
          

 

 

 
 

 

 

Stjórnskipulag og stjórnsýsla Háskóla Íslands: 

Áfangaskýrsla 1 – rektorsskrifstofa 

 

Mars 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ómar H. Kristmundsson 

Ásta Möller  



2 
 

Efnisyfirlit 
Inngangur ................................................................................................................................................ 4 

1 Fyrirkomulag æðstu stjórnar háskóla: Samantekt .......................................................................... 6 

1.1 Stjórn háskóla .......................................................................................................................... 6 

1.2 Æðstu stjórnendur og stjórnsýsla ............................................................................................ 7 

1.2.1 Rektor .............................................................................................................................. 7 

1.2.2 Aðstoðarrektor og staðgengill ......................................................................................... 8 

1.2.3 Aðrir aðstoðarrektorar .................................................................................................... 8 

1.2.4 Framkvæmdastjóri háskóla ............................................................................................. 8 

1.3 Samráðsvettvangur ................................................................................................................. 9 

2 Skipulag yfirstjórnar Háskóla Íslands ............................................................................................. 10 

2.1 Stjórn skólans ........................................................................................................................ 10 

2.2 Rektor og rektorsskrifstofa .................................................................................................... 11 

2.2.1 Val á rektor og hlutverk hans ........................................................................................ 11 

2.2.2 Aðrir æðstu stjórnendur ................................................................................................ 12 

2.3 Skrifstofa rektors ................................................................................................................... 13 

2.4 Skjalasafn Háskóla Íslands ..................................................................................................... 15 

2.5 Samráðsvettvangur ............................................................................................................... 16 

3 Skipulag yfirstjórnar háskóla í nágrannalöndunum ....................................................................... 18 

3.1 Stjórnir háskóla ...................................................................................................................... 19 

3.2 Stjórnunarteymi háskóla á Norðurlöndum ........................................................................... 19 

3.3 Rektor .................................................................................................................................... 20 

3.4 Prorektor/Aðstoðarrektor ..................................................................................................... 20 

3.5 Framkvæmdastjóri stjórnsýslu .............................................................................................. 21 

3.6 Rektorsskrifstofa .................................................................................................................... 21 

4 Ábendingar og tillögur ................................................................................................................... 24 

4.1 Ráðning aðstoðarrektors ....................................................................................................... 24 

4.2 Staða framkvæmdastjóra stjórnsýslu .................................................................................... 25 

4.3 Skrifstofa rektors ................................................................................................................... 26 

4.3.1 Stjórnun rektorsskrifstofu ............................................................................................. 27 

4.3.2 Stjórnunaraðstoð vegna daglegra starfa rektors ........................................................... 27 

4.3.3 Umsjón með störfum háskólaráðs og háskólaþings ...................................................... 28 

4.3.4 Samhæfing á starfsemi rektorsskrifstofu ...................................................................... 28 

4.3.5 Lögfræðiráðgjöf ............................................................................................................. 28 

4.3.6 Ráðgjafastörf og önnur verkefni .................................................................................... 29 

4.4 Skjalasafn ............................................................................................................................... 29 



3 
 

5 Viðauki 1 : Skipulag yfirstjórnar nokkurra norrænna og bandarískra háskóla .............................. 30 

Skipulag yfirstjórnar nokkurra norrænna og bandarískra háskóla .................................................... 31 

5.1 Danmörk ................................................................................................................................ 31 

5.1.1 Árósaháskóli (Aarhus Universitet) ................................................................................. 31 

5.1.2 Kaupmannahafnarháskóli (Københavns Universitet) .................................................... 34 

5.2 Finnland ................................................................................................................................. 37 

5.2.1 Háskólinn í Helsinki (Helsingin yliopisto, Helsingfors universitet) ................................. 37 

5.3 Noregur.................................................................................................................................. 39 

5.3.1 Háskólinn í Bergen (Universitetet i Bergen) .................................................................. 40 

5.3.2 Oslóarháskóli (Universitetet i Oslo) ............................................................................... 43 

5.4 Svíþjóð ................................................................................................................................... 47 

5.4.1 Háskólinn í Lundi (Lunds universitet) ............................................................................ 47 

5.4.2 Uppsalaháskóli (Uppsala universitet) ............................................................................ 51 

5.5 Bandaríkin .............................................................................................................................. 53 

5.5.1 Stanford University ........................................................................................................ 53 

5.5.2 University of Berkeley ................................................................................................... 55 

6 Viðauki 2: Útfærsla á tillögum um starf aðstoðarrektors .............................................................. 57 

7 Viðauki 3:Töflur ............................................................................................................................. 61 

 

  



4 
 

Inngangur 

Skýrsla þessi, sem unnin er að beiðni Jóns Atla Benediktssonar, rektors Háskóla Íslands, felur í sér 

lýsingu og greiningu á skipulagi æðstu stjórnar skólans. Sérstök áhersla er lögð á að skoða skipulag og 

verklag skrifstofu rektors. Jafnframt koma fram ábendingar um hvernig megi efla starf hennar í því 

skyni að styðja rektor sem best í starfi sínu og auka frumkvæði og samhæfingu yfirstjórnar skólans. 

Sérstaklega er skoðað hvernig aðstoðarrektorar geti nýst í þessum tilgangi. Einnig er metið hvernig 

styrkja megi skrifstofu rektors sem sérstaka stjórnunareiningu.  

Skýrslan er hluti af stærra verkefni sem beinist að stjórnskipulagi og stjórnsýslu Háskóla Íslands. 

Verkefnið hefur þann tilgang að meta hvernig bæta megi innviði skólans þannig að hann geti betur 

gegnt hlutverki sínu sem alþjóðlegur rannsóknaháskóli og er í samræmi við 8. gr. reglna Háskóla Íslands 

nr. 569/2009 um að með reglulegu millibili skuli starfsemi stjórnsýslu háskólans tekin út. Slík úttekt 

hefur ekki farið fram frá því að hin umfangsmikla endurskipulagning á stjórnskipulagi skólans var gerð 

2008. Einnig er hún í samræmi við samþykkt háskólaráðs frá 17. janúar 2008 um að gerð verði úttekt á 

hinu nýja skipulagi hans, til að meta hversu vel það stuðli að þeim markmiðum sem Háskóli Íslands 

hefur sett sér. 

Áður hefur verið unnin greining á rannsóknastofnunum skólans (í maí 2015) og einu fræðasviði hans, 

Félagsvísindasviði (í október 2015). Á fyrri hluta árs 2016 verður unnið áfram að athugun á 

sameiginlegri stjórnsýslu háskólans en sú vinna hófst í október 2015. Hún beinist m.a. að verkaskiptingu 

og samhæfingu stjórnunareininga, innra skipulagi þeirra og þjónustu við fræðasvið skólans. Í samhengi 

við starfsemi stjórnunareininganna verða verkefni starfsnefnda háskólaráðs metin. Á árinu er stefnt að 

því að skoða fleiri fræðasvið skólans með sambærilegum hætti og unnið var við Félagsvísindasvið. 

Síðasti hluti greiningar á innviðum Háskóla Íslands mun felast í skoðun á stjórnskipulagi skólans í heild 

sinni, þar á meðal hlutverki og starfsemi háskólaráðs og háskólaþings. Afurð þessarar vinnu verður 

útgáfa heildarrits sem m.a. byggist á áður framkomnum áfangaskýrslum og umfjöllun um þær. Fjallað 

verður um stjórnskipun skólans í alþjóðlegu samhengi og settar fram heildstæðar tillögur að 

breytingum. Stefnt er að því að verkefninu verði lokið 1. desember 2016. 

Ómar H. Kristmundsson prófessor og Ásta Möller, stjórnsýslufræðingur og verkefnisstjóri á 

rektorsskrifstofu, unnu þá áfangaskýrslu sem hér er birt. 

Vinnan við hana fólst í: 

1. skoðun á gildandi lögum og reglum er snúa að viðfangsefnum skýrslunnar, fyrst og fremst 

lögum um opinbera háskóla og reglum Háskóla Íslands;  

2. skoðun og greiningu á skriflegum gögnum, m.a. öllum fyrirliggjandi starfslýsingum starfsmanna 

rektorsskrifstofu, gögnum úr málaskrá (Námu) þar sem lýst er skráðum málum sem einstakir 

starfsmenn rektorsskrifstofu fást við. Einnig var skoðuð dagbók bæði núverandi rektors og 

fyrrverandi á ákveðnu tímabili (september til október árin 2014 og 2015). Á grundvelli þessara 

gagna og viðtala voru unnar töflur yfir verkefni og verkaskiptingu sem m.a. sýna hverjir koma 

að einstökum verkefnum; 

3. viðtölum. Tekin voru viðtöl við alla starfsmenn rektorsskrifstofu. Stuðst var við viðtalsvísi;  

4. skoðun og greiningu á starfsnefndum og öðrum nefndum háskólaráðs; 

5. greiningu á skipulagi háskóla á Norðurlöndum. Einnig voru skólar í Bandaríkjunum skoðaðir 

(forsendur fyrir vali þeirra kemur fram síðar í skýrslunni). Áhersla var lögð á að greina æðstu 

stjórn skólanna. Skoðuð voru háskólalög í viðkomandi landi, reglur skólanna, stjórnskipulag, 

skipurit og hlutverk lykilaðila. Byggt var á gögnum á heimasíðum skólanna. Einnig var aflað 



5 
 

viðbótargagna frá skólunum. Erindi var sent til stjórnenda skólanna og beðið um nánari 

upplýsingar en fram koma í lýsingu á vefsíðum, sérstaklega er varðar starfssvið lykilstjórnenda. 

Eins og áður segir er þessi áfangaskýrsla hluti af viðameiri úttekt sem beinist að stjórnskipulagi skólans 

og stjórnsýslu. Tilvísanir eru í lágmarki og heimildaskrá vantar. Úr því verður bætt heildarriti því sem 

stefnt er að komi út í lok ársins.  

Skýrslan skiptist í fjóra meginkafla. Fyrst er fjallað um einkenni og þróun stjórnskipulags háskóla, helstu 

stjórnunareiningar og hlutverk þeirra. Í kjölfarið er lýst skipulagi yfirstjórnar Háskóla Íslands með 

áherslu á skrifstofu rektors. Einnig er þar fjallað um skjalasafn skólans en safnið er hluti af skrifstofu 

rektors skv. núverandi skipulagi. Í þriðja kafla er skipulagi yfirstjórnar háskóla lýst á Norðurlöndunum 

og í Bandaríkjunum. Í lokakafla koma fram ábendingar og tillögur um hvað megi betur fara í skipulagi 

og verklagi rektorsskrifstofu.  
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1 Fyrirkomulag æðstu stjórnar háskóla: Samantekt 

Skipta má stjórnskipulagi háskóla í fjóra hluta: stjórn, æðstu stjórnendur og stjórnsýslu, 

samráðsvettvang og stjórnunareiningar kennslu og rannsókna (fræðasvið). Í Evrópu er algengt að í 

lögum um háskóla, sérstaklega um opinbera háskóla, sé kveðið á um fyrirkomulag æðstu stjórnar 

háskóla, þ.e.a.s. hvernig fyrstu þremur hlutum stjórnskipulagsins skuli hagað, en að hver skóli hafi frelsi 

til að ákveða skipulag sitt að öðru leyti. Líkleg rök fyrir þessum reglum er að stjórnvöld telji mikilvægt 

að stöðugleiki og samræmi gildi um fyrirkomulag æðstu stjórnar opinberra háskóla. 

1.1 Stjórn háskóla 

Æðsta stjórn háskóla (háskólaráð í tilviki HÍ, á ensku university council, university board, board of 

trustees, board of governors) er fjölskipað ákvörðunarvald sem ber endanlega ábyrgð á starfsemi 

skólans. Hlutverk og samsetning stjórnar er með ýmsum hætti og markast bæði af hefðum einstakra 

skóla og alþjóðlegri þróun á undanförnum áratugum. Algengast er þó að hlutverk stjórnar háskóla, eins 

og annarra stofnana og fyrirtækja, felist í stefnumörkun, eftirliti (bæði fjárhagslegu og faglegu), 

setningu reglna, auk ráðningavalds, þannig ræður stjórn oftast æðsta embættismann skólans, rektor. 

Greina má í megindráttum þrenns konar stjórnir háskóla. 

 Stjórnir skipaðar meðlimum utan skólans. Slíkar stjórnir hafa sams konar stöðu og stjórnir 

fyrirtækja (sem ekki eru með starfandi stjórnarformann), þ.e.a.s. í stjórn eru skipaðir að mestu 

aðilar utan skólans og eru fulltrúar „eigenda“. Þetta geta verið fulltrúar hins opinbera, s.s. 

embættismenn og/eða aðilar í samfélaginu sem eru skipaðir af „eigendum“, svo sem 

fyrrverandi nemendur skólans. Stjórnir einkaskóla eru settar saman á ýmsan hátt. Ef skóli 

starfar sem sjálfseignarstofnun er algengt að stjórnin endurnýi sig sjálf a.m.k. að hluta. Stjórnir 

háskóla sem falla undir þennan flokk ráða rektor eins og stjórnir einkafyrirtækja ráða 

framkvæmdastjóra. Hann er ekki valinn af kollegum en ráðning getur verið bundin niðurstöðu 

valnefndar sem skipuð er að hluta af akademískum starfsmönnum. Rektor situr því augljóslega 

ekki í stjórninni en getur verið ritari hennar eins og algengt er með framkvæmdastjóra. Þetta 

líkan er áberandi í Bandaríkjunum en einnig víða í Evrópu í samræmi við breytingar á 

stjórnskipulagi háskóla á sl. áratugum.  

 Stjórnir háskólasamfélagsins. Slíkar stjórnir eru eingöngu eða nær eingöngu skipaðar 

akademískum starfsmönnum í samræmi við hefðir jafningjastjórnunar. Stjórn sækir þá umboð 

sitt til háskólasamfélagsins en ekki til utanaðkomandi aðila. Með þessu er reynt að tryggja 

sjálfstæði skólans. Sögulega hefur verið algengast að akademískir stjórnendur sem kosnir eru 

af háskólasamfélaginu sitji í stjórn, eins og var í háskólaráði Háskóla Íslands fram undir lok 

tíunda áratugarins. Fulltrúar geta einnig verið valdir af sameiginlegum vettvangi 

háskólasamfélagsins, svo sem háskólaþingi. Samkvæmt þessu fyrirkomulagi velur 

háskólasamfélagið rektor, sögulega séð fyrst og fremst akademískir starfsmenn sem eru 

jafnframt kollegar rektors. Frá því á sjöunda áratugnum hafa fulltrúar nemenda einnig átt fast 

sæti í flestum ráðum og stjórnum sem hafa ákvörðunarvald eða eru ráðgefandi, fyrst og fremst 

vegna kröfu um aukið lýðræði og gegnsæi við ákvarðanatöku innan háskóla víða um heim. 

Þetta á einnig við um stjórnir skóla sem að mestu eru skipaðar utanaðkomandi aðilum. Í 

sumum háskólum eru starfsmenn stjórnsýslu einnig í stjórn.  

 Blandaðar stjórnir eru skipaðar bæði utankomandi meðlimum og innanhússfólki, en 

mismunandi er hvor hópurinn er í meirihluta og það getur ráðið hvorri tegund stjórnar sem lýst 
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var hér að ofan þær líkjast. Fyrrnefndi hópurinn er þá skipaður með svipuðum hætti og stjórnir 

með utanaðkomandi meðlimum. Einnig eru dæmi um að þessir utanaðkomandi aðilar séu 

tilnefndir af stjórn skólans. Algengt er að líta svo á að með setu utanaðkomandi aðila sé skólinn 

betur tengdur samfélaginu, þá ekki síst atvinnulífinu. Starfsmenn skólans (þá fyrst og fremst 

akademískir starfsmenn) tilnefna svo beint fulltrúa háskólasamfélagsins eða þeir eru tilnefndir 

á sérstökum vettvangi háskólafólks, svo sem háskólafundi. Auk þessara tveggja hópa eiga 

fulltrúar nemenda og stundum fulltrúar starfsfólks stjórnsýslu sæti í stjórn, eins og áður segir.  

Virkni stjórna getur verið mismunandi. Þekkt er að stjórn sinni aðallega því sem kallað er 

stimpilhlutverk vegna upplýsingamisvægis hennar og framkvæmdastjóra; framkvæmdastjóri ákveður 

þá hvaða mál eru lögð fyrir stjórn, svo og tillögur að niðurstöðu. Dagskrá gefur venjulega takmarkað 

svigrúm til að meðlimir taki upp mál að eigin frumkvæði. Það að stjórn er mannmörg getur einnig dregið 

úr möguleikum hennar að sinna hlutverki sínu með virkum hætti.  

Afar misjafnt er hversu mannmargar stjórnir háskóla eru, frá u.þ.b. tíu manns upp í nokkra tugi. Það 

sama á við um tíðni funda og hvort stjórnin hefur á að skipa sérstökum embættismönnum sem hafa 

umsjón með starfi þeirra eða hvort skrifstofa yfirstjórnar, svo sem skrifstofa rektors, hefur með 

höndum umsjón með undirbúningi og framkvæmd funda. Einnig er breytilegt hvaða embættismaður 

er ritari stjórnar. Ef rektor er ráðinn af stjórn er hann augljóslega ekki hluti af henni og gegnir þá oft 

starfi ritara. Aðrir úr röðum æðstu embættismanna skólans, svo sem framkvæmdastjóri viðkomandi 

háskóla, getur einnig verið í þessu hlutverki.  

1.2 Æðstu stjórnendur og stjórnsýsla 

Á alþjóðavísu er algengt að finna eftirfarandi embættismenn í stjórnskipulagi háskóla: rektor (e. vice-

chancellor, chancellor, president), aðstoðarrektor, sem jafnframt er staðgengill rektors (e. provost, 

debuty vice-chancellor; d. prorektor, vicerektor), aðra aðstoðarrektora (e. vice-president, debuty vice- 

chancellor; d. vicerektor) og framkvæmdastjóra (e. executive vice-president, director of administration; 

d. universitetsdirektör). 

1.2.1 Rektor 

Æðsti embættismaður háskóla er venjulega rektor. Nokkuð breytilegt er hvert hlutverk þessa æðsta 

yfirmanns er og er það m.a. háð hefðum, stærð skóla og hvort skólinn er hluti af stærri háskólaheild 

(þ.e.a.s. skólasvæði, e. campus) en einnig verkaskiptingu rektors og annarra embættismanna. Nær 

algilt er að rektor rannsóknaháskóla hafi akademískan bakgrunn. Hann getur verið valinn með ferns 

konar hætti: 

 Kosinn af háskólasamfélaginu, a) í beinum kosningum, þar sem akademískir starfsmenn, aðrir 

starfsmenn og stúdentar hafa kosningarétt, eða b) óbeint, þar sem fulltrúar 

háskólasamfélagsins, svo sem háskólaþing, velja rektor. Þetta fyrirkomulag er á undanhaldi 

víða í Evrópu, þar á meðal á Norðurlöndum, eins og endurspeglast m.a. í ákvæðum gildandi 

háskólalaga í sumum löndum.  

 Ráðinn af háskólaráði. Eins og fjallað verður um síðar, er algengt að í háskólalögum komi fram 

að stjórn skóla geti valið um hvort rektor er kosinn af háskólasamfélaginu eða hann ráðinn 

beint. Ef seinni leiðin er valin er oftast tilgreint í lögum að rektor sé ekki heimilt að sitja í 

háskólaráði (en er þó ekki óheimilt skv. íslenskum háskólalögum).  

 Ráðinn af háskólaráði en skv. tilnefningu valnefndar sem skipuð er a.m.k. að hluta af 

akademískum starfsmönnum.  
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 Ráðinn beint af ráðherra. Það fyrirkomulag er annað en t.d. á Íslandi þar sem ráðherra skipar 

rektor en er bundinn af tilnefningu eða tillögu háskólaráðs í kjölfar rektorskosninga.  

1.2.2 Aðstoðarrektor og staðgengill 

Aðstoðarrektorar sem jafnframt eru staðgenglar geta verið tvenns konar. Í Bandaríkjunum er algengt 

að þessir starfsmenn beri ábyrgð á akademísku starfi skólans og hafi umfangsmikil mannaforráð. 

Aðstoðarrektorar og staðgenglar rektors í háskólum í Evrópu, ekki síst á Norðurlöndum, hafa hins vegar 

nokkuð aðra stöðu í skipuriti skólanna en í Bandaríkjunum og þeir hafa að jafnaði ekki mannaforráð 

nema þegar þeir setjast í stól rektors.  

Setja þarf starf aðstoðarrektors sem staðgengils rektors í samhengi við aldagamla hefð innan skóla að 

skipta starfi rektors í tvennt, annars vegar akademískt starf og hins vegar rekstrarlegt. Ef rektor er æðsti 

yfirmaður skólans er algengt að næsta stjórnunarlag feli í sér tvíeyki, annars vegar aðstoðarrektor sem 

er yfir akademísku starfi og hins vegar framkvæmdastjóra með ábyrgð á fjármálum og rekstri. Misjafnt 

er hvernig þessi staðgengill rektors er valinn: sums staðar er hann kosinn um leið og rektor 

(sameiginlegt kjör), ráðinn af stjórn skólans eða af rektor í kjölfar auglýsingar og/eða skv. niðurstöðu 

valnefndar. Hann er, eins og rektor, með akademískan bakgrunn. Í erlendum háskólalögum er algengt 

að greint sé frá að aðstoðarrektor sé staðgengill rektors og jafnframt kveðið á um hvernig hann skuli 

valinn. Í íslenskum lögum um háskóla kemur einungis fram að rektor sé heimilt að ráða aðstoðarrektor 

með samþykki háskólaráðs en ekki hvort honum sé ætlað að vera staðgengill rektors (sjá nánar síðar). 

