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Nefndarálit

um frv. til l. um breyt. á l. um rannsóknir í þágu atvinnuveganna, nr. 64/1965, með síðari
breytingum.

Frá meiri hluta landbúnaðarnefndar.

Nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund gesti þá sem tilgreindir eru í
nefndaráliti um frumvarp til laga um breytingu á lögum um búnaðarfræðslu, nr. 57/1999,
með síðari breytingum (879. mál). Umsagnaraðilar eru í aðalatriðum þeir sömu og þar
greinir. 

Málin voru unnin samhliða en með frumvörpunum er stefnt að því að sameina Rannsókna-
stofnun landbúnaðarins og Landbúnaðarháskólann á Hvanneyri í eina öfluga mennta- og
rannsóknastofnun, Landbúnaðarháskóla Íslands. Markmiðið með sameiningunni er að efla
kennslu og rannsóknir í landbúnaði með samþættingu stofnana sem hafa átt með sér samstarf.

Telur meiri hlutinn að með þessari sameiningu sé aðeins stigið fyrsta skrefið af mörgum
í þá átt að styrkja þekkingarkerfi landbúnaðarins og efla tengsl þess við atvinnulífið. 

Á fundum nefndarinnar komu fram tillögur um frekari sameiningu, t.d. Hagþjónustu land-
búnaðarins, Leiðbeiningarþjónustunnar og Garðyrkjuskóla ríkisins á Reykjum. Leggur því
meiri hlutinn til að í þessum áfanga verði Garðyrkjuskólinn sameinaður hinum nýja Land-
búnaðarháskóla þar sem þær rannsóknir sem unnar eru á Rannsóknastofnun landbúnaðarins
tengjast fræðigreinum sem kenndar eru á Reykjum. Telur meiri hlutinn að með því verði
starfsemi hinnar nýju stofnunar styrkt enn frekar og leggur til nauðsynlegar breytingar á
frumvarpinu vegna þessarar sameiningar.

Á fundum nefndarinnar hafa komið fram upplýsingar um að sameiningin gæti haft í för
með sér kostnað umfram það sem rúmast innan fjárheimilda þeirra stofnana sem um ræðir
vegna biðlaunaréttar sem stofnast við breytinguna og þá sérstaklega vegna starfsmanna
Rannsóknastofnunar landbúnaðarins. Rannsóknir eru í eðli sínu langtímaverkefni og mjög
sérhæfð og getur því reynst erfitt að fá nýtt fólk með nauðsynlega þekkingu til starfa og til
að taka við rannsóknum sem eru langt á veg komnar. Þá er einnig hætta á að fresta þurfi rann-
sóknum vegna kostnaðar við biðlaun eða sameiningu og leggur því meiri hlutinn áherslu á
að hin nýja sameinaða stofnun þurfi að fá fjármagn til þess að mæta stofnkostnaði ef með
þarf. 

Þá telur meiri hlutinn mjög mikilvægt að hin nýja stofnun þurfi einungis að vinna eftir
einni reglugerð þó að starfsemi hennar sé ákveðin í tvennum lögum en það skýrist af skóla-
starfsemi og svo rannsóknastarfseminni. Talið er nauðsynlegt að um stofnunina gildi tvenn
lög svo að hún hafi sömu möguleika á að afla fjármagns og aðrar rannsóknastofnanir.

Loks var upplýst á fundum nefndarinnar að búvísindadeild Landbúnaðarháskólans á
Hvanneyri væri ekki lengur til og leggur því meiri hlutinn til lagfæringu á einni grein
frumvarpsins vegna þess. 

Meiri hlutinn telur að þessi sameining verði til þess að efla landbúnaðinn í heild og leggur
áherslu á að áfram verði unnið að hugmyndum um frekari sameiningu. Þá telur meiri hlutinn
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nauðsynlegt að móta framtíðarstefnu í skipulagi skólastarfs, rannsóknastarfsemi og samþætt-
ingu við atvinnulíf.

Meiri hlutinn leggur til að frumvarpið verði samþykkt með nokkrum breytingum sem
gerð er tillaga um í sérstöku þingskjali. 
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