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Umsögn Stúdentaráðs Háskóla íslands um frumvarp tíl laga um Háskóla íslands, 
348. mál. Stúdentaráð mun ekki íjalla sérstaklega um frumvörp um 
Kennaraháskóla íslands, 349. mál og Háskólann á Akureyri 350. mál.

Meðfylgjandi er greinargerð vegna fyrirhugaðrar hækkunar skrásetningargjalds við 
Háskóla íslands, sem Stúdentaráð Háskóla íslands sendi frá sér þann 22. nóvember sl. til 
allra alþingismanna. Þar er fjallað um þær forsendur sem búa að baki útreikningum sem 
lagðir eru til grundvallar.

Helstu atriðin sem Stúdentaráð Háskóla Islands bendir á í greinagerðinni fyrir eru:

1) SKRÁSETNINGARGJALD NOTAÐ SEM ALMENN TEKJUÖFLUN:
Skrásetningargjald er þjónustugjald sem innheimta má af stúdentum vegna þess kostnaðar 
sem til fellur vegna skrásetningar. Hækkunin sem menntamálaráðherra leggur til er hins 
vegar ekki rökstudd með visan til þess að kostnaður vegna skrásetningar hafl aukist eða 
að bæta eigi þjónustu við nemendur, enda má leiða líkur að því að rafræn skráning 
nemenda hafi dregið verulega úr kostnaði við skrásetningu. Þá leggur 
menntamálaráðherra til að gjaldið verði hækkað í sömu upphæð í þremur ólíkum skólum 
á háskólastigi sem bendir til þess að nota eigi skrásetningargjaldið sem almenna 
tekjuöflun.

2) RÖKSTUÐNINGI FYRIR HÆKKUN SKRÁSETNINGARGJALDSINS 
BREYTT:
I upphafi sendu háskólayfirvöld frá sér yfirlit til menntamálaráðuneytisins yfir þá 
kostnaðarliði sem þeir töldu að réttlættu hækkun gjaldsins. Því yfirliti var hins vegar 
gjörbreytt og aðrir kostnaðarliðir lagðir til grundvallar þegar frumvarpið var lagt fram á 
Alþingi. Þrátt fyrir þetta kveður frumvarpið á um sömu hækkun og þegar upphaflegir 
kostnaðarliðir voru lagðir til grundvallar. Menntamálaráðherra sagði í umræðum um



fjárlög á Alþingi í októberbyijun að um væri að ræða raunkostnað Háskóla Islands vegna 
skráningar og að gaumgæfilega hefði verið farið yfir málið.

3. ÓFULLNÆGJANDI ÚTREIKNINGUR SKRÁSETNINGARGJALDSINS:
í því kostnaðaryfirliti sem er lagt fram með frumvarpinu virðist viða slumpað á kostnað 
og bætt er við 12% álagi vegna „Aðstöðu og stjómunar“ á alla kostnaðarliði sem taldir 
eru upp. Stúdentaráð gerir alvarlegar athugasemdir við 1., 4., 5., 6., 8., 9. og 10. lið 
kostnaðaryfirlitsins. Þar er t.a.m. talað um kostnað við próftökur (4) og aðgang að 
bókasafni og lesaðstöðu(8). Stúdentaráð bendir á að eðlilegra væri að kosntaður sem til 
fellur vegna prófa og prófgæslu sé greiddur með sömu framlögum og greitt er fyrir vegna 
kennslu. Þá telur Stúdentaráð að með því að velta kostnaði sem til fellur vegna 
opnunartima Þjóðarbókhlöðunnar um kvöld og helgar yfir á stúdenta, að þá sé Háskólinn 
kominn með tvöfalda upphæð í hendur, því nú þegar greiðir ríkið 14 milljónir sem renna 
beint til skólans vegna fyrrgreinds opnunartíma.