1.2.3 Aðrir aðstoðarrektorar 

Á alþjóðavísu (sjá kafla 3) er algengast að við háskóla séu fleiri en einn aðstoðarrektor. Í Bandaríkjunum 

hafa aðstoðarrektorar venjulega mannaforráð og umsjón með rekstri en það á t.d. ekki við á hinum 

Norðurlöndunum. Þar hafa aðstoðarrektorar einstaka málaflokka á sínum herðum, en þeir eru ekki 

yfirmenn með mannaforráð. Ef aðstoðarrektorar eru tveir er t.d. algengt að annar þeirra hafi umsjón 

með stefnumörkun á sviði vísindastarfs en hinn á sviði kennslu. Þeir stýra þá fastanefndum sem hafa 

það hlutverk að móta áherslur á þessum sviðum. Yfirmaður viðkomandi sviðs/málaflokks er þá ritari 

nefndarinnar og hefur með höndum framkvæmd stefnumála. Í þeim tilvikum má segja að yfir hverjum 

málaflokki sé stjórn (nefnd) sem aðstoðarrektor stýrir í umboði rektors og rekstrarlegur yfirmaður 

málaflokksins beri þá ábyrgð á framkvæmd hans. Sá yfirmaður er síðan undirmaður framkvæmdastjóra 

háskólans. 

1.2.4 Framkvæmdastjóri háskóla 

Á alþjóðavísu er algengast að í skipuriti háskóla sé framkvæmdastjóri sem hafi með höndum ábyrgð á 

fjármálum og rekstri, annaðhvort gagnvart rektor eða gagnvart stjórn viðkomandi skóla. Stjórnin ræður 

framkvæmdastjóra annaðhvort beint eða að tilnefningu rektors og þá oftast í kjölfar auglýsingar. 

Framkvæmdastjóri er ekki alltaf akademískur starfsmaður. Í Bandaríkjunum hefur til að mynda mótast 

sérstakt fagsvið er lýtur að rekstri háskóla. Þar er algengt að ráðnir séu sérhæfðir og reynslumiklir 

stjórnendur í starf framkvæmdastjóra.  

Rektor, aðstoðarrektorar og framkvæmdastjóri skólans mynda oftast stjórnunarteymi rektors. Í því 

geta þó verið fleiri (sjá kafla 3). Skrifstofa rektors er stjórnunarteyminu til aðstoðar. Algengast er að 

þessi stoðdeild hafi þrenns konar hlutverk: í fyrsta lagi styðji hún við daglegt starf rektors, haldi þar á 

meðal utan um dagskrá rektors, bóki fundi, skipuleggi ferðir rektors og tryggi að viðhaldið sé hefðum 

og virðuleika embættisins, svo sem við opinberar athafnir; í öðru lagi sé hún skrifstofa leiðtogateymis 

rektors, þar á meðal aðstoðarrektora og oft einnig framkvæmdastjóra; og í þriðja lagi sé skrifstofan 

aðsetur ráðgjafa rektors og annarra sem sinna sérstökum og/eða tímabundnum verkefnum sem rektor 
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hefur lagt áherslu á í störfum sínum hverju sinni. Vegna eðlis verkefnanna þurfa þessir starfsmenn 

gjarnan að vera skipulagslega „nálægt“ rektor.  

Í háskólalögum og í reglum háskóla er venjulega ákvæði um framsal valds. Þrátt fyrir þá 

hlutverkaskiptingu sem greint er frá hér að ofan felur þetta ákvæði í sér að háskólaráð eða rektor geti 

falið öðrum stjórnendum ákvörðunarvald sitt, svo sem til að ráða starfsfólk.  

1.3 Samráðsvettvangur 

Jafningjastjórnun mótar stjórnskipulag flestra rannsóknaháskóla með ýmsum hætti en þó mismikið. 

Birtingarmynd jafningjastjórnunar kemur fram í skipan margvíslegra samráðshópa akademískra 

starfsmanna. Mikilvægi þessara hópa jókst á fyrri hluta 20. aldar vegna breytinga á samsetningu stjórna 

háskóla og síðar, á áttunda áratug aldarinnar, jukust enn fremur kröfur um lýðræði og gegnsæi innan 

háskóla. Þessi þróun leiddi til tvískipts (e. bicameral) kerfis þar sem fjölskipað ákvörðunarvald er annars 

vegar í höndum stjórnar og hins vegar í höndum hópa akademískra starfsmanna. Á síðustu þremur 

áratugum er aftur á móti í æ ríkara mæli rætt um að mikill fjöldi samráðshópa dragi úr skilvirkni við 

ákvarðanatöku innan háskóla og taka þurfi því upp einskipt (e. unicameral) kerfi þar sem akademískir 

starfsmenn séu fyrst og fremst í ráðgjafarhlutverki en hafi ekki ákvörðunarvald. 

Stærð samráðshópa og hlutverk er með ýmsum hætti eftir löndum: 

 Háskólasamfélagið t.d. að leitað sé til allra eða flestra akademískra starfsmanna skólans (sjá 

m.a. „Regent house“ við University of Cambridge og „senate“ við suma bandaríska háskóla).  

 Háskólaþing (e. senate, council; d. collegium, senaten), sem er umræðu- og 

ákvörðunarvettvangur um akademísk stefnumál.  

 Fastanefndir akademískra starfsmanna sem venjulega eru kosnar á háskólaþingi eða af stjórn 

skólans. Helstu tegundir fastanefnda eru eftirfarandi (einstakar nefndir geta haft fleiri en eitt 

hlutverk):  

o Stjórnir stofnana innan skólans sem hafa það hlutverk að taka allar meiriháttar 

ákvarðanir er snerta starf stofnunarinnar og hafa eftirlit með að reglum um hana sé 

fylgt.  

o Ráðgjafahópar geta verið fastanefndir með ráðgefandi hlutverk gagnvart stjórn eða 

rektor skólans.  

o Úthlutunarnefndir og úrskurðarnefndir, t.d. þær sem ætlað er að úthluta 

rannsóknastyrkjum.  

o Samráðsnefndir sem er ætlað að samhæfa starfsemi fleiri en einnar 

stjórnunareiningar með því að skiptast á upplýsingum, ákveða verkaskiptingu, ræða 

sameiginleg úrlausnarefni o.s.frv. 
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2 Skipulag yfirstjórnar Háskóla Íslands1 

Háskóli Íslands starfar á grunni laga um opinbera háskóla nr. 85/2008 (hér eftir nefnd háskólalög) og 

reglna skólans nr. 569/2009 sem settar eru á grunni laganna (hér eftir nefndar almennar reglur 

skólans). Skv. lögunum er stjórn háskóla falin háskólaráði og rektor. Lögin kveða á um að 

skipulagseiningar háskóla séu „skólar“ (við Háskóla Íslands fræðasvið), „deildir“ og „háskólastofnanir“. 

Þær síðastnefndu geta heyrt undir skóla, deildir eða beint undir háskólaráð. Í reglunum er kveðið nánar 

á um aðrar einingar, svo sem sameiginlega stjórnsýslu.  

Í október 2015 voru skráðir nemendur við Háskóla Íslands tæplega 13 þúsund á hinum fimm 

fræðasviðum hans, þar af voru um 2/3 í grunnnámi.2 Í desember 2014 var fjöldi fastra starfsmanna (að 

Raunvísindastofnun meðtalinni) um 1.500 í tæplega 1.300 starfsígildum.3 Um sjö af hverjum tíu 

starfsmönnum (starfsígildum, að sérfræðingum og rannsóknafólki meðtöldu) voru akademískir 

starfsmenn. Aðrir starfsmenn skiptast í skrifstofufólk á fræðasviðum, skrifstofu- og tæknifólk í 

sameiginlegri stjórnsýslu og stofnunum utan sviða. Árið 2014 námu heildartekjur skólans um 16 

milljörðum króna og voru sértekjur tæplega 31% þeirrar upphæðar. 4 Á árabilinu 2010-2013 var hlutfall 

sértekna af heildartekjum á bilinu 33-36%, en vegna loka 7. rammaáætlunar ESB og upphafs Horizon 

2020 rannsóknaáætlunarinnar á árinu 2014 var hlutfall sértekna nokkuð lægra.  

2.1 Stjórn skólans 

Um meginhlutverk háskólaráðs er kveðið á um í háskólalögum. Skv. þeim skal háskólaráð:  

1. marka heildarstefnu í kennslu og rannsóknum, 

2. móta skipulag háskóla, 

3. fara með almennt eftirlit með starfsemi háskólans í heild, 

4. bera ábyrgð á að háskóli starfi í samræmi við lög og stjórnvaldsfyrirmæli, 

5. hafa úrskurðarvald í málefnum háskólans og stjórnunareininga hans, 

6. bera ábyrgð á framkvæmd samstarfssamninga sem háskóli gerir við fyrirtæki og aðrar 

stofnanir,  

7. hafa yfirumsjón með fyrirtækjum, sjóðum og almennum eignum háskóla. 

Skv. háskólalögum sitja í háskólaráði tíu fulltrúar tvö ár í senn, auk rektors, sem er formaður ráðsins. 

Þeir eru:  

1. þrír fulltrúar háskólasamfélagsins, tilnefndir af háskólafundi, 

2. tveir fulltrúar, tilnefndir af heildarsamtökum nemenda við háskólann, 

3. tveir fulltrúar, tilnefndir af ráðherra, 

4. þrír fulltrúar, tilnefndir af þeim fulltrúum sem fyrir eru í háskólaráði. 

Til viðbótar eru tilnefndir varamenn fyrir fulltrúana tíu. Rektor boðar fundi háskólaráðs. Í almennum 

reglum skólans er kveðið á um hvernig standa skuli að vali fulltrúa í háskólaráð og um fundi þess. 

                                                           
1 Eins og greint er frá í inngangi er í þessari skýrslu einungis fjallað stuttlega um háskólaráð, svo og 

samráðsvettvang skólans.  
2 Heimild: Vefsíða Háskóla Íslands: 

http://www.hi.is/adalvefur/heildarskraning_nemenda_i_haskola_islands_2015_2016. Sótt: 10.12.2015. 
3 Heimild um tölulegar upplýsingar um starfsmenn í málsgreininni er að finna í skjali á vefsíðu Háskóla Íslands: 

http://www.hi.is/adalvefur/starfsmenn_2014. Sótt 10.12.2015.  
4 Heimild: Lykiltölur. Háskóli Íslands 2015. Bæklingur á vef skólans http://www.hi.is/adalvefur/hi_i_tolum. 
 

http://www.hi.is/adalvefur/heildarskraning_nemenda_i_haskola_islands_2015_2016
http://www.hi.is/adalvefur/starfsmenn_2014
http://www.hi.is/adalvefur/hi_i_tolum
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Háskólaráð fundar að jafnaði mánaðarlega frá september til júní. Rektor skipar háskólaráði ritara og 

samkvæmt hefð gegnir skrifstofustjóri skrifstofu rektors því hlutverki. Sviðsstjóri kennslusviðs ber 

ábyrgð á undirbúningi funda háskólaráðs ásamt skrifstofustjóra rektorsskrifstofu. 

2.2 Rektor og rektorsskrifstofa 

2.2.1 Val á rektor og hlutverk hans 

Skv. háskólalögum skipar ráðherra háskólarektor til fimm ára á grundvelli tilnefningar háskólaráðs. 

Hefur háskólaráð vald til að ákveða hvort þessi tilnefning fer fram að undangengnum kosningum eða 

eftir auglýsingu embættisins. Í 8. gr. er kveðið á um hlutverk rektors. Auk þess að stýra háskólaráði er 

rektor yfirmaður akademískrar starfsemi og stjórnsýslu skólans og æðsti fulltrúi hans. Hann stjórnar 

starfsemi skólans og fer með ákvörðunarvald í öllum málum skólans milli funda háskólaráðs. 

Samkvæmt lögunum hefur rektor eftirfarandi verkefni með höndum:  

 Heildarstefnumörkun. Hefur frumkvæði að því að háskólaráð marki sér heildarstefnu í 

málefnum háskólans. 

 Eftirlit með starfsemi skólans. Ber ábyrgð á og hefur eftirlit með allri starfsemi háskólans, þ.m.t. 

ráðningar- og fjármálum einstakra skóla (fræðasviða) og stofnana. 

 Áætlanagerð. Ber ábyrgð á gerð starfs- og rekstraráætlana og að þær séu samþykktar af 

háskólaráði.  

 Ráðningar starfsmanna skólans. Rektor ræður forseta fyrir hvern skóla (forseta fræðasviðs) og 

setur honum erindisbréf, aðstoðarrektor, einn eða fleiri, með heimild háskólaráðs, og 

starfsfólk sameiginlegrar stjórnsýslu háskóla og setur því erindisbréf eða starfslýsingar. Hann 

veitir ótímabundin akademísk störf við skólann og akademískum starfsmönnum framgang (5. 

mgr. 5. gr.). 

 Ýmis önnur verkefni sem tilgreind eru í reglum um Háskóla Íslands. Rektor er heimilt að skipa 

starfsnefndir sem eru honum til ráðgjafar, aðstoða hann við stefnumótun og sinna tilteknum 

verkefnum skv. erindisbréfi (4. mgr. 5. gr). Hann tekur ákvörðun í málum er varða sérstakt hæfi 

einstakra starfsmanna til að fara með tiltekin mál í sameiginlegri stjórnsýslu skólans (6. mgr. 5. 

gr.).  

Þessi viðamiklu verkefni eru að miklu leyti í höndum starfsmanna skólans, sérstaklega sameiginlegrar 

stjórnsýslu, m.a. á grunni þeirrar heimildar háskólaráðs í 5. mgr. 5. gr. um að það geti framselt 

ákvörðunarvald sem rektor eða öðrum stjórnendum er fengið í einstökum málum eða málaflokkum til 

annarra stjórnenda. Í reglum skólans (8. mgr. 5. gr.) segir að í umboði rektors hafi aðstoðarrektor, 

framkvæmdastjóri og sviðsstjórar stjórnsýslu yfirumsjón og eftirlit með sameiginlegri stjórnsýslu 

háskólans. Forsetar fræðasviða hafi eftirlit og yfirumsjón með starfi og stjórnsýslu fræðasviða. 

Fundir og formlegir viðburðir eru fyrirferðarmikill hluti af starfi rektors. Hér má nefna fasta fundi 

háskólaráðs, þar sem hann gegnir formennsku. Einnig fasta innanhússfundi svo sem fundi með 

forsetum fræðasviða og fundi með stjórnendum sameiginlegrar stjórnsýslu. Rektor tekur einnig á móti 

starfsmönnum sem óska eftir fundi með rektor, svo og aðilum utan skólans. Hann hefur samskipti við 

fulltrúa íslenskra og erlendra stjórnvalda og atvinnulífs.  

Rektor er formaður samstarfsnefndar háskólastigsins, sem er vettvangur samráðs og samstarfs 

háskólanna um sameiginleg málefni þeirra, m.a. gæðamál og gagnkvæma viðurkenningu náms. Hann 

er jafnframt formaður verkefnisstjórnar um samstarf opinberu háskólanna, en hlutverk hennar er að 

framfylgja stefnu stjórnvalda um opinbera háskóla hvað varðar samstarf þeirra og hugsanlega 

sameiningu. Þá er hann fulltrúi Háskóla Íslands í Samtökum evrópskra háskóla (EUA), en samtökin eru 

helsti samvinnu- og samráðsvettvangur evrópskra háskóla.  
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2.2.2 Aðrir æðstu stjórnendur 

Á miðju ári 2008, á sama tíma og skólinn sameinaðist Kennaraháskóla Íslands, áttu sér stað 

umfangsmiklar breytingar á skipulagi og stjórnkerfi Háskóla Íslands. Breytingarnar fólu einkum í sér að 

fimm fræðasvið voru sett á laggirnar og skipuðust deildir skólans innan þeirra. Meginmarkmið með 

nýju stjórnskipulagi var að styrkja stjórnun og bæta vinnuumhverfi, aðstöðu og þjónustu við kennara 

og nemendur, jafnframt því að gera skólanum betur kleift að ná markmiðum sínum um framúrskarandi 

kennslu, rannsóknir, stjórnun og stoðþjónustu. Unnið hafði verið að undirbúningi þessara breytinga á 

stjórnskipulagi skólans um nokkurt skeið og fengu þær nauðsynlega lagastoð í nýjum lögum um 

opinbera háskóla nr. 85/2008.5 Í framhaldinu var áætlað að endurskoða stjórnsýsluna nánar í ljósi nýja 

skipulagsins og verulegrar stækkunar skólans og meta hvernig hún gæti sem best þjónað nýju skipulagi 

og stefnu skólans. Af því varð þó ekki og var ástæðan m.a. fjárhagslegar þrengingar í kjölfar 

efnahagshruns á Íslandi í október 2008.  

Til að styrkja stjórnsýslu og gera hana öflugri og skilvirkari voru þó í upphafi árs 2009 gerðar þær 

breytingar á æðstu stjórnsýslu skólans að aðstoðarrektor vísinda og kennslu og framkvæmdastjóri 

fjármála og rekstur voru ráðnir sem næstu undirmenn rektors. Er þetta fyrirkomulag í samræmi við 

hefðir erlendis sem lýst er í kafla hér að framan.  

Þessi tilhögun var samþykkt í háskólaráði 15. janúar 2009 og tók gildi 1. febrúar sama ár. Ákvörðunin 

byggir m.a. á heimild í háskólalögum þar sem segir að rektor geti ráðið aðstoðarrektor, einn eða fleiri. 

Í athugasemdum með frumvarpi til laga um opinbera háskóla er ekki nánar kveðið á um störf 

aðstoðarrektora. Í gildandi reglum um Háskóla Íslands nr. 569/2009 segir einungis til viðbótar því sem 

fram kemur í lögunum að rektor skuli setja aðstoðarrektor erindisbréf þar sem umboð hans sé 

afmarkað (3. mgr. 5. gr.). Í minnisblaði sem lagt var fyrir háskólaráð segir:6 

Með vísan til þessa ákvæðis [5. mgr. 5. gr. háskólalaga] er lagt til að háskólaráð samþykki að 

rektor framselji ákvörðunarvald sitt um faglegt starf, daglegan rekstur og aðra ábyrgð á þeim 

málum sem nú eru falin fjármálasviði, framkvæmda- og tæknisviði, kennslusviði, markaðs- og 

samskiptasviði, starfsmannasviði, vísindasviði, til aðstoðarrektors kennslu og rannsókna 

annarsvegar og framkvæmdastjóra fjármála og reksturs hins vegar. Þessi breyting gildi frá og 

með 1. febrúar 2009. 

Aðstoðarrektor vísinda og kennslu var áður þróunarstjóri og aðstoðarmaður rektors en 

framkvæmdastjóri fjármála og rekstur var áður sviðsstjóri tækni- og framkvæmdasviðs og jafnhliða 

starfi framkvæmdastjóra var hann áfram sviðsstjóri þess sviðs. Síðar voru gerðar breytingar á starfi og 

skipulagi alþjóðaskrifstofu, rannsóknaþjónustu og Reiknistofnunar.    

Eðli þessara breytinga var þríþætt. Í fyrsta lagi var stjórnsýslu skólans skipt í akademíska stjórnsýslu og 

í stjórnun á framkvæmdum og rekstri. Í öðru lagi var gerð sú breyting að tveir stjórnendur heyrðu beint 

undir rektor í stað þess að þeir voru áður 7 (auk 5 fræðasviðsforseta). Í þriðja lagi leiddu þessar 

breytingar til þess að yfirstjórn skólans varð skilvirkari í höndum þriggja manna stjórnendateymis, 

rektors, aðstoðarrektors og framkvæmdastjóra fjármála og rekstur. Dagleg störf þessa þriggja manna 

teymis voru með þeim hætti að aðstoðarrektor og framkvæmdastjóri höfðu með höndum daglega 

umsýslu og stjórnun tiltekinna verkefna í samráði við rektor eftir eðli máls hverju sinni. Framsal valds 

var í raun óbreytt frá því sem áður var, sbr.minnisblað sem greint er frá hér að framan, en nú til færri 

undirmanna. Eftir sem áður voru allar meiriháttar ákvarðanir bornar undir rektor. 

                                                           
5 Árbók Háskóla Íslands 2008, bls. 17.  
6 Framsal á ákvörðunarvaldi rektors. Ódagsettir minnispunktar lagðir fram í háskólaráði 15. janúar 2009.  



