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INNGANGUR 

Óhætt er að fullyrða að hið svokallaða bankahrun sem varð á Íslandi haustið 2008 og 

atburðarás sem fylgdi í kjölfarið, hefi sett strik í reikninginn hjá flestum aðilum landsins sem 

standa í einhverskonar rekstri.  Þessi tími sviptinga í efnahagslífi landsins hefur kallað á djúpa 

endurskoðun á því hvernig hlutirnir eru gerðir og áherslubreytingar. Rekstur háskóla er þar 

ekki undanskilinn og fljótlega eftir hrun var sultarólin hert hjá háskólum landsins. Það upphóf 

eitt af mest krefjandi verkefnum þessa nýja tíma, þ.e. að fylgja eftir hagræðingakröfu innan 

háskólanna samfara því að halda uppi því menntunarstigi sem hefur áunnist á undanförnum 

áratugum.  

Fyrrverandi menntamálaráðherra, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, skipaði stuttu eftir hrun tvo 

rannsóknarhópa sem áttu að koma með hugmyndir um hvaða leið væri best að fara í málum 

háskólanna og núverandi menntamálaráðherra, Katrín Jakobsdóttir, fylgdi þeim eftir. Úr þessu 

verkefni komu fram tvær stórar skýrslur. Skýrslunar tvær voru unnar annars vegar af 

íslenskum vinnuhópi og hins vegar af erlendum vinnuhópi og voru þær birtar nokkurn veginn 

á sama tíma. Ítarleg úttekt á skýrslunum og niðurstöðum þeirra mun verða síðar í þessari 

ritgerð. Um þetta mál sagði Katrín í ræðu sinni frá Rannsóknarþingi 1. júlí 2009: 

 Hóparnir, annar skipaður erlendum aðilum en hinn íslenskum, skiluðu 

niðurstöðum í maí. Ég ákvað í kjölfarið að skipa rýnihóp innlendra sérfræðinga til 

að fjalla um skýrslurnar og gera tillögur um útfærslur. Seinna í dag á ég fund með 

rýnihópnum og mun taka tillögur hans til athugunar í sumar. Markmiðið er að við 

höfum fyrir framan okkur í haust skýra stefnu í háskóla- og rannsóknamálum, 

stefnu sem við getum unnið eftir næstu árin. 

(Menntamálaráðuneytið A, 2009). 

Í sömu ræðu segir Katrín að aukið samstarf háskólanna sé ein leið til hagræðingar og stefnt 

hafi verið í átt að auknu samstarfi sem muni að lokum leiða til sameiningar innan háskólanna. 

Áhersla hennar þegar hún tók við starfi menntamálaráðherra var að láta háskólana sjálfa vinna 

í samstarfi við að finna leiðir til hagræðingar án viðkomu menntamálaráðuneytisins. Varð úr 

að rektorar háskólanna hittust án hennar og ræddu meðal annars um sameiningu háskólanna 

en varð lítið ágengt í þessum viðræðum. (Menntamálaráðuneytið A, 2009). 
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Það mætti halda því fram að mögulegar ástæður fyrir því að engin niðurstaða varð úr þeim 

viðræðum er að allir skólarnir hafi viljað halda sinni starfsemi óbreyttri og að enginn skóli 

hafi viljað gefa eftir. Þetta er skiljanlegt í ljósi þess að háskólarnir á Íslandi hafa eytt miklum 

tíma og fjármunum í að byggja upp starfsemi sína og vilja því að sjálfsögðu halda þeim 

árangri við. Önnur ástæða sem gæti legið að baki þessu er hve ólíkt rekstrarform háskólanna 

er. 

Höfundur þessarar ritgerðar hefur stundað nám við viðskiptadeild Háskólans á Bifröst og við 

Háskóla Íslands en einnig hefur hún kynnt sér nám í HR þar sem hún kemur til með að hefja 

nám  í haust. Lengi hefur blundað í henni áhugi á málefnum tengdum háskólunum og hefur 

höfundur fylgst vel með gangi mála í þeim efnum eftir bankahrun. Margir hafa tekið þátt í 

umræðum um málefni háskólanna og sitt sýnist hverjum. Markmið þessarar ritgerðar er að 

skoða þau sjónarmið og tillögur sem hafa komið fram varðandi hugsanlegar leiðir til að 

hagræða innan háskólakerfisins. Þessi ritgerð verður því nokkurs konar þverskurður af því 

hvernig umræðan er um þessar mundir. Rannsóknarspurning ritgerðarinnar er því einfaldlega 

„Hvernig er staða háskólamála í dag – júní 2010?“ en ritgerðinni er ætlað að veita samantekt 

og innsýn í umræðuna um háskólana. Farið verður yfir umfjöllun og afstöðu ýmissa aðila sem 

hafa talað opinberlega um þessi mál og farið verður yfir kosti og galla sem koma fram í 

skýrslum vinnuhópanna tveggja ásamt því að skoða hvaða ávinningur hlýst af því að móta 

skýra stefnu í menntunarmálum á háskólastigi til skemmri og lengri tíma. 

Með þetta markmið að leiðarljósi er ritgerðinni skipt upp í nokkra kafla. Að loknum inngangi 

koma tveir kaflar þar sem er stuttlega greint frá núverandi samsetningu og stöðu háskólanna, 

fjölda þeirra, stærð og rekstrarformi. Einnig verður fjallað um hugsanlega sameiningu 

háskólanna, hvað myndi vinnast við hana og hvað myndi tapast. Fjallað verður um fyrri 

sameiningar stofnana á háskólastigi, markmið þeirra og niðurstöður. Þar á eftir koma tveir 

kaflar sem fjalla um skýrslur vinnuhópa menntamálaráðuneytisins og hafa að geyma ítarlegar 

úttektir á þeim og samantekt og samanburð á niðurstöðum þeirra. Í síðasta kaflanum eru 

teknar saman helstu niðurstöður ritgerðarinnar og fjallað um þær.   
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1. ÞRÓUN HÁSKÓLAMÁLA Á ÍSLANDI 

Á Íslandi eru reknir sjö háskólar með mismunandi áherslur og stefnur en þeir eru eftirfarandi: 

Háskóli Íslands sem er staðsettur í Reykjavík (HÍ), Listaháskóli Íslands í Reykjavík (LHÍ), 

Háskólinn í Reykjavík (HR), Háskólinn á Bifröst í Borgarfirði (HB), Háskólinn á Akureyri 

(HA), Landbúnaðarháskóli Íslands (LBHÍ) og Háskólinn á Hólum sem er annars vegar 

staðsettur í Hjaltadal í Skagafirði en hins vegar á Sauðárkróki (HH). Hlutfall skráðra nemenda 

í þessa sjö skóla má sjá á mynd 1 hér að neðan en það ár voru 18750 nemendur skráðir til 

náms á haustönn. 

  

 

Mynd 1 – Hagstofa Íslands – Skráðir nemendur í skólum á háskólastigi 2009 

 

Þrátt fyrir mikla grósku í íslensku háskólakerfi er þróunartímabil þess frekar stutt ef miðað er 

við önnur lönd og þá sérstaklega hin Norðurlöndin. Fyrsti norræni háskólinn var stofnaður 

árið 1477 í Uppsölum í Sviþjóð en fyrsti háskólinn hérlendis, Háskóli Íslands (HÍ), var ekki 

stofnaður fyrr en árið 1911. Því sést að á síðustu áratugum hefur verið unnið stórvirki í að 

byggja upp fjölbreytt námsframboð að loknu framhaldsskólanámi. Íslenskt háskólasamfélag 

hefur tekið miklum breytingum á undanförnum árum. Háskóli Íslands sem var í 60 ár eina 
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menntastofnun landsins á háskólastigi og var alls ráðandi bæði hvað varðar stefnumótun og 

áherslur er nú í harðri samkeppni um nemendur og starfsfólk við allt að sex aðra háskóla. 

Háskólarnir sjö hafa mismunandi rekstrarform en eiga það þó allir sameiginlegt að vera 

starfandi í sama umhverfi og keppa þar af leiðandi um sama markhóp.  

 

Í stuttu máli má segja að í stefnuyfirlýsingum allra háskólanna sé lögð áhersla á grunngildi á 

borð við aukna þátttöku, akademísk vinnubrögð, jafnrétti, samfélagslega ábyrgð. Lítinn 

breytileika er unnt að greina á innihaldi hinna yfirlýstu hlutverka, orðalag og áherslur eru 

keimlíkar, framtíðasýn beinist að því að skapa skólum forskot og forystu. Samhljómurinn um 

þessi grunngildi er áberandi sem er eftirtektarvert og vekur jafnvel undrun þar sem um er að 

ræða margvíslega háskóla sem starfa um allt land. Í lögum um háskóla sem tóku gildi árið 

2006 er þetta tvíþætta hlutverk orðað á þann veg: „Starf háskóla miðar að því að styrkja 

innvirði íslensks samfélags og stöðu þess í alþjóðlegu tilliti“(Lög um háskóla nr. 63/2006). 

  

Halda má því fram að þróun háskólastofnana síðasta áratugarins einkennist af miklum 

breytingum og viðsnúningi frá því hvernig háskólamálum var háttað áður. Núverandi staða á 

háskólastigi hefur breyst töluvert þar sem æ fleiri einstaklingar hér á Íslandi leita sér 

háskólamenntunar og æ fleiri stofnanir í landinu bjóða menntun á þessu skólastigi. Vöxtur á 

þessu sviði er flókið samspil margvíslegra þátta sem hafa mismikil áhrif á þróun mála og 

stefnu þeirra.   

 

Þegar eru skoðaðar þær breytingar og sá mikli vöxtur sem hefur orðið í starfsemi háskóla hér 

á landi má halda því fram að ákvarðanir stjórnvalda  hafi haft stórkostleg áhrif á stefnumótun, 

fyrirkomulag náms og námsframboð sem hefur orðið mun fjölbreyttara en áður. Árið 1997 

tóku gildi ný lög um háskóla en í þeim kemur fram breytt hugarfar af hálfu stjórnvalda sem 

endurspeglast í einföldun og meira frjálsræði í lagalegu umhverfi háskólanna. Jafnframt 

opnaðist sá möguleiki að koma með nýjar stofnanir á háskólastigi sem koma til móts við og 

jafnvel kynda undir enn meiri eftirspurn með aukinni í þjónustu á þessu sviði (Lög um 

háskóla nr. 136/1997 og nr. 137/1997). 
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Ný lög um háskóla árið 2006 hjálpuðu einnig til við að skapa sveigjanlegra umhverfi í rekstri 

háskóla  hér á landi þar sem fyrirkomulag til margra ára þar á undan var ekki í samræmi við 

þróun og stöðu háskólalöggjafar í löndum sem eru leiðandi í þessum málum í Evrópu. Lög 

63/2006 um háskóla, gilda um alla háskóla landsins án tillits til rekstarforms þeirra.  Þar er 

hlutverk slíkra stofnana skilgreint. Það á að felast fyrst og fremst í uppbyggingu öflugrar og 

gróskumikillar háskólastarfsemi sem er reist á framboði náms og rannsókna sem bera með sér 

vott af gæði og fjölbreytileika (Lög um háskóla nr. 63/2006). 

 

Lagabreytingar sem tóku gildi árið 2008  drógu úr  lagalegum ágreiningi og mismun á milli 

ríkisháskóla og einkaskóla og greiddu úr flækju sem leiddi til ávinnings fyrir  þessar stofnanir 

og stjórnvöld um leið. Í lögunum er lögð áhersla á að þó að skólarnir séu reknir sem 

sjálfstæðar menntastofnanir þá sé það menntamálaráðherra sem hafi yfirstjórn yfir þessum 

háskólum (Lög um opinbera háskóla nr. 85/2008). 

 

 Auknar áherslur á mikilvægi þess að afla sér framhaldsmenntunar og sérhæfingu í sambandi 

við atvinnu á síðasta áratug gera það að verkum að menntasókn hefur farið sívaxandi. Því 

hefur þessi hraða atburðarás farið af stað, þróast og aukist á tiltölulega skömmum tíma og 

virðist vera að taka á sig nýja mynd.  