Að lokum vill Stúdentaráð benda á missamræmi í frumvarpinu varðandi það hvort allt 
skráningargjaldið eða einungis hækkun þess renni til Háskóla íslands. I frumvarpinu 
stendur: „Iforsendum frumvarps tilfjárlaga Jyrir árið 2005 eru kynnt áform um að 
hœkka skrásetningargjöld í ríkisháskólum úr 32.500 kr. í 45.000 kr. Er það í samrœmi við 
óskir ríkisháskólanna og við það miðað að fjárhœð skrásetningargjaldanna renni óskipt 
tilþeirra “. Þetta er ekki í samræmi við það sem ítrekað hefur komið fram í máli 
alþingismanna, en þar hefur komið fram að einungis hœkkunin, 12.500 kr., muni renna til 
skólanna. I fylgiskjali II frá fjármálaráðuneytinu er greint frá því að: „ Útgjaldaheimild 
skólans í fjárlagafrumvarpifyrir áríð 2005 byggist á þeirri forsendu að skólinn nýti sér 
heimildina og afli 100 m.kr. meiri tekna sem renni óskertar til hans. “ I fylgiskjali II er 
því gert ráð fyrir því einungis hækkunin muni renna til Háskóla íslands. Stúdentaráð 
Háskóla Islands vill benda á þetta missamræmi og varpa þeirri spumingu til 
menntamálanefndar Alþingis hvort allt gjaldið, eða einungis hluti þess muni renna til 
Háskóla Islands.
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Greinargerð SHÍ vegna fyrirhugaðrar hækkunar
r

skrásetningargjalds við Háskóla Islands

Fyrir Alþingi liggur nú frumvarp um breytingar á lögum um Háskóla íslands. Kveður 

frumvarpið á um að skrásetningargjöld við skólann skuli hækkuð úr 32.500 í 45.000 

krónur. í þessari greinargerð Stúdentaráðs Háskóla Islands verður fjallað um þær 

forsendur sem búa að baki útreikningunum sem lagðir eru til grundvallar og hvort þessi 

hækkun á skrásetningagjaldinu geti staðist.

1. Skrásetningargjald notað sem almenn tekjuöflun

í greinargerð menntamálaráðherra með frumvarpinu kemur fram að ekki sé 

ástæða til að gera greinarmun á því hvort um skatt eða þjónustugjald sé að ræða. 

Þjónustugjald hefur verið skilgreint sem greiðsla, venjulega peningagreiðsla, sem tilteknir 

hópar einstaklinga og lögaðila verða að greiða hinu opinbera eða öðrum, sem hefur 

heimild til að taka við henni, fyrir sérgreint endurgjald sem er látið 1 té og er greiðslunni 

ætlað að standa að hluta eða öllu leyti undir kostnaði við endurgjaldið.1 

Skrásetningargjald uppfyllir öll skilyrði þessarar skilgreiningar. Auk þess má benda á að í 

fylgiskjali með frumvarpinu eru taldir upp þeir kostnaðarliðir sem liggja að baki 

hækkuninni, likt og skylt er að gera varðandi þjónustugjöld. Að okkar mati hlýtur 

skrásetningargjald að lúta reglum um þjónustugjöld, enda væri afar gagnrýnisvert ef 

stjómvöld ákvæðu með þessum hætti að innheimta jaðarskatt af námsmönnum.

Þegar um þjónustugjald er að ræða, er óheimilt að byggja upphæð gjaldsins á 

sjónarmiðum um almenna tekjuöflun. Gjaldið má ekki vera hærra en sá kostnaður sem 

almennt hlýst af því að veita umrædda þjónustu og ákvörðun um upphæð þjónustugjalda 

verður að byggjast á traustum útreikningi á þeim kostnaði hlýst af því að veita 

þjónustuna.2

Tilgangur þessa frumvarps virðist hins vegar vera að afla Háskóla íslands almennra 

tekna með þvi að auka gjaldtöku á nemendur. Athygli vekur að skrásetningargjaldið

1 Sjá hefti um Þjónustugjöld efitir Pál Hreinsson.
2 Þetta var staðfest í máli umboðsmanns nr. 836/1993.
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hækkar um sömu upphæð, á sama tíma í öllum þremur ríkisháskólunum, þ.e Háskóla 

íslands, Kennaraháskóla íslands og Háskólanum á Akureyri. Þrátt fyrir að reglur um 

þjónustugjöld kveði á um að gjaldið skuli vera í samræmi við þá þjónustu sem er veitt, er 

sama hækkun á gjaldinu lögð til í öllum skólunum.