13 
 

Með þessari breytingu heyrðu sviðsstjórar viðkomandi sviða annars vegar undir framkvæmdastjóra 

fjármála og reksturs og hins vegar undir aðstoðarrektor vísinda og kennslu í stað þess að heyra beint 

undir rektor. Aðstoðarrektor var þá formlega yfir þeim sviðum sem til vísinda og kennslu heyra, 

kennslusviði og vísinda- og nýsköpunarsviði. Eftir 1. júlí 2015, þegar nýr rektor tók við störfum, hefur 

enginn gegnt starfi aðstoðarrektors. Þar af leiðandi má álykta að kennslusvið og vísinda- og 

nýsköpunarsvið heyri nú beint undir rektor eins og gilti fyrir 1. febrúar 2009.  

Þann tíma sem aðstoðarrektor starfaði sinnti hann sérstökum átaksverkefnum á sviði kennslu og 

vísinda í umboði rektors. Má nefna formennsku í heildarstefnumótunarhópi fyrir stefnu Háskóla Íslands 

2011–2016 og umsjón með uppbyggingu doktorsnáms undir hatti miðstöðvar framhaldsnáms sem var 

ný stjórnunareining, stofnuð 1. júlí 2008. Hann var forstöðumaður miðstöðvarinnar samhliða 

aðstoðarrektorsstarfi. Hann var formaður gæðanefndar háskólaráðs, stýrði framgangsnefnd og 

valnefnd um hvatningarverðlaun til starfsmanna. Hann var jafnframt formaður stjórnar Nýliðunarsjóðs. 

Þá stýrði hann m.a. tímabundnum þróunarverkefnum og sinnti ýmsum úrlausnarefnum sem rektor fól 

honum. 

Aðstoðarrektor hélt vikulega samráðsfundi með sviðsstjórum kennslusviðs og vísindasviðs og fleiri 

stjórnendum. Þá sat hann fasta vikulega fundi með rektor ásamt framkvæmdastjóra fjármála og 

reksturs. Hann sat fundi rektors með forsetum fræðasviða, háskólaráðsfundi og undirbúningsfundi 

háskólaráðs. Aðstoðarrektor var ekki sett erindisbréf. 

Framkvæmdastjóri fjármála og reksturs stýrir framkvæmda- og tæknisviði og er yfirmaður sviðsstjóra 

fjármálasviðs, starfsmannasviðs og markaðs- og samskiptasviðs. Hann stýrir fjármálanefnd skólans (sjá 

síðar). Framkvæmdastjóra fjármála og reksturs hefur ekki verið sett erindisbréf eða starfslýsing.  

Ekki kemur fram í háskólalögum eða reglum skólans hver sé staðgengill rektors. Í eldri lögum um 

Háskóla Íslands nr. 41/1990 með síðari breytingum sátu deildarforsetar (sem þá heyrðu beint undir 

rektor) í háskólaráði. Kveðið var á um að varaforseti ráðsins gegndi störfum rektors ef hann forfallaðist 

vegna veikinda eða fengi leyfi frá störfum (3. gr.). Einnig kemur fram að ef sá sé forfallaður gegni sá 

deildarforseti rektorsstörfum sem lengst hefur haft á hendi kennarastarf við háskólann. Með lögum nr. 

41/1999 breyttist samsetning háskólaráðs. Breytingin fólst m.a. í því að deildarforsetar sátu ekki lengur 

í háskólaráði í krafti embættis síns og fulltrúar í háskólaráð voru tilnefndir með öðrum hætti. Jafnframt 

var fellt út hver væri staðgengill rektors. Frá þeim tíma hefur ekki sérstaklega verið tekið fram í lögum 

hver skuli gegna þessu starfi. Rektor getur skipað staðgengil með heimild í lögum um réttindi og skyldur 

starfsmanna ríkisins nr. 70/1996 (hér eftir nefnd starfsmannalög). Í 50. gr. segir að forstöðumönnum 

sé heimilt að framselja vald sitt til annarra stjórnenda innan stofnunar. Skilyrði er að framsal sé gert 

skriflega og tilkynnt starfsmönnum stofnunarinnar. Mismunandi er hvort sérstaklega er tekið fram hver 

sé staðgengill forstöðumanns í lögum um einstakar ríkisstofnanir. Dæmi um slíkt eru lögreglulög, lög 

um Umhverfisstofnun, lög um umboðsmann Alþingis, lög um Stjórnarráð Íslands, lög um 

Matvælastofnun og lög um framhaldsskóla. Í öðrum tilvikum er vísað til 50. gr. starfsmannalaga og þá 

auglýst hverjir séu staðgenglar (sjá t.d. Landspítala Háskólasjúkrahús). 

2.3 Skrifstofa rektors 

Á skrifstofu rektors starfa 10 manns í föstu starfi í um 9 stöðugildum, auk rektors. Skrifstofustjóri 

rektorsskrifstofu er yfirmaður verkefnisstjóra sem veitir stjórnunaraðstoð á rektorsskrifstofu og 

fjögurra starfsmanna skjalasafns (einn deildarstjóri og þrír verkefnisstjórar, þar af tveir í hlutastörfum). 

Eftirtaldir starfsmenn heyra beint undir rektor: Skrifstofustjóri rektorsskrifstofu, aðstoðarmaður 

rektors, lögfræðingur skólans, sérfræðingur (20%) sem jafnframt er forstöðumaður Stofnunar 

rannsóknasetra Háskóla Íslands (80%) og starfsmaður Samstarfsnets opinberu háskólanna, auk  
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verkefnisstjóra hollvinastarfs sem jafnframt hefur unnið að stjórnsýsluúttektum á vegum rektors. 

Haustið 2015 hafa að auki tveir starfsmenn verið starfandi í tímabundnum verkefnum, annars vegar 

vegna hollvinastarfs og hins vegar vegna úttektar á stjórnsýslu Háskóla Íslands, auk þess sem tveir 

prófessorar stýrðu stefnumótun skólans 2016-2021 veturinn 2015-2016 í umboði rektors. Ítarleg lýsing 

á verkaskiptingu fastra starfsmanna skrifstofunnar kemur fram í viðauka.  

Rektorsskrifstofa er til húsa á 1. hæð í suðurhluta Aðalbyggingar Háskóla Íslands.  

Starfsemi skrifstofu rektors helgast af því að framfylgja lögskipuðu hlutverki háskólarektors eins og lýst 

hefur verið hér að framan. Skrifstofan hefur með daglegan rekstur að gera og umsýslu með 

stjórnsýslumálefnum sem berast rektor eða hann hefur frumkvæði að. Meðal annars er þar fjallað um 

lögfræðileg úrlausnarefni, umsjón með gæða- og þróunarmálum, stefnumótandi verkefni og gerð 

úttekta á starfsemi skólans. Skjalasafn háskólans, hollvinastarf og Stofnun rannsóknasetra heyra undir 

rektorsskrifstofu.  

Skrifstofa rektors hefur umsjón með samhæfingu verkefna sameiginlegrar stjórnsýslu háskólans og á 

náið samstarf við framkvæmdastjóra fjármála og reksturs og forseta fræðasviða. Slíkt samráð fer m.a. 

fram á sameiginlegum hálfsmánaðarlegum fundum rektors með starfsfólki skrifstofu rektors, 

framkvæmdastjóra og sviðstjórum stjórnunareininga stjórnsýslu og vikulegum fundum rektors, annars 

vegar með forsetum fræðasviða og hins vegar framkvæmdastjóra stjórnsýslu.  

Stjórnun rektorsskrifstofu er á höndum skrifstofustjóra og felst hún m.a. í daglegri skipulagningu og 

verkstjórn, starfsmannastjórnun, gerð fjárhagsáætlunar, samþykkt reikninga og eftirliti með fjármálum 

og rekstri skrifstofunnar. Auk þess heldur hann utan um útgáfu Árbókar Háskóla Íslands í samvinnu við 

starfsmann skjalasafns.  

Skrifstofustjóri rektorsskrifstofu er einnig gæðastjóri skólans. Það starf felst m.a. í að starfa með  

gæðanefnd háskólaráðs, þátttöku í mótun gæðastefnu, umsjón með innra og ytra mati (úttektum) á 

faglegum einingum skólans og háskólanum í heild þ.m.t. gerð leiðbeininga fyrir sjálfsmat, öflun 

tölulegra gagna, umsjón með gerð viðhorfskannana, skipulagning námskeiða, yfirlestur skýrslna og 

gerð umsagna og vinna við þróun og útfærslu einstakra þátta gæðakerfisins. Þá er núverandi gæðastjóri 

formaður ráðgjafarnefndar Gæðaráðs háskóla, sem er samráðsvettvangur íslenskra háskóla um 

gæðamál, og situr fundi Gæðaráðs.  

Skrifstofustjóri ásamt verkefnisstjóra rektorsskrifstofu hefur umsjón með málaskrá rektors, móttöku 

og afgreiðslu erinda sem honum berast, útdeilingu og eftirfylgni á afgreiðslu þeirra, sér um gerð 

áætlunar um helstu fundi og viðburði í skólanum („Dagatali háskólans“), hefur umsjón með 

úthlutunum úr Háskólasjóði og þróunarsjóði og uppfærslu á vef rektorsskrifstofu. Einnig umsjón með 

skipulagningu brautskráningar kandidata.  

Verkefnisstjóri aðstoðar rektor við ýmsa stjórnun, daglega skipulagningu á dagbók rektors.s. boðun og 

bókun á fundi og umsjón með dagbók rektors, miðlun upplýsinga til starfsmanna og stúdenta, móttöku 

innlendra og erlendra gesta rektors, flokkun og skjölun erinda sem berast rektor.  

Starfsfólk rektorsskrifstofu hefur umsjón með starfi ýmissa nefnda og starfshópa á vegum rektors og 

háskólaráðs, skipulagningu og framkvæmd viðburða á vegum rektors, s.s. málþinga, opinna funda, 

ráðstefna, fyrirlestra og veitingu viðurkenninga til starfsmanna, hátíða og mannfagnaða af ýmsu tagi. 

Þeir koma að samningu kynningarefnis, fyrirlestra og ávarpa, fréttatilkynninga, andlátsfregna o.fl. og 
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öflun gagna, upplýsinga og myndefnis sem tengjast þeirri vinnu, auk ritunar ýmiss konar texta á íslensku 

og ensku, yfirlestur og prófarkalestur.  

Rektorsskrifstofa sér um skipulagningu háskólaráðsfunda, undirbúning, öflun gagna, boðun, gerð 

fundagerða og eftirfylgni með ákvörðunum háskólaráðs, samskipti við fulltrúa í háskólaráði og 

breytingar á reglum háskólaráðs í samvinnu við sviðsstjóra kennslusviðs. Skrifstofan hefur svipuðu 

hlutverk að gegna varðandi undirbúning og frágang háskólaþings og ársfunda skólans.  

Rektorsskrifstofa aðstoðar rektor vegna samskipta við fulltrúa stjórnvalda, atvinnulífs, innlendra og 

erlendra háskóla- og rannsóknastofnana og samtaka þeirra og fulltrúa erlendra ríkja og fyrirtækja og 

stofnana háskólans. 

Aðstoðarmaður rektors starfar með núverandi rektor. Þetta starfsheiti hefur líklega fyrst verið notað í 

rektorstíð Sigmundar Guðbjarnasonar 1985–1991, en hefur ekki verið notað samfleytt síðan. Ekki er 

sérstaklega kveðið á um störf aðstoðarmanna rektors í lögum eða reglum skólans og formleg 

starfslýsing hefur ekki legið fyrir. Svo virðist sem aðstoðarmaður rektors hafi í áranna rás sinnt ýmsum 

tilfallandi verkefnum fyrir rektor, þróunarverkefnum og sérstökum úrlausnarefnum sem borist hafa á 

borð rektors.   

Lögfræðingur skólans veitir rektor og háskólaráði ráðgjöf um lögfræðileg viðfangsefni. Í því felst m.a. 

ráðgjöf vegna starfsmannamála, álitamála er varða nemendur og kennara og sáttamál því tengd, 

samningsgerðar o.fl. Hann sér um málarekstur fyrir skólann gagnvart eftirlitsaðilum og dómstólum. 

Hann veitir forsetum fræðasviða, deildarforsetum og stjórnendum sameiginlegrar stjórnsýslu aðstoð 

við úrlausn lögfræðilegra álitaefna og við töku stjórnvaldsákvarðana. 

Eftirspurn eftir lögfræðiaðstoð innan Háskólans, þar með af hálfu stofnana hans, er mikil enda 

regluverkið flókið og hagsmunir oft miklir. Þá hafa kröfur til málsmeðferðar og úrlausna stjórnvalda 

vaxið mjög á síðustu árum, m.a. fyrir tilstuðlan umboðsmanns Alþingis, úrskurðarnefndar um 

upplýsingamál, Persónuverndar, vísindasiðanefnda og dómstóla.  

Verkefnisstjóri hollvinastarfs sér um uppbyggingu þess starfs í miðlægri stjórnsýslu og deildum skólans, 

umsjón með uppsetningu og innleiðingu á hugbúnaðarkerfi til að halda utan um hollvinastarf skólans 

og fjáröflun í nafni skólans. Hefur umsjón með fjáröflun og er í samskiptum við innlenda aðila og 

velgjörðamenn skólans. Jafnframt hefur hann unnið að stjórnsýsluúttektum á vegum rektorsskrifstofu 

og verið rektor til ráðgjafar og aðstoðar í ýmsum öðrum verkefnum.  

Undir starf forstöðumanns rannsóknasetra fellur m.a. daglegur rekstur, rekstrar- og fjárhagsáætlanir, 

umsjón með fundum með ráðgjafanefnd Stofnunar rannsóknasetra, forstöðumannafundum, 

ársfundum og samningi við mennta- og menningarmálaráðuneyti. Hann hefur einnig með höndum 

stefnumótun, starfsmannamál, samstarfssamninga, fjáröflun og styrkjaöflun og situr í nefndum og 

stjórnum sem tengjast starfsemi stofnunarinnar. 

2.4 Skjalasafn Háskóla Íslands 

Skjalasafn Háskóla Íslands heyrir undir rektorsskrifstofu. Hlutverk þess er að safna og varðveita skjöl og 

aðrar heimildir Háskóla Íslands og stofnana hans til notkunar fyrir Háskólann, stjórnvöld, stofnanir og 

einstaklinga. Deildarstjóri veitir skalasafninu forstöðu.  
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Skjalasafnið er staðsett á 1. hæð í aðalbyggingu Háskóla Íslands á millilofti undir hátíðasal. Að auki 

hefur skjalasafnið aðgang að geymslu í kjallara aðalbyggingar. Fjórir starfsmenn starfa við skjalasafnið, 

einn deildarstjóri og þrír verkefnastjórar og en einn þeirra hættir störfum á vordögum 2016. 

Meginverkefni skjalasafns HÍ felast í eftirfarandi: 

 Að annast skjalastjórn Háskólans og stýra skjalastjórnunarhugbúnaðinum GoPro (Námunni). 

Starfsmenn safnsins leiðbeina einnig starfsmönnum Háskólans um skjalavörslu og skjalagerð, 

þ.e. flokkun og skráningu pappírsskjala og rafrænna skjala. Skjalasafnið útvegar starfsfólki 

stjórnsýslu skjalabúnað og heldur námskeið um efnið. 

 Móttaka, skráning og varðveisla skjala, tækja og muna. Rafræn skráning eldri gagnasafna. 

Pökkun á eldri gögnum til afhendingar og varðveislu í Þjóðskjalasafni.  

 Móttaka, flokkun, skönnun, skráning og pökkun ljósmynda sem tengjast starfi skólans. 

Skráning og geymsla í hugbúnaðarkerfinu Fotostation. 

 Upplýsingaöflun og upplýsingaleit í skjölum skólans. 

Að auki tekur verkefnisstjóri á skjalasafni að sér prófarkalestur m.a. fyrir markaðs- og samskiptasvið, 

framkvæmda- og tæknisvið og rektorsskrifstofu í krafti þekkingar sinnar og deildarstjóri veitir aðstoð 

vegna tölvumála í miðlægri stjórnsýslu við úrlausn smærri mála, vegna sérþekkingar á tölvumálum, en 

það er aðstoð sem Reiknistofnun myndi annars sjá um skv. beiðni. 

Skv. lýsingu á heimasíðu skjalasafnsins er safninu heimilt að taka til varðveislu einkaskjalasöfn kennara, 

sérfræðinga og annarra sem gætu haft gildi fyrir fræðilegar rannsóknir. Nú fara þessi gögn beint til 

Þjóðskjalasafns. Einnig er heimilt að safnið vinni með minjanefnd Háskólans að vörslu tækja og minja 

sem tengjast sögu háskólans, en nefndin hefur ekki verið starfandi um nokkurt skeið. 

2.5 Samráðsvettvangur 

Utan háskólaráðs eru starfandi þing, ráð og nefndir innan skólans. Samkvæmt háskólalögum er 

skólanum skylt að halda háskólafund (Háskóli Íslands notar hugtakið „háskólaþing“). Skv. 9. gr. þeirra 

er háskólafundur samráðsvettvangur háskólasamfélagsins þar sem fram á að fara umræða um þróun 

og eflingu háskólans. Háskólafundur mótar og setur fram sameiginlega vísinda- og menntastefnu að 

frumkvæði rektors. Háskólaráð getur leitað umsagnar háskólafundar, svo sem um fagleg málefni og 

akademíska stefnumörkun. Í lögunum er kveðið á um hverjir skuli sitja háskólafund. Það eru rektor, 

forsetar skóla (fræðasviða) og formenn deilda (deildarforsetar). Í reglum skólans kemur fram ítarlegri 

lýsing á hverjir sitja háskólaþing og hvernig skuli tilnefna eða kjósa á þingið. Fyrir utan áðurnefnda aðila 

sitja fulltrúar sem kjörnir eru af fræðasviðunum, af samtökum háskólakennara, af starfsmönnum við 

stjórnsýslu, stofnunum skólans og samtökum nemenda, auk fulltrúa án atkvæðisréttar, þar á meðal 

fulltrúar úr háskólaráði, formenn starfsnefnda háskólaráðs og starfsfólk sameiginlegrar stjórnsýslu og 

stjórnsýslu fræðasviða. Fjöldi fundarmanna er að jafnaði um eitt hundrað. Háskólaþing kemur saman 

að jafnaði tvisvar sinnum á ári, vor og haust.  

Í reglunum kemur fram að háskólaþing sé ályktunarbært um þau málefni sem þingið telur vera 

hagsmunamál háskólans. Sérstakar reglur gilda um skipan og fundarsköp háskólaþings (nr. 984/2008). 

Þar kemur einnig fram að á háskólaþingi skuli taka þessi mál til meðferðar og afgreiðslu eftir því sem 

við á hverju sinni (4. mgr. 9. gr.):  

1. Rektor ræðir stefnu háskólans og árangur í starfi hans. 

2. Tillögur að ályktunum háskólaþings um einstök málefni sem fyrir liggja.  

http://www.hi.is/adalvefur/skrar_yfir_skjalasofn
http://www.hi.is/adalvefur/minjanefnd_haskolans
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3. Umsagnir um reglur sem háskólaráð setur og skylt er að bera undir háskólaþing, samkvæmt 

ákvæðum laga um opinbera háskóla.  

4. Önnur mál sem löglega eru upp borin, samkvæmt reglum um skipan og fundarsköp 

háskólaþings. 

Samkvæmt reglum skólans (7. gr.) starfa á vegum háskólaráðs og rektors fjármálanefnd, gæðanefnd, 

jafnréttisnefnd, kennslumálanefnd, samráðsnefnd háskólaráðs um kjaramál og vísindanefnd. Skv. 

reglunum eru nefndirnar ráðgefandi hver á sínu sviði en fara hvorki með framkvæmda- né 

ákvörðunarvald, nema sérstaklega sé kveðið á um það í erindisbréfi. 

 Í fjármálanefnd sitja forsetar hinna fimm fræðasviða í krafti embættis síns, auk 

framkvæmdastjóra fjármála og reksturs, sem er formaður og er hann tilnefndur af rektor.  

Verkefnisstjóri á framkvæmda- og tæknisviði starfar með nefndinni, auk fjármálastjóra og  

verkefnisstjóra á framkvæmda- og tæknisviði. Skv. erindisbréfi skal nefndin hafa umsjón með 

fjármálum Háskóla Íslands og stuðla að hagkvæmni í rekstri skólans. Formlega er hún 

ráðgefandi fyrir rektor. 

 Í gæðanefnd sitja akademískir starfsmenn sem tilnefndir eru af hverju fræðasviðanna, auk eins 

fulltrúa stúdenta. Formaður er tilnefndur af rektor. Gæðastjóri háskólans starfar með 

nefndinni. Hlutverk nefndarinnar skv. erindisbréfi er að tryggja og efla gæði náms og kennslu, 

rannsókna og stjórnunar við skólann. Í því felst m.a. að styrkja formlegt gæðakerfi og 

gæðamenningu innan hans. Nefndin er ráðgefandi en einnig stefnumarkandi í sínum 

málaflokki.  

 Í jafnréttisnefnd sitja formenn jafnréttisnefnda hinna fimm fræðasviða, nú fjórir akademískir 

starfsmenn og einn úr stjórnsýslu. Þeir eru skipaðir í krafti embættis síns. Auk þess er einn 

fulltrúi stúdenta. Rektor skipar formann. Skv. erindisbréfi er jafnréttisnefnd ætlað að vera 

háskólaráði til ráðgjafar um jafnréttismál. Með nefndinni starfar jafnréttisfulltrúi skólans og 

deildarstjóri á kennslusviði.  

