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Þskj. 519 — 431. mál.

Frumvarp til laga

um sameiningu Kennaraháskóla Íslands og Háskóla Íslands.

(Lagt fyrir Alþingi á 133. löggjafarþingi 2006–2007.)

1. gr.
Kennaraháskóli Íslands og Háskóli Íslands skulu sameinast undir einu nafni, Háskóli

Íslands.

2. gr.
Nemendur, sem við gildistöku laga þessara eru í námi við Kennaraháskóla Íslands, eiga

rétt á að ljúka því námi við sameinaðan háskóla, Háskóla Íslands, samkvæmt því
námsskipulagi sem í gildi er við gildistöku laga þessara, miðað við gildandi reglur um
námsframvindu.

3. gr.
Við gildistöku laga þessara tekur sameinaður háskóli, Háskóli Íslands, sbr. 1. gr., við

eignum og skuldbindingum Kennaraháskóla Íslands. Sama gildir um ónýttar fjárheimildir
á fjárlögum fyrir árið 2008 fyrir Kennaraháskóla Íslands.

Við gildistöku laga þessara flytjast störf ótímabundið ráðinna kennara, sem uppfylla
skilyrði 18. gr. laga um háskóla, nr. 63/2006, og annarra ótímabundið ráðinna
starfsmanna Kennaraháskóla Íslands, yfir til hins sameinaða háskóla, Háskóla Íslands.

Um flutning starfa skv. 2. mgr. fer að öðru leyti eftir ákvæðum laga um réttindi og
skyldur starfsmanna ríkisins, nr. 70/1996, með síðari breytingum.

Við gildistöku laga þessara verður embætti rektors Kennaraháskóla Íslands lagt niður.

4. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 2008. Frá sama tíma falla úr gildi lög nr. 137/1997, um

Kennaraháskóla Íslands, með síðari breytingum.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.

Á undanförnum árum hefur samstarf eða sameining Kennaraháskóla Íslands og
Háskóla Íslands verið til skoðunar. Á árinu 2002 unnu skólarnir sameiginlega athugun á
nánara samstarfi eða sameiningu sem síðan var lögð til grundvallar í starfi nefndar sem
menntamálaráðherra skipaði í upphafi árs 2006 til að skoða fýsileika sameiningar
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skólanna. Í nefndinni áttu sæti frá Kennaraháskóla Íslands þeir Ólafur Proppé rektor,
Guðmundur Ragnarsson framkvæmdastjóri og Börkur Hansen prófessor og frá Háskóla
Íslands þau Kristín Ingólfsdóttir rektor, Þórður Kristinsson framkvæmdastjóri og Ólafur
Þ. Harðarson prófessor. Formaður nefndarinnar var Guðmundur Árnason ráðuneytisstjóri.
Skilagrein nefndarinnar frá því í apríl 2006 var svohljóðandi:

Nefnd um fýsileika sameiningar
Háskóla Íslands og Kennaraháskóla Íslands

Skilagrein

Inngangur

Umræða hefur farið fram undanfarin misseri um skipulag háskólastigsins og hvaða
leiðir eru færar til að einfalda það og styrkja. Þessi umræða er þörf og gagnleg, ekki síst í
ljósi metnaðarfullra hugmynda um framtíðarstöðu íslensks menntakerfis og með hliðsjón
af fjölgun stofnana á háskólastigi og stóraukinni eftirspurn eftir háskólanámi. Um alllangt
skeið hefur jafnframt verið rætt um mögulega sameiningu Kennaraháskóla Íslands og
Háskóla Íslands. Árið 2002 stóðu skólarnir saman að athugun á nánara samstarfi eða
sameiningu, sem renndi frekari stoðum undir hugmyndir þar um. Um almenn atriði
byggir skilagrein þessi á efnislegri umfjöllun í þeirri skýrslu.

Í skilagrein þessari eru, í fyrsta lagi, tilgreind æskileg meginmarkmið fyrir sameiningu
HÍ og KHÍ. Í öðru lagi eru tilgreind þau markmið önnur sem nefndin telur að stefna beri
að við sameiningu háskólanna, verði ákvörðun um hana tekin. Í þriðja lagi eru reifuð þau
viðfangsefni sem nefndin telur að sérstaklega þurfi að huga að ef hrinda eigi sameiningu í
framkvæmd. Í fjórða lagi setur nefndin fram niðurstöður sínar, og forsendur og fyrirvara
sem að þeim lúta. Að endingu setur nefndin fram almennar ábendingar um hvernig standa
mætti að sameiningarferlinu.