í athugasemdum með frumvarpinu er því ekki haldið fram að ástæða 

hækkunarinnar sé sú að þjónusta skólanna hafí aukist, eða að skrásetning nemenda sé 

orðin kostnaðarsamari nú en áður. Hækkun skrásetningargjaldsins virðist þannig óháð því 

hvort þeir kostnaðarliðir sem gjaldið á að mæta hafí breyst.

Hækkunin nemur um 38,5% sem er langt umfram verðlagsþróun frá því að gjaldið 

var síðast hækkað, árið 2001. Þá má benda á að skráning nemenda er mun hagkvæmari 

og ódýrari í dag en áður, þar sem hún fer að mestu leyti firam með rafrænum hætti og álag 

á starfsfólk er minna. Nemendur virðast hins vegar ekki njóta ávinningsins af því 

hagræði.

2. Rökstuðningi fyrir hækkun skrásetningargjaldsins breytt

I upphafí sendu háskólayfírvöld frá sér yfirlit til menntamálaráðuneytisins yfir þá 

kostnaðarliði sem þeir töldu að réttlættu hækkun gjaldsins. Þvi yfirliti var hins vegar 

gjörbreytt og aðrir kostnaðarliðir lagðir til grundvallar þegar frumvarpið var lagt fram á 

Alþingi. Þrátt fyrir þetta kveður frumvarpið á um sömu hækkun og þegar upphaflegir 

kostnaðarliðir voru lagðir til grundvallar.

í upphaflegri samantekt Háskóla íslands voru tilgreind ýmis atriði sem talin voru 

rökstyðja hækkun skrásetningargjaldsins. Þannig átti rekstur íþróttahúss skólans meðal 

annars að rökstyðja 2.500 kr. hækkun skrásetningargjalds á hvem nemanda, en erfitt er að 

sjá hvemig rekstur iþróttahúss tengist skrásetningu nemenda. I röksemdum 

háskólayfirvalda var útgáfa nemendaskírteina einnig felld undir undir 

skrásetningargjaldið en slík skírteini hafa ekki verið gefin út við Háskóla Islands 

undanfarin ár. Þrátt fyrir það er útgáfa stúdentaskírteina talin kosta 600 kr. á hvem 

nemanda við skólann samkvæmt samantekt háskólayfirvalda.

I umræðum um ijárlög á Alþingi í októberbyijun komst fyrirhuguð hækkun 

skrásetningargjaldsins til tals. Einar Már Sigurðsson, þingmaður Samfylkingarinnar, 

spurði m.a hvemig talan 45 þúsund krónur væri fundin. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir,
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menntamálaráðherra, svaraði því þá m.a til að gaumgæfilega hefði verið farið yfir málið 

og að um væri að ræða raunkostnað Háskóla íslands vegna skráningar. í þeim tölum voru 

hins vegar, eins og áður segir, meðal annars kostnaður háskólans vegna íþróttahús sem 

ekki tengist skráningu nemenda og nemendaskírteina sem ekki hafa verið gefin út. Auk 

þess kveður frumvarpið nú á um sömu hækkun og þegar ofangreindir kostnaðarliðir voru 

lagðir til grundvallar, þrátt fyrir að þeim forsendum hafi verið gjörbreytt Það er því 

vandséð hvemig um raunkostnað Háskóla íslands vegna skrásetningar getur verið að 

ræða.

Þá má benda á misræmi í upphaflegum rökstuðningi háskólayfirvalda og því 

kostnaðaryfirliti sem nú liggur fyrir. A því yfirliti segir að rekstrarkostnaður 

Alþjóðaskrifstofu árið 2003 hafi numið 29 milljónum en á upphaflegu yfirliti 

háskólayfirvalda er sá kostnaður sagður vera 20 milljónir. í báðum tilvikum er sagt að um 

rauntölur ársins 2003 sé að ræða.