 Í kennslumálanefnd sitja fimm formenn kennslunefnda fræðasviða, sem eru allir akademískir 

starfsmenn, auk eins fulltrúa stúdenta. Formaður er skipaður af rektor. Sviðsstjóri 

kennslusviðs, prófstjóri og deildarstjóri við Kennslumiðstöð starfa með nefndinni. Skv. 

erindisbréfi vinnur nefndin að þeim markmiðum skólans er lúta að námi og kennslu, m.a. þróun 

kennsluhátta. Nefndin er ráðgefandi. Hún hefur einnig umsjón með Kennslumálasjóði og 

annast úthlutanir úr honum. 

 Í vísindanefnd starfa formenn vísindanefnda fræðasviðanna fimm, sem eru allir akademískir 

starfsmenn, auk fulltrúa nemenda. Formaður er sérstaklega skipaður af rektor. Sviðsstjóri 

vísinda- og nýsköpunarsviðs og tveir til þrír verkefnisstjórar á vísinda- og nýsköpunarsviði starfa 

fyrir nefndina. Nefndinni er ætlað að efla rannsóknastarfsemi við skólann og standa fyrir 

umræðu um eðli og virkni rannsókna. Nefndin er jafnframt stjórn Rannsóknasjóðs Háskóla 

Íslands. Nefndinni er því bæði ætlað að vera ráðgefandi og annast úthlutun styrkja. 

Síðarnefnda verkefnið er umfangsmesta verkefni nefndarinnar.  

 Formaður samráðsnefndar um kjaramál er tilnefndur úr röðum fastráðinna kennara, sem nú 

er jafnframt framkvæmdastjóri fjármála og reksturs. Auk hans starfa sviðsstjóri 

starfsmannasviðs og fjármálastjóri í samráðsnefndinni í krafti embætta sinna. Með nefndinni 

starfar verkefnisstjóri á framkvæmda- og tæknisviði. Hlutverk nefndarinnar skv. erindisbréfi er 

að tryggja samstarf og samráð við stéttarfélög og samtök starfsmanna háskólans um kjara- og 

réttindamál starfsmanna. Nefndin gegnir auk þess hlutverki samstarfsnefndar skv. 11. kafla 

kjarasamninga fjármálaráðherra og stéttarfélaga ríkisstarfsmanna. Nefndin starfar í umboði 

háskólaráðs, sem ákvarðar stefnu skólans í launamálum starfsmanna.  
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Ítarlegri lýsingu á störfum þessara nefnda má finna í töflu í viðauka. Auk þessara nefnda starfa fyrir 

háskólann í heild heiðursdoktorsnefnd, hugverkanefnd Háskóla Íslands og Landspítala, kærunefnd í 

málefnum nemenda, siðanefnd, ráð um málefni fatlaðs fólks, sjálfbærni- og umhverfisnefnd, 

skipulagsnefnd, öryggisnefnd og vísindasiðanefnd. Þá eru tímabundnir starfshópar um tiltekin verkefni 

starfandi á hverjum tíma.   

3 Skipulag yfirstjórnar háskóla í nágrannalöndunum 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir skipulagi æðstu stjórnsýslu hjá sjö norrænum og tveimur bandarískum 

háskólum með samantekt á helstu skipulags-, stjórnunar- og samhæfingarþáttum í starfsemi þeirra. 

Ítarlegri lýsingu er að finna í viðauka. Skólarnir eru Kaupmannahafnarháskóli og Árósaháskóli í 

Danmörku, Háskólinn í Helsinki í Finnlandi, Oslóarháskóli og Háskólinn í Bergen í Noregi og háskólarnir 

í Lundi og Uppsölum í Svíþjóð. Bandarísku háskólarnir eru Stanford-háskóli og Berkeley-háskóli. Í lok 

kaflans er að finna töflu með samanburði á háskólunum. 

Ástæður þess að háskólum á öðrum Norðurlöndum er gefinn sérstakur gaumur er sú að starfsumhverfi 

þeirra er líkast því sem einkennir Háskóla Íslands. Má nefna sambærileg lög um háskóla, flestir skólarnir 

eru opinberir og fá langstærstan hluta af tekjum sínum frá hinu opinbera, skólagjöld eru að jafnaði ekki 

til staðar og þar af leiðandi aðgengi að háskólanámi án tillits til efnahags. Þessu til viðbótar hafa 

skólarnir átt samstarf um nemendaskipti í áratugi.  

Til mótvægis við þessa norrænu háskóla sem fella má undir hið svokallaða norræna háskólalíkan er 

tveimur bandarískum háskólum lýst en skipulag þeirra er einkennandi fyrir skipulag háskóla í 

Bandaríkjunum sem er talsvert frábrugðið háskólum á Norðurlöndum. 

Við val á háskólum var sérstaklega tekið mið af frammistöðu þeirra í matskerfi Times Higher Education 

World University Ranking (THE). Allir norrænu háskólarnir eru meðal þeirra 15 háskóla á Norðurlöndum 

sem efst eru skrifaðir í matskerfinu, og þeir bandarísku sem valdir voru til samanburðar eru á lista yfir 

þá 15 efstu á alþjóðavísu. 

Gagnasöfnun fólst í:  

 að skoða gildandi háskólalög í viðkomandi landi,  

 að skoða reglur eða reglugerð um viðkomandi háskóla, 

 að skoða skipurit viðkomandi skóla á vefsíðu hans,  

 að skoða lýsingu á stjórnskipulagi og hlutverkum lykilaðila á vefsíðu viðkomandi skóla,  

 að afla viðbótargagna frá skólunum sjálfum. Erindi var sent til stjórnenda 10 háskóla á 

Norðurlöndum og beðið um nánari upplýsingar en fram koma í lýsingu á vefsíðu, sérstaklega er 

varðar hlutverk lykilstjórnenda. Upplýsingar bárust frá sex háskólum. 

Við greiningu á upplýsingum var lögð áhersla á að skoða æðstu stjórn skólanna og störf stjórnar 

skólans/háskólaráðs, rektors og staðgengils hans, aðstoðarrektora, framkvæmdastjóra stjórnsýslu, auk 

lykilnefnda skólanna. Einnig voru starfseiningar miðlægrar stjórnsýslu skoðaðar með sérstakri áherslu 

á verkefni rektorsskrifstofu.  

Framsetning á upplýsingum um skipulag háskóla í viðauka er ekki að öllu leyti samræmd, þar sem 

upplýsingarnar sem bárust voru misnákvæmar, en ákveðið var að taka upplýsingagildi fram yfir 

samræmingu á framsetningu efnis í þeirri von að upplýsingarnar gagnist til aukins skilnings á 

viðfangsefninu.  
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3.1 Stjórnir háskóla 

Æðsta vald í málefnum háskóla á Norðurlöndum er í höndum stjórna skólanna. Stjórn er samsett af 

kjörnum fulltrúum akademískra starfsmanna, annarra starfsmanna og stúdenta sem samfélag 

viðkomandi hópa kýs og fólki utan skólans. Stjórnir norrænu skólanna sem voru skoðaðir eru ellefu til 

fimmtán manna.  

Samkvæmt dönskum og sænskum lögum er meirihluti stjórnar skipaður utanaðkomandi aðilum. Í 

Noregi eru utanaðkomandi aðilar í minnihluta í stjórn, eða fjórir af ellefu manna stjórn, og við 

Helsinkiháskóla eru þeir sex af þrettán manna stjórn.  

Utanaðkomandi aðilar í stjórn eru valdir með ýmsum hætti: af öðrum í stjórn (Bergen), af 

menntamálaráðherra eftir tilnefningu fráfarandi stjórnar (Osló), skv. tilnefningu valnefndar (Árósar, 

Kaupmannahöfn), skv. tilnefningu háskólaþinga (Helsinki) eða skv. tilnefningu ríkisstjórnar (Lundur, 

Uppsalir). 

Mismunandi háttur er hafður á hvort rektorar eiga sæti í stjórn háskólanna. Skv. norskum lögum um 

háskóla er rektor formaður stjórnar ef hann er kjörinn. Ef rektor er hins vegar ráðinn á hann ekki sæti 

í stjórn og annar akademískur starfsmaður er kjörinn í stjórn í hans stað. Einn af meðlimum stjórnar 

utan skólans er þá formaður stjórnar. Í Svíþjóð eiga rektorar sæti í stjórn en þeir eru ekki formenn.  

Í Danmörku og Finnlandi eiga rektorar ekki sæti í stjórn.  

Hlutverk stjórnar háskóla er að öllu jöfnu að taka ákvarðanir um ráðningu rektors (ef hann er ekki 

kjörinn) og æðstu stjórnenda, s.s. prorektors (nema í Noregi í þeim tilvikum sem hann er kjörinn) 

og/eða framkvæmdastjóra stjórnsýslu, ýmist beint eða skv. tilnefningu rektors. Einnig ákveður stjórn 

m.a. stjórnskipulag, starfsemi og framtíðarþróun innan þess ramma sem lög ákvarða. 

Ef rektor á ekki sæti í stjórn tekur hann að öllu jöfnu þátt í fundum stjórnar, ásamt 

prorektor/aðstoðarrektor og framkvæmdastjóra stjórnsýslu.  

Í stjórn Stanford-háskóla (board of trustees) sitja 38 manns sem kosnir eru til fimm ára, allt fyrrverandi 

nemendur skólans. Rektor situr í stjórn (ex officio) með atkvæðisrétt.  

Berkeley-háskóli er 26 manna stjórn (board of regents) sem hefur yfirumsjón með stefnumálum 

skólans og fjármálum. Hún er skipuð sjö embættismönnum fylkisins (ex officio), þ. á m. fylkisstjóra, og 

18 aðilum sem tilnefndir eru af fylkisstjóra, auk eins fulltrúa nemenda. Stjórnin kýs rektor (university 

president) og aðra lykilembættismenn. Stjórn skólans felur háskólaráði (academic senate), þar sem 

sitja fulltrúar akademískra starfsmanna, umboð sitt til að taka ákvarðanir um akademísk stefnumál.  

3.2 Stjórnunarteymi háskóla á Norðurlöndum 

Á Norðurlöndum er dagleg stjórnun háskóla á höndum rektors í samstarfi við stjórnunarteymi hans, 

sem er skipað prorektor (einum eða fleiri) og/eða aðstoðarrektor (einum eða fleiri) og 

framkvæmdastjóra stjórnsýslu, sem er yfirmaður sameiginlegrar stjórnsýslu skólans. Stjórnunarteymið 

hefur umsjón með daglegum rekstri skólans og leiðir framkvæmd stefnu og markmiða skólans.  

Við Árósaháskóla eru fjórir forseta fræðasviða hluti af stjórnunarteymi rektors. Hið sama á við um átta 

deildarforseta Lundarháskóla og yfirmann bókasafns skólans.  

Framkvæmdastjóri stjórnsýslu (university director) er ýmist næsti undirmaður rektors (einskipt 

stjórnun) eða skipaður samhliða rektor með meginábyrgð á stjórnsýslu skólans og rektor ber þá ábyrgð 

á faglegri stjórnun skólans (tvískipt stjórnun). Við einskipta stjórnun er rektor bæði yfirmaður 
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akademíunnar og sameiginlegrar stjórnsýslu. Það á t.d. við um Háskóla Íslands og í Noregi í þeim 

tilvikum sem rektor er ráðinn en ekki kjörinn.  

Bæði þessi stjórnunarlíkön eru til staðar á Norðurlöndum og virðist það óháð því hvort rektor er kosinn 

eða ráðinn.  

Í norskum lögum er áskilið að ráða skuli framkvæmdastjóra stjórnsýslu sem ber ábyrgð á sameiginlegri 

stjórnsýslu skólans, þar á meðal fjármálum skólans, í þeim tilvikum þegar rektor er kosinn. Ef rektor er 

hins vegar ráðinn ber hann einn bæði faglega og stjórnunarlega ábyrgð á skólanum (einskipt stjórnun).  

3.3 Rektor 

Á hinum Norðurlöndunum er meginreglan sú, fyrir utan Noreg, að rektor er ráðinn eða tilnefndur af 

stjórn. Það á við um þá háskóla í Danmörku, Svíþjóð og Finnlandi sem voru skoðaðir. Stjórn skólans 

ræður ýmist rektor, t.d. eftir auglýsingu (Danmörk), eða tilnefnir rektor við ríkisstjórn sem staðfestir 

ráðningu hans (Svíþjóð). Í einhverjum tilvikum kemur valnefnd að vali á rektor. 

Samkvæmt norskum lögum geta háskólar valið á milli þess að kjósa rektor eða ráða/tilnefna hann.  

Háskólarnir í Osló og Bergen kjósa rektor og prorektor, sem staðgengil rektors, í samhliða kosningum. 

Af átta háskólum í Noregi hafa fimm þeirra kosið rektor en þrír hafa ráðið hann.7 Ef rektor er kjörinn á 

hann sæti í stjórn skólans sem formaður. Ef hann er hins vegar ráðinn er annar akademískur 

starfsmaður kjörinn í stjórn skólans í hans stað og einn fulltrúi utanaðkomandi aðila í stjórn er formaður 

stjórnar, eins og kemur fram hér að ofan.  

Rektor ber ábyrgð á daglegri stjórnun háskóla innan þess ramma sem lög um háskóla setja og stjórn 

skólans ákveður. Aðrir í stjórnendateymi starfa í umboði rektors. 

3.4 Prorektor/Aðstoðarrektor 

Í öllum norrænu háskólunum sem skoðaðir voru störfuðu prorektorar og/eða aðstoðarrektorar, frá 

einum til fjögurra í hverjum háskóla. Einn þeirra er staðgengill rektors. Það á þó ekki við um 

Kaupmannahafnarháskóla þar sem staðgengill er valinn úr hópi akademískra stjórnenda.  

Prorektorar og aðstoðarrektorar eru ekki með mannaforráð, nema þeir séu jafnframt sviðsforsetar 

(Uppsalir).  

Stjórn tilnefnir prorektor ýmist beint eða skv. tilnefningu rektors (nema í Noregi í þeim tilvikum sem 

hann er kjörinn). Við Kaupmannahafnarháskóla er prorektor ráðinn af stjórn skv. tilnefningu rektors og 

skv. ráðleggingum sérstakrar valnefndar sem er skipuð fulltrúum starfsmanna og stúdenta.  

Auk þess að vera rektor til aðstoðar við daglega stjórnun eru prorektorar/aðstoðarrektorar leiðandi 

fyrir akademískt stefnumótandi starf skólanna, m.a. gegna formennsku í vísinda- (og nýsköpunar-) 

nefnd og/eða kennslumálanefnd skólanna. Það á þó ekki við um aðstoðarrektora háskólans í 

Uppsölum, sem eru forsetar fræðasviða. Við Árósaháskóla leiðir rektor vísinda- og nýsköpunarnefnd 

skólans. Hjá einstaka háskólum ber prorektor/aðstoðarrektor ábyrgð á alþjóðamálum og/eða 

þverfræðilegum málefnum. Prorektorar leiða eða eiga sæti í nefndum og ráðum á vegum rektors eða 

stjórnar og sjá um tiltekna málaflokka.  

Í framangreindum tveimur stefnumótandi akademískum nefndum skólanna, vísindanefnd og 

kennslumálanefnd, eru skrifstofur vísinda (og nýsköpunar) og skrifstofur kennslumála þeim til 

                                                           
7 Upplýsingar frá 2013. Styringsstruktur og -principper. Orienteringssak. 5. August 2014. Universitetet i Oslo- 

Universitetedirektören. 
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aðstoðar, undirbúa mál og hrinda ákvörðunum þeirra í framkvæmd. Iðulega er sviðsstjóri viðkomandi 

starfseiningar ritari nefndarinnar.  

3.5 Framkvæmdastjóri stjórnsýslu  

Framkvæmdastjórar stjórnsýslu starfa í öllum sjö norrænu háskólunum sem voru skoðaðir. Varðandi 

stöðu framkvæmdastjóra í stjórnkerfi háskólanna er vísað í umfjöllun hér framar um stjórnunarteymi 

háskóla og varðandi ráðningu framkvæmdastjóra er vísað í umfjöllun um stjórn háskóla.  

Framkvæmdastjóri stjórnsýslu er yfirmaður þeirra stjórnsýslueininga skólans sem þjóna öllum 

skólanum og er stjórn, stjórnendateymi, fræðasviðum, deildum og rannsóknastofnunum og 

rannsóknamiðstöðvum til aðstoðar. Dæmigerðar stjórnsýslueiningar háskóla eru skrifstofur 

starfsmannamála, fjármála, upplýsingatæknimála, bygginga og reksturs, kennslumála, vísinda- og 

nýsköpunar og markaðs- og samskipta.  

Fyrir utan háskólann í Bergen, fellur rektorsskrifstofa undir stjórnsýslueiningar sem starfa innan 

miðlægrar stjórnsýslu og starfar sem sérstök eining sem styður við starf rektors og aðstoðarrektora.  

Framkvæmdastjóri stjórnsýslu er ritari stjórnar háskólanna í Bergen og Osló og við háskólann í Helsinki 

er hann titlaður framkvæmdastjóri stjórnar háskólans.  

Í nokkrum af norrænu háskólunum starfar sérstakur aðstoðarframkvæmdastjóri stjórnsýslu. 

3.6 Rektorsskrifstofa 

Almennt hlutverk skrifstofu rektors í flestum skólanna er að styðja við starf rektors, 

prorektora/aðstoðarrektora og framkvæmdastjóra stjórnsýslu háskólans og veita þeim pólitíska, 

strategíska og lögfræðilega ráðgjöf. Skrifstofan veitir stjórn skólans þjónustu, undirbýr og miðlar 

ákvörðunum hennar og vísar þeim til framkvæmda. Upplýsingar um starfsemi rektorsskrifstofa 

takmarkast við fyrirliggjandi gögn.  

Árósaháskóli: Rektorsskrifstofu (universitetsledelsens stab) er skipt í þrjár einingar: skrifstofu og 

lögfræði; greiningu og stefnumótun; og samskipti og fjölmiðla. Sviðsstjóri (stabchef) stýrir starfi 

skrifstofunnar. Þar starfa 45 manns, þar af átta stúdentar. 

Kaupmannahafnarháskóli: Við skrifstofu rektors (rektoratet) starfa 24 manns.  

Háskólinn í Helsinki: Rektorsskrifstofu er skipt í sömu starfseiningar og miðlægri stjórnsýslu en 

háskólaþjónustan sinnir allri þjónustu. Rektorsskrifstofa sinnir þó þjónustu sem tengist samskiptum, 

almannatengslum og miðlægu skjalasafni. Ekki liggja fyrir upplýsingar um fjölda starfsmanna á vefsíðu 

skólans. 

Háskólinn í Bergen: Á rektorsskrifstofu starfa rektor, prorektor og þrír aðstoðarrektorar, auk tveggja 

til þriggja ráðgjafa. 

Háskólinn í Osló: Stoðeining fyrir yfirstjórn skólans (enhet for lederstötte) ber ábyrgð á stefnumótun 

skólans og samhæfingu á stjórnun og starfsemi skólans. Hún er tengiliður milli æðstu stjórnenda, 

stjórnsýslueininga og fræðasviðanna. Starfseminni er skipt í átta undireiningar: stjórnun starfsemi og 

fjármála; samskipti; alþjóðasamskipti; starfsemisþróun; eignarhald á tölvukerfum; rannsóknir og 

menntun; samhæfingu viðburða; og samhæfingu á stefnumótandi verkefnum/ferlum. Innan 

stoðeiningar fyrir yfirstjórn skólans starfa 26 manns.  

Háskólinn í Lundi: Starfsfólk stjórnarteymis skólans (universitetsledningens stab) er alls 42 talsins og 

skiptist starfsemin í fjórar einingar. Universitetets kansli veitir stjórnunarteymi skólans og stjórn 
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skólans stjórnunarlegan stuðning og þar starfa 9 starfsmenn. Aðrar starfseiningar eru: áætlanagerð; 

þróun; og sérstakar aðgerðir, en þar starfa m.a. prófessorar, verkefnisstjórar og rannsóknafólk.  

Uppsalaháskóli: Skrifstofa rektors (ledningskansliet) hefur 14 starfsmenn og tilheyrir hún 

áætlunarsviði, sem er ein af 13 starfseiningum stjórnsýslu skólans. Rektorsskrifstofan er ein þriggja 

eininga áætlunarsviðs. Hinar eru deild gæðastjórnunar og akademískrar kennslu og náms, þar sem 30 

manns starfa, og deild stjórnunarþróunar, þar sem 5 starfsmenn starfa.  