1. Meginmarkmið

Við teljum að meginmarkmið með sameiningu háskólanna tveggja séu eftirfarandi:

1.1. Að stuðla að eflingu háskólamenntunar á Íslandi með sameiningu
háskólastofnana sem verða með því sterkari heild sem byggir á sérstöðu og sérhæfingu
þeirra beggja.

1.2. Að tryggja fjölbreyttara og sveigjanlegra námsframboð í grunn- og
framhaldsnámi kennara í leik-, grunn- og framhaldsskólum og annarra uppeldisstétta.

1.3. Að skapa aukin tækifæri fyrir nemendur í ólíkum deildum sameinaðs háskóla til
að tengja nám sitt kennaranámi.

1.4. Að styrkja kennslu og rannsóknir í uppeldis- og menntunarfræðum og skapa
forsendur fyrir samþættingu slíkra rannsókna við aðrar rannsóknir sem stundaðar eru í
sameinuðum háskóla.



1.5. Að efla stoðþjónustu í sameinuðum háskóla og auka stuðning við nemendur og
starfsfólk.

1.6. Að skapa forsendur fyrir því að sameinuð stofnun veiti menntun á sviði
uppeldis- og menntunarfræða sem og annarra tengdra greina á Íslandi sem sé sambærileg
við það sem best gerist í okkar nágrannalöndum.

2. Kostir og tækifæri

Við teljum að sameining skólanna skapi kosti og tækifæri sem mikilvægt er að nýta.
Þau lúta að eftirtöldum atriðum:

2.1. Fjölbreytni í námi og rannsóknum, aukinn sveigjanleiki. Sameining háskólanna
getur haft í för með sér aukna fræðilega breidd sem gefur færi á fleiri námsleiðum.
Sameinaður háskóli verður þannig betur í stakk búinn til að auka fjölbreytni
kennaramenntunar og ýmissa annarra tengdra greina. Á þann hátt má gera fyrirkomulag
menntunar sveigjanlegra um leið og gefinn er kostur á aukinni sérhæfingu.

2.2. Samfella í kennaramenntun á öllum skólastigum. Sameinaður háskóli mun hafa
með höndum starfsmenntun kennara á öllum skólastigum. Það gefur tækifæri til þess að
auka samþættingu og samfellu skólastiga strax á námstíma kennara.

2.3. Efling framhaldsnáms á meistara- og doktorsstigi. Sameinaður háskóli fær
tækifæri til að samnýta stoðkerfin sem byggð hafa verið upp í meistara- og doktorsnámi,
sem ásamt aukinni fræðilegri breidd mun leiða af sér eflingu framhaldsnáms.

2.4. Hagkvæmni í stjórnsýslu. Með sameiningu má hugsanlega ná fram aukinni
hagkvæmni í stjórnsýslu og stoðþjónustu. Stefna ber að því að svo verði, þannig að nýta
megi þá fjármuni sem renna til sameinaðs háskóla með þeim hætti sem samrýmist
hlutverki hans og markmiðum.

2.5. Sterkari heild. Til verður öflugur háskóli sem hefur á að skipa hæfustu kennurum
og fræðimönnum á sviði uppeldis- og menntunarfræða í víðri merkingu og þeirra
faggreina sem kenndar eru í leik-, grunn- og framhaldsskólum landsins.

2.6. Bættir kennsluhættir og efling símenntunar. Sameining háskólanna skapar
tækifæri til að bæta kennsluhætti og þróa sveigjanleg námsform, svo sem dreifnám og
fjarkennslu. Einnig er líklegt að sameining háskólanna efli sí- og endurmenntun.

2.7. Sterkari staða á alþjóðavettvangi. Sameinaður háskóli hefur færi á að ná betri
árangri í alþjóðlegu samstarfi.

3. Viðfangsefni

Verði ákvörðun tekin um sameiningu skólanna þarf að fylgja þeirri ákvörðun eftir með



tímasettri aðgerðaráætlun og samningum.