3. Ofullnægjandi útreikningur skrásetningargjaldsins

Eins og áður hefur verið getið, er mikilvægt að kostnaðarliðir þjónustugjalds séu 

skýrt afmarkaðir í lögum eða greinargerð. I greinargerð með frumvarpi til laga nr. 

41/1999 um Háskóla íslands eru tilgreindir þeir kostnaðarliðir sem fella má undir 

skrásetningargjaldið þegar metið er hversu hátt það má vera. I greinargerðinni kemur 

fram að gjaldið sé bókfært hjá yfirstjóm háskólans í samræmi við fjárlög og standi undir 

hluta kostnaðar við háskólastarfið. Þá segir í greinargerðinni að meðal þess kostnaðar 

megi nefna margvislega þjónustu sem stúdentum er veitt á námstímanum utan formlegra 

kennslustunda, svo sem skráningu þeirra i námskeið og próf, varðveislu upplýsinga um 

námsferil stúdenta, upplýsingar um námsferil sem sendar eru stúdentum þrisvar á hveiju 

háskólaári, auglýsingu og miðlun upplýsinga vegna skráningar, skipulag kennslu og 

prófa, kennsluskrá, stúdentaskírteini og aðgang að þjónustu nemendaskrár, skrifstofu 

kennslusviðs, deildaskrifstofum, alþjóðaskrifstofu, upplýsingastofu um nám erlendis, 

námsráðgjöf, bókasafni og tölvum og prenturum háskólans.

Það skýtur skökku við að í því kostnaðaryfirliti sem er lagt fram með 

margumræddu frumvarpi er víða slumpað á kostnað og bætt er við 12% álagi vegna 

„Aðstöðu og stjómunar“ á alla kostnaðarliði sem taldir eru upp. Hér verða taldir til þeir
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kostnaðarliðir í hækkunartillögu menntamálaráðherra sem eru illa eða óljóst afimarkaðir 

og í litlum tengslum við skráningu nemenda:

• Skráning stúdenta í námskeið og próf (liður 1):

Undir þennan lið eru felldur kostnaður vegna reksturs Nemendaskrár og „önnur 

gjöld, 20% af rekstri deildarskrifstofa“. Kostnaðurinn er í raun tvítekinn enda fer 

skráning nemenda að mestu leyti fram með rafrænum hætti i dag. Nemendur fá hins 

vegar ekki að njóta þess hagræðis með lækkun skrásetningargjalda vegna þessa, 

heldur er lagt til að gjaldið verði hækkað. Ekki er rökstutt frekar hvers vegna 20% 

af kostnaði deildarskrifstofa fer í skráningu stúdenta í námskeið og próf, heldur er 

því slegið fram án frekari útlistunar.

• Skipulag kennslu og prófa (liður 4);

Próf eru í tengslum við kennslu í skólanum en ekki skráningu nemenda. Eðlilegra 

væri að kostnaður sem til fellur vegna prófa og prófgæslu sé greiddur með sömu 

framlögum og greitt er fyrir vegna kennslu.

• Framlög til samtaka og stofnana stúdenta (liður 5):

Framlög til Stúdentaráðs eru felld undir skrásetningargjaldið samkvæmt 

rökstuðningi með greinargerð menntamálaráðherra. Það teljum við ekki 

réttlætanlegt.