 

Umfang háskólamenntunar og þessi vöxtur vekur undrun margra hér á landi. Í því samhengi 

er áhugavert að líta til hinna Norðurlandanna og skoða hvort svipuð útþensla sé einkennandi 

fyrir þróun á þessu sviði. Í ljós kemur að „háskólamenntunin tekur við sér um svipað leyti og 

þessar þjóðir stefna allar í sömu átt, það er í stóraukna háskólamenntun og með ámóta hraða“ 

(Jón Torfi Jónasson, 136;2005).  

Séu tölfræðilegar upplýsingar um heildarfjölda skráðra nemenda frá árinu 1997 til ársins 2009 

skoðaðar kemur í ljós að fjölgun háskólanemenda er töluverð og heldur áfram ár frá ári. Eins 

og sést á mynd 2 hér að neðan hefur skráðum nemendum í námi til fyrstu háskólagráðu 

fjölgað upp úr öllu valdi , samkvæmt tölum frá Hagstofunni, ef litið er á tímabilið frá árinu 

1997 til 2009. Þetta sýnir glögglega að stjórnvöld hafa leyft háskólum um allt land að vaxa og 
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beita ýmsum ráðum til að koma til móts við eftirspurn eftir fjölbreyttri háskólamenntun en 

það hefur skilað sér í þessari fjölgun nemenda (Hagstofa, 2010). 

 

 

Mynd 2 - Hagstofa Íslands - Skráningar í Háskóla á árunum 1997-2009 

 

Skólasókn er talin vera einn af einföldustu mælikvörðum sem gefa vísbendingu um þróun 

háskólastigsins og ræður miklu í umræðunni um það. Samkvæmt fyrirliggjandi tölum á 

yfirstandandi skólaári 2009-2010 voru nemendur á háskóla- og doktorsstigi haustið 2009 

samtals 18.051 sem þýðir 1.107 fleiri nemar en voru árið áður. Það samsvarar hlutfallslega 

6,5% aukningu á milli ára sem sýnir áframhaldandi aukningu á eftirspurn eftir menntun á 

þessu stigi (Hagstofa, 2010). Bæta má því við að í sumum skólum hefur aðsóknin verið það 

mikil að það hefur þurft að vísa fólki frá t.d. í LHÍ. 

 

Áhugavert er að sjá dreifingu nemenda eftir deildum en í ljós komur að um 37% eða 6.661 

nemendur kjósa að nema við félagsvísindi, viðskipta- og lögfræði og er svipuð dreifing á 

hverju skólaári. Þegar kynjahlutföll eru skoðuð kemur í ljós að konur eru 63% allra þeirra sem 

stunda nám á háskóla- og doktorsstigi. Fjöldi þeirra er ráðandi á flestum námssviðum og eru 

þær sem dæmi með yfirgnæfandi hlutfall í námslínum sem flokkast undir velferðar- og 

heilbrigðismál eða um 87% allra nemenda. Sama má segja um svið eins og kennslufræði og 

tengdar greinar en þar er hlutfallið líka yfir 80%. Karlar eru fleiri í verkfræði, raunvísindum 
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og tölvunarfræði svo eitthvað sé nefnt eða vel yfir 60% í þessum greinum. Þessar upplýsingar 

berast frá skólunum og er miðað við fjölda nemenda um miðjan október ár hvert þar sem hver 

nemandi er bara talinn einu sinni þrátt fyrir að hann nemi í tveimur skólum. Síðan eru 

nemendur flokkaðir eftir ýmsum stöðlum og hlutfall er reiknað af fjölda nemenda í tilheyrandi 

flokki (Hagstofa, 2010). 

 

Áframhaldandi þróun má sjá í sömu átt þegar nýjustu skráningatölur fyrir næsta skólaár 

þ.e.a.s.  árið 2010-2011, eru skoðaðar hjá stærstu stofnun á háskólastigi landsins, Háskóla 

Íslands. Þó að endanlegar tölur liggi ekki fyrir núna þar sem enn er unnið úr umsóknum og 

sumir eiga kannski eftir að ákveðja sig hvort þeir ætla að þiggja samþykkta inngöngu um 

skólavist eða ekki, þá talar fjöldi  fyrirliggjandi  skráðra nemenda sínu máli. Hér er um að 

ræða hátt í 18% fjölgun umsókna í Háskóla Íslands, þar sem fjölgun á umsóknum um 

doktorsnám er 39%, fjölgun í meistaranám er 32% og 12% fjölgun þeirra sem sækja um 

grunnnám. Þessi aukning á milli ára gefa góða vísbendingu og staðfestir í raun að skólasókn 

eykst enn stöðugt á milli ára (Háskóli Íslands, 2010). Þessi aukning gæti stafað af aukinni 

kröfu þjóðfélagsins um menntun eða vegna þess að atvinnuleysi á landinu sé að ýta fólki út í 

meira nám. 

 

Sá mælikvarði sem notaður hefur verið til að mæla skólaaðsókn hefur stundum verið 

gagnrýndur þar sem breytingin er sýnd  með fjölda nemenda sem byrja í námi en síðan ætti að 

sýna hlutfall þeirra sem vegna margra ástæða hellast úr lestinni eftir fyrsta vetur. Þess vegna 

er nauðsynlegt að skoða hlutfall þeirra sem ná að ljúka námi ár hvert og eru brautskráðir til 

átta sig betur á því hvort þær tölur séu í samræmi við þá þróun og vöxt sem er svo augljós og 

greinilegur miðað við tölur þeirra sem hefja nám við háskóla landsins. Um er að ræða  225% 

aukningu á þeim sem brautskráðust á tímabilinu  1997-2008 en svipaðar tölur er að sjá þegar 

eru skoðaðir skráðir nemendur en þar nemur aukningin  um 196% á sama tímabili sem sýnir 

þessa sívaxandi þróun á háskólastigi (Hagstofa, 2010). Þetta má sjá á mynd 3 hér að neðan. 
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Mynd 3 - Hagstofa Íslands – Brautskráningar á háskólastigi 1997-2008 

 

Í þessu sambandi er áhugavert að skoða tímabilið 1997-2009 og tölur ásamt mynd sem hjálpa 

til við að átta sig betur á þeim breytingum sem hafa orðið undanfarin ár, s.s. hvernig stefnur 

háskóla og deilda þeirra eru markaðar og framkvæmdar, hvers konar skipulag er ríkjandi 

innandyra og hvernig er staðið að náms- og gæðamati. Þetta eru atriði sem skipa stóran sess í 

þessu ferli og útkomu. Þessar breytur eru ekki að verki einar og sér og eru ekki einangruð 

fyrirbæri innan veggja háskólasamfélags á Íslandi. Þær eru alltaf í mótun og verða fyrir 

ýmsum ytri áhrifum sem þarf að hafa í huga. Áherslur þeirra og straumar taka svo mið af 

ýmsum innri og ytri þáttum eins og efnahagsástandi, lagalegri hlið þessara mála, kröfum 

háskólanema og svo mætti lengi telja.  

 

Þróun háskólanáms á Íslandi hefur verið undraverð síðustu árin, eða allt frá því að 

lög voru sett um háskóla 1997 sem leyfðu stofnun nýrra háskóla. Með nýju 

skólunum sköpuðust forsendur fyrir samkeppni á öllum sviðum, nemendur fengu 

úr meiru að velja, námsframboð margfaldaðist, ný hámenntastörf urðu til, og 

umræðan um háskóla og vísindastörf færðist úr þröngum hópum til almennings. 

Má fullyrða að í engri grein íslensks atvinnulífs hafi verið eins mikill kraftur og 

eldmóður síðustu árin eins og í starfsemi háskólanna. (Listaháskóli Íslands, 2009). 
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Eins og sést hér að framan hefur vöxturinn í háskólakerfinu verið gríðarlegur en nú er hins 

vegar kominn tími til að hugsa upp á nýtt. Hrun efnahagskerfisins setur strik í reikninginn og 

gerð er krafa um stórfelldan samdrátt í rekstri skólanna. Tekist er á um hvernig það skuli gert 

og skiptast línur í þeirri umræðu eftir almennum lífsviðhorfum og því hvar menn starfa 
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2.   REKSTUR HÁSKÓLA Á ÍSLANDI 

 

Eins og hefur komið fram hér að framan eru háskólar á Íslandi reknir á mismunandi vegu en í 

skýrslu sem unnin var fyrir menntamálaráðuneytið og kom út þann 25. maí árið 2009 er 

rekstrarform þeirra útlistað. Þar segir:  

Þá eru rekstrarform háskóla fleiri hér á landi en víða annars staðar og 

fjármögnunarleiðir fjölbreytilegri en t.a.m. á Norðurlöndunum. Af fjórum 

ríkisreknum háskólum eru tveir starfræktir á grundvelli laga um búnaðarfræðslu, 

tveir á grundvelli laga um opinbera háskóla; en þrír háskólar eru 

sjálfseignarstofnanir eða hlutafélög. Breytingar hafa orðið á stofnanakerfinu á sl. 

árum í þá veru að skólar hafa sameinast og stækkað við það. Má í því sambandi 

nefna sameiningu Háskólans í Reykjavík og Tækniháskóla Íslands, sem tók gildi 

2005, og sameiningu Kennaraháskóla Íslands og Háskóla Íslands, sem tók gildi 

2008. (Menntamálaráðuneytið C, 2009)   

 

Fjallað er ítarlega um skýrsluna í kafla 3 en í henni kemur einnig fram að:  

Íslenskir háskólar eru mjög ólíkir að stærð og gerð. Þeir hafa þróast hver með 

sínum hætti og náð að skapa sér sterka stöðu á þeim sviðum sem þeir hafa starfað. 

Um leið og þetta er styrkur háskólanna felst í þessu að kerfið sem heild er afar 

flókið og brotakennt. Litlar tengingar eru á milli skólanna og samstarf um nám og 

þróun er afar lítið. Að hluta til má rekja þetta til þess að skólarnir búa við ólík 

rekstrarform og að fjármögnun þeirra er mjög mismunandi, sérstaklega framlög til 

rannsókna og möugleika til að afla sértekna. (Menntamálaráðuneytið C, 2009)   

 

Kenning DiMaggio og Powell (1983) um einslög rekstrareininga (e. institution isomorphism) 

lýsir tilhneigingu stofnana sem starfa á sama sviði til að vera lík hver annarri, sérstaklega 

þegar staðan er frekar óljós í starfsumhverfi stofnunar eða samkeppni fer vaxandi. Þessi 

kenning lýsir nokkuð vel núverandi stöðu og stefnum háskóla á Íslandi. Sú tilhneiging verður 

kannski aldrei útskýrð en út frá þessari kenningu má álykta að hér er um ræða fjölmennar 

stofnanir sem eru samsettar af mörgum starfseiningum eða deildum sem eru með mismunandi 



 12

menningu og sínum áherslum. Háskólasamfélagið og ytri hagsmunaaðilar ásamt stjórnvöldum 

með fjárveitingum sem eru af skornum skammti hafa síðan áhrif á skólanna  þar sem umhverfi 

skipulagsheilda mótast af óljósum öflum sem þrýsta á þessar einingar og breyta þeim á 

tiltekinn hátt eða í ákveðna stefnu þar sem valkostir eru takmarkaðir. Þessi þróun líkist 

gagnrýnilausri eftirhermu frá öðrum til að uppfylla eða falla í geð ákveðinna aðila og þetta er 

gert bara til að lifa af. (DiMaggio og Powell, 1983). Þess vegna má stefnumótunin í 

háskólamálum ekki bara vera til þess fallin að uppfylla eingöngu lagaskyldu og synda með 

straumnum heldur þarf hún að taka þátt í þessari mótunarvinnu ásamt því að koma til móts við 

þarfir og væntingar þeirra sem þiggja þjónustuna og sinna henni líka. 

 

2.1 ER GRUNDVÖLLUR FYRIR SVONA MÖRGUM SKÓLUM? 

Innri þættir háskólakerfis skipta miklu máli og hafa áhrif á þróun og vöxt háskólastofnana. Í 

umfjöllun bæði í fjölmiðlum og skýrslunum tveimur sem fjallað er um síðar í ritgerðinni er 

látið í veðri vaka að miðað við það sem gengur og gerist annars staðar í heiminum eru hér á 

landi fleiri háskólar hlutfallslega. Jafnframt kemur fram að fræðasvið skólanna skarist oftar en 

ekki og kemur fyrir að sömu greinarnar séu kenndar í mörgum skólum. Þetta vekur undrun 

bæði hinna erlendu og innlendu skýrsluhöfunda því menntamálaráðuneytið á samkvæmt 

lögum að halda utan um þessa verkaskiptingu með því að sjá til þess að framboð á námi sé 

fjölbreytt og við sem flestra hæfi og hafa yfirsýn yfir kerfið í heild.  

