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Fundargerð 65. fundar háskólaráðs Háskólans á Hólum, 30. nóvember 2019, kl. 13:00-
15:00 í herbergi 303 að Hólum.

Þessir fulltrúar sátu fundinn: 
Gunnlaugur Bjarnason, Laufey Skúladóttir, Jón Eðvald Friðriksson, Ingibjörg Sigurðardóttir, 
Erla Björk Örnólfsdóttir, Stefán Óli Steingrímsson og Sveinn Margeirsson sem sátu fund í 
fjarfundi í Loftskeytastöðinni í Reykjavík.

Samþykkt dagskrár

Dagskrá:
1. Samþykkt fundargerðar síðasta fundar.
2. Heimsókn IWR gæðanefndar.
3. Rekstraryfirlit ársins 2019.
4. Fjárhagsáætlun ársins 2020.
5. Samnorrænn master hjá Ferðamáladeild.
6. Fasteignir og viðhald þeirra. Ríkiseignir.
7. Önnur mál.

1. Fundargerðin var samþykkt með breytingum sem sendar verða fulltrúum ráðsins í lok 
fundar.

2. Heimsókn gæðanefndar tókst vel að áliti rektors, sem þakkaði ráðsfulltrúum fyrir þeirra 
þátttöku í matsnefndarheimsókn í sl. viku. Grunnniðurstöður munu berast HH í næstu 
viku. Eftir átta vikur mun berast skýrsla þar sem afrakstur heimsóknarinnar verður 
tíundaður, bent á jákvæðar hliðar og þær sem þarf að bæta. Nokkrum vikum síðar verður 
skýrsla send ráðuneytinu með niðurstöðum matsnefndar, áður en efnistök verða gerð 
opinber. Almennt er það mat starfsmanna að góður undirbúningur hafi skilað sér margfalt 
í viðtölum við matsnefndina.

3. Rekstraryfirlit ársins 2019. Guðmundur Björn Eyþórsson, fjármálastjóri HH, greindi frá 
fjárhagsstöðunni eftir fyrstu 10 mánuði ársins. Flestir fjárhagsliðir eru innan ramma 
ársáætlunar. Tekju- og gjaldaliðir eru yfirleitt í jafnvægi. Launin eru 11 millj. undir 
áætlun, með orlofsskuldbindingu. Ferðir og fundir, sem og rekstrarvörur, eru undir áætlun. 
Aðkeypt þjónusta er í jafnvægi. Húsnæðisliðurinn er í mínus vegna lekaviðgerða á 
millibyggingu. Liðurinn bifreiðar og vélar er einnig í mínus. Rekstrarkostnaður, s.s. 
opinber gjöld og skattar eru innan við áætlun. Staðan nú er 33 millj. kr. í plús. Árið stefnir 
í að koma út á pari en í upphafi þess var gert ráð fyrir 19. millj. kr. halla. 
Ýmsir möguleikar voru ræddir í sambandi við rekstrarvörur. T.d. hvort hægt væri að 
minnka vörukostnað með rannsóknum og samanburðartilraunum, sem gæti komið sér vel 
bæði fyrir skóla og birgja. 

4. Fjárhagsáætlun ársins 2020. Útkomuspáin er að HH skili um 300 þús. kr. tekjuafgangi á 
árinu. Rekstrargjöld eru áætluð tæpar 790 millj. kr. Sértekjur eru áætlaðar 285,4 millj. kr. 
Launakostnaður hækkar um 38,5 millj. kr. Gert er ráð fyrir tæpum þremur millj. kr. í 
sparnaði í rekstrarkostnaði þrátt fyrir að gert sé ráð fyrir meiri fjárfestingum s.s. að kaupa 
nýjan traktor. Ráðsfulltrúar samþykktu áætlunina.  



2

5. Samnorrænn master hjá Ferðamáladeild. Ingibjörg Sigurðardóttir, lektor við 
Ferðamáladeild, kynnti verkefni í friluftsliv, útisvistar námi. Norræna ráðherranefndin 
hefur styrkt verkefnið um tæpar 30 millj. kr. Samstarfsaðilar með HH í verkefninu eru: 
- Universitetet i Sørøst Norge (USN). 
- Norges idrettshøgskole (NIH). 
- Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) í Stokkhólmi.

Friluftsliv-verkefnið felst í að kynna útivist í Noregi, Svíþjóð og á Íslandi. Um er að ræða 
tveggja ára nám fyrir einn hóp í senn. Eitt misseri í Noregi, eitt í Svíþjóð og það þriðja á 
Íslandi, fjórða misserið er valfrjálst. Námið skapar sóknarfæri fyrir Ferðamáladeildina og 
er góð viðbót í framboði í mastersnámi – þ.e. hagnýtur master fyrir nemendur í 
félagsvísindum. Þetta er 120 ECTS nám og byggist að mestu á vettvangskennslu. 
Háskólaráð samþykkti þessa tilhögun.

6. Fasteignir og viðhald þeirra. Ríkiseignir. Eftir að hafa kannað kosti og galla þess að 
fasteignir HH fari undir ríkiseignir mælir rektor með að óskað verði eftir því. 
Ráðsfulltrúar lýstu sig sammála þeirri niðurstöðu og því að viðhaldi fasteigna væri betur 
komið í höndum Ríkiseigna heldur en með þeim hætti sem nú er. Skólinn hefur ekki 
bolmagn til að halda húsum við eins og þarf og viðhaldsþörf þeirra er orðin mikil. Óskað 
verður eftir fundi með fulltrúa Mennta- og menningarmálaráðuneytisins og fulltrúa frá 
Ríkiseignum til að ræða þetta. Væntanlega mun háskólinn falla undir ríkiseignir á árinu 
2021.

7. Önnur mál. Engin önnur mál voru til umræðu.

Fundi slitið 14:58.


