
Umsögn til Alþingis um Húsnæðisvanda 

Listaháskóla Íslands

Varðandi 143. mál (202. þingsályktunartillaga) 146. þings (2016-2017), þingsályktunartillaga 

um húsnæði Listaháskólans.

Við í stjórn Nemendaráðs LHÍ fögnum því að húsnæðismál Listaháskólans séu loksins komin 

til umræðu á þingi. Líkt og fram kemur í greinargerð þingsályktunartillögunar er húsnæðið ekki 

hæft til kennslu, kynding er sums staðar engin, mygla í veggjum, skortur á hljóðeinangrun og 

ekki síst skortur á aðgengi fyrir hreyfihamlaða (sem takmarkar möguleika þeirra á að sækja sér 

nám á háskólastigi).

Frá upphafi hefur staðið til að sameina deildir skólans enda mun dýrara að reka deildirnar í 

sitthvoru lagi, oft í rándýru leiguhúsnæði. Kostnaðurinn hefur gert það að verkum að skólinn 

rekur ekki lengur mötuneyti og bókasöfn eru ekki lengur í hverri deild. Hjá sumum deildum, 

eins og t.d. listdansbraut fer öll kennsla fram út í skúrum. Ofan á það bætist að til að vega upp 

á móti dýrum húsakosti hefur skólinn þurft að hækka skólagjöld, sem er afar dýrt fyrir 

nemendur á námsbrautunum 18 í skólanum. Bakkalársnemar greiða 265 þúsund fyrir hverja 

önn, og hefur það gjald hækkað nærri ár hvert, en meistaranemar greiða um 420 þúsund. Námið 

er metnaðargjarnt, kennarar eru frábærir og eftirsóttir á alþjóðavísu, skólinn er í sífelldri þróun, 

en þrátt fyrir allt það góða sem segja má um það er mikil mismunun fólgin í þessu. Vilji ung 

kona eða karl læra lögfræði á Íslandi bjóðast manni a.m.k. fjórar mismunandi námsbrautir, 

sumar gjaldfrjálsar í ríkisreknum háskólum í fallegu og miðlægu húsnæði. Vilji sami nemandi 

hins vegar læra tónsmíðar, sviðslistir, hönnun eða myndlist býðst honum aðeins ein braut, með 

háum skólagjöldum í vafasömu húsnæði. Frá árinu 1997 hafa nemendur vakið athygli á þessu, 

með kæru til heilbrigðiseftirlitsins frá nemendum myndlista og handíðaskólans (sem það ár 

varð listaháskólinn) vegna húsnæðisins í Lauganesinu, árið 2012 óskaði Listaháskólinn eftir 

35 milljónum aukalega á fjárlögum vegna flutninga hönnunar og arkitektadeildar úr 

Skipholtinu sem þá þurfti að loka vegna kröfu heilbrigðiseftirlitsins. Nú síðast var það 

húsnæðið á Sölvhólsgötu sem kom í fréttir, en myndbönd nemenda af aðstæðum þar dreifðust 

um félagsmiðla og vöktu mikla hneykslan. Nemendur þar kvarta mikið undan höfuðverk,



ógleði, þunglyndi og fæðuóþoli sem bendir til eitrunar af völdum myglusvepps. Sem fulltrúar 

nemenda við þennan skóla getum við ekki annað en lýst yfir miklum áhyggjum vegna þessa.

Þingsályktun þessi leggur til að menntamálaráðherra taki ákvörðun um framtíðarstaðsetningu 

Listaháskólans. Við þurfum að fá hana svo skólinn verði ekki áfram í þessu ævarandi 

óvissuástandi, við þurfum að geta skipulagt til framtíðar, en málið varðar auðvitað líka 

framtíðarásjónu Reykjavíkur. Nú er tíminn. Sameining LHÍ á einum reit myndi losa um mikið 

af plássi annars staðar fyrir borg í hröðum vexti.

Við styðjum því eindregið afgreiðslu þessarar þingsályktunartillögu.
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