
Viðauki við samning mennta- og menningarmálaráðuneytis og Háskólafélgs
Suðurlands

Mennta- og menningarmálaráðuneyti k.t. 460269-2929, hér eftir nefndur verkkaupi, og
Háskólafélag Suðurlands ehf, k.t. 650108-0350, Tryggvagötu 13, 800 Selfossi, hér eftir nefndur
verksali, gera með sér svofelldan samning.

l.gr.
Tilfærsla starfsmenntanáms

Mennta- og menningarmála ráðherra tilkynnti með bréfi dags. 23. desember 2020 að hefja skyldi
undirbúning að tilfærslu starfsmenntanáms í garðyrkju og skyldum greinum sem kenndar eru
samkvæmt staðfestum námsbrautarlýsingum á grundvelli aðalnámskrár framhaldsskóla og
kenndar eru við Landbúnaðarháskóla íslands (LbhÍ) á Reykjum í Ölfusi undir yfirstjórn og ábyrgð
Fjölbrautaskóla Suðurlands (FSu). Til að vinna að þessum áformum verður gerður sérstakur
þríhliða samningur um yfirfærslu námsins á milli tbhl, FSu og mennta- og
menningarmálaráðuneytis.

2. gr.
Meginmarkmið

Meginmarkmið tilfærslu starfsmenntanáms í garðyrkju og skyldum greinum til FSu er að efla
starfsnám í greinunum

2. gr.
Verkþættir verkefnisins

a. Fulltrúar FSuog l.bhl vinni þarfagreiningu og tillögu að afnotum skólanna að aðstöðu að
Reykjum í Ölfusi. Hér er bæði átt við aðstöðu fyrir verklega námsþætti í starfsmenntanámi
á framhaldsskólastigi og aðstöðu fyrir rannsóknar- og nýsköpunarstarfsemi á háskólastigi.

b. Miðað er við yfirfærslu starfsmanna frá Lbhí til FSufrá og með næsta skólaári, 1.ágúst nk.
FSu greini þarfir FSu fyrir starfskrafta núverandi starfsfólks að Reykjum eins greini Lbhí
þarfir Lbhí fyrir starfsfólk til að sinna Reykjajörðinni, staðarhaldi og rannsóknar- og
nýsköpunarstarfsemi á háskólastigi.

c. Að starfsmenntanám í garðyrkju og skyldum greinum hefjist með inntöku nemenda í FSu
eigi síðar en á haustönn 2022.

3. gr.
Framkvæmd verkefnis

Sigurður Sigursveinsson er starfsmaður verksala og sinnir ráðgjöf og verkefnastjórn verkefnis
samkv. samningi þessum.



Hlutverk ráðgjafa/verkefnisstjóra er m.a. að:
a. Setja verkþætti (sbr. gr. 2) upp í tímasetta verkefnisáætlun og kynna verkkaupa.
b. Eftir atvikum aðstoða FSu og Lbhl við ákveðna verkþætti verkefnisins, svo sem

nauðsynlega þarfa- og greiningarvinnu.
c. Leiða vinnu verkefnishóps mennta- og menningarmálaráðuneytis, Lbhí og FSu á grundvelli

þríhliða samkomulags aðila þ.m.t. að halda utan um framgang verkefnisins og boða til
samráðs og verkefnisfunda.

d. Vera í reglubundnu samráði við verkaupa framgang verkefnisins, miðað skal við ix í
mánuði en oftar ef þörf krefur og ber ábyrgð á að kalla eftir nauðsynlegum upplýsingum
frá verkkaupa eftir því sem við á.

Vænta má að ýmis ófyrirséð atriði muni koma upp í ferli verkefnisins þar sem reynir á aðkomu
annarra aðila og verkkaupa. Ráðgjafi/verkefnisstjóri heldur verkkaupa upplýstum um slík atriði
svo þeim megi koma í nauðsynlegan farveg.

Samhliða framangreindu ferli hefur ráðherra tekið upp í viðræðum við fulltrúa sveitarfélaga og
hagsmunaaðila hugmynd að stofnun svonefnds framtíðarhóps fyrir samráð í víðum skilningi um
hlutverk Reykja í nútíð og framtíð. í því samhengi er lögð áhersla á að efla rannsókna- og
nýsköpunarstarf Lbhí á Reykjum. Áhugi mun vera á því að fá ráðgjafa/verkefnisstjóra til að leiða
slíka vinnu.

4. gr.
Ábyrgð

Ráðgjafi/verkefnastjóri ber ábyrgð á vinnuframlagi sínu. Hann ber ábyrgð á því að verkið sé unnið
af fagmennsku en ekki á því að það leiði til tiltekins árangurs samkvæmt mati verkkaupa.

5. gr.
Réttindi

Skýrslur og önnur gögn sem er aflað eða verða til við framkvæmd verkefnisins eru eign verkkaupa.
Samningur þessi er ekki framseljanlegur til annars fyrirtækis eða aðila.

6. gr.
Framlag

Framlag MRN til þessa átaksverkefnis, sem stofnað er til á grundvelli megingmarkmiða samnings
MRN við Háskólafélag Suðurlands, dags. 23. júní 2014, er að fjárhæð 2.400.000 kr. Á grundvelli
áfangaskýrslu 1. júní 2021 greiðist 50% fjárhæðar og uppgjör á grundvelli lokaskýrslu.
Farmkvæmdatími verkefnisins er áætlaður mars-ágúst 2021.



7. gr.
Vanefndir og lausn á ágreiningi

Telji annar hvor aðili samningsins að hinn aðilinn hafi vanrækt samninginn skal beina skriflegri
áskorun til gagnaðila um að bæta úr vanefndinni. Hafi ekki verið bætt úr vanefndum innan 30
daga frá því áskorun barst er heimilt að rifta samningnum.

Allar breytingar á ákvæðum samnings þessa skulu vera skriflegar. Þær taka ekki gildi fyrr en báðir
samningsaðilar hafa undirritað þær.

Komi upp ágreiningur um túlkun eð framkvæmd samnings þessa, skulu aðilar leitast við að leysa
slík mál sín á milli án atbeina dómstóla. Takist það ekki getur samningsaðili höfðað mál fyrir
héraðsdómi.

Samningur þessi er gerður í tvíriti og heldur hvor samningsaðiIi eintaki.

Reykjavík, 17. mars 2021

Þórarinn Sólmundarson

f.h. mennta- og menningarmálaráðuneytis f.h. Háskólafélags Suðurlands