Yfirlit yfir háskóla – Samanburður 

  

Háskólinn  
í Osló 

Háskólinn í 
Bergen 

Helsinki- 
háskóli 

Árósaháskóli Kaupmanna-
hafnarháskóli 

Háskólinn í 
Lundi 

Háskólinn í 
Uppsölum 

Berkeley- 
háskóli (UC) 

Stanford- 
háskóli 

Fjöldi nemenda 27.000 15.000 35.000 44.000 40.000 42.000 45.000 37.000 16.000 

Fjöldi starfsmanna 6.000 3.600 8.000 11.600 9.000 7.500 7.000 2200 1) 11.500 

THE ranking 135 (2015) 223 (2014) 104 (2014) 153(2014) 82 (2015) 119 (2014) 81 (2015) 13 (2015) 3 (2015) 

Fjöldi í stjórn (innan/utan skóla) 11 (7/4) 11 (7/4) 13 (7/6) 11 (5/6) 11 (5/6)  15 (7/8) 15 (7/8)   38 

Tvískipt/einskipt stjórnun 2) Tvískipt Tvískipt Tvískipt 3) Einskipt Einskipt Einskipt Tvískipt Einskipt Einskipt 

Rektor           
Kjörinn/ráðinn Kjörinn Kjörinn Ráðinn  Ráðinn Ráðinn Ráðinn  Ráðinn Ráðinn Ráðinn 

Situr í stjórn Já, formaður Já, formaður Nei Nei Nei Já Já Vantar uppl.  Já 

Aðstoðarrektor           
Kjörinn/Ráðinn Kjörinn/ ráðinn 

4) 
Kjörinn/ ráðinn 

5) 
Valinn Ráðinn Ráðinn Ráðinn  Vantar uppl. Ráðinn Ráðinn 

Staðgengill rektors Já Já Já Já Nei Já Já Já Já 

Fjöldi alls 2 4 3 1 2 3 4 7 5 

Mannaforráð Nei Nei Nei Nei Nei (Nei) (Nei) Já Já 

Í stjórnunarteymi rektors Já Já Já Já Já Já Já Já Já 

Er jafnframt forseti fræðasviðs Nei Nei Nei Nei Nei Nei Já, 3 af 4 Nei Nei 

Framkvæmdastjóri (university 
director)          

Ber ekki það 
starfsheiti 

Mannaforráð stjórnsýslu Já Já Já Já  Já Já Já Já Já 

Í stjórnunarteymi rektors Já Já Já Já Já Já Já   

Í háskólaráði Ritari Ritari Frkv.stjóri         Nei Nei 

Aðrir í stjórnunarteymi (rektors)     Stjórnendur 
starfseininga 

skóla 

Fjórir sviðs- 
forsetar 

  Átta deildar- 
forsetar, auk 

yfirmanns 
bókasafns 

  Sjá texta Sjá texta 

Aðstoðarrektor (prorektor, vicerektor, provost) 

1) Eingöngu akademískir starfsmenn.        
2) Tvískipt stjórnun felur í sér að æðstu yfirmenn skólans eru rektor, sem ber ábyrgð á faglegum málefnum, og framkvæmdastjóri stjórnsýslu, sem ber ábyrgð á miðlægri stjórnsýslu skólans, þar á meðal fjármálum.   
Einskipt stjórnun felur í sér að rektor hefur faglega og stjórnunarlega ábyrgð á starfsemi skólans og framkvæmdastjóri stjórnsýslu skólans er undirmaður hans.  

3) Til viðbótar starfar kanslari við skólann. Hann er kjörinn en situr ekki í stjórn skólans.  4) Prorektor er kjörinn en aðstoðarrektor er ráðinn. 5) Prorektor er kjörinn en aðstoðarrektorarnir þrír eru ráðnir. 



 

4 Ábendingar og tillögur 

Greining sú á stjórnskipulagi æðstu stjórnar Háskóla Íslands, með samanburði við fyrirkomulag háskóla 

á hinum Norðurlöndunum og í Bandaríkjunum sem lýst er hér að framan, skapar forsendur fyrir því að 

meta hvernig þróa megi þessa starfsemi skólans í framtíðinni. Í samræmi við afmörkun skýrslunnar er 

hér fjallað um hvernig megi efla skrifstofu rektors þannig að hún styðji sem best við starf rektors og 

auki á frumkvæði og samhæfingu yfirstjórnar skólans. Hér koma ekki fram ábendingar um háskólaráð, 

háskólaþing eða fastanefndir háskólaráðs þó svo að efni í þessari skýrslu muni nýtast í þeim tilgangi á 

síðari stigum.  

Ábendingar og tillögur byggjast á þeirri grunnforsendu að áfram sé í skipulagi skilið milli stjórnunar 

kennslu og rannsókna annars vegar og fjármála og rekstrar hins vegar. Einnig sé skilið á milli vinnu við 

mótun akademískra stefnumála, sem sé í höndum fulltrúa háskólasamfélagsins, en umsjón með 

framkvæmd þeirra sé í höndum stjórnsýslu skólans. 

4.1 Ráðning aðstoðarrektors 

Það fyrirkomulag sem tekið var upp í febrúar 2009 líkist því sem tíðkast í háskólum víða um heim og 

felst í því að skipta forystu þeirri sem heyrir undir rektor í tvo hluta, annars vegar í embætti 

aðstoðarrektors og staðgengils og hins vegar í starf framkvæmdastjóra háskóla. Fjallað hefur verið um 

þessa tvískiptingu, sem byggist á langri hefð, í samantektinni hér að framan um stjórnskipan háskóla 

og í kaflanum um alþjóðlegan samanburð á æðstu stjórn þeirra. Hlutverk og staða aðstoðarrektora í 

skipuriti háskóla er þó mismunandi eftir því hvort horft er til Norðurlanda eða vestur um haf. 

Meginmunurinn felst í því að í síðarnefnda tilvikinu er algengt að aðstoðarrektor kennslu og vísinda (e. 

provost), sé með mannaforráð og umfangsmikla ábyrgð og völd á sviði akademískra málefna. 

Forskeytið „aðstoðar-“ lýsir því ekki vel þessu embætti. Starfsheitið aðstoðarrektor er meira lýsandi 

fyrir þá sem það bera á Norðurlöndum. Þar eru aðstoðarrektorar hluti af stuðningsteymi og ráðgjöfum 

rektors sem ekki hafa mannaforráð þegar ekki reynir á staðgengilshlutverkið. 

Ekki verður séð á gögnum hvort og þá hver sé fyrirmynd að því fyrirkomulagi sem innleitt var hjá 

Háskóla Íslands árið 2009. Formlega hafa þessir tveir embættismenn, aðstoðarrektor vísinda og 

kennslu og framkvæmdastjóri háskólans, hvor um sig orðið yfirmenn þeirra stjórnunareininga sem falla 

undir viðkomandi svið. Að þessu leyti hefur þetta fyrirkomulag fremur líkst hinu bandaríska en því 

norræna. Skýra fyrirmynd að því skipulagi er ekki að finna í samanburðarháskólunum á hinum 

Norðurlöndunum.  

Ekki hefur verið ráðið í embætti aðstoðarrektors eftir að þáverandi aðstoðarrektor var kjörinn rektor 

skólans og tók við embætti 1. júlí 2015. Háskóli Íslands hefur sérstöðu miðað við samanburðarskólana 

hvað þetta varðar. Háskólar af sambærilegri stærð á Norðurlöndum eru með tvo til fjóra 

aðstoðarrektora. Megintilgangur þessara embætta er að létta undir með rektor í þeim viðamiklu 

störfum sem hann þarf að sinna og jafnframt að skapa getu til að sinna betur forgangsverkefnum og 

frumkvæðismálum en ella væri hægt.  

Með hliðsjón af ofangreindu eru veigamikil rök fyrir því að ráðnir verði tveir aðstoðarrektorar, annar 

aðstoðarrektor vísinda- og nýsköpunar og hinn aðstoðarrektor kennslumála. Báðir séu akademískir 

starfsmenn sem sinni þessum verkefnum í hlutastarfi og gegni rannsóknarskyldu sinni meðfram.   

Aðstoðarrektor(ar) beri ábyrgð á að fylgja eftir stefnu skólans og undirbúningi stefnumarkandi 

ákvarðana í akademískum málefnum. Það sé háð vilja rektors á hverjum tíma hvaða verkefni 
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aðstoðarrektor(um) eru falin. Þannig getur rektor ákveðið að aðstoðarrektor komi fram fyrir hönd sína 

á opinberum vettvangi. Starfstími þeirra yrði skipunartími núverandi rektors. Aðstoðarrektor yrði 

staðgengill rektors. Af þessu tilefni þarf að setja reglur um framsal ákvörðunarvalds skv. 50. gr. 

starfsmannalaga.  

Í samræmi við hin mismunandi hlutverk aðstoðarrektora, eftir því hvort horft er til háskóla í 

Vesturheimi eða Evrópu, koma tveir valkostir til greina, aðstoðarrektor skv. norræna líkaninu (1) eða 

skv. því bandaríska (2).  

1. Aðstoðarrektor starfi á skrifstofu rektors og sinni sambærilegum störfum og aðstoðarrektor í 

norrænum háskólum. Hann verði í stjórnunarteymi rektors en fari ekki með mannaforráð.  

Aðstoðarrektor verði formaður vísinda- og kennslumálanefnda, sem hafi fyrst og fremst 

stefnumótandi hlutverk. Ef aðstoðarrektorar yrðu tveir, væru þeir formenn hvor fyrir sinni 

nefndinni. Aðrir í nefndinni verði fulltrúar fræðasviða, skipaðir vegna þekkingar og reynslu á 

vísindum og kennslumálum á viðkomandi fræðasviðum (t.d. formenn vísindanefnda og 

kennslunefnda fræðasviða). Ritari nefnda verði sviðsstjóri vísinda- og nýsköpunarsviðs annars 

vegar og sviðsstjóri kennslusviðs hins vegar. Þessi svið eru þá viðkomandi nefndum til aðstoðar, 

undirbúa mál og hrinda þeim í framkvæmd. 

Þessi tillaga kallar á breytingar á starfi nefndanna. Núverandi nefndir eru skv. skipunarbréfi 

ráðgefandi fyrir háskólaráð, auk þess að vera stjórnir sjóða. Bent hefur verið á að síðarnefnda 

hlutverkið sé veigamikill hluti af starfi nefndanna. Til greina kemur að háskólaráð leggi niður 

vísindanefnd og kennslunefnd í núverandi formi og skipi í þess stað nýjar nefndir með breyttu 

hlutverki. Jafnframt verði settar á laggirnar sérstakar stjórnir Rannsóknasjóðs Háskóla Íslands 

og Kennslumálasjóðs Háskóla Íslands sem hafi með höndum úthlutanir úr sjóðunum. Benda má 

á að í sjálfsmatsskýrslu Háskóla Íslands frá 20148 og í niðurstöðum ytri matsskýrslu frá 20159 

kemur fram sú ábending að endurskoða þurfi hlutverk kennslumálanefndar og verkaskiptingu 

milli hennar og gæðanefndar. 

Með breyttri skipan yrði hlutverk nefndanna fyrst og fremst að móta áherslur í rannsóknum og 

kennslu. Þar sem ritari hvorrar nefndar væri jafnframt sviðsstjóri viðkomandi 

stjórnunareiningar skapaðist nauðsynleg tenging við framkvæmd þessara stefnumála.  

2. Aðstoðarrektor yrði yfirmaður kennslu og vísinda með svipuðum hætti og tíðkast víða í 

Bandaríkjunum. Þótt hann yrði hluti af stjórnunarteymi rektors starfaði hann á sérstakri 

skrifstofu aðstoðarrektors þar sem stjórnsýsla umræddra málaflokka er staðsett. Hann yrði 

jafnframt staðgengill rektors og í fullu starfi. Að forminu til var þessi tilhögun við lýði í tíð 

fyrrverandi aðstoðarrektors Háskóla Íslands. 

Nánari útfærsla á tillögum um starf aðstoðarrektors er að finna í minnisblaði í viðauka.  

4.2 Staða framkvæmdastjóra stjórnsýslu 

Árið 2009 var sett á laggirnar starf framkvæmdastjóra fjármála og reksturs. Skv. núverandi skipulagi er 

hann yfirmaður sviðsstjóra fjármálasviðs, markaðs- og samskiptasviðs og starfsmannasviðs ásamt því 

                                                           
8 Reflective analysis. University of Iceland. Nóvember 2014, bls. 27.  
9 Quality Enhancement Framework for Icelandic Higher Education. Institution-Wide Review. University of Iceland. April 
2015, bls 73  http://en.rannis.is/media/gaedarad-haskola/University-of-Iceland-Institution-Wide-Review.pdf 

 



26 
 

að vera sviðsstjóri framkvæmda- og tæknisviðs. Framkvæmdastjóri stýrir jafnframt fjármálanefnd 

skólans en í henni sitja forsetar fræðasviða.  

Nauðsynlegt er að meta stöðu framkvæmdastjóra í samhengi við breytingar á starfi aðstoðarrektors. Í 

þeim tilgangi koma eftirfarandi þrír valkostir til greina:  

1. Ef fylgt væri hinu svokallaða norræna líkani yrði framkvæmdastjóri yfirmaður allrar 

sameiginlegrar stjórnsýslu skólans, þar á meðal þeirra stjórnunareininga sem hafa heyrt undir 

aðstoðarrektor frá 2009. Skrifstofa rektors yrði áfram sérstök eining sem heyrði beint undir 

rektor. Kostur þessa fyrirkomulags felst í því að öll sameiginleg stjórnsýslu færi undir einn hatt 

sem skapar forsendur fyrir vel samhæfða stjórnsýslu. Framkvæmd bæði akademískra 

stefnumála og rekstrar eru þá undir einum hatti. Helsti ókostur þessa fyrirkomulags er að með 

því færast lykileiningar vísinda og kennslu neðar í skipuriti. Þótt millistjórnandi milli rektors og 

sviðsstjóra þessara sviða hafi verið að störfum frá 2009, þ.e.a.s. aðstoðarrektor, voru 

sviðsstjórar einnig í beinum tengslum við rektor a.m.k. í stærri málum. Ef þessi leið yrði farin 

væri æskilegt að framkvæmdastjóri hefði akademískt hæfi ásamt því að hafa stjórnunar- og 

rekstrarreynslu við háskóla. Í stjórnunarteymi rektors yrði þá, auk rektors, framkvæmdastjóri 

háskólans, einn til tveir aðstoðarrektorar og skrifstofustjóri skrifstofu rektors.  

2. Ef fylgt væri bandaríska líkaninu yrði framkvæmdastjóri áfram yfir fjármálum og rekstri en 

aðstoðarrektor stjórnunarlegur yfirmaður vísinda og kennslumála, hefði með öðrum orðum 

mannaforráð innan þessara málaflokka. Stjórnunarteymi yrði það sama og í valkosti eitt. Kostur 

þessa fyrirkomulags felst í því að gera þarf litlar breytingar á ábyrgðarsviði núverandi 

framkvæmdastjóra, undir hann mundu heyra sömu stjórnunareiningarnar og nú. Staða 

aðstoðarrektors yrði hins vegar önnur en hún var 2009 til 2015. Ef þessi leið yrði farin þarf ekki 

að setja það sem skilyrði að framkvæmdastjóri hafi akademískt hæfi þó að nauðsynlegt sé að 

hann hafi reynslu af stjórnun háskólastofnana. 

3. Þriðji valkosturinn væri að framkvæmdastjórar yrðu þrír, framkvæmdastjóri fjármála og 

reksturs, framkvæmdastjóri vísinda og að lokum framkvæmdastjóri kennslu. Með þessu 

fyrirkomulagi væri tryggt að hinir akademísku málaflokkar væru skipulagslega áfram nærri 

rektor. Um leið stækkaði stjórnunarspönn rektors. Þá yrðu í stjórnunarteymi rektors, auk hans, 

þrír framkvæmdastjórar, einn til tveir aðstoðarrektorar og skrifstofustjóri rektorsskrifstofu. 

Fyrirmynd að þessu fyrirkomulagi er ekki að finna í stjórnskipulagi þeirra háskóla sem lýst var í 

kafla þrjú.  

Óháð framtíðarstöðu framkvæmdastjóra í skipuriti er æskilegt að forysta í fjármálanefnd færist frá 

framkvæmdastjóra til rektors m.a. með tilliti til fjárhagslegrar ábyrgðar rektors, en framkvæmdastjóri 

yrði ritari nefndarinnar ásamt því að vera framkvæmdastjóri fjármála. Frá því að núverandi 

stjórnskipulag tók gildi 2008 hafa forsetar fræðasviða setið í fjármálanefnd háskólaráðs ásamt nú 

framkvæmdastjóra fjármála og rekstrar, sem stýrir nefndinni. Hún hefur gegnt ráðgefandi  hlutverki 

fyrir rektor. Fjármálanefnd háskólaráðs hefur mikilvægu hlutverki að gegna við skiptingu fjármagns 

skólans til einstakra fræðasviða og verkefna. Hún leggur fram fjárlagatilllögur fyrir háskólaráð til 

endanlegrar ákvörðunar. Með hliðsjón af þessu mikilvæga hlutverki nefndarinnar er æskilegt að rektor 

leiði nefndina og verði formaður hennar.    

4.3 Skrifstofa rektors  

Beina þarf sjónum að fleiri þáttum innan skrifstofu rektors en ráðningu aðstoðarrektors í því skyni að 

skrifstofan styðji betur við starf rektors en hún gerir nú. Greining og lýsing á verkefnum 

rektorsskrifstofu kemur fram í kafla tvö og í viðauka.  
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Meginverkþáttum rektorsskrifstofu má skipta í eftirfarandi verkefni:  

1. Stjórnun rektorsskrifstofu.  

2. Stjórnunaraðstoð vegna daglegra starfa rektors. 

3. Umsjón með störfum háskólaráðs og háskólaþings. 

4. Samhæfing á starfsemi rektorsskrifstofu. 

5. Lögfræðiráðgjöf. 

6. Ráðgjafastörf og önnur verkefni.  

Lagt er til að skrifstofu rektors verði stýrt af skrifstofustjóra sem heyri beint undir rektor. Er það óháð 

stöðu aðstoðarrektors og framkvæmdastjóra sem fjallað hefur verið um hér að ofan. Áhersla verði lögð 

á að hafa stjórnunareininguna ekki fjölmenna. 

4.3.1 Stjórnun rektorsskrifstofu 

Skrifstofustjóri rektorsskrifstofu er nú yfirmaður hluta þeirra starfsmanna sem staðsettir eru á 

rektorsskrifstofu. Þrátt fyrir að uppfærðar starfslýsingar séu fyrir hendi virðist óljóst a.m.k. í sumum 

tilvikum hvort starfsmaður heyrir undir skrifstofustjóra eða beint undir rektor. Nauðsynlegt er að þetta 

verði skýrt. Lagt er til að teiknað verði skipurit rektorsskrifstofu og verkaskipting áréttuð í 

starfslýsingum. Skrifstofustjóri hafi með höndum verkstjórn og starfsmannastjórn skrifstofunnar. 

Undanþegnir boðvaldi skrifstofustjóra verði eingöngu þeir sem heyra beint undir rektors svo sem 

aðstoðarrektorar. Skrifstofustjóri hafi yfirumsjón með skipulagningu á daglegu starfi rektors, 

háskólaráðs og háskólaþings og viðburða á vegum rektors. Hann sjái um eftirfylgni mála og að málaskrá 

starfsmanna sé notuð með virkum hætti. Hann sjái einnig um að óskráðar siðareglur 

rektorsembættisins séu haldnar í heiðri.  

Núverandi skrifstofustjóri ber ábyrgð á þessum verkþáttum, auk þess að sinna öðrum umfangsmiklum 

verkefnum. Hér munar mestu að hann er einnig gæðastjóri skólans og er ritari gæðanefndar skólans. 

Hann hefur m.a. haft umsjón með ytri sem innri úttektum á starfi skólans. Miðað við starfslýsingu má 

segja að um tvö störf sé að ræða. Lagt er til að skrifstofustjóri sinni eingöngu verkstjórn fyrir skrifstofu 

rektors. Staðsetning annarra verkefna í skipuriti, svo sem gæðamála, verði skoðuð samhliða úttekt á 

sameiginlegri stjórnsýslu. Til greina kemur að gæðamál verði áfram sérstakt verkefni innan skrifstofu 

rektors en sú vinna verði þá í höndum sérstaks gæðastjóra eða ráðgjafa rektors.  

Lögð er áhersla á virkari samhæfingu á starfi innan rektorsskrifstofu, m.a. með tíðari samráðsfundum 

um verkefni skrifstofunnar á hverjum tíma en nú eru haldnir.  

Árbók Háskóla Íslands hefur ekki verið gefin út frá árinu 2010 en er þó til í handriti til ársins 2014. Lagt 

er til að útgáfan verði endurskoðuð, m.a. verði efnisupplýsingar samræmdar og tekin ákvörðun um 

hvort hún verði prentuð eða dreift á rafrænu formi. Einnig verði skoðað hvort gera eigi styttri útgáfu 

af ársskýrslu til dreifingar innan og utan skólans.  

Ábyrgð á uppfærslu á vef rektorsskrifstofu verði skýr.  