En er grundvöllur fyrir svona mörgum háskólum í svo fámennu samfélagi? Veigamikil úttekt 

á erlendu skýrslunni, Stefna í menntun, vísindum og nýsköpun var unnin á vegum 

menntamálaráðuneytisins (Menntamálaráðuneytið E, 2009) og kemur hún meðal annars inn á 

það hvort það sé grundvöllur fyrir svona mörgum háskólum á Íslandi. „Hóparnir, annar 

skipaður erlendum aðilum en hinn íslenskum, skiluðu niðurstöðum í maí. [...] Markmiðið er 

að við höfum fyrir framan okkur í haust skýra stefnu í háskóla- og rannsóknamálum, stefnu 

sem við getum unnið eftir næstu árin.“ (Menntamálaráðuneytið A, (e.d.)). 

Nánar verður farið í niðurstöður og tillögur vinnuhópa menntamálaráðuneytisins í næstu 

tveimur köflum en varðandi fjölda háskóla telja skýrsluhöfundar fara best á því að vera með 

tvo háskóla og þá einka- og ríkisrekinn háskóla eða jafnvel miðstýrt heildstætt háskólakerfi 

þar sem er einn háskóli með sérhæfð útibú. (Morgunblaðið B, 2009)  
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2.2 SAMEINING 

Hugmyndir um sameiningu innan háskólakerfisins hafa lengi verið á lofti. Sem dæmi má taka 

viðtal úr Morgunblaðinu sem tekið var við Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur, þáverandi 

menntamálaráðherra vegna staðsetningar LHÍ í desember árið 2004. Þar fjallar hún um að 

aukin samvinna á milli háskólastofnana geti skilað samlegðaráhrifum og tekur sem dæmi að 

LHÍ og Kennaraháskóli Íslands ættu mögulega vel saman og gætu orðið öflugari og 

gæðameiri skóli. Af þeirri sameiningu varð þó aldrei. Athygli vekur að þetta er löngu áður en 

efnahagsþrengingar skella á og nauðsynlegt varð að endurskoða menntakerfið út frá 

sjónarmiðum fjárhags. Því er meira um faglega hagræðingu að ræða. Þorgerður talar þarna um 

að samlegðaráhrif (e. economics of scope) hljótist af sameiningu innan háskólakerfisins en 

samlegðaráhrif má skilgreina sem hagræðingu sem verður í kjölfar breytinga og virkar á báða 

bóga þ.e. báðir aðilar hljóta hag af breytingunni. Ef tekið er lítið dæmi um samlegðaráhrif sem 

hlutust af sameiningu HÍ og KHÍ þá var m.a. aukið framboð á valfögum fyrir nemendur í 

báðum skólum en það býður upp á meiri fjölbreytileika og val í námi (Morgunblaðið, 2004). 

Stærðarhagkvæmni (e. economies of scale) er annað hugtak sem tengist samlegðaráhrifum, 

sem eru í rauninni ávinningur sem hlýst af því að setja saman tvær einingar. Ef aftur er tekið 

dæmi um sameiningu HÍ og KHÍ þá felst stærðarhagkvæmni m.a. í öflugari stoðþjónustu. 

(Gylfi Magnússon, 2005). 

Stærstu sameiningar síðari ára innan háskólakerfisins eru annars vegar sameining 

Tækniháskóla Íslands (THÍ) og HR og hins vegar sameining HÍ og KHÍ sem lítillega hefur  

verið minnst á. Sameining THÍ og HR átti sér stað þann 1. júlí árið 2005. Skólarnir 

sameinuðust undir nafni Háskólans í Reykjavík og varð hann með því næst stærsti háskóli 

Íslands (Háskólinn í Reykjavík, e.d.)  Seinni sameiningin, þ.e. samruni HÍ og KHÍ átti sér stað 

þann 1. júlí árið 2008 og var tilgangur með henni fyrst og fremst að: „efla kennslu og 

rannsóknir í menntavísindum og geta boðið uppá betri og samhæfari þjónustu við starfsmenn 

og nemendur og þannig mynda meira heildaryfirbragð og fjölbreyttari námsleiðir og mynda 

betri tengsl á milli deilda sem skila sér í meira vali fyrir nemendur“ en einnig að efla 

stoðþjónustu við starfsfólk og nemendur. Í skipulagningu sameiningarinnar var horft til 

þróunar háskóla erlendis en þar hefur tilhneigingin verið sú að háskólastofnanir sem kenna 

menntunarfræði renni inn í stærri háskóla. ([Án höfundar], e.d. sameining.khi.is) 
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Í næstu tveimur köflum verða kynntar umfangsmiklar skýrslur tveggja nefnda, annars vegar 

innlendrar og hins vegar erlendrar sem voru skipaðar af menntamálaráðherra til að skoða 

ítarlega viðfangsefni háskóla og vísinda og koma með tillögur til breytinga í ljósi breyttrar 

stöðu efnahagsmála og samdráttar í fjárlögum í nánustu framtíð. Tilgangur þessara úttekta var 

fyrst og fremst að safna saman tillögum og koma með útfærslur á hugsanlegum kostum í 

mótun heildstæðrar stefnu á sviði háskóla- og vísindamála á Íslandi.  
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3. INNLEND SKÝRSLA 

Heiti skýrslu: Verkefnastjórn vísinda og háskólamála 

Íslenski verkefnahópurinn samanstóð af starfsmönnum menntamálaráðuneytisins sem og 

ýmsum fulltrúum sem bjuggu yfir reynslu og þekkingu á menntamálum. Hópurinn hittist 

vikulega frá desember 2008 til maí 2009 en skýrsla um samstarfið kom út 25. maí 2009. 

Verkefni hópsins var að: „fjalla um málefni háskóla og vísinda í ljósi nýrrar stöðu í 

ríkisfjármálum eftir hrun bankanna í október“ og „leggja ráðherra hugmyndir í hendur við 

umfjöllun um háskóla- og vísindamál sem hún gæti notað í viðbrögðum til skemmri og lengri 

tíma“ (Menntamálaráðuneytið C, 2009, bls. 3). Markmið verkefnisins var að útfæra og 

endurskipuleggja háskólakerfið í heild sinni í ljósi þess að fjárframlög frá ríkinu munu halda 

áfram að dragast saman næstu árin. Einnig í ljósi þess að líklegt er að eftirspurn eftir 

háskólanámi muni aukast í kjölfar aukins atvinnuleysis á næstu árum og aukinnar kröfu 

samfélagsins um framhaldsmenntun og sérhæfingu.  

Hópurinn tók þá ákvörðun að athuga sérstaklega leiðir til að auka samvinnu og samstarf 

háskólanna sem myndu jafnvel til lengri tíma litið þróast í fækkun háskólastofnanna með 

sameiningum. Því var sú leið farin að: „skoða sérstaklega rekstrarform og stofnanakerfi 

háskólanna“ (Menntamálaráðuneytið C, 2009, bls. 4) Skýrslunni var ætlað að vera 

leiðbeinandi mat fagaðila, miðað við núverandi aðstæður og fyrirliggjandi gögn frekar en að 

vera endanlega fastmótuð útfærsla. Skýrslan var unnin fyrir menntamálaráðherra og var m.a. 

hugsuð sem kveikja frekari umræðu og mótunar innan háskóla, rannsóknarstofnana og 

annarra skyldra stofnana. 

Eins og fram hefur komið eru háskólar á Íslandi sjö talsins og með mismunandi rekstrarform 

þar sem fjórir þeirra eru ríkisreknir og þrír eru sjálfseignarstofnanir eða hlutafélög. Skólarnir 

eru misjafnir, með misjafnar áherslur og námsframboð. Samkvæmt lögum á 

menntamálaráðuneytið að stýra námsframboði og verkaskiptingu skóla og bera ábyrgð á því 

að halda utan um háskólakerfið og marka heildarstefnu þess. Höfunda skýrslunnar ber að 

skilja þannig að þetta hafi skort, að kerfið hafi fengið að þróast óáreitt og ekki þurft að falla 

undir neina heildstæða stefnu. Ennfremur telja skýrsluhöfundar að skýringin á þessu 

ósamræmi sé að einhverju leyti fólgin í því að fram að byrjun ársins 2008 hafi þessi skylda 
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fallið undir tvö ráðuneyti, landbúnaðar- og menntamálaráðuneytið og það hafi leitt til þess að 

ekki hefur verið mótuð heildstæð stefna og samræmi í þessum málaflokki.  

Megináherslur verkefnahópsins þegar kemur að leiðum til úrbóta voru að: „bæta kerfið í heild 

sinni og gera það skilvirkara með því að ná betri stjórn á framboði náms og með því að auka 

og bæta samstarf stofnana“ (Menntamálaráðuneytið C, 2009, bls. 4). Vakin er athygli á því í 

skýrslunni að sömu greinar eru kenndar í stórum hluta skólanna, s.s. lögfræði og 

viðskiptafræði og því væri mögulega hægt að ná fram samlegðaráhrifum með því að þessi fög 

væru bundin við ákveðin skóla og sérhæfingu hans. Skýrsluhöfundar telja að með þessu megi 

tryggja aukin gæði og fjölbreytileika í námi auk þess að fjárhagslegur ávinningur yrði 

talsverður.  

Meginmarkmið (nefndin leitaðist við að):  

- Að einfalda og skapa aukið samræmi í stofnanakerfi háskólastigsins á Íslandi með 

það að markmiði að skapa öflugri heildir og auðvelda samvinnu þeirra í milli; 

- Að háskólar séu sem jafnast settir gagnvart fyrirgreiðslu og fjárveitingum frá hinu 

opinbera; 

- Að stuðningur við vísindastarfsemi og rannsóknir sé veittur á markvissari hátt 

þannig að hann nýtist betur til verðmæta- og atvinnusköpunar 

(Menntamálaráðuneytið C, 2009) 

Skýrsluhöfundar eru mjög meðvitaðir um að endurskipulagning af þessu tagi sé viðkvæmt 

ferli. Þeir telja að hlúa þurfi að því að hér á landi þrífist áfram öflug og gróskumikil 

háskólastarfsemi og nauðsynlegt sé að tryggja  gæði náms og rannsókna sem og að námið 

standist samanburð við þau lönd sem við berum okkur við í því sambandi. Fjölbreytni í 

námsframboði þurfi að vera til staðar í sjálfstætt starfandi háskólum. Nýting þeirra fjármuna 

sem renna til starfsemi háskóla og til rannsókna verður að vera eins góð og framast er kostur. 

Endurskoðun á tengslum opinberra rannsóknastofnana við háskólana með nánari samvinnu að 

markmiði er talin tímabær, m.a. beri að hafa í huga vísindalega framhaldsmenntun (m.a. 

doktorsmenntun) og nánari tengsl við þarfir atvinnulífsins sem geta styrkt samkeppnisstöðu 

um alþjólegt rannsóknarfé. Stuðningskerfi hins opinbera við nýsköpun í atvinnulífinu krefst 

einnig endurskoðunar. (Menntamálaráðuneytið C, 2009, bls. 8) 

 Tillögur voru settar fram í 8 liðum sem voru eftirfarandi: 
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1. Fækkun stofnana: með fækkun stofnana má búast við því að háskólakerfið verði 

einfaldara, skilvirkara og starfi betur sem ein heild. Skýrsluhöfundar telja að hægt væri 

að fækka háskólum á Íslandi niður í tvær stofnanir. Tvær leiðir eru færar til þess að 

vinna að fækkun; annars vegar má fækka stofnunum með því að sameina gamlar 

einingar og hins vegar með því að stofnaðar séu nýjar einingar. Líta verður á slíka 

fækkun stofnana sem tækifæri til að betrumbæta háskólakerfi landsins en ekki sem 

frelsis- eða sjálfstæðissviptingu einstakra stofnana. Því þurfi háskólarnir sjálfir að sýna 

frumkvæði og vilja til að taka þátt í þessum breytingum.  

