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MALEFNI: Frumvarp varðandi Stjórnarráð Islands - umsagnarbeiðm

Á fundi Sveitarstjómar Skagafjarðar þann 13. nóvember. 2007, við afgreiðslu 2. liðar 408. 
fundargerðar Byggðarráðs Skagafjarðar 2. nóvember 2007, var svofelld bókun gerð:

„Til máls tók Bjami Jónsson og lagði fram bókun v. 2. liðar:
Frumvarp varðandi Stjórnarráð íslands -  umsagnarbeiðni

„Vinstrihreyfingin grænt framboð í Skagafirði varar við þeim áformum að sundra verkefnum í 
landgræðslu og skógrækt og flytja stofnanir þeirra frá landbúnaðarráðuneytinu. Skógrækt og 
landgræsla er óaðskiljanlegur hluti landbúnaðar og heíiir verið ein af grunnstoðum landbúnaðar- 
ráðuneytisins. Nú á að kljúfa þær upp.
Landbúnaðarskólamir hafa heyrt undir atvinnuvegaráðuneytið frá upphafi og hefur reynst þeim vel.
Sem hluti af heildarstoðkerfi landbúnaðarins og annars atvinnulífs hinna dreifðu byggða hafa þessir 
skólar náð að vaxa og dafna og þróað með sér mjög náið samstarf við atvinnulífið. Engin málefnaleg 
rök hafa verið færð fyrir að flytja skólana frá ráðuneytinu.
Vakin er athygli á að Hólar i Hjaltadal er biskupssetur Norðlendinga og fjölþætt menningar og 
sögusetur ekki aðeins á héraðs heldur einnig á landsvísu. Staða og framtíð Hóla skiptir Skagfirðinga 
gríðarmiklu máli. Undir forsjá landbúnaðarráðuneytisins hefur þróast gott samstarf milli allra aðila 
sem staðnum tengjast. í frumvarpinu er nánast engin grein gerð fyrir framtíðaráformum varðandi 
Hóla en aftur ítarlega fjallað um Landbúnaðarháskólann á Hvanneyri. Lögð er þung áhersla á framtíð 
Hólaskóla sem sjálfstæðs menntaseturs og engar forsendur hafa skýrt nauðsyn þess að flytja hann 
undir annað ráðuneyti.

Ennfremur eru ítrekaðar efasemdir um gagnsemi þess að flytja málefrii sveitarstjómarstigsins yfir til 
Samgönguráðuneytisins en sá flutningur gæti orðið til að veikja sveitarstjómarstigið í landinu. Þá er 
einnig bent á að ef af flutningi þessa stóra málaflokks verður á milli ráðuneyta þá kemur vart annað 
til greina en að ráðuneytið heiti Sveitarstjómar- og samgönguráðuneyti til að undirstrika mikilvæga 
stjómsýslulega stöðu sveitarstjómarstigins. Slíkra breytinga á nafrigiftum ráðuneytisins sér þó ekki 
stað í frumvarpinu sem Sveitarstjóm Skagafjarðar fékk til umsagnar.“

Bjami Jónsson VG

Þessu er hér með komið á framfæri skv. beiðni Bjarna Jónssonar, fulltrúa Vinstri 
grænna í Sveitarstjórn Sveitarfél. Skagafjarðar.
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