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Bt. Sigrún Brynja Einarsdóttir, nefndarrritari
Nefndasvið Alþingis
Austurstræti 8-10
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AKADEMÍSK STJORNSYSLA

Reykjavík, 14. apríl 2004

Vísað er til bréfs menntamálanefndar Alþingis, dags. 6. apríl s.l., þar sem óskað er umagnar um 
frumvarp til laga um breytingu á lögum um Háskóla íslands nr. 41/1999, 780. mál, dómneíndir, 
auglýsingar um störf o.fl.

Frumvarpið er lagt fram að ósk Háskóla íslands og eru röksemdir reifaðar í greinargerð með því. Hins 
vegar hefur komið fram innan Háskólans á síðustu vikum að nauðsynlegt er að fara betur yfir 
efnisgreinina um skipan dómnefnda (1. gr. a í frumvarpinu) og fjalla um málið á háskólafundi i maí. 
Mjög mikilvægt er fyrir Háskólann að önnur atriði frumvarpsins nái fram að ganga fyrir þinglok i vor, 
m.a. vegna fyrirhugaðs samruna Norrænu eldfjallastöðvarinnar og Raunvísindasto&unar Háskólans, 
en miðað er við að samruninn eigi sér stað 1. júlí 2004.

Á fundi háskólaráðs 25. mars s.l. samþykkti ráðið að fela rektor að fara þess á leit við 
menntamálaráðherra að sá hluti lagabreytingarinnar sem fjallar um dómnefhdir [3. mgr. 12. gr. laga 
um H.í.] verði ekki afgreiddur á Alþingi að svo stöddu. Var menntamálaráðherra sent bréf þessa efnis 
26. mars s.l. og fylgir afrit þess með.

Virðingarfyllst
U ___
u. naajvwiaicj!<Liuia

Þórður Kristinsson 
framkv.stj.akademiskrar stjómsýslu

Fylgiskjal: Bréf frkvstj. akademískrar stjómsýslu H.í. til meiuitamálaráðherra dags. 26.3.2004
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Menntamálaráðherra 
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir 
Menntamál ar áðuneyti 
Sölvhólsgötu 4 
150 Reykjavík

Reykjavík, 26. mars 2004

Fyrir Alþingi liggur frumvarp til laga um breytingu á lögum um Háskóla Islands nr. 
41/1999. Frumvarpið er lagt fram að ósk Háskóla íslands og tekur til nokkurra efiiisatriða. 
Eitt þeirra varðar 3. mgr. 12. gr. laganna (1. gr. a í frumvarpinu) þar sem fjallað er um 
skipan dómnefiida til þess að dæma um hæfi umsækjenda um störf kennara og 
sérfræðinga.

A fundi háskólaráðs 25. mars s.l. samþykkti ráðið að fela rektor að fara þess á leit við 
menntamálaráðherra að sá hluti lagabreytingarinnar sem fjallar um dómnefiidir [3. mgr. 
12. gr. laga um H.I.] verði ekki afgreiddur á Alþingi að svo stöddu.
Mjög mikilvægt er hins vegar fyrir Háskólann að önnur atriði frumvarpsins nái fram að 
ganga fyrir þinglok í vor.

Astæða þessarar málaleitunar er sú, að málið hefiar ekki hlotið þá umfjöllun innan 
Háskólans sem nauðsynleg er. Mikilvægt er að farið verði betur yfir efnisgreinina um 
skipan dómnefiida og fj allað um málið á háskólafundi í maí. Málið var til umfjöllunar á 
háskólafundi í september 2003, en frá þeim tíma hefur tillagan tekið nokkrum breytingum 
sem eru tilefrii þessarar beiðni háskólaráðs um frekara svigrúm til að fara yfír 
efiiisgreinina. Þetta hefur komið skýrt fram við undirbúning og kynningu á undanfömum 
vikum á drögum að breytingum á reglum fyrir Háskólann nr. 458/2000, sem nauðsynlegar 
eru verði 3. mgr. 12. gr. laganna um Háskólann breytt i samræmi við frumvarpið. Hér er 
um einkar mikilvægt efiúsatriði að ræða sem varðar gæði háskólastarfsins. Markmiðið er 
að einfalda og stytta ráðningarferlið án þess að dregið verði úr kröfum til umsækjenda.

Um leið og óskað er eftir því að menntamálaráðherra fallist á þessa beiðni háskólaráðs er 
ítrekað að mjög mikilvægt er fyrir Háskólann að önnur atriði frumvarpsins nái fram að 
ganga fyrir þinglok í vor. Eitt þeirra varðar samruna Norrænu eldfjallastöðvarinnar og 
Raunvísindastofhunar Háskólans, en frágangur samnings þar um við Norrænu 
ráðherranefndina er eins og kunnugt er á lokastigi og miðað við að samruninn eigi sér stað 
1. júlí 2004.

Virðingarfyllst 
f.h. háskólarektors

Þórður Kristinsson 
framkv.stj.akademískrar stjómsýslu
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