 

2. Stofnanaform: vakin er athygli á því að breytinga er þörf á því með hvaða hætti 

rekstur stofnana fari fram. Miðað við nágrannalönd þau sem Ísland ber sig gjarnan 

saman við þá er það mat skýrsluhöfunda að sjálfseignarformið beri með sér kosti hvað 

varðar aukið sjálfstæði og sveigjanleika í starfi. 

 

3. Samvinna skóla – ávinningur nemenda: ef sú leið verður ekki farin að sameina telur 

verkefnahópurinn að aukin samvinna verði að vera til staðar m.a. með því að bjóða 

upp á sameiginlegar námsbrautir. Einnig mætti samnýta ýmsa stoðþjónustu og telur 

verkefnahópurinn vænlegt að auka og móta hlutverk samstarfsnefndar háskólastigsins.  

 

4. Sameiginlegur skóli um doktorsnám: Doktorsnám þarf að lúta þeim gæðakröfum 

sem eru gerðar í alþjóðlegu samhengi og telur nefndin að það fari best á því að allt 

doktorsnám eigi sér stað undir sömu stofnun til þess að halda uppi skipulagi á námi og 

þessum gæðakröfum.  

 

5. Einfaldari og skýrari verkaskipting háskóla: eins og kemur fram hér að framan 

telja skýrsluhöfundar að vegna aukinnar eftirspurnar eftir framhaldsnámi hafi 

heildarstefna í námsframboði farið úr skorðum. Þeir vilja því að 

menntamálaráðuneytið beiti sér betur í þessu hlutverki . 

 

6. Breytt fyrirkomulag á úttektum og mati á gæðum kennslu og rannsókna: að mati 

skýrsluhöfunda ætti sjálfstæður, utanaðkomandi aðili að sinna gæðamati hjá 

háskólunum. Einnig þyrfti að gera úttekt á því hvernig námið reynist nemendum þegar 

komið er út í atvinnulífið.  
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7. Aukin áhersla á tengsl við atvinnulífið og nýsköpun 

 

8. Gagnsæi og betri upplýsingar: nauðsynlegt er að safna gögnum og leggja sérstaka 

áherslu á upplýsingar um skilvirkni skóla og námsframvindu nemenda þannig háskólar 

verði að geta gefið upplýsingar um:„hvernig nám þeirra nýtist og viðhorf þeirra til 

námsins og viðhorf og reynsla atvinnulífsins af kunnáttu og færni þess fólks sem 

háskólarnir skila til þjóðfélagsins. “ 

(Menntamálaráðuneytið C, 2009, bls. 8-10) 

 

Samantekt - innlenda skýrslan 

Viðfangsefnin, meginsjónarmið og tillögur fulltrúa verkefnisstjórnar eru settar fram með 

aðgengilegum hætti og farið stuttlega yfir núverandi stofnanakerfi háskóla í landinu og þeirra 

tilvist og hlutverk sett í samhengi við þá þjónustu sem háskólar eiga að veita samkvæmt 

gildandi lögum um háskóla (frá árunum 1997, 2006 og 2008) og þær skyldur sem þeim ber að 

rækta. Hugmyndir varðandi skipulag háskólastigsins eru settar fram í átta liðum og þar koma 

ýmsar leiðir sem eru færar til að auka samstarf og samlegð. Samkeppni bæði innanlands og út 

fyrir landsteina er talin til góðs og á að nýtast til að gera enn betur og jafnframt að bjóða upp á 

gæðamenntun sem verði náð með því að beita sókn og líta á þessa endurskoðunarvinnu sem 

tækifæri að skapa og nýta þekkingu og líka sérstöðu smæðar samfélagsins á Íslandi 

(Menntamálaráðuneytið C, 2009) 

Skýrsluhöfundar leggja áherslu á skiptingu stofnana eftir rekstrarformi og augljóst er að sú 

leið er talin heppilegust miðað við núverandi stöðu og framtíðarsýn á háskólaumhverfið í 

heild. Mikið er rætt um að hér á landi eigi að vera tvær tegundir háskóla: ríkisreknir og 

einkareknir, en þá koma nokkur rekstrarform til greina. Athygli er vakin á því að önnur leið er 

í stöðunni sem væri sú að allir háskólar myndu sitja við sama borð og starfa sem 

sjálfseignarstofnanir. Allar tillögur eru eingöngu hugmyndir sem krefjast frekari umfjöllunar 

bæði hjá fulltrúum háskólanna og ráðuneytum og þurfa á frekari mótun að halda 

(Menntamálaráðuneytið C, 2009). 
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4. ERLEND SKÝRSLA 

Heiti skýrslu: Education, Research and Innovation Policy – A new direction. 

Nefnd var skipuð af menntamálaráðherra í byrjun árs 2009 og leitast var við að fá aðstoð við 

að útfæra heildstæða stefnu í háskólamálum á Íslandi. Voru fjórir erlendir aðilar fengnir til 

verka en allir eru þeir reynslumiklir sérfræðingar sem hafa starfað á þessu sviði. Þeir voru 

fengnir til að koma með ‘innra - ytra’ sjónarhorn á stöðu mála í ljósi efnahagshruns þar sem 

fjárlögin gera ráð fyrir samdrætti. Tóku þeir fram að þeir hafi fengið jákvætt viðmót og að 

Íslendingar séu yfirhöfuð meðvitaðir um það að breytingar þurfi að eiga sér stað. Einnig er 

vakin athygli á því að allar breytingar af þessu tagi séu sársaukafullar og falli ekki öllum í 

geð. Eitt af markmiðum er að útfæra bæði skammtímaáætlun og bregðast við efnahagshruninu 

sem hefur átt sér stað. Í kjölfar á því að útfæra langtímaáætlun og stefnu hvað varðar menntun 

og möguleika í framtíðinni og í skýrslu nefndarinnar er unnið með þessi tvö markmið.  

Skýrsluhöfundar koma inn á að óraunhæft sé að ætla skólunum að skera alltaf meira og meira 

niður, það sé bara ekki hægt. Rekstrarkostnaður felst að miklu leyti í greiðslu launa og í 

húsnæði en á þessum sviðum er ekki hægt að hagræða meira en nú þegar hefur verið gert því 

þá væri ekki hægt að reka þessar einingar. Verkefnahópurinn vill vekja athygli á því hversu 

mikilvæg menntun er, sérstaklega í því ástandi sem er núna því annars færu þeir aðilar sem 

leggja stund á nám kannski á atvinnuleysisbætur. Skýrsluhöfundar segja að nú þegar þessi 

áætlun þeirra liggur fyrir og stjórnvöld hafi sýnt að þau séu viljug til að leggja í breytingar 

þurfi nú að vinna hratt og örugglega að aðgerðum. Megin útgangspunktar aðgerða væru að:  

- Halda áfram að fjárfesta í menntun á öllum stigum 

- Endurmóta landslag menntunar og rannsókna 

- Leggja áherslu á nýsköpun 

- Endurmóta og styrkja menntakerfi 

- Ákveða hvernig skal framkvæma skammtímabreytingar og vinna hratt að þeim 

Verkefni starfshópsins var unnið með það að markmiði að skoða núverandi stöðu og 

fyrirliggjandi skýrslur og gögn sem gætu hugsanlega veitt betri innsýn í háskóla- og 

vísindasamfélagið ásamt því að taka viðtöl og afla nýrra upplýsinga í beinum og óbeinum 

samskiptum við fjölda aðila bæði í menntamálum og atvinnulífi. Einnig að rýna í breyttar 

efnahagsaðstæður og þróun á þessum vettvangi á síðasta áratug og jafnvel álykta um 
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framtíðina. Athyglinni var sérstaklega beint á hraðan vöxt og þenslu í háskólakerfinu og það 

hlutverk sem háskólasamfélagið gegnir ásamt umgjörð háskólanna, vísinda og nýsköpunar hér 

á landi. Hópurinn starfaði sjálfstætt og skilaði skýrslu þann 25. maí 2009 að beiðni 

menntamálaráðuneytisins. Heimsótti hópurinn landið tvisvar, fyrst í febrúar 2009 og svo 

seinni heimsóknin í apríl á sama ári á meðan þessi skoðunarvinna fór fram, til að bæði að fara 

yfir stöðu mála og líka til afla gagna en sameiginlegir fundir voru fleiri. Meginmarkmið 

úttektarinnar var að skoða möguleika á aukinni samvinnu og samstarfi og þetta endurspeglast 

þegar háskólarnir eru skoðaðir sem allir eru mjög ólíkir bæði í áherslum og stærð.  

Augljóst er að sérfræðingar hafa skoðað með kerfisbundnum hætti þróun og þann hraða vöxt  

háskóla- og vísindasamfélagsins á síðasta áratug sem hefur verið nokkurs konar viðbragð við 

aukinni eftirspurn eftir háskólanámi. Hér fyrir neðan verður farið nánar í tillögur nefndarinnar 

til að ná fram þeim fimm meginmarkmiðum sem sett voru fram fyrr í kaflanum.  

 

Halda áfram að fjárfesta í menntun á öllum stigum 

Menntun ætti að vera ofarlega á dagskrá og ekki vera stjórnað eingöngu af embættismönnum 

en aðgerðir ættu að endurspegla pólitíska orðræðu í verki. Viðbrögð og aðgerðir í ljósi 

niðurskurðar á menntunarsviði geta haft alvarlegar afleiðingar fyrir framtíð menntunar. 

Menntun og þjálfun eiga að skipa stóran sess í stefnuskrá allra ráðuneyta og allra 

stjórnmálaflokka. Mælt er með því að stjórnvöld haldi áfram að fjárfesta í grunn-og 

framhaldsskólastigi og á meðan leitast er við að ná fram ávinningi af hagræðingu má ekki 

draga úr fjárveitingum til kjarnastarfsemi. Þörf er á stöðugri fjárfestingu til að betrumbæta 

gæði. Menntun hefur einnig gegnt mikilvægu hlutverki við að halda efnilegu vel menntuðu 

ungu fólki á Íslandi með því að bjóða upp á sérhæft framhaldsnám og gera námsmönnum 

mögulegt að sameina nám og vinnu.  Allt er þetta því marki brennt að tryggja framboð af vel 

menntuðu fólki þegar efnahagslífið fer að blómstra aftur og ný atvinnutækifæri skapast. 

 

Endurmóta landslag menntunar og rannsókna 

Háskólakerfið í heild ætti að vera endurskipulagt eins fljótt og auðið er og endurbyggt á nýrri 

sýn sem útfærð væri miðað við hugsanleg samlegðaráhrif og með hagkvæmni að leiðarljósi. 
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Ljóst er að í náinni framtíð þurfi að beina sjónum að því hvaða nám eigi að bjóða upp á og 

það ætti kannski að vera hið endanlega takmark en ekki að takmarka fjölda háskólanna. 

Mikilvægt er að viðhalda fjölbreytileika og samkeppni (þó aðallega þeirri sem kemur frá 

löndum utan Íslands), en samvinna og samþætting eru talin jafn mikilvægar. Nefndin telur að 

stefna í áttina að kerfi tveggja háskóla sé líklegasta leiðin að langtímaárangri. Annars vegar 

væri HR samþættur með LHÍ og HB.  Hinn skólinn væri HÍ ásamt öllum öðrum háskólum á 

vegum hins opinbera.  Til skamms tíma litið myndi þetta þýða einn einkarekinn og einn 

ríkisrekinn háskóla en til lengri tíma (sjá tillögu 9) myndi þessi munur eyðast.  Þessir tveir 

skólar ættu að halda áfram að viðhalda svæðisbundnu skólahaldi eftir þörfum (útibú). 

Landfræðileg staðsetning deilda innan háskólanna ætti að bjóða upp á meiri þverfaglega 

sérhæfingu milli deilda. Ef sú leið yrði farin að hafa tveggja háskóla kerfi, væri þörf á að setja 

upp miðstýrða stoðþjónustu sem myndi þjóna þeim báðum á hagkvæman hátt. Þetta myndi 

leiða til verulegrar kostnaðarlækkunar sem hægt væri að nota til að fjárfesta í menntun og 

rannsóknum. Talið er heppilegast að vera með eina endurmenntunarstofnun og opinberar 

rannsóknarstofnanir ættu að vera betur samþættar við háskólana. Aðgangur að fjármögnun 

rannsókna ætti að vera einföld og fjármögnun háskóla ætti að vera gegnsærri. Samræma ætti  

fyrirkomulag stjórnsýslu. Það þyrfti að betrumbæta þau kerfi sem tryggja gæði og eftirfylgni.  