3.1. Það er forsenda þess að sameining heppnist vel að allir hlutaðeigandi leggist á
eitt. Mikilvægt er að virkja starfsfólk undir forystu háskólaráða og rektora beggja skóla.

3.2. Sameiginleg framtíðarsýn háskólanna er nauðsynleg. Í henni þarf að felast að
skólarnir deili sýn um markmið sameiningar og þann ávinning sem hún færir.

3.3. Ljóst þarf að vera með hvaða hætti sá styrkur sem skólarnir nú ráða yfir í sitt
hvoru lagi, verði tryggður og áfram nýttur til framdráttar sameinuðum skóla. Sameiningin
verði notuð til að yfirvinna veikleika þeirra þannig að nýr háskóli verði enn öflugri en
háskólarnir eru nú.

3.4. Leggja þarf áherslu á að byggja upp traust til nýja háskólans sem stuðlar að
sameiginlegri stofnanamenningu og góðum starfsanda.

3.5. Tryggja þarf að stjórnskipulag sameinaðs háskóla og fjármögnun kennslu og
rannsókna á sviði uppeldis-, menntunar- og kennarafræða styrki fræðasviðið frá því sem
nú er. Mikilvægt er að fjárveitingar til kennslu í uppeldis-, menntunar- og kennarafræðum
skerðist ekki við sameiningu háskólanna. Gæta þarf að kostun innan þeirra greina þar sem
skörun verður milli kennaramenntunar og annarrar menntunar háskólans. Jafnframt er
mikilvægt að fjárveitingar til rannsókna verði sambærilegar á öllum fræðasviðum hins
nýja háskóla.

3.6. Tryggja þarf frá upphafi sameiningarferlisins að allir starfsmenn beggja
háskólanna fái áfram sambærileg störf og sambærileg kjör í nýjum háskóla. Sambærilegar
reglur hafa gilt um ráðningar og hæfnismat í báðum háskólunum.

3.7. Skoða þarf sérstaklega kjaramál starfsmanna háskólanna og stéttarfélagsmál.
Einnig þarf að samræma réttindi og skyldur starfsfólks í nýjum sameinuðum háskóla, s.s.
aðgang að sjóðum, rannsóknamisseri, ráðningu og framgang, matskerfi vegna rannsókna
og kennslu, vinnumat vegna stjórnunar o.fl.

3.8. Við samnýtingu og samþættingu námskeiða og námsleiða þarf að huga
sérstaklega að námskröfum og inntaki náms í báðum háskólum. Mikilvægt er að virkja
kennara ólíkra deilda við HÍ og kennara við KHÍ til samstarfs og samþættingar í þágu
kennaramenntunar.

3.9. Skoða þarf sérstaklega húsnæðismál í tengslum við hugsanlega sameiningu
háskólanna. Athuga þarf hvort skynsamlegt væri t.d. að byggja yfir þá starfsemi sem nú
er í KHÍ á háskólavæði HÍ og nýta aðstöðu KHÍ á Rauðarárholti fyrir aðra starfsemi.
Eðlilegt er að þessi mál komi til skoðunar í samvinnu stjórnvalda og háskólaráðs
sameinaðs skóla.

3.10. Stúdentar og samtök þeirra þurfa að vera virkir þátttakendur í
sameiningarferlinu. Í tengslum við sameiningu háskólanna þarf jafnframt að huga að



stöðu og eignum samtaka þeirra.

3.11. Ljóst er að sameining háskólanna er umfangsmikið verkefni sem hefur í för
með sér kostnað sem tryggja þarf fjárveitingu til.

4. Niðurstaða

Á grundvelli þess sem dregið er fram hér að ofan er það mat okkar að sameining KHÍ
og HÍ sé æskileg. Sú niðurstaða er háð því að samstaða náist milli skólanna um markmið
sameiningarinnar, sem eru tíunduð að framan og enn nánar í skýrslunni frá 2002. Verði
það niðurstaðan að stefna beri að sameiningu skólanna, og fallist Alþingi á það, er ljóst
að stjórnvöld og þó einkanlega skólarnir sjálfir eiga vandasamt verkefni fyrir höndum,
sem krefst vandaðs undirbúnings.