Til útskýringar er nauðsynlegt að rifja upp forsögu framlags skólans til 

Stúdentaráðs. Fram til ársins 1999 samþykkti Háskólaráð árlega að tiltekið hlutfall 

af innritunargjöldum skyldi renna til Stúdentaráðs Háskóla íslands. Má hér til 

skýringar benda á fundargerð háskólaráðsfundar frá 26. mars 1992 þar sem 

samþykkt er að hlutur Háskólans af skrásetningargjöldunum verði kr. 18.000.-, 

hlutur Stúdentaráðs kr. 2.175.- og hlutur Félagsstofnunar stúdenta kr. 2.600.-. Arið 

1997 var fyrst gerður samningur við Stúdentaráð um þjónustu við stúdenta Háskóla 

Islands, eins og fram kemur í fiindargerð Háskólaráðs frá 3. september 1997, en 

eftir sem áður rann tiltekið hlutfall skrásetningargjaldsins til Stúdentaráðs. Má hér 

benda á fundargerð Háskólaráðs frá 12. mars 1998 þar sem háskólaráð heimilar
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rektor að ráðstafa allt að 10% skrásetningargjaldsins til sérstakra verkefiia 

samkvæmt samningi milli Háskólans og Stúdentaráðs.

í áðumefndri greinargerð með frumvarpi til laga nr. 41/1999 er tekin skýr afstaða til 

þessarar framkvæmdar. Þar kemur fram að ekki sé lagt til að lögbundin sé 

greiðsluskylda stúdenta til eins félags umfram annað, þannig að hluti af 

skrásetningargjaldinu skuli renna til Stúdentaráðs Háskóla íslands. I 18. gr. 

núgildandi laga um Háskóla íslands kemur hins vegar fram að háskólaráð hafi 

heimild til að semja við félög stúdenta, Stúdentaráð eða aðra um tiltekna þjónustu 

gegn greiðslu. Háskóli íslands hefur nýtt sér þessa heimild undanfarin ár og gert 

samninga við Stúdentaráð, annars vegar um þjónustu við nemendafélög og erlenda 

stúdenta við Háskóla íslands og hins vegar um rekstur skrifstofu Stúdentaráðs. 

Samkvæmt skýrum ummælum i greinargerð er skrásetningargjaldinu hins vegar 

ekki ætlað að standa undir kostnaði við þjónustu sem Stúdentaráð Háskóla veitir. 

Þar af leiðandi er háskólayfirvöldum ekki heimilt að nota kostnað vegna þjónustu 

Stúdentaráðs við stúdenta sem rökstuðning fyrir hækkun skrásetningargjaldsins, 

enda stendur sú þjónusta í engum tengslum við skráningu nemenda í skólann. 

Ennfremur má benda á að í 2. mgr. 74. gr. stjómarskrár íslands er ákvæði um 

neikvætt félagafrelsi. Akvæðið felur í sér að engan má skylda til þátttöku í félagi og 

Háskólanum er þvi óheimilt að taka félagsgjald af öllum stúdentum fyrir hönd 

Stúdentaráðs. Slíkt félagsgjald er enda ekki innheimt í framkvæmd heldur hefur 

verið farin sú leið að gera þjónustusamning við ráðið ár hvert.

• Skrifstofa kennslusviðs (liður 6):

Hér er sömu aðferð beitt og lagt til að stúdentar greiði 30% af rekstrarkostnaði 

skrifstofu kennslusviðs, án þess að getið sé nánar með hvaða hætti þessi tiltekni 

hluti af starfsemi kennslusviðs fari í þætti sem tengjast skrásetningu stúdenta við 

skólann. Hér skal aftur minnt á það hagræði sem hlýst af því í dag að skráning 

stúdenta og miðlun upplýsinga fer að mestu leyti fram með rafrænum hætti. Einnig 

má benda á að í upprunalegum útreikningum Háskóla Islands, var þetta hlutfall
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20%. Þetta gengur gegn eðli þjónustugjalda þar sem þau á að innheimta fyrir 

ákveðna, afmarkaða þjónustu.