Tekið er undir það sem fram kemur í skýrslu OECD um endurskoðun á menntun á 

háskólastigi (2008) en þar kemur fram að nýtt forgangsverkefni ætti að vera að setja upp kerfi 

sem hefur heildarsýn yfir og tryggir þau gæði þannig að ná megi samhengi til framtíðar og 

bæta almenna ábyrgð í kerfinu. Megináherslan í þessari úttekt er lögð á mótun heildarsýnar og 

forgangsröðunar, endurskipulagningu stofnana, takmarkaðan fjölda háskóla og að áherslan sé 

á stefnumörkun svæða.  

 

Leggja áherslu á nýsköpun  

Gera þarf nýsköpun að markmiði í stefnumörkunarvinnu.  Veita þarf henni forgang þar sem 

hún er talin skila hagnaði til lengra tíma litið þar sem góðar hugmyndir skapi forskot í 

samkeppni og skili efnahagslegum ávinningi fyrir samfélagið almennt. Landið er of lítið 

hagkerfi til að vera alþjóðlega samkeppnishæft á öllum sviðum vísinda, tækni og nýsköpunar. 

Mælt er með sérhæfingu landsins á þremum sviðum sem gefi mikla möguleika en það er á 

sviði jarðhita, líftækni og nýjar skapandi atvinnugreinar. Ákveða þurfi hvaða fyrirtæki gömul 

og ný eigi sér tækifæri í þessum efnum sem getið er í lið 15. Setja þarf á laggir 
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nýsköpunarsetur og þörf er á skattalegri hvatningu til að styðja við rannsóknir og þróun.  

Athygli er vakin á þeirri þróun sem orðið hefur á sviði heilbrigðismála.  Nefndur er árangur 

Íslenskrar erfðagreiningar. Hvatt er til að þróa áfram það sem gengið hefur vel. Stefna skyldi á 

nýjungar sem best er að byggja á og þeim árangri fortíðarinnar, hvort heldur er í opinbera 

geiranum eða einkageiranum. Íslensk stjórnvöld eiga að gera skýrar og gegnsæjar ráðstafanir 

til að varðveita þekkingu sem byggst hefur upp í deCODE GEenetics til framtíðar sem 

samfélagið kemur til með að njóta góðs af.  

 

Endurmóta og styrkja menntakerfi 

Vísinda- og tækniráð hefur á undanförnum árum haft mikil áhrif með því að leiða saman ýmsa 

menntun, rannsóknir og fjárfesta og fá þá til að skiptast á skoðunum og upplýsingum. En það 

er ekki nóg til að bregðast við þeim áskorunum sem eru framundan. Ákvarðanir ættu að vera 

teknar af ráðinu og ábyrgð og vald ráðsins ætti að vera skýrt skilgreint. Þróa ætti og setja á 

laggir nýja einingu sem fylgdist náið með og hefði eftirlit með gæðum kennslu og rannsókna í 

kerfinu.  

 

Ákveða hvernig skal framkvæma skammtímabreytingar og vinna hratt að þeim 

Núverandi forgangsröðun og valmöguleika þarf að íhuga vandlega. Sé litið til lengri tíma, þarf 

framtíðarsýn að vera skýr, en til skemmri tíma litið, þarf að fjárfesta á sviðum þar sem 

möguleikar og styrkleikar liggja ónýttir.  Heilsufræði/vísindi lofa góðu og eru vannýtt.  Líta 

þarf til möguleika í þessari grein og  annarra greina líka eins jarðhitavísinda og tækni og 

frumkvöðlastarfsemi og gera það í samvinnu við atvinnulífi og jafnvel þörf er á að skilgreina 

þau fyrirtæki fyrirfram sem eru líklegust að vera í fararbroddi á þessu sviði. Eitt af tækjum til 

þess eru hringborðsumræður við aðila úr atvinnulífinu en frumkvæðið verður þó að koma frá 

stjórnvöldum.  

Skýrsluhöfundar leggja mikla áherslu á að þrátt fyrir að þær tillögur sem koma hér fram nái 

eyrum aðila sem málið varðar og fái þá athygli sem nauðsynleg er; þá þarf að stiga fyrstu 

skrefin sem allra fyrst og útfæra skammtíma og langtíma áætlun með réttri forgangsröðun að 

leiðarljósi. Framtíðarsýn og styrkleikar sem þurfi að einbeita sér á eiga að liggja fyrir og vera 

skýr til að væri hægt að útfæra og vinna markvíst til að ná þeim. Aðferðir og leiðir eiga að 
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bera með sér fjölbreytni en það er í höndum íslenskra stjórmálamanna að sýna gott fordæmi 

og leiða þessa krefjandi vinnu á rétta braut. Þessar ráðleggingar eiga að vera innlegg í eins 

konar vegvísi sem sérskipuð verkstjórn á að hrinda í framkvæmd og að hafa eftirlit með síðar 

ásamt því að leggja mat á stöðu mála í breytingaferli eftir 18 mánuði og fínstilla þær eftir 

þörfum í framtíðinni.  

 

Samantekt – erlenda skýrslan 

Nefndinni var falið koma með tillögur og ráðleggingar um aðgerðir í sambandi við 

fyrirsjáanlegar breytingar í stofnanaumhverfi og hugsanlegri betri samvinnu og samnýtingu 

allra krafta á háskólastigi. Það er augljóst að niðurstöður og tillögur eru reistar á margs konar 

upplýsingum og úttektum á stöðu mála á Íslandi og þeirri forsögu sem ber að taka tillit til við 

myndun heildaryfirsýnar. Ráðleggingar eru nokkuð skýrt mótaðar og vel útfærðar. 

Megináhersla er lögð á mikilvægi þess að viðhalda menntunarstigi þrátt fyrir nauðsynlegar 

aðgerðir í sparnaðarskyni þar sem menntað fólk er aðalforsenda fyrir framtíðar velgengni 

landsins. Þessar breytingar þurfi að eiga sér stað sem fyrst og beri jafnframt að hafa í huga 

einkenni samlegðaráhrifa og hagræðingar með skammtima- og langtíma árangur í huga.  

Megináherslan í þessari úttekt er lögð á mótun heildarsýnar og forgangsröðunar.  Einnig við 

endurskipulagningu stofnana, með takmarkaðan fjölda háskóla, að áherslan sé á stefnumörkun 

svæða. Talið er nauðsynlegt að huga að sá kostur að vera með tvo háskóla þ.e.a.s. 

einkaháskóli og ríkisháskóli með landsbyggða útibú sé ákjósanlegur miðað hvernig málum sé 

háttað hér á landi. Ennfremur að það eigi að vera miðlæg stjórnsýslumiðstöð sem geti þjónað 

báðum einingum. 

Nýsköpun eigi að vera markmið í stefnumótunarvinnu. Mælt er með meiri sérhæfingu 

landsins á helstu sviðum sem veita sérstöðu og Íslendingar standa framarlega en það veiti 

forskot í samkeppni á alþjóðalegum vettvagni og skapi sérstöðu. Forgangsröðun sé mikilvæg í 

þessari stefnumótunarvinnu sem þurfi að útfæra bæði til skemmri og lengri tíma og sjá um að 

framkvæmd og eftirlit með þeirri breytingarvinnu sé í höndum nýrrar nefndar eða vinnuhóps 

sem komi til að meta árangur eftir ákveðinn tíma og aðlaga áframhaldandi ferli eftir sem þörf 

er á.  
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5. SÝN HÁSKÓLASAMFÉLAGSINS Á STÖÐU MÁLA 

Í kafla 2 er fjallað um að talsvert langt sé síðan að umræða um sameiningu innan 

háskólakerfisins hafi hafist og dæmi tekið um að fyrrverandi menntamálaráðherra, Þorgerður 

Katrín Gunnarsdóttir, hafi árið 2004 komið með hugmynd um mögulega sameiningu KHÍ og 

LHÍ. Margir aðrir hafa fjallað opinberlega um sameiningar m.a. forsvarsmenn flestra 

háskólanna en einnig hefur Jón Ólafsson, komið fram sem fulltúi háskólasamfélagsins. Hér 

fyrir neðan mun verða farið yfir umfjöllun um þetta málefni. 

 

Háskólinn á Bifröst  

Fyrir um ári síðan eða um mitt árið 2009 var mikið rætt um sameiningu þriggja af háskólum 

landsins þ.e. HB, HR og LHÍ og svo virðist sem Bifröst, þ.e. Ágúst Einarsson, fyrrum rektor 

skólans, hafi sýnt frumkvæði af þeim viðræðum. Í fundargerð stjórnar HB frá september 2009 

kom fram að rætt hafi verið um einhvers konar samstarf milli Bifrastar, HR og LHÍ en ekki 

hafi orðið af slíku samstarfi.  Þar má einnig sjá að rektor Bifrastar var andsnúinn því að 

sameinast eingöngu HR þar sem Bifröst væri sérhæfður skóli sem ekki þyrfti á sameiningu að 

halda. Í fundargerðinni kom jafnframt fram að verið væri að skoða það að sameina 

meistaralínur með HA og HÍ. Ekki hefur heldur orðið af slíkum aðgerðum. (Bifröst, 2009).  

Ekki verður séð að breyting hafi orðið á afstöðu manna á þessum vettvangi því að í sinni 

fyrstu útskriftarræðu sem rektor kom Magnús Árni, rektor Háskólans á Bifröst, inn á þá erfiðu 

stöðu sem háskólar hér á landi stæðu frammi fyrir. Hann telur að líta megi á samstarf háskóla 

í nýju ljósi og eigi Bifröst að leita eftir nánari samstarfi eins og hann hefur gert.  Magnús tekur 

það fram að ekki megi þó tapa í slíkum þreifingum þeim verðmætum sem felast í starfinu á 

Bifröst. Hann hefur því áhyggjur af töpuðu sjálfstæði og sérkennum skólans komi til 

samstarfs en er þó opinn fyrir að skoða alla möguleika í stöðunni (Háskólinn á Bifröst, 2010)  

 

Jón Ólafsson og umræða um sameiningu 

Jón Ólafsson, prófessor í heimspeki við félagsvísindadeild Háskólans á Bifröst, er einn af 

þekktustu talsmönnum háskólasamfélagsins sem hefur tjáð sig um afleiðingar sameininga 

skóla á háskólastigi.  Í ritum hans um þetta málefni kemur fram að samfélag háskóla, vísinda 
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og rannsókna hafi breyst mikið á undanförnum árum. Hann tekur þannig til orða að ef 

vísinda- og háskólasamfélagið eigi að ráða yfir þeirri þekkingu og rannsóknagetu sem eigi að 

vera samfélaginu lífsnauðsyn til framtíðar verði að vera innan þess líka að finna þá 

sérfræðiþekkingu sem nauðsynleg er til að hámarka nýtingu fjár í rannsóknum og kennslu.  

Þetta telur hann að myndi fjara út eða verða fyrir skaða við sameiningu háskólastofnanna. Jón 

tekur fram í skrifum sínum að það kunni að hafa verið þannig á síðustu öld að háskólinn hafi 

verið staðbundinn stofnun.  Sem slík hafi hún ekki verið í miklum tengslum við atvinnulífið.  

Á allra síðustu áratugum hefur mikil bylting átt sér stað í rannsóknum og háskólastarfi.  Á 

fjölbreyttan hátt þjóni háskólinn menntunarþörfum – og kröfum samfélagsins. Tengsl skólans 

við atvinnulífið í gegnum rannsóknir er nánara en nokkru sinni.  Þess vegna telur hann ekkert 

óvenjulegt við það að núverandi fjöldi háskóla fái að halda sér vegna þeirrar sérstöðu sem 

hver skóli hefur.   

Jón telur aðalatriðið snúast um skilvirkni rannsókna, gæði þeirra, gæði kennslu og hagræðingu 

sem feli í sér betri notkun á tækni og aukinni samvinnu með því að nýta styrkleika og 

sérhæfingu allra sem koma að þessum málum og með þessu móti ná fram því besta sem völ er 

á í þessum efnum. 