Sameiningin gefur möguleika á að endurskipuleggja allt nám í uppeldis- og
menntunarfræðum, þ.m.t. starfsnám kennara. Jafnframt veitir hún tækifæri fyrir einstakar
deildir HÍ til að efla ýmis fræðasvið sín með því að taka virkari þátt í menntun kennara og
annarra uppeldis- og umönnunarstétta. Samlegðaráhrif verða í rannsóknum í uppeldis- og
menntunarfræðum og skyldum fræðasviðum. Til að ná þessum markmiðum er talið
farsælast að reka almennan deildaskiptan háskóla fremur en að hafa einn sérhæfðan
kennaraháskóla. Það er álit nefndarinnar að sameining skólanna gæti, ef vel er að verki
staðið, orðið til þess að til yrði öflug háskólastofnun sem hefði alla burði til að standast
alþjóðlegan samanburð í kennslu og rannsóknum í þágu íslensks samfélags.

Tillaga um sameiningu HÍ og KHÍ er háð þeim fyrirvara, að námi, kennslu og
rannsóknum í kennslu og uppeldisfræði verði þannig fyrir komið innan sameinaðs skóla,
að markmið um bætta kennaramenntun og rannsóknir geti náðst fram. Nefndin telur að í
þessu sambandi skipti sköpum hver niðurstaða verði af stefnumótun þeirri sem nú fer
fram innan HÍ. Álitlegur möguleiki er, að mati nefndarinnar, að nýr háskóli samanstandi
af nokkrum megineiningum sem hafi áþekk hlutverk og stöðu innan háskólans. Kennslu-
og uppeldisfræði yrði ein slíkra megineininga. Lögum samkvæmt ákveður háskólaráð HÍ
deildaskipan skólans, það leggur niður og stofnar deildir.

Eftir að framangreind fýsileikaskýrsla lá fyrir lýstu háskólaráð beggja háskólanna vilja
sínum til þess að haldið yrði áfram með málið á grundvelli niðurstaðna skýrslunnar.
Jafnframt bárust menntamálaráðuneytinu umsagnir og ályktanir Stúdentaráðs
Kennaraháskóla Íslands og Kennarafélags Kennaraháskóla Íslands sem almennt voru
jákvæðar gagnvart hugmyndum um sameiningu, en einnig voru ítrekaðar þær forsendur
og fyrirvarar sem fram komu í fýsileikaskýrslunni.

Í ágúst 2006 skipaði menntamálaráðherra starfshóp til að vinna frekar að undirbúningi
sameiningarinnar og skilaði hún skýrslu í nóvembermánuði sem hefur að geyma
sameiningaráætlun sem ætlað er að vinna eftir, fáist samþykki Alþingis fyrir
sameiningunni með frumvarpi þessu. Í starfshópnum áttu sæti Börkur Hansen frá
Kennaraháskóla Íslands, Rögnvaldur Ólafsson frá Háskóla Íslands og Eiríkur Hilmarsson
fulltrúi menntamálaráðuneytis og var hann jafnframt formaður.

Sú sameiningaráætlun sem unnin hefur verið og er að finna í fylgiskjali I með



frumvarpi þessu geymir forskrift af því hvernig sameiningu þessara tveggja mikilvægu
menntastofnana er ætlað að ganga eftir. Þar kemur fram að unnið er að gerð frumvarps
um ríkisháskóla sem miðað er við að lagt verði fram á haustþingi 2007 og ætlað er að
leysa af hólmi núgildandi sérlög um Háskóla Íslands og Háskólann á Akureyri. Miðað er
við að frumvarpið geymi heimild fyrir ríkisháskóla til skiptingar skóla í sérstaka fagskóla
á borð við hugvísindaskóla og menntavísindaskóla. Þær hugmyndir eru nú til umfjöllunar
í háskólaráði Háskóla Íslands, en auk þess er gengið út frá formlegri aðkomu
Kennaraháskóla Íslands að frekari mótun hugmynda um skiptingu sameinaðs háskóla í
skóla og stjórnskipulag hans. Það sama á við um aðkomu forystu Kennaraháskóla Íslands
að námskipan kennaramenntunar í hinum sameinaða háskóla.

