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Efni: Umsögn Félags háskólakennara um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 
41/1999, um Háskóla íslands.

Umsögnin er þríþætt, fjallað er um: 1) skipan dómnefnda í Háskóla íslands, 2) auglýsinga-

skyldu og 3) um yfirtöku Háskóla Islands á verkefnum Norrænu eldfjallastöðvarinnar.

1. Félag háskólakennara lítur breytingar á fyrirkomulagi um skipan dómnefnda jákvæðum 

augum, enda er ljóst að gildandi reglur um dómnefndir eiga dijúgan þátt í að ráðning í 

störf háskólakennara og sérfræðinga tekur óhóflega langan tíma. Félag háskólakennara 

telur þó að vænta megi að eðli dómnefnda breytist nokkuð við það fyrirkomulag að 

einungis verði ein dómnefnd starfandi fyrir hvert hinna ijögurra meginfræðasviða 

háskólans og formaður og varaformaður þeirra verði tilnefndir til þriggja ára í senn, 

annars vegar af háskólaráði og hins vegar af menntamálaráðherra. Þessi skipan kann að 

valda þvi að fastafulltrúar dómnefhda fái hvor um sig meira vægi en þriðji fulltrúinn sem 

tilnefndur er af deild til að fara með hvert ráðningarmál. Þá telur Félag háskólakennara 

það samrýmast illa yfirlýstu markmiði ríkisstjómarinnar um aukið sjálfstæði Háskóla 

Islands að menntamálaráðherra ákveði fulltrúa í dómnefndir og telur heppilegra að leitað 

verði til leiðandi rannsóknaháskóla á viðkomandi fræðasviði um tilnefningu annars 

fastafulltrúans í hverri nefnd.

2. Félag háskólakennara fagnar þvi að auglýsingaskylda skuli rýmkuð en telur að setja verði 

ákveðnari skorður við henni en gert er í frumvarpinu. Sjálfsagt er að rýmkun 

auglýsingaskyldu nái til nemenda í rannsóknatengdu framhaldsnámi og til starfa á 

grundvelli skammtímastyrkja hvort sem um er að ræða samvinnuverkefni starfsmanns 

háskólans og utanaðkomandi aðila eða verkefna sem einskorðast við starfsmenn Háskóla
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íslands eða stofnana hans. Ekki virðist hins vegar nægileg rök fyrir því að heimilt sé að

ráða í störf án auglýsingar þegar um háar styrkíjárhæðir til langtímaverkefna er að ræða 

t.d. úr innlendum eða alþjóðlegum samkeppnissjóðum. Félagið telur hættu á að mörg 

álitamál komi upp í þessu sambandi og því sé nauðsynlegt að setja hlutlæg viðmið t.d. um 

ársverk og/eða styrkfjárhæðir sem lagðar eru til grundvallar rýmkaðri auglýsingaskyldu.

3. Engin vafi er á að verkefni Norrænu eldfjallastöðvarinnar falla vel að verkefnum

jarðvísindahluta Raunvísindastofnunar. Félagið getur ekki ráðið annað af frumvarpinu en 

að þeir starfsmenn stöðvarinnar sem flytjast yfir í hina nýju Jarðvísindastofnun skuli 

uppfylla sömu hæfniskröfur og Félag háskólakennara og Háskóli íslands hafa komið sér 

saman um fyrir kennara og sérfræðinga. Þó að ekki verði skipuð dómnefnd um hina nýju 

starfsmenn Háskóla Islands telur félagið nauðsynlegt að þeir fái verk sín sem fyrst metin 

til stiga í samræmi við matsreglur skólans enda ráðast launakjör af slíku mati. Hvað 

varðar fjármögnun hinnar nýju stofnunar lýsir Félag háskólakennara áhyggjum af því að 

ríkisstjómin skuli ekki beita sér fyrir meiri hækkun til rekstrarins en 15 m.kr. en 

samkvæmt því nemur íjárveiting ríkisins til hennar alls 33,4 m.kr. árið 2004. Ekki verður 

séð hvemig þessi fjárveiting geti dugað starfseminni sé horft til þess íjármagns sem 

Norræna eldfjallastöðin hafði úr að spila árið 2002 - sem þó dugði ekki til. Félag 

háskólakennara vill vekja sérstaka athygli á að í fylgiskjali frumvarpsins segir að takist 

ekki að fjármagna verkefni stofnunarinnar að öðru leyti með styrkjum sé gert ráð fyrir því 

að Háskóli Islands leggi til fé af fjárveitingum sínum eða dragi úr útgjöldum. Slíkt 

ákvæði eykur enn á erfiða stöðu háskólans og er með öllu óviðunandi. Félag 

háskólakennara telur því brýnt að kveðið verði á um það með skýrum hætti hvemig 

fjármagna skuli starfsemi hinnar nýju stofhunar og að fjármögnunin komi ekki við 

starfsemi háskólans á öðrum sviðum.
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