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Forsendur 
Siðareglur Háskóla Íslands og starfsreglur siðanefndar Háskóla Íslands voru samþykktar á 
háskólafundi 7. nóvember 2003. Í kjölfarið var skipuð siðanefnd Háskóla Íslands og hefur hún 
starfað óslitið síðan. Breytingar á starfsreglunum voru samþykktar á háskólafundi 2006 og í 
háskólaráði 2011. Breytingarnar fólust einkum í því að bætt var við starfsreglurnar ákvæðum 
um gagnaöflun, andmælarétt, niðurstöðu, birtingu niðurstöðu og viðbrögð við niðurstöðu 
nefndarinnar.  
 
Á þeim tíma sem liðinn er frá upphaflegri samþykkt siðareglnanna og starfsreglnanna hefur 
Háskóli Íslands stækkað og starfsemi, skipulag og stjórnkerfi hans tekið breytingum. Einnig 
liggur fyrir að á síðustu árum hafa fleiri reglur verið settar og áætlanir gerðar um málefni er 
tengjast siðareglunum beint og óbeint, s.s. vísindasiðareglur Háskóla Íslands, verklagsreglur 
um viðbrögð við kynbundinni og kynferðislegri áreitni og kynbundnu og kynferðislegu 
ofbeldi, jafnréttisáætlun Háskóla Íslands o.fl. Mikilvægt er að siðareglurnar og starfsreglur 
siðanefndar taki mið af þessum breytingum til að draga úr líkum á skörun, tvíverknað eða 
árekstra svo regluverk Háskólans og framkvæmd þess myndi rökrétta samfellu.  
 
Mikilvægt er að skráðar siðareglur séu lifandi plagg sem endurspeglar siðvitund háskólafólks 
á hverjum tíma og því er naðsynlegt að yfirvega þær reglulega, m.a. til að stuðla að því að 
starfsfólk og stúdentar tileinki og eigni sér þær. 
 
Í ljósi alls þessa er eðlilegt og tímabært að farið verði yfir siðareglur og starfsreglur 
siðanefndar Háskóla Íslands og gerðar á þeim breytingar ef rök eru til þess. Endurskoðun 
veitir tækifæri til að styrkja umræðu um tilgang og hlutverk skráðra siðareglna. Mikilvægt er 
að gæta að því að skráðar siðareglur hamli ekki tjáningafrelsi og við endurskoðun þeirra verði 
tekið tillit til þess að gagnrýnin umræða, sem á stundum getur verið óvægin, er hluti af 
starfsskyldum háskólakennara. 
 
Skipan starfshóps og hlutverk hans 
Háskólaráð skipar starfshóp sem hefur það verkefni að endurskoða siðareglur Háskóla 
Íslands og starfsreglur siðanefndar skólans í heild á grundvelli framangreindra forsenda. Í 
starfi sínu leitist hópurinn m.a. við að bregðast við eftirtöldum álitamálum:  
 
1. Siðareglurnar 

a) Fulltrúar í siðanefnd Háskóla Íslands hafa á undanförnum árum rekið sig á að þekking á 
siðareglum Háskóla Íslands er fremur lítil innan Háskólans og skilningur á þeim að sama 
skapi takmarkaður. Bregðast má við þessu með margvíslegum hætti sem nær allt frá því 
að kynna siðareglurnar betur og gera þær sýnilegri yfir í að láta starfsfólk og stúdenta 
undirrita þær í formi sáttmála á milli sín og Háskóla Íslands.  



b) Sjónarmið eru um að gildandi siðareglur séu óþarflega flóknar, í þeim er að finna nokkrar 
endurtekningar og nauðsynlegt er að aðlaga form þeirra að öðrum skráðum reglum og 
siðareglum innan og utan Háskólans.  

c) Greinarmunur er á siðareglum annars vegar og lögum og reglum hins vegar. Skortur á 
því að þessi greinarmunur sé virtur birtist m.a. í því að oft er ruglað saman skráðum 
siðareglum og settum lagareglum. Til greina kemur að skýra þennan greinarmun í 
siðareglunum og jafnframt hvaða gildi úrskurðir siðanefndar hafa í lagalegu tilliti. Þá má 
benda á að fyrir kemur að ruglað er saman eðli siðareglna og skráðra siðareglna. Ólíkar 
kenningar eru um eðli siðareglna, en oft er gerður greinarmunur á þeim og 
velsæmisreglum. Skráðar siðareglur geta á hinn bóginn falið í sér bæði almennar 
siðareglur og velsæmisreglur.  

d) Ekki virðist alltaf ljóst hvort siðareglurnar séu einkum ætlaðar starfsmönnum eða einnig 
stúdentum.  