Í samræmi við framangreint hefur verið lögð rík áhersla á eftirfarandi forsendur
sameiningar:

1. Náið samstarf og jafnræði sé milli háskólanna við undirbúning sameiningar og
mótun hugmynda um fyrirkomulag uppeldisvísinda í sameinuðum skóla.

2. Starfsmenn beggja skóla haldi sambærilegum starfskjörum.
3. Nemendur sem eru í námi við Kennaraháskóla Íslands eigi rétt á að ljúka námi

samkvæmt því námsskipulagi sem í gildi er við sameiningu háskólanna.
Í samræmi við framangreint er við það miðað að Kennaraháskóli Íslands og Háskóli

Íslands hefji sem fyrst sameiginlega undirbúning að sameiningarferlinu og er frumvarp
þetta lagt fram sem grundvallarforsenda hinnar fyrirhuguðu sameiningar.

Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins.
Um 1. gr.

Samkvæmt greininni skulu Kennaraháskóli Íslands og Háskóli Íslands sameinast í einn
skóla, Háskóla Íslands, á grundvelli þeirrar sameiningaráætlunar sem um er getið í
almennum athugasemdum og er að finna í fylgiskjali I með frumvarpi þessu.

Um 2. gr.
Samkvæmt greininni eiga nemendur, sem við gildistöku frumvarpsins, verði það að

lögum, eru í námi við Kennaraháskóla Íslands, rétt á að ljúka því námi við sameinaðan
háskóla, Háskóla Íslands, samkvæmt því námsskipulagi sem er í gildi nú, miðað við
gildandi reglur um námsframvindu. Með því er tryggt að nemendur Kennaraháskóla
Íslands eiga rétt á því að ljúka núverandi námi sínu við skólann samkvæmt því
námsskipulagi sem í gildi er og á sömu forsendum. Þá er áréttað að réttur þessi sé
bundinn við gildandi reglur um námsframvindu. Einungis er við það miðað að þessi réttur
nái til náms við hinn nýja háskóla sem verður til við sameiningu Kennaraháskóla Íslands
og Háskóla Íslands.

Um 3. gr.
Samkvæmt greininni tekur sameinaður háskóli, Háskóli Íslands, sbr. 1. gr., við eignum

og skuldbindingum Kennaraháskóla Íslands frá gildistökudegi frumvarps þessa hinn 1.
júlí 2008, verði það að lögum. Sama gildir um ónýttar fjárheimildir á fjárlögum fyrir árið
2008 fyrir Kennaraháskóla Íslands.

Frá sama tíma flytjast störf ótímabundið ráðinna kennara, sem uppfylla skilyrði 18. gr.
laga um háskóla, nr. 63/2006, og annarra ótímabundið ráðinna starfsmanna
Kennaraháskóla Íslands, yfir til hins sameinaða háskóla, Háskóla Íslands. Með kennurum
er átt við ótímabundið ráðna prófessora, dósenta og lektora við Kennaraháskóla Íslands



sem hlotið hafa hæfnisdóm við ráðningu hjá Kennaraháskóla Íslands í samræmi við
skilyrði háskólalaga um menntun og árangur í starfi.

Störf annarra ótímbundið ráðinna starfsmanna flytjast jafnframt yfir til hins sameinaða
háskóla, hvort sem þeir sinna kennslustörfum sem aðjunktar eða sérfræðingar, eða
tilheyra stjórnsýslu skólans eða sinna öðrum störfum á vegum hans.

Sérstaklega er áréttað í 3. mgr. að um flutning allra framangreindra starfa fari að öðru
leyti eftir ákvæðum laga um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, nr. 70/1996, með
síðari breytingum. Þannig er á því byggt að við flutninginn haldi þessir starfsmenn öllum
áunnum réttindum sínum, svo sem biðlaunarétti, lífeyrisrétti og veikindarétti.

Í lokamálsgrein greinarinnar er síðan við það miðað að við gildistöku laganna verði
embætti rektors Kennaraháskóla Íslands lagt niður. Um niðurlagningu embættisins gilda
framangreind lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríksins.

Um 4. gr.
Greinin þarfnast ekki skýringar.