4.3.2 Stjórnunaraðstoð vegna daglegra starfa rektors  

Stjórnunaraðstoð á skrifstofu rektors felur m.a. í sér aðstoð við dagleg störf rektors, að fylgja eftir 

ákvörðunum og erindum sem til hans berast, umsjón og aðstoð vegna funda og viðburða á vegum 

rektors og þátttöku á fundum og ráðstefnum (sjá nánar í samantekt á verkefnum rektorsskrifstofu í 

kafla 2 og í viðauka).  
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Einn til tveir starfsmenn hafa séð um dagskrá rektors, haldið utan um málaskrá og fylgt eftir að erindum 

sem berast rektor sé deilt út til starfsmanna eða stjórnsýslueininga. Verkaskipting starfsmanna þarf hér 

að vera skýr og áréttuð í starfslýsingum og verkferlar skilgreindir. Áður fyrr bárust erindi með pósti sem 

voru flokkuð og skjöluð hjá skjalasafni áður en þau komu til rektors. Nú berast erindi í mun meira mæli 

með netpósti og þarf að flokka þau með sama hætti í málaskrá (Námunni). Því er mikilvægt að erindi 

til rektors sem berast honum í krafti embættis hans og afgreiðsla þeirra og samskipti vegna þeirra séu 

skráð í Námuna og haldið þar til haga. Til að einfalda skjalavörslu og gegna lagaskyldu um 

skjalaskráningu er heppilegast að slík samskipti fari í gegnum netfang rektors. Sambærilegt vinnulag er 

að komast á hjá sviðsforsetum og deildarforsetum, þ.e. erindi sem berast þeim í krafti embættis þeirra 

koma á netfang merkt embættinu.  

Starfsmönnum við stjórnunaraðstoð á rektorsskrifstofu fækkaði úr tveimur í einn sumarið 2015. Skoða 

þarf hvort fjölga þurfi starfsmönnum aftur eða færa verkefni til annarra stjórnunareininga skólans.  

4.3.3 Umsjón með störfum háskólaráðs og háskólaþings 

Skipulagning og undirbúningur funda háskólaráðs er á höndum rektors og skrifstofustjóra í samstarfi 

við sviðsstjóra kennslusviðs, sem m.a. sér um undirbúning úrskurða háskólaráðs og reglur skólans. 

Rökrétt er að verkefni sem snúa að háskólaráði og háskólaþingi séu á höndum rektorsskrifstofu. Það á 

einnig við um lögfræðileg málefni sem varða háskólaráð í samræmi við starfslýsingu lögfræðings 

rektorsskrifstofu.  

4.3.4 Samhæfing á starfsemi rektorsskrifstofu 

Til að tryggja að starfsmenn sem starfa með rektor og fyrir hann hafi nægilega yfirsýn til að gegna 

störfum sínum og skrifstofan starfi sem ein samstæð heild er mikilvægt að haldnir séu reglulegir 

samráðsfundir, annars vegar fundir stjórnunarteymis rektors og hins vegar fundir með starfsmönnum 

skrifstofunnar. Á samráðsfundum fari fram upplýsingamiðlun, samhæfing á starfsemi, samráð og 

verkaskipting til að tryggja framgang mála.  

Stjórnunarteymi rektors verði samsett af rektor, sem stýrir starfi þess, aðstoðarrektor(um) og 

framkvæmdastjóra (-stjórum) skólans, auk skrifstofustjóra rektorsskrifstofu. Ráðgjafar rektors verði 

kallaðir til samráðs þegar þörf er á. 

Rektor leiði samráðsfundi með nánustu samstarfsmönnum á skrifstofu rektor sem sjá um skipulagningu 

á daglegu starfi og málaskrá rektors.  

Skrifstofustjóri leiði nauðsynlega samráðsfundi með starfsmönnum rektorsskrifstofu.  

4.3.5 Lögfræðiráðgjöf 

Eftirspurn eftir lögfræðiaðstoð innan Háskólans er mikil. Mikilvægt er að yfirsýn yfir lögfræðileg málefni 

Háskólans sé á hendi þar til bærs aðila og ljóst sé hver sá aðili er. Á það einkum við um regluverk 

Háskólans, en einnig samninga, málarekstur o.fl. Eins og staðan er í dag er verkaskipting og 

ábyrgðarhlutverk hvað þetta varðar ekki nægilega skýr (sjá einnig lið 4.3.3 hér á undan um lögfræðileg 

málefni sem varða háskólaráð). 

Ekki eru starfandi lögfræðingar á vettvangi fræðasviða. Miða verður við að lögfræðiráðgjöf sé veitt á 

vettvangi miðlægrar stjórnsýslu, enda slíkt fallið til að stuðla að yfirsýn, samræmi og jafnræði í 

framkvæmd. Til viðbótar við lögfræðing Háskólans starfar nú lögfræðingur á starfsmannasviði og 

lögfræðingur (í hlutastarfi sem slíkur) á vísinda- og nýsköpunarsviði.  
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Skoða þarf sérstaklega hvernig unnt er að styrkja lögfræðiráðgjöf Háskóla Íslands, jafnt fyrir rektor og 

háskólaráð sem háskólann í heild sinni. Það má gera annars vegar með því að koma á fót miðlægu 

lögfræðisviði innan skólans. Það fyrirkomulag var lagt til af meirihluta starfshóps sem skilaði skýrslu til 

háskólaráðs 2013 um samræmingu á reglum og verklagi fræðasviða og deilda við ákvarðanatöku um 

málefni nemenda og starfsmanna. Hins vegar má gera það með því að styrkja starf lögfræðings skólans 

sem starfar á skrifstofu rektors með því m.a. að fela honum yfirumsjón með lögfræðilegum 

úrlausnarefnum sem koma til kasta annarra sviða skólans. Lagt er til að ákvörðun um fyrirkomulag 

lögfræðilegra verkefna verði tekin í samhengi við tillögur um skipulag miðlægrar stjórnsýslu sem fram 

munu koma í áfangaskýrslu 2.  

4.3.6 Ráðgjafastörf og önnur verkefni  

Ráðgjafar rektors sinna nú bæði föstum og tímabundnum verkefnum. Föst verkefni eru t.d. ýmis 

ráðgjöf fyrir rektor og háskólaráð, yfirumsjón með regluverki skólans, samráð við stjórnvöld og aðra 

utanaðkomandi aðila, hollvinastarf, Stofnun rannsóknasetra, gæðamál og útskriftir.  

Tímabundin verkefni felast m.a. í þátttöku í stefnumótun skólans, umbóta- og þróunarverkefnum og 

öðrum sem rektor hefur sérstaklega lagt áherslu í starfi sínu hverju sinni og vinna þarf í samvinnu við 

hann. Tilefni er til að skoða hvort færa eigi fleiri verkefni tímabundið til skrifstofu rektors með hliðsjón 

af þeim áherslumálum rektors sem fram koma í nýrri stefnu skólans. Dæmi um verkefni af þessu tagi 

gætu verið verkefni jafnréttisfulltrúa.  

Verkefni af þessu tagi eru vel til þess fallin að sækja tímabundinn liðstyrk akademískra starfsmanna eða 

sérfræðinga skólans utan stjórnsýslunnar. Með því nýtir skólinn sér þá fjölbreyttu og miklu þekkingu 

sem er að finna innan samfélagsins í Háskóla Íslands. Með þessu er einnig stuðlað að aukinni þekkingu 

og skilningi milli akademískra starfsmanna og þeirra sem sinna stjórnsýslu og stoðþjónustu. Einnig 

mætti gefa nemendum skólans sambærileg tækifæri, hugsanlega sem hluta af námi þeirra. 

4.4 Skjalasafn  

Skjalasafn er sérstök stjórnunareining sem heyrir undir skrifstofustjóra rektorsskrifstofu.  

Meginhlutverk skjalasafnsins er að sjá um móttöku, skráningu, flokkun, skjölun og vistun bréfa, skjala 

og ljósmynda og annarra gagna, auk þess að sjá um söfnun efnis í Árbók háskólans. Unnið er nú að 

sérstöku umbótaverkefni með lögfræðingi rektorsskrifstofu í formi leiðbeiningarstarfs gagnvart 

skjalafulltrúum fræðasviða til að bæta skráningu og skjalavistun. Starfsfólk skjalasafnsins veitir einnig 

ráðgjöf um málaskrá rektors, aðstoðar starfsfólk við upplýsingaöflun, prófarkalestur og við lausn 

einfaldari tölvumála (en síðastnefndu tvö verkefnin eru utan starfssviðs skjalasafnsins en er sinnt af 

starfsmönnum í krafti sérþekkingar þeirra). 

Skoða þarf hvort skjalasafnið eigi að heyra áfram undir rektorsskrifstofu en þess er þó dæmi í háskólum 

á Norðurlöndum. Skjalasafnið býr við ófullnægjandi húsnæði, sem þarf að skoða sérstaklega. Miðað 

við mikla eftirávinnslu verkefna (uppsafnaðan vanda) er einingin undirmönnuð.  
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5  Viðauki 1 : Skipulag yfirstjórnar nokkurra norrænna og bandarískra háskóla  

 

  



31 
 

Skipulag yfirstjórnar nokkurra norrænna og bandarískra háskóla  

5.1 Danmörk 

Starf danskra háskóla byggist á lögum um háskóla.10 Um þá gilda síðan sérstakar reglur (vedtægt). Skv. 

lögunum eru háskólar sjálfseignarstofnanir (selvejende institutioner) innan opinbera geirans og eru 

fjármagnaðir af opinberu fé. Þeir starfa undir eftirliti mennta- og vísindamálaráðherra. Háskólar í 

Danmörku eru átta talsins.  

Í lögunum er kveðið á um hlutverk háskólaráðs, samsetningu þess og hvernig það skuli starfa. Stjórn 

háskóla ber ábyrgð á störfum sínum gagnvart ráðherra. Stjórnin hefur æðsta vald í málefnum 

háskólans, gætir hagsmuna hans sem mennta- og rannsóknastofnunar og ákvarðar reglur hans, 

stjórnskipulag, starfsemi og þróun til framtíðar. Stjórn háskóla ræður rektor til starfa og aðra æðstu 

stjórnendur skólans (s.s. prorektor og framkvæmdastjóra stjórnsýslu) skv. tilnefningu rektors. Rektor 

ræður akademíska stjórnendur. Skv. lögunum skal meirihluti stjórnar vera skipaður aðilum utan skólans 

og er formaður stjórnar úr þeirra röðum, valinn af stjórn.  

Dagleg stjórnun skólans er á höndum rektors innan þess ramma sem stjórnin hefur ákveðið. Aðrir 

stjórnendur starfa í umboði rektors. Rektor skal stofna eina eða fleiri akademískar nefndir (akademisk 

råd) til að tryggja samráð í málefnum akademíunnar. Hlutverk þeirra er m.a. að veita álit á skiptingu 

fjár innan skólans og á ákvörðunum er varða nám, kennslu og rannsóknir.  

5.1.1 Árósaháskóli (Aarhus Universitet) 

Árósaháskóli er með 44 þúsund nemendur og 11.600 starfsmenn. Hann starfar á fjórum fræðasviðum 

og er þeim skipt í deildir (instituter). Árósaháskóli var í 153. sæti í matskerfi THE árið 2014. 

Stjórn Árósaháskóla (bestyrelsen) er skipuð ellefu manns. Skv. dönskum lögum er meirihluti 

stjórnarmanna, eða sex manns, skipaður aðilum utan skólans sem sérstök valnefnd stjórnar skólans 

stillir upp á grundvelli hæfni. Fulltrúar akademískra starfsmanna (2), annarra starfsmanna (1) og 

stúdenta (2) eru kjörnir af samfélagi viðkomandi hópa. Stjórnin kýs formann og varaformann úr röðum 

utanaðkomandi aðila. 

Rektor, prorektor og framkvæmdastjóri stjórnsýslu taka þátt í stjórnarfundum án atkvæðisréttar. 

Rektor er ráðinn af stjórn eftir auglýsingu. Hann ber ábyrgð á daglegri stjórnun háskólans innan þess 

ramma sem stjórn skólans ákvarðar. Aðrir í stjórnendateymi skólans starfa í umboði rektors. 

Rektor kemur fram fyrir hönd skólans, tilnefnir sviðsforseta og ræður yfirmenn annarra akademískra 

eininga skólans og hefur vald til að leysa þá frá störfum, ber ábyrgð á innra skipulagi skólans, 

fjárhagsáætlun, agastjórnun, undirritar samninga f.h. skólans (þó ekki samninga um eignir), samþykkir 

bindandi samstarfssamninga, ber ábyrgð á gæðamálum kennslu og vísinda og verklagsreglum vegna 

úttekta.  

Rektor er formaður nefndar vísinda og samvinnu við utanaðkomandi aðila (udvalget for forskning og 

eksternt samarbejde).  

Prorektor er staðgengill rektors og aðstoðar hann í daglegum störfum. Hann er ráðinn af stjórn skv. 

tilnefningu rektors. Ef fleiri en einn aðstoðarrektor er ráðinn er einn þeirra útnefndur staðgengill 

rektors. 

                                                           
10 Universitetsloven nr. 261/2015; https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=168797&exp=1. 
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Prorektor er formaður kennslumálanefndar (uddanningsudvalget), sem vinnur m.a. að stefnumótun 

er varðar námsframboð skólans og við að auka gæði menntunar. Hann ber ábyrgð á þverfræðilegum 

verkefnum á sviði kennslu og þjálfunar sem stofnað er til þvert á deildir. 

Framkvæmdastjóri stjórnsýslu háskólans er yfirmaður stjórnsýslu skólans sem er skipt í miðlæga 

stjórnsýslu og stjórnsýslu fræðasviða. Með honum starfa sex sviðsstjórar (vicedirektör) starfseininga 

miðlægrar stjórnsýslu og er rektorsskrifstofa ein þeirra starfseininga. Framkvæmdastjóri stjórnsýslu 

skólans er ráðinn af stjórn skv. tilnefningu rektors. 

Mynd 1: Skipurit stjórnsýslu Árósaháskóla  

 

Stjórnsýsla skólans (enhedsadministrationen), sem framkvæmdastjóri stjórnsýslu skólans veitir 

forstöðu, er stjórn og stjórnendateymi skólans, deildum, nefndum og öðrum stjórnunareiningum til 

aðstoðar. Tólf manns, sem hittast vikulega, mynda yfirstjórn stjórnsýslu skólans. Þeir eru yfirmenn 

(vicedirektör) í sex stjórnunareiningum stjórnsýslu skólans og fjórum stjórnsýslumiðstöðvum 

fræðasviða. Yfirmenn stjórnsýslumiðstöðva fræðasviða bera ábyrgð gagnvart tveimur yfirmönnum: 

framkvæmdastjóra stjórnsýslu skólans og forseta fræðasviðsins (dekan).11 

Stjórnunareiningar stjórnsýslu skólans, sem þjóna öllum skólanum, eru sex talsins: 

starfsmannaskrifstofa (AU HR), skrifstofa upplýsingatæknimála (AU IT), skrifstofa fjármála og bygginga 

(AU Ökonomi og bygninger), skrifstofa kennslumála (AU Uddannelse), skrifstofa vísinda og samstarfs 

við utanaðkomandi aðila (AU Forskning og eksterne relationer) og rektorsskrifstofa 

                                                           
11 http://www.au.dk/om/organisation/regelsamling/0%3A-styrelse%2C-administration/01/01-02-vedtaegt-for-

aarhus-universitet/; tekið af vef 10.12.2015. 

http://www.au.dk/om/organisation/regelsamling/0%3A-styrelse%2C-administration/01/01-02-vedtaegt-for-aarhus-universitet/
http://www.au.dk/om/organisation/regelsamling/0%3A-styrelse%2C-administration/01/01-02-vedtaegt-for-aarhus-universitet/
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(Universitetsledningens stab). Stjórnsýslumiðstöðvar fjögurra fræðasviða (administrationscenter: Arts, 

Aarhus BSS, Health, ST) veita stjórnsýslulega aðstoð á viðkomandi fræðasviði.  

Æðsta stjórnunarteymi skólans samanstendur af rektor, prorektor, framkvæmdastjóra stjórnsýslu 

skólans og forsetum hinna fjögurra fræðasviða skólans. Það hefur umsjón með daglegum rekstri 

skólans og fer fyrir því að stefnu og markmiðum skólans sé hrint í framkvæmd.  

Rektorsskrifstofa (universitetsledelsens stab) styður rektor, prorektor og framkvæmdastjóra 

háskólans í störfum þeirra og veitir þeim pólítíska, strategíska og lögfræðilega ráðgjöf. Skrifstofan hefur 

það meginhlutverk að horfa til meginhagsmuna skólans og að miðla og framfylgja ákvörðunum til allra 

eininga skólans og viðeigandi aðila utan hans. 

Skrifstofustjóri rektorsskrifstofu stýrir starfi hennar (stabchef). Skrifstofunni er skipt í þrjár einingar: 

1. Skrifstofa og lögfræði (sekretariat og jura). Einingin sér um stjórnunaraðstoð og skipulagningu 

samskipta, fylgir eftir ákvörðunum, undirbýr fundi og stærri viðburði á vegum rektors, 

prorektors, framkvæmdastjóra háskólans og annarra í yfirstjórn skólans. Það felur einnig í sér 

aðstoð vegna þátttöku á fundum og ráðstefnum og skipulagningu á ferðalögum. Einingin sér 

um skipulagningu, undirbúning og eftirfylgni stjórnarfunda, lögfræðiaðstoð og ráðgjöf til 

stjórnendateymis og stjórnar skólans, rannsóknasjóða Árósaháskóla og aðra, þar á meðal 

ráðgjöf er varðar lagaramma og reglur um starfsemi háskólans. Við eininguna starfa 10 

starfsmenn.  

2. Greining og stefnumótun (analyse og policy) fylgir m.a. eftir verkáætlunum um stefnu skólans, 

gerir greiningar, skýrslur og yfirlit til undirbúnings stefnumótandi ákvarðana, sér um 

ársskýrslur, úttektarskýrslur og þróunarsamninga. Veitir stjórnendateymi skólans 

stjórnunarlega aðstoð og er tengiliður við nefndir og ýmsan vettvang sem tekur til skólans alls 

(tværgående udvalg og fora) og við utanaðkomandi aðila, s.s. stjórnvöld. Einingin veitir 

stjórnunarteymi aðstoð vegna þátttöku í innlendu og erlendu samstarfi. Þar starfa 10 

starfsmenn.  

3. Samskipti og fjölmiðlar (kommunikation og presse) sér um strategísk fjölmiðlatengsl, ráðgjöf 

til æðstu stjórnenda vegna almannatengsla, fréttatilkynningar, vöktun og áfallastýringu 

gagnvart fjölmiðlum, samhæfingu samskipta innan og utan skólans, m.a. á vef hans, og umsjón 

með útgáfu fréttabréfa. Einingin tekur þátt í að undirbúa ræður og önnur innlegg æðstu 

stjórnenda fyrir fundi og ráðstefnur, auk undirbúnings og eftirfylgni stjórnarfunda. Við 

eininguna starfa 16 starfsmenn.  

4. Auk þess starfa átta háskólanemar á rektorsskrifstofu. Alls starfa því um 45 starfsmenn á 

rektorsskrifstofu, auk stjórnendateymisins. 

1. Kennslumálanefnd (uddannelseudvalget) fjallar um innlendar og erlendar stefnur og áskoranir 

í menntun, þverfræðilegt samstarf um menntun, námsframboð, gæðamál og samvinnu við 

aðila utan skólans í strategískum tilgangi. Prorektor fyrir nám og menntun leiðir nefndina.  

2. Nefnd vísinda og samstarfs við utanaðkomandi aðila (udvalget for forskning og eksternt 

samarbejde) fjallar um innlendar og erlendar stefnur í rannsóknum og hvernig má hvetja til 

þverfræðilegs samstarfs um rannsóknir, sér um sjóði skólans, útdeilingu verðlauna og styrkja 

og veitir rannsóknasjóði Árósaháskóla ráðgjöf um áherslur í rannsóknum og veitingu styrkja. 

Rektor er formaður nefndarinnar.  

3. Samstarfsnefnd um háskólakennslu (det universitetspædagogiske netværk) er 

samvinnuvettvangur hinna fjögurra fræðasviða skólans um háskólamenntun.  
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4. Vísindasiðanefnd (praksisudvalget) sér um að meðhöndla mál sem varða brot á góðum 

vísindalegum vinnubrögðum við skólann. Skrifstofa stjórnendateymis skólans veitir nefndinni 

aðstoð.  

5. Kjörnefnd (valgudvalget) er skipuð af rektor.  

6. Listanefnd (kunstudvalget) er ráðgefandi nefnd sem hefur það hlutverk að vinna að stefnu í 

listum við skólans og setja reglur um meðhöndlun listaverka í eigu skólans. Nefndin er skipuð 

af rektor.  

7. Samstarfsnefndir háskólans (samarbejdsudvalg på AU). Hér er um að ræða 48 

samstarfsnefndir á vettvangi skólans, alls 650 fulltrúar og varafulltrúar sem taka þátt í þeim. 

a. Ein aðalsamstarfsnefnd, sem er samstarfsvettvangur fyrir allan skólann 

(hovedsamarbejdsudvalget). 

b. Fjórar samstarfsnefndir, hver við sitt fræðasvið.   

c. Ein samstarfsnefnd fyrir miðlæga stjórnsýslu.  

d. Samstarfsnefndir í öðrum starfseiningum skólans, 42 nefndir alls.  

8. Vinnuumhverfiseiningar (arbejdsmiljöorganisationen på AU) starfa í öllum starfseiningum 

skólans.  

9. Áhrifanefndir (indflydelseorganer på AU) eru fjölmargar nefndir og samráðshópar (fora) um 

samstarf innan skólans og utan.  

5.1.2 Kaupmannahafnarháskóli (Københavns Universitet)  

Nemendur við skólann eru rúmlega 40 þúsund og starfsmenn rúmlega 9 þúsund. Skólinn starfar á sex 

fræðasviðum. Frá einni til 16 deilda og miðstöðva starfa innan hvers fræðasviðs. Skólinn var í 82. sæti 

í matskerfi THE árið 2015.  

