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Varðar: Umsögn um 780. mál. frv. tíl laga um Háskóla íslands (dómnefndir o.fl.)

Háttvirta menntamálanefiid

Viðskipta- og hagfræðideild Háskóla íslands barst ósk frá Alþingi þann 6. apríl sl. um að veita umsögn um 
ofangreint þingmál.

Deildin styður ákvæði í 2. gr. frv. um Norrænu eldfjallastöðina en biður hátttvirta nefnd að huga að því að 
yfirtaka þeirrar starfsemi má ekki leiða til aukins kostnaðar íyrir Háskóla íslands.

Deildin styður lið b í 1. gr. frv. um að rýmka aðeins heimildir til undanþágu frá auglýsingum. Það er brýnt að 
fá slíkt ákvæði sem myndi auðvelda og flýta fyrir ráðningum við aðstæður þar sem auglýsingar eiga ekki við 
s.s. vegna nemenda sem gegna tímabundnum störfum samhliða rannsóknartengdu framhaldsnámi. Akvæðið 
ber að skilja þröngt eins og segir í greinargerðinni.

Deildin leggst eindregið gegn lögfestingu a liðar í 1 gr. frv. Það fyrirkomulag að lögfesta að aðeins fjórar 
dómnefndir verði fyrir Háskóla íslands og þar með ein dómnefiid fyrir mörg fræðasvið er mjög varhugavert. 
Þessi útfærsla er mjög umdeild innan skólans og hefur m.a. Viðskipta- og hagfræðideild lagst gegn henni. 
Deildin hefur vel getað unnið við núverandi fyrirkomulag dómnefhda og m.a. oft haft útlendinga í slíkum 
dómnefhdum. Það er faglega mjög nauðynlegt en verður mjög takmarkað með fyrirhuguðum föstum íjórum 
dómnefndum.

Einnig má geta þess að ekki er í lögum um háskóla samræmd löggjöf um fyrirkomulag mannaráðninga við 
íslenska háskóla. Það verður að teljast óheppilegt, ekki hvað síst fyrir ríkisvaldið, sem fjármagnar alla 
háskólakennslu hérlendis að stærstum hluta, hvort sem um er að ræða ríkisháskóla eða háskóla sem eru reknir 
sem sjálfseignarstofnanir. Háskóli íslands gerir réttilega mjög strangar kröfur við ráðningar en ekki verður séð 
að allir háskólar hérlendis geri slíkt.

Háskóli íslands hefur óskað eftir því að fá rýmri heimildir við að skipuleggja ráðningarmál sín sjálfur enda er 
mjög ólík staða í deildum skólans og erfitt að búa til samræmt kerfi. Sú umræða er í gangi innan skólans og 
því er það mat Viðskipta- og hagfræðideildar að langfarsælast sé að bíða með að breyta núverandi ákvæðum 
um dómnefndir. Sama afstaða kom fram á fundi háskólaráðs Háskóla íslands hinn 25. mars sl. þar sem 
samþykkt var samhljóða að fara þess á leit að sá hluti lagabreytingarinnar sem íjallar um dómnefhdir verði 
ekki afgreiddur á Alþingi að svo stöddu.

Það er því ósk Viðskipta- og hagfræðideildar Háskóla íslands að fyrrgreint frumvarp verði afgreitt án a liðar. 
Önnur ákvæði frv. eru til bóta eins og hér hefur verið rakið. Fulltrúar deildarinnar eru reiðubúnir að skýra 
málið nánar fyrir háttvirtri menntamálanefiid sé þess óskað.
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