Í máli Jóns kemur fram að skólar eigi að nýta styrkleika hvers annars til að framkvæma það 

sem annars væri erfitt eða ómögulegt, skipuleggja saman námskeið og námslínur og láta 

starfsmenn sína rugla saman reitum í rannsóknum. Hann telur að þeir sem starfa innan 

háskólanna eigi að koma því til leiðar að menntun og rannsóknir á háskólastigi sé efst í 

forgangsröðinni. Samkvæmt áliti hans er rekstur íslenskra háskóla ekki dýrari en gengur og 

gerist annars staðar.  Það sem hann telur skorta er heildstæð stefnumótun og gæðaeftirlit. 

Hans sýn er að það sé alveg pláss fyrir fimm háskóla, þrjá á höfuðborgarsvæðinu og tvo á 

landsbyggðinni. Hér á hann við HÍ, LHÍ og HR og síðan Bifröst og HA á landsbyggðinni. 

Hólaskóli og háskólinn á Hvanneyri telur hann of litla til að vera sjálfstæðir. Telur hann að 

fagleg einokun komi í veg fyrir nýbreytni og nýsköpun í kennslu því að hún hafi þá engan 

tilgang. Fagleg samkeppni hinsvegar sé, af augljósum ástæðum, hvati til nýbreytni. 

„Fjölbreytni er mikilvæg, hvort heldur sem er í menningu, menntun eða vísindastarfi, en hún 

verður að hafa einhvern tilgang umfram það að vera til marks um sjálfa sig. Einn tilgangur 

fjölbreytni í háskólasamfélaginu er í mínum augum að koma í veg fyrir faglega einokun. Þetta 

skiptir miklu máli“ (Jón Ólafsson, 2009, bls. 10). 



 26

 

Listaháskóli Íslands 

LHÍ hefur einnig tjáð sig um sameiningu og komið sínum viðhorfum áleiðis. Samkvæmt því 

sem haft er eftir Hjálmari H. Ragnarssyni, rektor LHÍ, er sjálfstæði nauðsynlegt til að skólar 

eins og LHÍ fái að njóta sín og blómstra á því sviði sem þeir eru. Það ber að skilja sem svo að 

hann sé meðvitaður um að hagræðing og skilvirkni ásamt sparnaði og jafnræði séu 

nauðsynlegir þættir til að menntastofnanir geti skilað gæðaþjónustu og afköstum og komið til 

móts við þarfir nemenda ásamt því að sinna nýsköpunarhlutverki og hafa góð áhrif á 

samfélagið. Fjölbreytni og sveigjanleiki er því háskólasamfélaginu nauðsynlegur og þar af 

leiðandi sé endurskipulagning háskólakerfisins sjálfsögð vinna sem þarf að fara í með 

kerfisbundnum hætti og reglufestu.   

Hjálmar kemur með tillögur hvernig hægt er að framkvæma slíkar róttækar breytingar sem 

þurfa að eiga sér stað.  Helstu tillögurnar fela í sér meðal annars afmörkun á rekstrarformi 

háskóla, sveigjanleika við ráðningar, fyrirfram ákveðinn fjöldi nemenda, reiknilíkan um 

kostnaðarhlutdeild, mæling á skilvirkni, innritunarpróf, aukið gæðaeftirlit, aukið samstarf 

milli háskóla, samræmi í innheimtu skólagjalda, ofl. Hann minnist því ekkert á sameiningu 

sem fýsilegan valkost til hagræðingar og telur að skólinn sé of sérhæfður og telur frekar að 

þar sem LHÍ sé mjög frábrugðinn öðrum skólum sé fýsilegra að fara í samstarf við erlenda 

háskóla með sömu sérstöðu. Þó má taka fram að HR og LHÍ hafa unnið talsvert í samstarfi og 

m.a. boðið upp á sameiginlegar námslínur (Listaháskóli Íslands, 2009). 

Háskólinn í Reykjavík 

Rætt hefur verið óformlega um sameiningu tveggja stærstu háskóla landsins HÍ og HR. Í 

ályktun sem rektor, háskólaráð og Stúdentafélags Háskólans í Reykjavík frá 2. október 2009 

kemur fram að skoðun HR sé sú að háskólasamfélagið standi best að vígi ef þessar tvær 

stærstu háskólastofnanir séu áfram aðskildar stofnanir en fagna umræðu um aukna samvinnu 

þeirra.  Þeir telja að HR hafi sérstöðu sem þurfi að standa vörð um en eru hlynntir samstarfi 

við HÍ á sviði þjónustu við nemendur og telja að stærðarhagræðing geti komið fram með 

auknu samstarfi. Einnig að þar sem HR sé nú í nýju húsnæði í nágrenni við HÍ geti það 

stuðlað að sameiginlegu háskólasamfélagi á ákveðnum sviðum (Háskólinn í Reykjavík, 

2010). 
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Sameiginleg yfirlýsing frá öllum skólum 

Þann 17. mars 2010 var sett fram sameiginleg yfirlýsing rektora allra sjö háskóla Íslands. 

Yfirlýsingin var nokkurs konar viðbragð við yfirvofandi niðurskurði til háskólanáms sem 

hefur þegar átt sér stað. Rektorar lýsa yfir áhyggjum af þessari þróun og telja: „að stórlega 

skert fjárframlög geri að engu uppbyggingu síðustu ára og veiki háskólakerfið einmitt nú 

þegar brýnt er að beita því til viðreisnar og endurbyggingar“ (Háskóli Íslands, 2010). Rektorar 

eru meðvitaðir um nauðsyn þess að sameiningar eigi sér stað innan háskólasamfélagsins og að 

þær geti skilað mikilli hagræðingu og taka þátt í þessari mótunarvinnu: „enda sameiginlegt 

markmið þeirra að tryggja gæði háskólamenntunar á Íslandi“(Háskóli Íslands, 2010). Þeir 

virðast vera með aðgerðum sem fela í sér einhvers konar sameiningu skólanna en telja að það 

sé ekki tímabært að setja fram fullyrðingar um hversu mikill sparnaður muni eiga sér stað fyrr 

en frekari útfærsla og heildstæðari stefna liggur fyrir og kalla eftir slíkum upplýsingum 

(Háskólinn í Reykjavík, 2010) 

 

„Á þessu ári og því síðasta hafa íslenskir háskólar tekið á sig skerðingu sem nemur 8,5 – 15% 

af heildarfjárveitingum og samkvæmt upplýsingum frá menntamálaráðuneyti er gert ráð fyrir 

25 – 30% niðurskurði til viðbótar á næstu tveimur til þremur árum.“ (Háskólinn í Reykjavík, 

2010 úr yfirlýsingunni). 
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6. NIÐURSTÖÐUR 

 

Hér að ofan sést að skýrslurnar eru samhljóða um margt þó að ákveðinn munur sé á 

áhersluatriðum. Það hljóta að teljast sannfærandi niðurstöður að tveir ólíkir hópar sem starfa í 

sitt hvoru lagi og með sitt hvorn bakgrunninn komist að svo álíka niðurstöðum varðandi 

framtíð háskólakerfisins hérlendis. Skýrslurnar styðja því hvor aðra.  

Í skýrslu um sameiningu HÍ og KHÍ komu fram ályktanir sem hægt væri að yfirfæra á 

umræður um hvort háskólar á Íslandi ættu að sameinast eða fara í samstarf. Þar segir að 

sameining myndi leiða til þess: „að stærri og öflugri háskóli yrði til og slíkur skóli væri betur í 

stakk búinn til að taka þátt í alþjóðlegu samstarfi, byggja upp ný rannsóknarsvið og námsleiðir 

og efla stoðþjónustu. Aukin stærð leiðir til aukinnar fjölbreytni í kennslu og mikill styrkur 

leynist í möguleikum á þverfaglegu námi. Ef skólarnir tækju á hinn bóginn upp samstarf 

myndi fjölbreytnin afmarkast við ákveðin svið.“ (Án höfundar], e.d. sameining.khi.is 

[leturbreytingar mínar]) Ennfremur segir um þessi mál að: 

„Reynsla af sameiningu skóla sýnir að skoðanaágreiningur, deilur og jafnvel átök um málið 

hafa oft valdið því að markmiðin með sameiningunni hafa ekki náðst. Mikilvægt er því að 

skólarnir séu ekki þvingaðir til sameiningar heldur komi frumkvæði frá þeim sjálfum.“ Þetta 

hefur verið reynt síðastliðin tvö ár og jafnvel lengur en hefur ekki borið árangur og því virðist 

nú komin upp sú staða að skólarnir verði ‘þvingaðir’ til samstarfs þar sem stjórnvöld hafa 

tekið að sér að hafa yfirstjórn með aðgerðum og eftirfylgni. (Án höfundar], e.d. 

sameining.khi.is) 

Eins og rætt er um hér að framan eru skýrslurnar samhljóða um margt þó að talsverður munur 

sé á sumum áherslum og nálgun á því markmiði sem lagt var af stað með. Þegar samsetningin 

og fulltrúahóparnir eru skoðaðir kemur í ljós að bæði innlenda og erlenda nefndin skarta 

aðilum sem eru sérfróðir í menntamálum.  

Báðar skýrslur eru unnar á sama tímabili, þ.e.a.s. formleg beiðni berst eftir aðstoð og 

greiningu í desember 2008 af hálfu stjórnvalda Íslands og úrvinnslu þeirra lýkur með 

kynningu þann 25. maí árið 2009 hjá Menntamálaráðuneytinu. Það er óhætt að halda því fram 

að upplýsingar sem voru notaðar til að byggja þessar tillögur á séu því af svipuðu toga en þó 

má gefa sér að innlendi hópurinn hafi verið betur settur hvað varðar innsýn inn í 

háskólasamfélagið sem og út frá reynslu ákveðinna einstaklinga. Erlendi sérfræðingahópurinn 
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hefur stuðst við tölfræðilegar upplýsingar, viðtöl og skýrslur sem voru notaðar til að kynna sér 

stöðu í efnahagslífi, menntamálum og eflaust á fleiri sviðum.  

Megináherslur og leiðir til úrbóta sem þessir tveir óháðu hópar leggja til eru keimlíkar en því 

verður ekki að neitað að nálgunnin er nokkuð ólík. Talið var best að sýna þessa meginpunkta 

sem eru útlistaðir í skýrslunum tveimur á myndrænan hátt til að átta sig betur hvað er það sem 

nefndarmönnum greinir á og á hvaða sviðum eru þeir sammála.  

Það sem vekur athygli fyrst og fremst er að áherslur á uppbyggingu og útfærslu framkvæmda 

eru þó nokkuð ólíkar. Með því er átt við að erlenda skýrslan lítur út fyrir að vera lengra komin 

með aðgerðaplan þar sem aðgerðir og breytingar á háskólakerfinu sem leitast er eftir eru 

útfærðar nánar, þ.e.a.s. skref fyrir skref og tilgangurinn með þeim athöfnum útskýrður í 

smáatriðum. Sú leið sem erlendu sérfræðingarnir telja þá ákjósanlegustu, er að útbúa tvær 

stórar einingar (einkarekna og ríkisrekna) sem yrðu þó miðstýrðar að einhverju leyti af 

stjórnvöldum til að gæta samræmis og hagræði í stoðþjónustu. Einnig til að vera samstiga 

hvað varðar heildarstefnu háskólamenntunar á landinu sem er nauðsynlegt að hafa í huga til 

að uppfylla þær kröfur sem eru gerðar á alþjóðalegum vettvangi og vera samkeppnishæf á 

þessu sviði. Nýsköpun á fyrirfram ákveðnum sviðum leikur stórt hlutverk og talin ein af 

meginstoðum til að byggja á alla starfsemi háskóla í framtíðinni með góðri og þéttri samvinnu 

við atvinnulífið og rannsóknum sem eiga að skila góðri uppskeru og árangri. Athygli er vakin 

á mælingum og endurgjöf á þeim breytingum til skamms tíma sem á að skoða og endurhanna 

eftir þörfum og þróun mála. Aukin gæðakrafa á kennslu og rannsóknir til að uppfylla alla 

staðla fyrir utan landssteina er líka nokkuð áberandi.  