Stjórn skólans12 er skipuð 11 manns, þar af eru sex utanaðkomandi aðilar. Tveir eru kjörnir af 

akademískum starfsmönnum og úr þeirra röðum (þar með eru taldir doktorsnemar sem hafa 

ráðningarsamning), einn fulltrúi annarra starfsmanna og tveir fulltrúar nemenda. Utanaðkomandi 

aðilar eru tilnefndir af stjórn skv. ábendingum valnefndar sem er sérstaklega skipuð skv. reglum 

skólans.  

Rektor er æðsti yfirmaður skólans innan þess ramma sem lög landsins og stjórn háskólans ákvarðar. 

Aðrir stjórnendur starfa í umboði hans. Hann útnefnir staðgengil sinn úr hópi akademískra stjórnenda 

(5. mgr. 22. gr.). 

Prorektorar eru tveir: prorektor fyrir vísindi og nýsköpun og prorektor fyrir kennslumál (uddannelse) 

og samskipti. Þeir eru ráðnir af stjórn skv. tilnefningu rektors sem byggir tilnefningu sína á  

ráðleggingum sérstakrar valnefndar sem m.a. er skipuð fulltrúum akademískra starfsmanna, annarra 

starfsmanna og stúdenta. Verkefni prorektoranna eru ákvörðuð af stjórn skv. tillögum rektors.  

Framkvæmdastjóri stjórnsýslu skólans er ráðinn af stjórn skv. tilnefningu rektors. Verkefni hans eru 

ákvörðuð af stjórn skv. tillögum rektors og er hann yfirmaður fjögurra af sjö starfseiningum 

sameiginlegrar stjórnsýslu (bygginga; mannauðsmála og stjórnunar; upplýsingatækni; fjármála).  

Skrifstofa rektors (rektoratet) er aðsetur yfirstjórnar háskólans sem er ábyrg fyrir daglegri stjórn hans. 

Yfirstjórn háskólans samanstendur af rektor, prorektorunum tveimur og framkvæmdastjóra. Miðlæg 

stjórnsýsla starfar undir stjórn rektors en á fræðasviðum og stofnunum eru forsetar fræðasviða og 

forstöðumenn stofnana yfirmenn skrifstofu stjórnsýslu eininga sinna (sekretariet). 

                                                           
12 http://bestyrelse.ku.dk/vedtaegt/. 
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Mynd 2: Skipurit Kaupmannahafnarháskóla 

 

Sameiginleg stjórnsýsla (fællesadministrationen) sér um stjórnunarleg verkefni fyrir allan háskólann 

og er fræðasviðum og stofnunum skólans til aðstoðar og samhæfingar í þeim efnum. Auk þess sér hún 

um ráðgjöf og stjórnunaraðstoð fyrir stjórn, rektorsskrifstofu og nefndir skólans.  

Starfseiningar miðlægrar stjórnsýslu eru átta talsins og er framkvæmdastjóri stjórnsýslu yfirmaður 

fjögurra fyrstnefndu starfseininganna:  

1. Byggingar skólans (campus service) sem sér um að samhæfa verkefni sem varða mannvirki 

skólans og rekstur þeirra.  

2. Mannauðsmál og stjórnun (HR og organisation) m.a. starfsmannaþróun, stjórnun og 

stjórnskipulag, starfsmannastjórnun, vinnuumhverfi og áfallahjálp.  

3. Upplýsingatækni (koncern-it). 

4. Fjármál (koncern-ökonomi), s.s. fjárhagsáætlanir, bókhald, laun og innkaup.  

5. Vísindi og nýsköpun (forskning og innovation), sem prorektor fyrir vísindi og nýsköpun hefur 

yfirumsjón með (og er tengiliður við) en aðstoðarframkvæmdastjóri fyrir einingunni ber ábyrgð 

á starfi hennar (40 starfsmenn). 

6. Samskipti (kommunikation). Einingin sér um innri og ytri samskipti og er m.a. ráðgefandi fyrir 

rektor varðandi almannatengsl. Prorektor fyrir kennslu og samskipti hefur yfirumsjón með 

einingunni (og er tengiliður við hana) en aðstoðarframkvæmdastjóri einingarinnar ber ábyrgð 

á starfi hennar (28 starfsmenn). 

7. Kennslumál (uddannelseservice). Einingin veitir þjónustu vegna kennslu í náinni samvinnu við 

fræðasvið og yfirstjórn skólans, þar á meðal gæðamál kennslu. Skrifstofunni er skipt í sjö 

starfseiningar. Aðstoðarframkvæmdastjóri kennslu er yfirmaður skrifstofunnar (124 

starfsmenn). 

8. Rektorsskrifstofa (rektorsekretariatet), sér um daglega aðstoð við rektor, prorektora, 

framkvæmdastjóra stjórnsýslu og stjórn. Á rektorsskrifstofu starfa 24 manns auk rektors, 

prorektora og framkvæmdastjóra.  

Nefndir á vegum rektors 

Vísinda- og nýsköpunarráð (forsknings- og innovationsråd) er tilnefnt af rektor. Það ber ábyrgð á að 

greina og framfylgja stefnu háskólans í vísindum, nýsköpun, rannsóknanámi og samvinnu við 
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atvinnulífið og gefur ráðleggingar um hvernig megi haga þessum málum betur innan skólans.Formaður 

nefndarinnar er prorektor fyrir vísindi og nýsköpun. Aðrir í nefndinni eru einn til tveir fulltrúar 

fræðasviða með sérþekkingu og ábyrgð á þessum sviðum, aðstoðarframkvæmdastjóri fyrir vísindi og 

nýsköpun og allt að þrír sérfræðingar á þessu sviði, tilnefndir af prorektor fyrir vísindi og nýsköpun. 

Skrifstofa vísinda og nýsköpunar er skrifstofa ráðsins. 

 

Kennslumálaráð (uddannelsesstrategiske råd) er tilnefnt af rektor. Það er ráðgefandi fyrir 

stjórnendateymi skólans í málefnum er varða þverfræðilega kennslu og nám. Jafnframt er það 

vettvangur fyrir samræður um bestu aðferðir (best practices) þvert á fræðasvið skólans og hefur ráðið 

frumkvæði að stefnumótun í þróun kennslu og náms við skólans á öllum námsstigum. Rektor getur 

falið nefndinni að fjalla um tiltekin málefni sem varða ábyrgðarsvið nefndarinnar. Hún á ekki að leiða 

þróunarverkefni en vera leiðbeinandi um bestu aðferðir. Formaður nefndarinnar er prorektor fyrir 

kennslumál og samskipti. Aðrir nefndarmenn eru tilnefndir af fræðasviðum með sérþekkingu og ábyrgð 

á þessum sviðum og stúdentum, auk aðstoðarframkvæmdastjóra kennslumála. Skrifstofa kennslumála 

er skrifstofa kennslumálaráðs. 

 

Samskiptanefnd (kommunikationsudvalg) er ráðgefandi nefnd fyrir yfirstjórn háskólans í málum er 

varða samskipti innan og utan skólans og vinnur markvisst að því að gera starfsemi skólans sýnilegri 

innanlands og á alþjóðlega vísu. Formaður nefndarinnar er prorektor fyrir kennslumál og samskipti. 

Aðrir nefndarmenn eru tilnefndir af fræðasviðum með sérþekkingu og ábyrgð á þessum sviðum og 

aðstoðarframkvæmdastjóri samskipta og vísindamiðlunar. Skrifstofa samskipta veitir nefndinni 

þjónustu.  

Vísindasiðanefnd (praksisudvalget) er óháð nefnd á vegum rektors sem meðhöndlar mál er varða góða 

vísindalega starfshætti. Tilnefndir akademískir starfsmenn eiga sæti í nefndinni.  

Aðrar nefndir: 

Samstarfsnefndir (samarbejdsudvalg) stjórnenda og starfsmanna starfa þvert á fræðasvið og innan 

fræðasviða og er verkefni þeirra að vinna að framþróun vinnuaðstæðna og einstakra þátta 

starfsmannamála. 

Akademísk ráð (akademiske råd) starfa við hvert fræðasvið skólans og er þeim stjórnað af 

deildarforseta (dekan). Í því eiga sæti akademískir starfsmenn og stúdentar og er unnið að 

stefnumálum varðandi rannsóknir, nám og þekkingarmiðlun.  

Námsnefndir (studienævn) skipuleggja nám við skólann m.a. hvað varðar gæði kennslu, fyrirkomulag 

náms, skipulagningu prófa og umsóknir um undanþágur og mat á fyrra námi. Í þeim eiga sæti 

akademískir starfsmenn og nemendur. 

Háskólaþing (senatet) er samráðsvettvangur akademísku ráðanna og yfirstjórnar skólans. Það er 

ráðgefandi fyrir rektor og tekur m.a. til umfjöllunar málefni og þemu sem hafa þýðingu fyrir 

kjarnastarfsemi skólans, auk annarra mála er varða starf skólans og stjórnun hans. Jafnframt tekur það 

ársskýrslu skólans, starfsáætlun og þróunarsamning við stjórnvöld til umfjöllunar. Það hittist tvisvar til 

fjórum sinnum á ári og er opið öllum starfsmönnum skólans.  
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5.2 Finnland 

Sextán háskólar í Finnlandi starfa eftir lögum um háskóla.13 Þeir eru sjálfstæðar stofnanir og hafa 

stjórnir skólanna sjálfræði um málefni þeirra, m.a. um stjórnskipan. Stjórnun opinberra háskóla er á 

höndum stjórnar, sem hefur æðsta vald í málefnum skólans, rektors og háskólaþinga (university  

collegiate body). Heimilt er að ráða kanslara (chancellor). Stjórn háskóla kýs rektor (einn eða fleiri) að 

hámarki til fimm ára í senn. Stjórnin ræður næstu undirmenn rektors en getur þó framselt það vald til 

annarrar valdastofnunar innan skólans. Háskólaþing er skipað að hámarki 50 manns en þar sitja 

prófessorar, aðrir akademískir starfsmenn og aðrir starfsmenn, auk stúdenta skv. reglum sem stjórn 

setur. 

5.2.1 Háskólinn í Helsinki (Helsingin yliopisto, Helsingfors universitet) 

Háskólinn í Helsinki14 er með 15 þúsund nemendur og um 3.600 starfsmenn. Hann starfar á fjórum 

háskólasvæðum í Helsinki og á níu öðrum stöðum í landinu. Ellefu fræðasvið starfa innan skólans sem 

skiptast í 28 deildir, auk Sænska félagsvísindaskólans (Swedish School of Social Science), sem er sérstök 

eining. Sjálfstæðar rannsóknastofnanir sem starfa undir hatti skólans eru 20 talsins. Skólinn er rekinn 

á grundvelli laga um opinbera starfsemi en sem sjálfstæð stofnun, rekin af opinberu fé. Stjórnun 

skólans er á hendi rektors, stjórnar, kanslara (chancellor), háskólaþings (university collegium) og 

miðlægrar stjórnsýslu.  

Mynd 3: Skipurit Helsinkiháskóla 

 

Stjórn háskólans (styrelsen, the board) hefur æðsta ákvörðunarvald í málefnum skólans. Það 

tilnefnir rektor skólans og prorektora, ákvarðar verkaskiptingu þeirra og veitir þeim lausn úr starfi ef 

svo ber við. Verkefni hennar er m.a. að móta og stýra stefnu skólans varðandi starfsemi og fjármál, 

taka ákvarðanir um eignir skólans, skipuleggja reikningshald og eignastýringu, samþykkja samninga 

sem varða skólann miklu, samþykkja frammistöðusamkomulag við menntamálaráðuneyti af hálfu 

skólans, samþykkja reglur skólans og skipulag, ákvarða fjölda stúdenta sem teknir eru inn í skólann 

og gera tillögur til menntamálaráðuneytis um breytingar á ábyrgð skólans á námi og menntun. Í 

stjórn skólans eiga sæti þrettán manns, þar af eru sjö fulltrúar skólans kjörnir af samfélagi 

viðkomandi starfsmanna, en það eru þrír fulltrúar prófessora, tveir fulltrúar rannsóknafólks, kennara 

og annars starfsfólks og tveir fulltrúar stúdenta. Að auki sitja sex utanaðkomandi aðilar úr atvinnulífi 

og stjórnsýslu í stjórn en þeir eru tilnefndir af háskólaþingi. Framkvæmdastjóri stjórnsýslu háskólans 

(director of administration) er framkvæmdastjóri stjórnar háskólans.  

                                                           
13 (University Act 558/2009); http://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/2009/en20090558.pdf. 
14 http://www.sv.uio.no/arena/english/research/projects/flagship/institutional-reports/helsinki.pdf. 
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Háskólaþing (university collegium) sitja 50 kjörnir fulltrúar: fulltrúar prófessora (20), annarra 

akademískra starfsmanna og annarra starfsmanna (15) og stúdentar (15). Háskólaþing ákveður fjölda 

fulltrúa í stjórn skólans og skipunartíma og tilnefnir fulltrúa utanaðkomandi aðila í stjórn. Það tilnefnir 

endurskoðendur skólans og staðfestir ársskýrslur og ársreikninga skólans, auk þess sem það getur tekið 

ákvörðun um að víkja stjórn eða rektor úr embætti. Háskólaþing kemur saman að minnsta kosti tvisvar 

á ári til að ræða mikilvæg málefni sem varða skólann í heild. 

Rektor er tilnefndur (appointed) af stjórn. Hann á ekki sæti í stjórn skólans. Rektor stjórnar starfsemi 

skólans og er ábyrgur fyrir að skólinn ræki skyldur sínar með hagkvæmum og skilvirkum hætti. Hann 

er með einn aðstoðarmann (ledningens assistent). Rektor er ábyrgur fyrir undirbúningi, kynningu og 

framkvæmd ákvarðana stjórnar skólans. Rektor tekur ákvarðanir um ráðningu og uppsagnir 

starfsmanna. Æðsta stjórnunarteymi skólans samanstendur af rektor, þremur prorektorum og 

framkvæmdastjóra stjórnsýslu skólans og starfar það undir stjórn rektors.  

Kanslari (chancellor) er kosinn af háskólaþingi (university collegium) til allt að fimm ára. Skyldur hans 

eru fyrst og fremst viðhafnarlegs eðlis (ceremonial). Kanslari stuðlar að eflingu vísinda og samstarfs 

skólans við samfélagið ásamt því að gæta hagsmuna skólans og hafa eftirlit með starfsemi hans. Skv. 

reglum skólans tekur hann formlegar ákvarðanir um ráðningu í akademískar stöður, veitir 

heiðursdoktorsnafnbætur og útnefnir dósenta. Hann setur prófessora inn í starf í formlegri athöfn. 

Hann ber ábyrgð á skipulagi innri endurskoðunar skólans og leiðir rannsóknir í málum þar sem grunur 

leikur á brotum á góðum vísindalegum starfsháttum. Hann hefur rétt á að sitja ríkisstjórnarfundi 

þegar tekin eru fyrir mál sem varða skólann. Skv. hefð er fyrrverandi rektor kjörinn kanslari skólans. 

Þrír prorektorar starfa við skólann og eru þeir allir tilnefndir af stjórn. Þeir eru rektor til aðstoðar við 

stjórnun skólans. Þeir hafa ekki mannaforráð en hafa hver um sig einn aðstoðarmann.  

Prorektor (vice-rector) alþjóðamála er staðgengill rektors. Hann hefur umsjón með alþjóðamálum, 

sér um samskipti við samfélagið, stefnumótun í starfsmannamálum og gæðamálum í akademíunni, 

bókasafn og aðstöðu (facility affairs). 

Prorektor (vice-rector) rannsókna og náms fer fyrir nýsköpunarstarfsemi skólans og hefur umsjón með 

innra skipulagi skólans. Þá ber hann ábyrgð á upplýsingatæknimálum og tengslum við 

rannsóknastofnanir á vegum ríkisins. Hann er formaður kennslumálaráðs (academic affairs council).  

Prorektor (vice-rector) tvítungumálefna (finnska, sænska), jafnréttismála, samstarfs við samfélagið 

og starfsemi skólans utan Helsinki er í hlutastarfi. Hann er formaður samskiptaráðs (council for 

community relations).  

Framkvæmdastjóri stjórnsýslu háskólans stjórnar miðlægri stjórnsýslu skólans og er hann jafnframt 

yfirmaður sviðsstjóra starfseininganna. Hann er rektor til aðstoðar við rekstur almennrar stjórnsýslu 

skólans og ber ábyrgð á að hún sé fjárhagslega hagkvæm og skilvirk og ber ábyrgð á að hún nái settum 

markmiðum. Hann ber ábyrgð á samhæfingu á starfsemi rektorsskrifstofu og þjónustu skólans í heild 

ásamt öðrum stjórnendum í miðlægri stjórnsýslu. Hann er framkvæmdastjóri stjórnar háskólans og 

framfylgir öðrum skyldustörfum sem rektor felur honum. Hann er með aðstoðarmann (executive 

assistant). 

Stjórnskipan stjórnsýslu skólans er á tveimur stigum, hjá miðlægri stjórnsýslu og hjá 

fræðasviðum/deildum.  

Undir miðlæga stjórnsýslu (central administration) heyra rektorsskrifstofa og háskólaþjónustan. 

(university services). Miðlæg stjórnsýsla styður við æðstu stjórnun skólans, auk þess að sjá um almenna 

stjórnsýslu skólans og þjónustueiningar hennar. Henni er skipt í eftirfarandi sjö einingar: mannauðsmál 
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og lögfræðileg málefni (human resources and legal affairs), fjármál (finance), kennslumálefni 

(education affairs), akademísk málefni (academic affairs), stefnumótun og gæðastjórnun (strategic 

planning and quality assurance), rannsóknastjórnun (research administration), samskipti og 

almannatengsl (communications and community relations), stjórnunarþjónusta (administrative 

services).  

Rektorsskrifstofa skiptist í sömu starfseiningar og háskólaþjónustan, en hin fyrrnefndar hefur 

yfirumsjón (supervises) og eftirlit með starfseiningu stjórnsýslu og stefnumótandi starfi þeirra.  

Þjónusta sem tengist samskiptum og almannatengslum og miðlægu skjalasafni er þó sinnt af 

rektorsskrifstofu.  

Skrifstofan aðstoðar rektor við að rækja skyldur sínar og er aðstoðarrektorum til aðstoðar við 

undirbúning og framþróun málefna sem þeir hver og einn bera ábyrgð á. Hún sér um undirbúning 

ákvarðana stjórnar og rektors og fylgir þeim eftir, auk þess að sinna praktískum málefnum sem tengjast 

starfsemi skólans. Jafnframt hefur hún samhæfandi hlutverk m.a. varðandi eftirtalin málefni skólans: 

alþjóðamál, málefni er varða sænskumælandi nemendur og starfsfólk auk gæðamála. Innri 

endurskoðun er staðsett á rektorsskrifstofu.  

Háskólaþjónustan (university services) veitir fræðasviðum og deildum, starfsfólki og stúdentum 

margvíslega þjónustu á þjónustumiðstöðvum sem eru staðsettar á starfsstöðvum skólans. 

Háskólaþjónustan skiptist í eftirfarandi starfseiningar: starfsmannamál (personnel services), 

kennslumál (education services), fjármál (financial services), rannsóknir og nýsköpun (research and 

innovation services) og söfn háskólans (university museums). 

Fulltrúar í alþjóðaráðgjafanefnd (international advisory board) eru tilnefndir af stjórn skólans. Hún 

styður stjórn skólans og rektor við stefnumótun í rannsóknum og rannsóknatengdum málefnum, 

markspor (profile) skólans og gæðamat á rannsóknum á ólíkum sviðum. Nokkrir fulltrúanna eru með 

stöður við aðra háskóla í Evrópu og víðar.  

Helstu akademísku nefndir skólans:  

Rannsóknaráð (research council) ber m.a. ábyrgð á undirbúningi mála sem tengjast vísindastefnu, 

rannsóknaumhverfi og fjármögnun rannsókna, innra skipulagi rannsókna, rannsóknafókus og mati á 

rannsóknum.  

Kennslumálaráð (academic affairs council) ber ábyrgð á kennslumálum skólans. Meginhlutverk þess er 

að undirbúa og fylgja eftir kennslumálastefnu skólans, auk þess að vinna að og hafa eftirlit með gæðum 

kennslu og þekkingaröflunar í skólanum. Prorektor rannsókna og náms er formaður ráðsins.  

Samskiptaráð (council for community relations) hefur stefnumótandi hlutverk í samskiptum við 

samfélagið. Einn prorektoranna (sjá ofar) er formaður ráðsins.  

5.3 Noregur 

Átta háskólar eru starfandi í Noregi sem norsk lög um háskóla15 ná til. Samkvæmt þeim hefur stjórn 

háskóla æðsta vald í málefnum skólans og ber hún ábyrgð á að fagleg starfsemi sé af háum gæðaflokki 

og að rekstur skólans sé skilvirkur og í samræmi við lög, fyrirmæli, reglur og markmið sem stjórnvöld 

setja. Ákvarðanir innan skólans um málefni hans eru teknar skv. framsali stjórnar eða á ábyrgð hennar.  