• Aðgangur að bókasafni og lesaðstöðu (liður 8):

Aðgangur að lesaðstöðu á Þjóðarbókhlöðunni og „aðgangur að gögnum“ er einn 

þeirra liða sem talinn er rökstyðja hækkun skrásetningargjaldsins. I röksemdunum 

er hins vegar ekki útskýrt frekar hvað felst í „aðgangi að gögnum“. Varðandi 

aðgang stúdenta að Þjóðarbókhlöðunni má benda á að fram til ársins 2003 fékk 

Háskóli íslands samkvæmt rammasamningi um 14 milljónir króna sem runnu til 

kvöldopnunar Þjóðarbókhlöðunnar. Þessu fyrirkomulagi var hins vegar breytt í 

fyrra og upphæðin rann beint til skólans, í stað þess að hún væri sérstaklega ætluð 

kvöldopnun safnsins. Fyrr á árinu ákváðu skólayfirvöld að loka Þjóðarbókhlöðunni 

á kvöldin og nota þessa peninga i aðra hluti. Þessari ráðstöfun var harðlega 

mótmælt af stúdentum og ákváðu háskólayfirvöld nýverið að opna safnið aftur á 

kvöldin. Nú virðist hins vegar eiga að velta þessum kostnaði við kvöldopnun 

Þjóðarbókhlöðunnar yfir á nemendur.

• Aögangur að tölvum, prenturum ofl. (liður 9):

Hér er lagt til að stúdentar greiði fyrir 50% af almennum rekstri Reiknistofnunar 

Háskóla Islands. Enn er slumpað á ákveðna prósentutölu án frekari útskýringar og 

nemendur látnir greiða fyrir helming af því sem kostar að reka heila stofnun innan 

skólans. Ef litið er á lið 2 á fylgiskjalinu með frumvarpinu má sjá að þar er 

kostnaður vegna nemendakerfis felldur undir skrásetningargjaldið. Nemendakerfið 

er rafrænt og rekstur þess og viðhald heyrir því undir Reiknistofnun Háskóla 

Islands. Þessi kostnaðarliður virðist því vera tvítekinn.

Þá má benda á að afar gagnrýnisvert er að fella kostnað vegna prentara undir 

skrásetningargjald enda greiða nemendur í skólanum svokallaðan prentkvóta þegar 

þeir nota prentarana og duga tekjur skólans af þeirri innheimtu til að reka 

prentarana.
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• Aðstaða og stjórnun (liður 10):
Álag vegna aðstöðu og stjómunar er 12% ofan á alla kostnaðarliði sem fyrir eru. 

Það er hins vegar óljóst en hvað nákvæmlega fellur undir þetta álag og hvers vegna 

það er tekið af öllum kostnaðarliðunum. Áður hefur verið minnst á að 

skrásetningargjöld stúdenta eigi að greiða 50% af rekstri Reiknistofnunar 

Háskólans. í þeirri tölu hlýtur að vera tekið tillit til „aðstöðu og stjómunar“ en þrátt 

fyrir það er þetta gjald lagt ofan á alla kostnaðarliði. Álagið tekur einnig meðal 

annars til prófgæslumanna, framlaga til FS og Stúdentaráðs, kennslusviðs og þess 

20% hlutfalls sem reiknað er af rekstri deildarskrifstofa. Hér er því lagt til að 

nemendur greiði ótilgreint 12% álag vegna aðstöðu og stjómunar ofan á ótilgreint 

20% rekstrarhlutfall vegna reksturs skrifstofa. Þetta uppfyllir tæpast kröfur um 

skýra afmörkun kostnaðarliða.

4. Lokaorð

Sú hækkun sem lögð er til hér byggir því ekki á að skráning nemenda í skólann sé orðin 

dýrari eða fjárfrekari en áður. Hún byggir á talnaleikfimi og tilfærslu kostnaðarliða. Þeir 

útreikningar sem Háskóli Islands og menntamálaráðuneytið leggja til grundvallar i þessu 

máli og þau vinnubrögð sem beitt hefur verið ganga á skjön við eðli þjónustugjalda. 

Þjónustugjöld eiga að vera í samræmi við þann kostnað sem hlýst af því að veita þá 

þjónustu sem greinargerðin kveður á um hveiju sinni, en þau eiga ekki að hækka að vilja 

yfirvalda hveiju sinni. Ennfremur má benda á að gjöldin eru ekki lánshæf og hér er því 

verið að rýra kjör þeirra með beinum hætti.
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