Í töflu 1 hér að neðan er leitast við að skýra út áherslur og áherslumun á skýrslunum tveimur. 

Sum meginatriði sem er að finna í innlendri skýrslu eru ekki sjáanleg í þeirri erlendu. Þau 

verða ekki talin öll upp í þessari umræðu sem er einungis huglægt mat höfundar hvað er það 

sem telst líkt eða fellur undir hér útlistuð atriði. Í töflunni er annarsvegar er merkt við með x 

sem þýðir að skýrslan leggur áherslu á atriðið og hins vegar er merkt við með xx sem þýðir að 

skýrslan leggur sérstaklega mikla áherslu á atriðið en svo eru auðar reitir þar sem ekki er 

fjallað um atriðið í skýrslunni.  

Sem gott dæmi má nefna að í innlendri skýrslu er rætt um fleiri leiðir sem standa til boða til 

að bæta háskólakerfi í heild sinni og gera það skilvirkara. Sá valkostur er að breyta öllum 

háskólum í sjálfseignastofnanir og gera þær jafnsettar gagnvart fyrirgreiðslum og 

fjárveitingum en veita meiri sveigjanleika í þeirra starfi í leiðinni.  Sú leið hefur verið farin í 



 30

nágrannalöndunum á síðustu árum og hefur reynst vel að sögn sérfræðinga innlendu 

skýrslunnar. Aftur á móti einblína erlendir aðilar eingöngu á tvær stórar einingar og sjá það 

sem framtíðarskipulag háskólastigsins og útfæra þessa þróun mjög ítarlega og gera hana mjög 

sannfærandi fyrir víkið.  

Báðar skýrslur eiga að fjalla um hagræðingu og koma með tillögur að lausnum en innlenda 

skýrslan er dálítið ruglingsleg hvað þetta varðar. Þar eru settar fram góðar en ólíkar leiðir sem 

er hægt að fara eftir en sumar tillögur og hugmyndir stangast hvor á við aðra. 

 

Tafla 1 – Áherslumunur á innlendri og erlendri skýrslu 

   

Meginatriði 
Innlenda 
skýrslan 

Erlenda  
skýrslan 

Viðvörun við niðurskurði á menntunarsviði   xx 
Engin niðurskurður á grunnfjárveitingum   xx 
Endurskipulagning eins fljótt og auðið er x xx 

Fækkun stofnana strax x xx 
Fækkun stofnana frekar sem þróun xx   
Heildstæð stofnanleg umgjörð xx xx 
Fyrirfram skilgreindur ávinningur xx   
Aukin samlegð xx xx 
Sameiginlegur rekstur xx xx 
Skoðun á heppilegasta rekstrarformi xx   
Sjálfseignarstofnanir sem rekstrarform xx   
Skýr stefna og verkaskipting xx xx 
Samnýting stoðþjónustu xx xx 
Ein stofnun fyrir doktorsnám xx   
Áherslan á nýsköpun x xx 
Skýrari stefna á meistarastigi xx   
Breytt fyrirkomulag á úttektum (utanaðkomandi) xx xx 
Aukin mat á gæðum kennslu og rannsókna xx xx 
Aukin tengsl við atvinnulífi/ hringborðsumræður x xx 
Upplýsinga flæði um háskóla starfsemi xx x 
Tölf. samanburður námsframvindu við nágrannalönd xx   
Áherslan á samkeppni innanlands  xx x 
Áherslan á samkeppni við útlönd   x xx 
Aukin skólagjaldataka   xx 
Mat á árangri eftir breytingar og fínstillingu.    xx 
Áhersla á framkvæmdir x xx 
Skipun verkstjórnar til að sinna breytingum x xx 
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- Innlend skýrsla – 

Innlendu skýrsluna má gagnrýna nokkuð. Ekki virðist koma nógu skýrt fram hverju skýrslan 

eigi að áorka. Hver eru næstu skref? Hver eigi að taka ákvörðun um þau? Í skýrslunni eru 

settar fram þær tillögur sem sagt er frá hér að framan en innlenda skýrslan segir ekki í hvaða 

röð eigi að vinna eftir tillögum og hverjar séu mikilvægastar. Að baki þessum fyrsta hluta 

skýrslunnar fer verkefnahópurinn nákvæmlega í það hvernig opinberar fjárveitingar til 

háskóla eigi að vera og þar næst fer hún einnig ítarlega í það hvernig stuðningskerfi vísinda 

og nýsköpunar á Íslandi eigi að vera háttað. Þetta telur höfundur að sé ótímabær vinna að því 

leytinu til að ekki sé hægt að koma með ályktanir í þessum efnum fyrr en ákveðið hefur verið 

hvernig stofnanakerfið skuli vera uppbyggt. Það gefur augaleið að ef gera á breytingar og 

aðlaganir á kerfinu, t.d. í samræmi við þær hugmyndir sem settar eru fram í fyrsta hluta 

skýrslunnar þá verði að byrja á þeim framkvæmdum áður en farið er í ítarlega útfærslu á 

fjárveitingum og stuðningskerfi vísinda og nýsköpunar. Þessir seinni tveir hlutar skýrslunnar 

eru útfærðir miðað við óbreytta stöðu.   

Styrkleikar skýrslunnar eru miklir. Höfundur telur m.a. mjög áhugaverða tillögu um að stofna 

sameiginlega stofnun fyrir doktorsnám á Íslandi. Ef stofnað yrði rannsóknarsetur fyrir 

doktorsnema myndi það ýta undir uppbyggingu fræðasamfélags sem myndi svo líkast til hafa 

góð áhrif á nýsköpun. 

Að hluta til hefur þegar verið unnið eftir tillögum sem settar eru fram í skýrslunni. Í lið 6 í 

skýrslunni er stungið upp á því að stofnuð sé sjálfstæð eining sem sé óháð háskólasamfélaginu 

og stjórnvöldum og henni falið að gera úttektir á háskólunum og sinna gæðaeftirliti sem 

beinist að faglegri starfsemi skólanna, s.s. kennslu og rannsóknum. Brugðist hefur verið við 

þessari tillögu og nefnd stofnuð vorið 2010. 

 

- Erlend skýrsla - 

Líkt og í innlendu skýrslunni snýr fyrsti hluti erlendu skýrslunnar að stofnanamálum 

háskólanna en síðan er fjallað um fjármálahliðina. Því er hægt að koma með sömu gagnrýni á 

erlendu skýrsluna að einblínt sé á hvernig stofnanakerfið ætti að vera frekar en hvernig 

einstaka fjárframlögum ætti að vera háttað.  
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Einn helsti styrkleiki skýrslunnar er, eins og áður hefur komið fram, hversu góð 

framkvæmdaráætlun er sett fram í henni. Ekki eru einungis settar fram tillögur og markmið 

heldur einnig hvernig eigi að ná þessum markmiðum.  
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7. NÝJUSTU FRÉTTIR OG FRAMTÍÐARSÝN 

Margir sérfræðingahópar hafa skoðað og lagt mat á núverandi stöðu háskólakerfisins hér á 

landi. Í framhaldi af því virðist vera svo að þær tillögur um breytingar á háskólakerfinu og 

stefnumótunar- og stuðningskerfi rannsókna og nýsköpunar sem fjallað hefur verið um hér að 

framan eigi að vega þyngst í aðgerðum í ljósi breyttra efnahagsaðstæðna. Eins og áður hefur 

komið fram voru skýrslur þessara tveggja vinnuhópa kynntar þann 25. maí 2009. Í framhaldi 

af því, eða í byrjun júní sama árs, skipaði menntamálaráðherra rýnihóp til þess að leggja mat á 

niðurstöður þeirra. Tilgangur hópsins var að auðvelda vinnu og marka skýrari stefnu og 

vegvísi í sambandi við breytingar sem á að ráðast í. Markmið rýnihópsins var að ræða með 

hvaða hætti væri best að bera sig að og taka afstöðu til fyrirliggjandi tillagana um þennan 

málaflokk. Hópinn skipuðu íslendingar sem hafa með einum eða öðrum hætti verið viðloðandi 

háskólamál í gegnum tíðina. Þessi hópur fékk það hlutverk að útbúa vegvísi „fyrir ráðherra 

um hlutverk og umgjörð háskóla, vísinda og nýsköpunar á Íslandi“ (Menntamálaráðuneytið B, 

2009, bls. 2) með því að taka megin sjónarmið og hugmyndir um breytingar og 

framtíðarstefnu.  

Þær tillögur sem rýnihópurinn taldi ákjósanlegastar eru fjórþættar: 

Að háskólum verði fækkað í allt að tvo. 

Að samstarf háskóla og rannsóknastofnana verði aukið. 

Að rekstrarumhverfi og rekstrarform háskólanna verði samræmt. 

Að vísinda- og tækniráð verði eflt og fái sjálfstæðara hlutverk 

Skýrsla rýnihópsins inniheldur hugsanlega kosti og galla ef litið er til breytinga til skamms 

tíma og langtíma og afleiðinga fyrir háskólakerfið í ljósi niðurskurðar sem blasir við og hefur 

nú þegar þrengt umsvifagetu í rekstri þessara stofna. Tillögurnar eru settar fram með 

skipulögðum hætti og skiptast í þrjá hluta: sem eru „Aukið samstarf í háskólakerfinu, efling á 

gæðamati og eftirliti og endurskoðun á fjármögnun háskólanna“. (Menntamálaráðuneytið B, 

2009, bls. 3).   Þar að auki er framkvæmdaráætlun nákvæmlega útfærð í sambandi við það 

ferli sem þarf að fara fram þó vakin sé athygli á því að ekki ríki fullkomin sátt um öll atriði.  
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Aðal skilaboðin sem er að finna í skýrslunni eru þau að það ber að hafa í huga og það þarf að 

vera skilningur á mikilvægi menntunar og rannsókna fyrir samfélagið í heild þar sem vel 

menntaðir einstaklingar eru grunnur fyrir uppbyggingu þjóðlífsins og jafnframt stór þáttur í 

þróun atvinnulífs í landinu. Það er líka tekið skýrt fram að það er í höndum ráðuneytisins að 

stýra þessari vinnu og fylgja henni eftir. Nefndin tiltekur hver séu skref aðgerða og hver beri 

ábyrgð á framkvæmd þeirra en hér verður fjallað stuttlega um þau: 

 

Aukið samstarf í háskólakerfinu 

Áhersla er lögð á róttækt samstarf allra stofnana á háskólastigi sem þurfi að hjálpa við að 

mæta niðurskurði á framlögum ríkisins. Hér er átt við skýrari verkaskiptingu milli stofnana 

þar sem stoðþjónusta getur verið einn af hornsteinum samvinnu í þessu sambandi og skilað 

hagræðingu til langframa í leiðinni. Vakin er athygli á möguleikum til sameininga einstakra 

skóla og stofnana en þar beri að varast að markmiðið sé bara að sameinast heldur þurfa að 

koma til fagleg rekstrar- og námsleg sjónarmið. 

 

Efling á gæðamati og eftirliti 

Áhersla er lögð á gæði háskólakennslu og rannsóka sem þarfnast eftirlits og alþjóðlegrar 

viðurkenningar af hálfu óháðra aðila. Fjármögnun rannsókna og kennslu eiga að ráðast af 

námsárangri stofnana miðað við gæði og þarf að vera sambærileg og sækja skal fyrirmyndir í 

því sambandi til annarra landa. Þörfin á innra eftirliti er eingöngu talin eðlileg og rétt út frá 

því að meta gæði kennslu og rannsókna. 

