanefndum viðkomandi
sérskóla eins og verið hefur.
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