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Umsögn um frumvarp til laga um breytíngu á ýmsum lögum vegna 
tilfærslu verkefna innan Stjómarráðs íslands, þskj. 131,130. mál

Að ósk allsherjamefndar Alþingis gefur undirritaður eftirfarandi umsögn og 
setur fram athugasemdir við ofangreint frumvarp. Umsögnin tekur til 4. þáttar 
frumvarpsins: Breytingar vegnaflutnings landbúnaðarskóla til menntamálaráðuneytis.

í ljósi þeirrar ákvörðtmar að flytja skólana til menntamálaráðuneytis eru þær 
tillögur til beytinga á lögum um búnaðarfræðslu sem fram koma í frumvarpinu 
nauðsynlegar og eðlilegar.

í athugasemdum við 4. þátt frumvarpsins (bls. 17-18) er fjallað um framlög til 
kennslu og rannsókna við landbúnaðarskólana og þar kemur fram að stefnt sé að 
því að þau verði skilgreind með sambærilegum hætti og framlög til annarra 
ríkisháskóla. Þetta er vissulega eðlileg stefna, en þó verður að hafa í huga að 
landbúnaðarskólamir hafa þó nokkra sögulega og starfslega sérstöðu miðað við 
aðra ríkisháskóla. Þetta er sérstaklega reifað varðandi Landbúnaðarháskóla 
íslands og vísað til þess að sjávarútvegs- og landbtinaðarráðneytið mtmi í 
samráði við Bændasamtök íslands og menntamálaráðneyti semja sérstaklega við 
skólann til þriggja til fimm ára um rannsóknir í þágu landbúnaðar (alls 161 m.kr. 
á ári). Einnig er sérstaklega tekið fram, sem eðlilegt er, að afnot 
Landbúnaðarháskólans af jörðum á forræði landbúnaðarráðuneytisins haldist 
óbreytt. Engin athugasemd er aftur á móti gerð vegna Hólaskóla -  Háskólans á 
Hólum varðandi sérstöðu hans. Þau atriði sem undirritaður vill benda á í þessu 
sambandi og þarf að huga alvarlega að við þessar breytingar eru einkum 
eftirfarandi:
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1. Undanfarin ár hefur skólinn byggt upp umtalsvert rannsóknastarf og 
veigamikill hluti reksturs hans snýst um það. Þessar rannsóknir eru ekki síst í 
þágu landbúnaðarins en ná vissulega til annarra þátta atvinnulífs og menningar. 
Það er því eðlilegt að skólinn muni líkt og Landbúnaðarháskóli íslands leita 
samstarfs við sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið um framlög til rannsókna 
í framtíðinni.

2. Hólaskóli - Háskólinn á Hólum hefur umsjón með jörðum líkt og 
Landbúnaðarháskóli íslands. Staðarhald, búrekstur og umsjón með jörðinni 
Hólum í Hjaltadal er í höndum skólans og þijár aðrar jarðir í Hjaltadal, Hof, 
Hvammur og Hrafnhóll, eru í umsjá skólans fyrir hönd landbiinaðar- 
ráðuneytisins. Mikilvægt er að ákveðið verði að þetta fyrirkomulag sé óbreytt.

3. Hólaskóli -  Háskólinn á Hólum hefur þá miklu sérstöðu að vera staðsettur á 
einum helsta helgi- og sögustað þjóðarinnar. í ljósi stöðu og hlutverks skólans á 
staðnum fer umtalsvert starf og fjármagn í umsjón, varðveislu og miðlun þeirra 
miklu menningarverðmæta sem eru á Hólum í Hjaltadal með tilheyrandi 
stjómsýslu og gestamóttöku. Nauðsynlegt er að gerður verði sérstakur 
samningur við skólann um þetta mikilvæga hlutverk, en slíkur samningur hefur 
aldrei verið gerður.

Með bestu kveðju,

f.h. Hólaskóla -  Háskólans á Hólum,
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