 

Endurskoðun á fjármögnun háskólanna 

Núverandi ólík rekstrarform háskóla kalli á endurskoðun í heild þar sem staðan í dag kemur í 

veg fyrir jafnrétti gagnvart þessum stofnunum í sambandi við öflun tekna og fjármögnun 

þeirra. Talin er þörf á skýrara skipulagi gagnvart fjárveitingum til kennslu, rannsókna og 

annarrar starfsemi sem eigi að gilda fyrir alla og endurspegla árangurinn í gæðum og árangri 

þessara stofnanna. Leiðir við fjármögnun háskóla þurfi að kynda undir vilja til góðra verka og 

heilbrigðrar samkeppni á milli þeirra.  
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Nefndin komst jafnframt að þeirri niðurstöðu að þörf sé á að skilgreina hlutverk 

samstarfsnefndar háskólastigins betur og taldi fara best á því að Vísinda- og tækniráð fengi 

hugmyndir rýnihópsins ásamt tillögum erlendra skýrsluhöfunda og vinna út frá þeim og skoða 

kerfið í heild sinni samfara því að fjallað verði opinberlega um endurskipulagningu 

háskólastigsins. Þá þurfi að skipa vinnuhóp sem eigi að koma með tillögur um rekstrarform 

háskóla ásamt kostum og göllum sem fylgja þeim breytingum en einnig þurfi að samræma 

fjármögnun háskóla og endurskoða samninga ríkisins við þá. Nefndin leggur áherslu á að sett 

sé á fót miðstöð doktorsnáms fyrir allt háskólastigið og sameiginleg stoðþjónusta háskólanna 

verði aukin. Einnig þurfi að byggja upp virkara gæðaeftirlit fyrir kennslu og rannsóknir og 

efla tengslanet þekkingarstofnana með það að markmiði að koma á öflugu samstarfi við 

rannsóknir og kennslu.  

 

7.1 FRAMTÍÐARSÝN – JÚNÍ 2010 

Nú hefur verið ákveðið að fara að mestu leyti eftir skýrslu erlenda vinnuhópsins. 

Menntamálaráðherra hefur kosið að fylgja eftir þeirri aðallínu sem var lögð fram í skýrslunni 

og kemur hún til með að móta og stýra áframhaldandi vinnu og jafnvel framtíð 

háskólasamfélagsins á Íslandi miðað við yfirlýsingar og tilkynningar stjórnvalda.  

Nýjar fréttir komu á dögunum frá HR að leggja eigi niður þrjár námsbrautir á næstu árum. 

Tvær þessara námsbrauta, diplómanám í kennslufræði og BSc nám í stærðfræði eru kenndar 

við Háskóla Íslands. Líklega er ástæðan sú að það hefur verið óþarft að bjóða upp á þessar 

námsleiðir í tveimur skólum á höfuðborgarsvæðinu og leitt til offramboðs.  

Nýlegar fréttir frá menntamálaráðuneytinu herma að Katrín Jakobsdóttir, nú mennta- og 

menningarmálaráðherra, hafi kynnt hver framtíðarstefna í háskólamálum verði en stefnt 

verður að því að auka samstarf og skýra verkaskiptingu háskólanna með sameiningu sem 

langtímamarkmið. Byrjað verði á því að samræma stoðþjónustu og stjórnkerfi. Þetta er talið 

muna gefast vel til þess að viðhalda gæðum háskólanna (Morgunblaðið, 2010).  
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LOKAORÐ  

Það má halda því fram að þessi öri vöxtur sem hefur átt sér stað innan háskólastofnana hafi 

þar af leiðandi kallað á aukin útgjöld til þessa flokks menntamála. Staðan er gjörbreytt í ljósi 

núverandi stöðu og niðurskurður blasir við.   

Nú í júní tilkynnti Katrín Jakobsdóttir, mennta- og menningarmálaráðherra mótaða áætlun um 

aukið samstarf og verkaskiptingu ríkisreknu háskólastofnananna sem á að mynda eins konar 

net til að tryggja að fjölbreytt háskólanám þessara skóla en í leiðinni að hjálpa til við að koma 

til móts við niðurskurð til háskóla á síðustu árum og líka fyrirsjáanlegan niðurskurð á næstu 

árum.  

Með þessum hætti er talið hægt sé að nýta fjármuni betur, koma í veg fyrir skerðingu 

námsframboðs og láta ekki niðurskurð bitna á þeirri öflugri rannsóknarvinnu sem hefur tekist 

að byggja upp sem er svo mikilvæg fyrir samfélagið til framtíðar. Þetta fyrsta skref er líka 

undirbúningur fyrir hugsanlegar sameiningar háskóla og á að leiða til þess að samræming og 

samhæfing verði ekki eins erfið þar sem stoðþjónusta og stjórnkerfið verði á einum stað en 

hér er átt við nemendaskrár, kennsluskrár, tölvukerfi og fl. sem er hægt að útfæra fyrir slíkt 

net og stýra með hagkvæmari hætti heldur en hefur verið gert hingað til.  

Þessi leið er talin ákjósanleg til að standa vörð um gæði og getu skóla. Tilfærsla verkefna á 

borð við þessa er nauðsynleg og kallar á samvinnu margra aðila sem koma að háskólakerfinu 

með einum eða öðrum hætti hér á landi og er talin ekki þola meiri bið því nú er að baki 

umfangsmikil vinna sem hefur farið fram undanfarinn misseri. Hópar sérfræðinga hafa fjallað 

um þessi málefni og komið með tillögur og bent á ýmsa möguleika um hugsanlegar leiðir sem 

væri hægt að fara en nú er komin stefna í málið og því verður að grípa til aðgerða sem allra 

fyrst. Það eru því spennandi tímar framundan í háskólamálum. 

 

 

 

 

 



 37

HEIMILDASKRÁ 

 

                 Rafrænar heimildir 

[Án höfundar]. (e.d.). Um sameininguna. Sótt þann 30. júní af sameiningarvef Háskóla Íslands 
og Kennaraháskóla Íslands - http://sameining.khi.is/?q=um_sameininguna  

 

Gylfi Magnússon. (2005). Hvað eru samlegðaráhrif. Sótt 29. júní 2010 af. 
http://www.visindavefur.hi.is/svar.asp?id=4847 

 

Fréttablaðið. (2010). Kynnti áætlun um aukið samstarf á milli háskóla. Sótt 30. júní 2010 af 
http://www.visir.is/kynnti-aaetlun-um-aukid-samstarf-a-milli-
haskola/article/2010693859325 

 

Hagstofa. (e.d.). Skólasókn í framhaldsskólum og háskólum haustið 2009.Sótt 29. júní 2010 af 
http://www.hagstofa.is/?PageID=95&NewsID=4555 

 

Hagstofa. (e.d.). Brautskráningar á háskólastigi og doktorsstigi eftir sviði, prófgráðu og kyni 
1995-2008. Sótt 29. júní 2010 af 
http://www.hagstofa.is/?PageID=783&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=SKO04205%
26ti=Brautskr%E1ningar+%E1+h%E1sk%F3lastigi+og+doktorsstigi+eftir+svi%F0i%
2C+pr%F3fgr%E1%F0u+og+kyni+1995%2D2008%26path=../Database/skolamal/hsP
rof/%26lang=3%26units=fjöldi 

 

Hagstofa. (e.d.). Skráðir nemendur í skólum á háskólastigi eftir kyni og kennsluformi 2001-
2009. Sótt 29. júní 2010 af 
http://www.hagstofa.is/?PageID=783&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=SKO04102%
26ti=Skr%E1%F0ir+nemendur+%ED+sk%F3lum+%E1+h%E1sk%F3lastigi+eftir+ky
ni+og+kennsluformi+2001%2D2009%26path=../Database/skolamal/hsNemendur/%26
lang=3%26units=Fjöldi 

 

Háskóli Íslands. (2010). 18% fjölgun umsókna í Háskóla Íslands. Sótt 29. júní 2010 af 
http://www.hi.is/frettir/18_fjolgun_umsokna_i_haskola_islands/ 

 



 38

Háskóli Íslands. (2010). Yfirlýsing rektora íslenskra háskóla. Sótt 30. júní 2010 af vef 
Háskóla Íslands - http://www.hi.is/frettir/yfirlysing_rektora_islenskra_haskola?page 

 

Háskólinn á Bifröst. (2010). Um háskólann, útskriftarræður. Sótt 29. júní 2010 af 
http://www.bifrost.is/pages/stofnsidur-um-haskolann/utskriftarraedur-rektors/magnus-
arni-magnusson/ 

 

Háskólinn á Bifröst. (2009). Fundargerð háskólaráðsfundar. Sótt 29. júní 2010 af 
http://www.bifrost.is/islenska/um-haskolann/stjornsysla-og-
skipulag/fundargerdir/haskolarad/nr/13420/ 

 

Háskólinn í Reykjavík. (2009). Samvinna, ekki sameining. Sótt 30. júní 2010 af vef Háskólans 
í Reykjavík -  http://www.hr.is/haskolinn/frettir/nr/23937 

 

Háskólinn í Reykjavík. (e.d.). Saga Háskólans í Reykjavík. Sótt 30. júní 2010 af vef 
Háskólans í Reykjavík - http://www.hr.is/haskolinn/skipulag-hr/saga-haskolans-i-
reykjavik/ 

 

Jón Ólafsson. (2009). Háskólar í samfélaginu og samfélag háskólanna. Sótt þann. 30. júní 
2010 af 
http://www.menntamalaraduneyti.is/media/MRN-pdf/hlutverk_Haskola_JO.pdf 

 

Jón Ólafsson. (2010). Háskóli eða háskólasamfélag. Sótt þann 30. júní 2010 af  
http://www.jonolafs.bifrost.is/2010/05/28/veikleikar-haskolasamfelagsins-og-
fullkomi%c3%b0-abyrg%c3%b0arleysi-rikisprofessora/ 

 

Jón Torfi Jónasson (2005) Allt á eina bókina lært; Um reglufestu og einsleitni í þróun 
háskóla. Uppeldi og menntun. (14. árgangur 1. hefti, 2005) Sótt þann 30. júní 2010 af 
http://www3.hi.is/~jtj/greinar/Throun%20haskolastigsins%20Vidhorf%20Uppeldi%20
og%20menntun%202005.pdf 

 



 39

Listaháskóli Íslands. (2009). Uppstokkun háskólakerfisins: Vegvísir og heildarsýn. Sótt 29. 
júní 2010 af http://lhi.is/2009/10/09/uppstokkun-haskolakerfisins-vegvisir-og-
heildarsyn/ 

 

Menntamálaráðuneytið A. (2009). Ræða ráðherra á Rannsóknaþingi 1. júlí 2009. Sótt þann. 
29. júní 2010 af 
http://www.menntamalaraduneyti.is/radherra/raedur/2009/07/28/nr/5027/ 

 

Menntamálaráðuneytið B. (2009). Skilagrein rýnihóps menntamálaráðherra. Sótt þann. 29. 
júní 2010 af  
http://www.menntamalaraduneyti.is/media/MRN-pdf_Upplysingar-
Utgefid/Rynihopur_menntamalaradherra_lokaskyrsla_27.8.2009.pdf 

 

Menntamálaráðuneytið C. (2009). Verkefnastjórn vísinda- og háskólamála: Skilagrein. Sótt 
þann. 29. júní 2010 af 
http://bella.stjr.is/utgafur/Verkefnastjorn_menntamalaraduneytis_um_haskola_og_visi
ndi-_skilagrein_25.mai_2009.pdf 

 

Menntamálaráðuneytið D. (2009). Education, Research and Innovation Policy: A New 
Direction for Iceland. Sótt þann. 29. júní 2010 af   
http://bella.stjr.is/utgafur/Education,_research_and_innovation_policy._Skyrsla_erlend
rar_serfradinefndar_mai_2009.pdf 

 

Menntamálaráðuneytið E. (2009). Stefna í menntun, vísindum og nýsköpun - Ný stefna fyrir 
Ísland. Sótt 29. júní af http://www.menntamalaraduneyti.is/media/MRN-
pdf/Stefna_i_menntun,_visindum_og_nyskopun.pdf 

 

Morgunblaðið. (2004). Ráðherra vill samvinnu Listaháskólans við aðra skóla. Sótt 30. júní 
2010 af http://www.mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html?grein_id=833382 

 

Morgunblaðið. (2010). Aukið samstarf og verkaskipting háskóla. Sótt 30. júní 2010 af 

http://www.mbl.is/mm/frettir/innlent/2010/06/15/aukid_samstarf_og_verkaskipting_haskola/ 

 

 



 40

Ritaðar heimildir  

DiMaggio, P.J. & Powell, W.W. (1983). Institutional Isomorphism. American Socioligical 
Review, 48, 147-60. 

 

Lög um háskóla nr. 136/1997  

Lög um háskóla nr. 137/1997 

Lög um háskóla nr. 63/2006 

Lög um háskóla nr. 85/2008. 


