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Samkvæmt 3. mgr. 6. gr. laga nr. 41/1999, um Háskóla íslands, er það háskólaráðs að setja 
reglur um það, hvemig staðið skuli að kosningu, tilnefiiingu og embættisgengi rektors.
Ákvæðin eru nú í 9. gr. reglna nr. 458/2000, fyrir Háskóla íslands, en þær leystu af hólmi 
reglur nr. 899/1999, um rektorskjör, sem háskólaráð samþykkti á fundi sínum 16. desember 
1999, að undangenginni umsögn háskólafundar 4.- 5. nóvember 1999.

Akvæði 9. gr. reglna fyrir Háskólann mæla almennt fyrir um þennan atkvæðisrétt fyrir 
starfsmenn skólans og stofiiana sem annað hvort heyra undir háskólaráð eða einstakar 
háskóladeildir (sbr. 26. og 27. gr. reglnanna, sjá: http://www2.hi.is/page/reglurHI#26). Það 
leiðir síðan af sérstakri tilvísun í 4. mgr. 5. tölul. 9. gr. reglnanna að starfsmenn 
Tilraunastöðvar Háskóla íslands í meinafræði að Keldum, Landsbókasafiis íslands- 
Háskólabókasafhs og Stofiiunar Áma Magnússonar eiga jafhfiamt atkvæðisrétt í rektorskjöri 
með sömu skilmálum um starfshlutfall og gilda um starfsmenn Háskólans og stofiiana hans i 
ofangreindum skilningi. Það athugast hér, að Orðabók Háskólans heyrir undir háskólaráð sbr. 
reglurnr. 736/2001, (sjá:
http://www2.hi.is/Apps/WebObjects/HI.woa/swdocument/1001866/736.pdf) og því hefur 
tilvísun til Orðabókarinnar í 9. gr. ekki neina sérstaka þýðingu, samkvæmt gildandi lögum.
Sama gildir um Stofnun Sigurðar Nordals, sbr. reglur nr. 708/2001 (sjá: 
http://www2.hi.is/Apps/WebObjects/HI.woa/swdocument/1001912/708.pdf). Ljóst er hins 
vegar að ef frumvarp það sem Alþingi hefur nú til meðferðar, verður að lögum um Stofnun 
íslenskra fiæða - Ámastofiiun, mun háskólaráð þurfa að taka afstöðu til þess hvort starfsmenn 
Orðabókarinnar, Stofnunar Áma Magnússonar og Stofiiunar Sigurðar Nordals haldi 
atkvæðisrétti við rektorskjör eftir sem áður.
í þessu sambandi er athygli vakin á því að háskólaráð samþykkti ofangreind ákvæði 9. gr. um 
rektorskjör á grundvelli umræðu sem fram fór á háskólafundi 18.-19. maí 2000. Fyrir 
háskólafundinum lágu skýringargögn með tillögum um einstök ákvæði reglanna og þessi 
gögn lágu einnig fyrir háskólaráði þegar farið var yfir umsögn háskólafundarins um 
tillögumar á fundi ráðsins þann 25. maí 2000. í þessum gögnum sagði m.a. um atkvæðisrétt 
starfsmanna umræddra stofnana: „Ákvæðið gerir ráð fyrir því að starfsmenn þeirra stofiiana 
missi atkvæðisrétt í rektorskjöri, verði gerðar lagabreytingar þess efiiis að umræddar stofiianir 
tengist ekki lengur háskólanum". Þessi skýringargögn fylgja ákvæðinu í prentaðri útgáfu 
reglanna og á vef Háskólans (sjá: http://www2.hi.is/page/reglurHI#9).

Þar sem frumvarp til laga um Stofiiun islenskra fiæða - Ámastofiiun, gerir ráð fyrir nánum 
tengslum hinnar nýju stofiiunar við Háskólann, verður ekki séð að í því felist nein sú breyting 
sem kalli á þessa ráðagerð að baki 9. gr. reglna H.í. Árétta verður þó að það er háskólaráðs að 
taka afstöðu til þess þegar niðurstaða um frumvarpið er fengin. Jafiifiamt þarf ráðið þá að 
fella úr gildi ofangreindar reglur um Orðabók Háskólans og Stofiiun Sigurðar Nordals.
Kveðja,
Þórður Kristinsson
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