 
2. Breytingar í umhverfi og starfsemi Háskóla Íslands 

a) Háskóli Íslands verður sífellt alþjóðlegri stofnun og birtist það m.a. í fjölgun nemenda og 
starfsfólks af erlendum uppruna. Mál sem komið hafa til kasta siðanefndar varpa ljósi á 
það hvernig tungumálaerfiðleikar og menningarmunur geta leitt til árekstra meðal 
starfsfólks og hvernig skortur á formfestu í samskiptum getur undið upp á sig.  

b) Á undanförnum árum hafa ýmsar nýjar reglur verið samþykktar innan Háskóla Íslands 
sem snerta það svið sem siðareglunum er ætlað að taka á. Samtal á milli þeirra nefnda 
og ráða sem vinna að túlkun þessara reglna er mikilvægt og því er nauðsynlegt að bera 
reglurnar skipulega saman til að forðast mögulega skörun og árekstra. 

c) Mikið hefur verið rætt og ritað um misferli í vísindum á síðustu árum. Í starfi 
siðarnefndar Háskóla Íslands hefur komið á daginn að ekki er alltaf ljóst hvort nefndinni 
sé ætlað að taka afstöðu í slíkum málum og hvort hún sé rétti vettvangurinn til að 
rannsaka og úrskurða í þeim. 

d) Skilgreina þarf með skýrari hætti en nú er hverjir hafa heimild til að senda kærur til 
siðanefndar.  

 
3. Starfsumhverfi siðanefndar 

a) Skilgreina þarf betur stjórnsýslulega stöðu og starfsvið siðanefndar og huga m.a. að því 
hvenær mál eigi fremur að leysa á vettvangi fræðasviða, deilda eða starfsmannasviðs 
Háskóla Íslands, sbr. einnig lið 1.c. 

c) Ákvarða þarf betur heimildir siðanefndar til að stofna til kostnaðar, s.s. vegna 
túlkaþjónustu, þýðinga og aðkeyptrar sérfræðþjónustu. 

d) Skilgreina þarf betur hvernig farið er með niðurstöður siðanefndar í einstökum málum. 
Þótt fulltrúar í nefndinni séu almennt bundnir trúnaði í störfum sínum vaknar sú 
spurning hvernig starfsfólk og stúdentar geta dregið lærdóma af einstökum málum ef 
þeir hafa ekki vitneskju um þau. Í því efni þarf að gæta að persónuverndarsjónarmiðum. 
Til greina kemur að bregðast við þessu með því að birta ópersónugreinanlega útdrætti úr 
niðustöðum nefndarinnar á sérstakri heimasíðu hennar.  

e)  Ástæða er til að ræða hvort ritari nefndarinnar sé lögfræðimenntaður.  



 
 
Skipan 
Háskólaráð skipar starfshópinn og í honum sitja: 
 

 Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, aðstoðarrektor vísinda, formaður, 

 Anna Soffía Hauksdóttir prófessor, fulltrúi Verkfræði- og náttúruvísindasviðs, 

 Eyvindur G. Gunnarsson prófessor, fulltrúi Félagsvísindasviðs, 

 Guðjón Björn Guðbjartsson (gudjonbg@gmail.com), fulltrúi heildarsamtaka nemenda, 

 Jóna Þórey Pétursdóttir (jonathorey@gmail.com), fulltrúi heildarsamtaka nemenda, 

 Kristín Björnsdóttir prófessor, fulltrúi Heilbrigðisvísindasviðs, 

 Magnús Diðrik Baldursson, skrifstofustjóri rektorsskrifstofu, fulltrúi stjórnsýslu 
Háskóla Íslands. 

 Ólafur Páll Jónsson prófessor, fulltrúi Menntavísindasviðs, 

 Páll Rafnar Þorsteinsson, verkefnisstjóri, fulltrúi Siðfræðistofnunar Háskóla Íslands, 

 Sólveig Anna Bóasdóttir prófessor, fulltrúi Hugvísindasviðs,  

Með starfshópnum starfar Björn Atli Davíðsson, lögfræðingur á rektorsskrifstofu, og er hann 
ritari hópsins.  

 
Starfstími, skil og þóknun 
Starfshópurinn skili af sér tillögum og greinargerð fyrir lok september 2019. Formaður 
ákveður, í samráði við aðra fulltrúa í hópnum, dagskrá funda og boðar til þeirra. 
Starfshópurinn skal halda fundargerðir.  
 
Fulltrúar í starfshópnum fá greitt fyrir fundasetu skv. fundartaxta Háskóla Íslands og fær 
formaður tvöfalda greiðslu.  
 


