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• Ráðuneytið hefur gert 5 ára samning við Fisktækniskólann um kennslu 42 nemenda (ársnemandi skilar 
30 einingum á önn) í kennslu sjávarútvegsgreina á staðfestum brautum skv. lögum um framhaldsskóla 
nr. 92/2008 og aðalnámskrá framhaldsskóla.

• Fisktækniskólinn óskar eftir framlagi á fjárlögum 2022 til viðbótar vegna kennslu í fiskeldi og 
haftengdri nýsköpun alls 25 nemendaígildi til viðbótar eða kr. 42,2 m. kr. árið 2022 og 33,8 m. kr. árið 
2023.

• Skólinn uppfyllir ekki lágmarksákvæði um nemendafjölda samkvæmt núgildandi samningi þannig að 
ráðuneytið leggur til að hafna erindinu.

Fyrri samningur ráðuneytis við Fisktækniskólann var frá janúar 2016 til júlí 2020. Náði samningurinn 
eingöngu til kennslu framhaldsskólaprófs í fisktækni og var miðað við að ársnemendur (nemendur í fullu 
námi) væru að lágmarki 32 og að hámarki 42. Ársnemandi telst sá vera sem lýkur 30 einingum á önn. 
Samkvæmt nemendatölum frá skólameistara og í Innu vefumsjónarkerfi framhaldsskólanna þá hefur 
nemendafjöldi öll árin verið undir lágmarksviðmiði í samningi, nema eitt skólaár, þ.e. árið 2019-2020. Það 
skólaár stunduðu 32 ársnemendur fisktækninám við skólann og var því lágmarksfjölda nemenda náð.

Skólaárið 2016-2017 25 ársnemendur (30 einingar á önn)
Haust 2017 15,7 ársnemendur
Vor 2018 12 ársnemendur
2019-2020 32 ársnemendur
2020-2021 22,1 ársnemendur
Haust 2021 20,7 ársnemendur

Samkvæmt nýjum samningi við skólann frá 19. nóvember 2021 fær skólinn 71 m. kr. á ári til kennslu 
sjávarútvegsgreina á staðfestum námsbrautum og er miðað við 42 nemendur í fullu námi (samningur er í 
undirritun hjá fjármálaráðherra). Verð per nemanda tekur mið af þeim verðflokki sem sambærilegt nám 
flokkast í reiknilíkani framhaldsskóla og felur einnig í sér viðbótarframlag til að koma til móts við 
stjórnunarkostnað og rekstur. Er því ljóst að skólinn hefur enn svigrúm til að taka við fleiri nemendum 
innan þess samnings. Leiði nemendauppgjör í ljós að nemendur er færri en 32 á ári, getur ráðuneytið krafist 
endurgreiðslu á framlagi sem nemur 1,69 m. kr. fyrir hvern nemanda sem upp á kann að vanta.

Skólinn býður upp á ýmislegt annað nám en fisktækninám til framhaldsskólaprófs, en samningurinn sem í 
gildi var frá 2016-2020 og nýi samningurinn frá nóvember 2021 taka einungis til nemenda á 
fisktæknibraut. Hann gildir því ekki um aðra nemendur en á fisktæknibraut og eru þeir ekki taldir með í 
nemendatölum skólans skv. samningi. Ráðuneytið greiðir ekki fyrir nemendur í netagerð, fiskeldi, 
gæðastjórnun og Marel vinnslutækni enda eru það ekki námsbrautir sem eru staðfestar af ráðuneytinu. Í 
nýjum samningi frá nóvember 2021 er boðið upp á að skólinn skipuleggi framhaldsnám við 
fisktæknibrautina og geti þannig boðið upp á fjölbreyttara nám innan samningsins.

Forsendan fyrir því að ráðuneytið geri viðauka við núgildandi samning um nýtt námsframboð skólans er 
að brautirnar verði staðfestar af mennta- og menningarmálaráðuneyti. Námsbrautir þurfa að falla að 
aðalnámskrá framhaldsskóla til þess að hljóta staðfestingu og verða þar með hluti a f aðalnámskránni.

Fái skólinn staðfestar nýjar námsbrautir getur hann óskað eftir viðræðum við ráðuneytið um 
viðauka við samninginn. Vakin er athygli á að samkvæmt nemendatölum þá hefur skólinn 
væntanlega svigrúm innan samnings til að bæta við nemendum.