                                                           
15 Lov om universiteter og höyskoler (universitets- og höyskoleloven 2005-04-01-15); 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-04-01-15#KAPITTEL_3. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-04-01-15#KAPITTEL_3
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Stjórnir háskóla skulu skipaðar ellefu mönnum, þar af rektor og fjórum utanaðkomandi aðilum sem 

stjórn tilnefnir. Aðrir í stjórn eru þrír fulltrúar akademískra starfsmanna og einn fulltrúi annarra 

starfsmanna, kjörnir af samfélagi viðkomandi starfsmanna, og tveir kjörnir fulltrúar stúdenta. Norsk lög 

heimila að rektor sé kjörinn eða ráðinn. Rektor skólans er formaður stjórnar ef hann er kjörinn. Ef 

rektor er hins vegar ráðinn er akademískur starfsmaður kjörinn í stjórn í hans stað og formaður stjórnar 

er valinn út hópi utanaðkomandi stjórnarmeðlima. Stjórn háskóla hefur heimild til að ákveða aðra 

samsetningu stjórnar skv. tilteknum skilyrðum sem sett eru í lögunum.  

Ef rektor er kjörinn skal framkvæmdastjóri ráðinn til starfa sem er æðsti yfirmaður sameiginlegrar 

stjórnsýslu skólans. Hann er ritari stjórnar, undirbýr mál sem lögð eru fyrir stjórn og ber ábyrgð á að 

ákvörðunum sé hrint í framkvæmd. Hann ber fjármálalega ábyrgð á starfsemi skólans.  

Ef rektor er ráðinn af stjórn ber hann faglega og fjárhagslega ábyrgð á starfsemi háskólans. 

5.3.1 Háskólinn í Bergen (Universitetet i Bergen) 

Háskólinn í Bergen er með 15 þúsund nemendur og um 3.600 starfsmenn. Honum er skipt í sex 

fræðasvið og 40 stofnanir og faglegar miðstöðvar. Skólinn var í 223. sæti í matskerfi THE árið 2014.  

Mynd 4: Skipurit háskólans í Bergen 

 

Stjórn háskólans (universitetsstyret) er skipuð ellefu manns: rektor, sem er formaður stjórnar, þremur 

fulltrúum akademíunnar, einum fulltrúa annarra starfsmanna, tveimur stúdentum og fjórum 

utanaðkomandi meðlimum. Framkvæmdastjóri háskólans (universitetsdirektören, university director) 

er ritari stjórnar.  

Rektor er kjörinn af háskólasamfélaginu til fjögurra ára í senn. Hann er formaður stjórnunarteymis 

háskólans og í umboði stjórnar skólans ber hann ábyrgð á starfsemi og stjórnun hans. Hann er 

talsmaður skólans gagnvart almenningi og stjórnvöldum og fulltrúi hans út á við.  

Rektor, ásamt prorektor, tilnefnir þrjá aðstoðarrektora.  
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Prorektor er kjörinn staðgengill rektors og fer kjör hans fram samhliða rektorskjöri. Hann ber sérstaka 

ábyrgð á þróun rannsóknaumhverfis skólans og innra skipulagi hans. Hann er formaður vísindanefndar 

skólans (forskningsutvalg), vísindasiðanefndar (redelighetsutvalget) og stjórnar háskólabókasafnsins.  

Aðstoðarrektor kennslu (viserektor for utdanning) er tilnefndur til fjögurra ára og ber sérstaka ábyrgð 

á þróun kennslu og er formaður kennslumálanefndar (utdanningvalget) og námsumhverfisnefndar 

(læringsmiljöudvalget). 

Aðstoðarrektor alþjóðasamskipta (viserektor for internasionalisering) er tilnefndur til fjögurra ára. 

Hann ber sérstaka ábyrgð á þróun alþjóðlegs samstarfs háskólans á sviði menntunar og rannsókna.  

Aðstoðarrektor þverfaglegrar starfsemi (viserektor for tverfaglig virksomhet) er tilnefndur til tveggja 

ára. Hann fylgir eftir faglegum áherslum háskólans og vinnur við að setja upp klasa sem einn af 

möguleikum til að þróa rannsóknir og menntun innan skólans. Hann hefur umsjón með þróun á innra 

skipulagi skólans, m.a. sem formaður nefndar um innra skipulag (infrastukturutvalg) og vinnur að 

utanaðkomandi fjármögnun skólans með sérstakri áherslu á rannsóknaáætlanir ESB. 

Rektorsskrifstofa (rektors kontor). Á rektorsskrifstofu starfa rektor, prorektor og þrír aðstoðarrektorar, 

auk tveggja til þriggja ráðgjafa. 

Framkvæmdastjóri háskólans (universitetsdirektör) er æðsti yfirmaður stjórnsýslu skólans og 

jafnframt ritari stjórnar skólans. Undir hann heyrir skrifstofa miðlægrar stjórnsýslu (kollegie-

sekretariat), skjalamiðstöð (dokumentsenter 1), sem sér um póstmóttöku og skjalavörslu skólans, og 

skrifstofa Holbergsverðlaunanna. Með framkvæmdastjóra starfar aðstoðarframkvæmdastjóri 

háskólans (assisterende universitetsdirektör). Um 30 manns heyra undir framkvæmdastjóra háskólans. 

Skrifstofa miðlægrar stjórnsýslu (kollegiesekretariat) vinnur undir stjórn framkvæmdastjóra háskólans 

(universitetsdirektören) og ber ábyrgð á skrifstofustarfsemi fyrir stjórn skólans. Jafnframt er hún 

skrifstofa miðlægrar kærunefndar (klagenemnd) og miðlægrar kjörnefndar (det sentrale valgstyret) 

sem sér m.a. um rektorskjör, kjör í stjórn skólans og er leiðbeinandi fyrir kjörnefndir í deildum (fakultet) 

og stofnunum (institut). Hún er einnig skrifstofa vísindasiðanefndar og sæmdarnefndar 

(skikkethetsnemnd, sjá síðar). Skrifstofan sér um lögfræðileg málefni skólans í heild hvað varðar 

málefni stjórnsýslunnar, ber meginábyrgð á reglum er varðar skólann og hefur samhæfingarhlutverk 

varðandi innri endurskoðun, umsagnir, persónuvernd og siðfræði. Sjö starfsmenn starfa á skrifstofu 

miðlægrar stjórnsýslu.  

Sjö starfseiningar heyra undir skrifstofuna:  

1. Fasteignadeild (eiendomsafdelingen) ber m.a. ábyrgð á rekstri, stjórnun, viðhaldi, tæknilegum 

þáttum og skipulagsmálum háskólabygginga, auk útisvæða.  

2. Deild rannsóknastjórnunar (forskningsadministativ avdeling) veitir öllum starfseiningum 

skólans, hópum og einstaklingum þjónustu og aðstoð m.a. vegna umsókna í innlenda og 

erlenda rannsóknasjóði, fjármögnunar, fjárhagsáætlana, samningaviðræðna, samninga, 

einkaleyfa og markaðssetningar. Deildin sér um tvíhliða samskipti, samninga og þátttöku í 

alþjóðlegum rannsóknaráætlunum, samstarfsnetum og stofnunum. Hún ber ábyrgð á því að 

samhæfa framkvæmdaáætlun skólans um doktorsnám (forskerutdanning) í nánu sambandi við 

deildir og undir stjórn prorektors. Deildin er skrifstofa vísindanefndar og undirbýr mál fyrir 

nefndina og stjórn, auk aðstoðar við aðrar nefndir og ráð. Deildin skiptist í þrjár einingar a. 

verkefnaráðgjöf (seksjon for projektrådgivning), b. lögfræðiráðgjöf (seksjon for juridisk 

rådgivning) og c. alþjóðamál (internasjonal seksjon).  
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3. Upplýsingatæknideild (IT-avdelingen) ber ábyrgð á tölvuþjónustu við starfsfólk og nemendur 

og gesti skólans og hefur umsjón með innri kerfum, notkun þeirra og notendaaðstoð.  

4. Samskiptadeild (kommunikasjonsavdelingen) ber ábyrgð á upplýsingamiðlun skólans inn á við 

og út á við.  

5. Mannauðsdeild (HR avdelingen) sér um starfsmannamál.  

6. Kennslumáladeild (studieadministrativ avdeling) skiptist í fjórar undireiningar. Þær bera 

ábyrgð á nýliðun stúdenta, upplýsingum um nám og markaðssetningu námsleiða, móttöku 

nýrra stúdenta, skiptinámi og móttöku erlendra stúdenta, prófastjórnun, rafrænu kennslukerfi, 

endurmenntun og þjálfun, gæðamati á kennslu og námsleiðum. Deildin starfar með 

kennslumálanefnd sem heyrir undir stjórn skólans og er yfirmaður deildarinnar ritari 

nefndarinnar.  

7. Fjármáladeild (ökonomiavdelingen) sér um fjármálastjórnun og innkaup skólans. Hún hefur 

einnig umsjón með upplýsingakerfum vegna stjórnunar og sér um þróun þeirra.  

 

Miðlægar nefndir skólans sem starfa á vegum skólans, m.a. stjórn: 

Vísindanefnd (forskningsutvalget) er ráðgefandi fyrir stjórn skólans í pólitískum og stefnumótandi 

málefnum er varða rannsóknir, rannsóknanám og ráðningu vísindamanna. Nefndinni ber að vinna 

að sem bestum skilyrðum fyrir vísindalegar rannsóknir með sérstakri áherslu á grunnrannsóknir. 

Nefndin ber sérstaka ábyrgð sem ráðgefandi fyrir stjórn skólans í málefnum sem tengjast 

nýráðningum vísindamanna og rannsóknanámi. Hún sér um alþjóðamál tengd sviði sínu. Deild 

rannsóknastjórnunar (forskningsadministrativ avdeling) er skrifstofa nefndarinnar og 

forstöðumaður hennar er ritari nefndarinnar. Hann er ráðgefandi og undirbýr mál fyrir nefndina í 

samráði við prorektor. Formaður nefndarinnar er prorektor og varaformaður er aðstoðarrektor 

alþjóðasamskipta. Aðrir í nefndinni eru fræðimenn og fulltrúar stúdenta.  

 

Kennslumálanefnd (utdanningsutvalget)er ráðgefandi fyrir stjórn skólans í stefnumótandi 

málefnum er varða menntun og á að hafa forgöngu um þróunarvinnu í þeim efnum og samhæfa 

hana. Nefndin á m.a. að taka ákvarðanir um námsframboð skólans til framtíðar að tillögum deilda. 

Formaður nefndarinnar er aðstoðarrektor kennslu. Aðrir nefndarmenn eru varadeildarforsetar 

kennslu og þrír stúdentar. Kennslustjóri, sem er yfirmaður kennslumáladeildar 

(studieadministrative avdeling), er ritari nefndarinnar. Hann er ráðgefandi og undirbýr mál fyrir 

nefndina í samráði við formann hennar.  

Námsumhverfisnefnd (læringsmiljøutvalget) sér um, í umboði stjórnar skólans, að námsumhverfi 

skólans sé í samræmi við norsk lög og reglur um háskóla og aðrar æðri menntastofnanir. Nefndin 

gerir grein fyrir störfum sínum með árlegri skýrslu til stjórnar. Kennslumáladeild er er skrifstofa 

nefndarinnar.  

 

Miðlæg kærunefnd (den sentrale klagenemnd) sér m.a. um ýmsar kvartanir, s.s. vegna inntöku 

nemenda í meistaranám, leyfi frá námi og agabrot nemenda. Nefndin heyrir undir skrifstofu 

framkvæmdastjóra háskólans.  

 

Vísindasiðanefnd (redelighetsutvalget) tekur á málum sem varða brot á góðum vísindalegum 

venjum. Prorektor er formaður nefndarinnar, auk tveggja meðlima sem stjórn skipar. Nefndin 

heyrir undir framkvæmdastjóra háskólans. 
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Sæmdarnefnd (skikkethetsnemnd) starfar í samræmi við norsk lög um háskóla og aðrar æðri 

menntastofnanir og ber ábyrgð á málum sem varða mat á því hvort nemandi geti stundað það starf 

sem hann er að mennta sig til t.d. í læknisfræði, lyfjafræði, sálfræði o.fl. Prorektor er formaður 

nefndarinnar. Nefndin heyrir undir framkvæmdastjóra háskólans. 

 

Miðlæga kjörnefndin (det sentrale valgstyret) sér m.a. um rektorskjör, kjör í stjórn skólans og er 

leiðbeinandi fyrir kjörnefndir í deildum (fakultet) og stofnunum (institut). Nefndin heyrir undir 

framkvæmdastjóra háskólans. 

 

Vinnuumhverfisnefnd (arbeidsmiljöutvalget) starfar í samræmi við norsk lög og eru meðlimir 

hennar fulltrúar skólans og stéttarfélaga en stúdentar eiga áheyrnarfulltrúa.  

 

Jafnréttisnefnd (likestillingskomiteen) er sérstök nefnd skipuð af stjórn skólans og fylgir starfstíma 

hans. Hún er ráðgefandi í jafnréttismálum fyrir stjórn og skólann í heild og hefur frumkvæðisskyldur 

í þeim efnum. Formaður nefndarinnar er frá rannsóknastofnun í kvenna- og kynjafræðum. Nefndin 

heyrir undir mannauðsdeild.  

 

Þróunarnefnd (dannelseutvalget) hefur það hlutverk að leggja til hugmyndir og aðgerðir til að þróa 

og móta nám í skólanum og leggur nefndin tillögur sínar fyrir kennslumálanefnd.  

 

5.3.2 Oslóarháskóli (Universitetet i Oslo) 

Oslóarháskóli er með nær 27 þúsund nemendur og um 6.000 starfsmenn. Átta deildir (fakultet) starfa 

innan skólans. Skv. matskerfi THE var Oslóarháskóli í 135. sæti árið 2015 og færðist upp um 51 sæti frá 

árinu 2014 (var í 186. sæti 2014). 

Stjórn háskólans (universitetsstyret) er æðsta vald í málefnum skólans og er hún skipuð ellefu manns.  

Rektor er formaður stjórnar. Aðrir í stjórn eru: þrír kjörnir fulltrúar akademískra starfsmanna, einn 

kjörinn fulltrúi starfsmanna tækni- og stjórnsýslueininga og tveir kjörnir fulltrúar stúdenta. Fjórir 

utanaðkomandi eru skipaðir af menntamála- og rannsóknaráðuneytinu skv. tilnefningu fráfarandi 

stjórnar. Allar ákvarðanir sem teknar eru utan stjórnar skólans eru, skv. umboði og á ábyrgð hennar. 

Framkvæmdastjóri háskólans (universitetsdirektör) er ritari stjórnar.  

Stjórn skólans tekur stefnumarkandi ákvarðanir um málefni er varða kennslu og rannsóknir og gerir 

áætlanir um akademíska þróun. Hún setur skólanum markmið um árangur og frammistöðu og ber 

ábyrgð á að meðferð fjármuna og umsýsla eigna sé í samræmi við opinberar reglur. Stjórnin hefur 

eftirlit með að ákvörðunum hennar sé framfylgt af stjórnsýslu skólans.  

Rektor og prorektor eru kjörnir af starfsmönnum og nemendum skólans á fjögurra ára fresti.  

Rektor og framkvæmdastjóri háskólans (universitetsdirektör) leiða stjórnsýslu skólans. Þeir mynda 

ásamt prorektor, aðstoðarrektor (viserektor) og varaframkvæmdastjóra háskólans (assistendende 

universitetsdirektör) stjórnunarteymi stjórnsýslu skólans (universitets ledelsen).  

Rektor er kjörinn leiðtogi skólans og ber endanlega ábyrgð á starfsemi háskólans. Hann er formaður 

stjórnar skólans. Rektor er talsmaður skólans út á við gagnvart almenningi og stjórnvöldum og ber 

ábyrgð á að efla samskipti við aðila utan skólans og gæta hagsmuna hans.  
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Mynd 5: Skipurit Oslóarháskóla 

 

Prorektor er kjörinn staðgengill rektors. Hann leiðir kennslumálanefnd (utdanningskommiteen) og 

samhæfingarhóp um jafnréttismál (koordineringgrupppen for likestilling) og formaður 

verðlaunanefndar skólans (universitetets priskommittee).  

Prorektor er formaður stjórnar miðstöðvar um framúrskarandi kennaramenntun (Pro-Ted-senter for 

fremragende lærerutdanning) en miðstöðin stendur fyrir þróunar- og rannsóknaverkefnum til að bæta 

gæði kennaranáms á æðri menntastigum og er samstarfsverkefni skólans og Háskólans í Tromsö. 

Prorektor er einnig formaður stjórnar Partnerforum, sem er samstarfsverkefni skólans, 

Handelshöyskolen og norska stjórnkerfisins (þar á meðal ráðuneytanna og stærstu stofnana, s.s. 

norsku ríkisendurskoðunarinnar, Vegagerðarinnar og Háskólasjúkrahússins í Osló), m.a. um ráðstefnu- 

og námskeiðahald um málefni opinberrar stjórnsýslu.  

Prorektor ber ábyrgð á málefnum sem tengjast starfsumhverfi nemenda (læringsmiljövalget) og 

starfsmanna (arbejdsmiljöutvalget) og sér um samskipti við stéttarfélög. Prorektor á sæti í stjórnun 

tveggja rannsóknamiðstöðva skólans (center for utveckling og miljö og center for tverfaglig 

kjönnsforskning) og alþjóðlegs sumarháskóla sem skólinn starfrækir. Hann starfar ennfremur með 

framkvæmdastjóra háskólans að málefnum sem varða stjórnsýslu skólans.  

Aðstoðarrektor (viserektor) er m.a. formaður samráðsvettvangs um stjórnsýslu og faglega stjórnun 

(forskningsdekanforum). Hann er tengiliður við söfn og bókasafn skólans og tvær þverfaglegar 

rannsóknamiðstöðvar sem heyra beint undir stjórn skólans, UiO Energy, sem er vettvangur 

þverfaglegra rannsókna, nýsköpunar og menntunar í orkumálum og við sambærilegan vettvang í 

lífvísindum. Hann situr jafnframt fyrir hönd skólans í samstarfsnefndum við Háskólasjúkrahúsið í Osló.  

Framkvæmdastjóri háskólans (universitetsdirektör) er æðsti embættismaður í stjórnsýslu skólans. 

Hann undirbýr, ásamt rektor, mál fyrir stjórn háskólans, er ráðgefandi fyrir hana og ber ábyrgð á að 

framfylgja ákvörðunum stjórnar. Hann er ritari stjórnar háskólans og hann sjálfur eða undirmenn hans 

jafnframt ritarar í öllum stjórnunarnefndum (organer) í háskólanum. Almennt fara samskipti 

stjórnsýslu skólans við rektor um hendur framkvæmdastjórans.  
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Mynd 6: Skipurit stjórnsýslu Oslóarháskóla 

 

Aðstoðarframkvæmdastjóri háskólans er staðgengill framkvæmdastjórans. Hann er m.a. tengiliður við 

söfn, rannsóknamiðstöðvar og alþjóðlega sumarháskólann, háskólabókasafnið, Oslóarborg, 

þverfaglega rannsóknamiðstöð skólans (GreenUiO), félagsstofnun stúdenta, tölvumiðstöð skólans og 

fasteignir skólans. Hann ber ábyrgð á innri vef háskólans og öllum formlegum athöfnum á vegum 

skólans. 

Stjórnunar- og stoðeiningar sem heyra undir miðlæga stjórnsýslu eru eftirfarandi:  

1. Stoðeining fyrir yfirstjórn skólans (enhet for lederstötte) er æðstu stjórnendum skólans, þ.á 

m. rektor, prorektor, aðstoðarrektor og framkvæmdastjóra stjórnsýslu til aðstoðar við 

stefnumótun í málefnum skólans og við að stuðla að góðum tengslum milli yfirstjórnar, annarra 

stjórnsýslueininga og deilda/fræðasviða skólans. Einingin ber ábyrgð á samhæfingu á stjórnun 

og starfsemi skólans og tryggir að skólinn komi fram sem ein heild, jafnt inn á við sem út á við. 

Einingin er tengiliður milli æðstu stjórnenda, stjórnsýslueininga og fræðasviðanna. Við þessa 

einingu eru 26 starfsmenn. Starfseminni er skipt í átta undireiningar:  

a. Stjórnun starfsemi og fjármála (virksomhets- og ökonomistyring) vinnur við greiningu, 

ráðgjöf og stuðning við æðstu yfirstjórn í nánu samstarfi við aðrar starfseiningar. Föst 

verkefni er m.a. fjárhagsáætlun, skipting fjármuna, ársáætlanir, áhættustjórnun, mat 

á árangri og skýrslugerð.  

b. Samskipti (kommunikation) sér um strategíska þætti sem snúa að fjölmiðlun og 

samskiptum við yfirvöld fyrir hönd háskólayfirvalda. Hún sér m.a. um stuðning og 

ráðgjöf til æðstu yfirstjórnar vegna samskipta við fjölmiðla, ræðu- og greinaskrif, 

ráðgjöf til annarra starfseininga vegna samskipta við fjölmiðla og utanaðkomandi aðila, 

s.s. atvinnulíf. Þá eru samskipti vegna viðbragða við krísum á höndum einingarinnar og 

hún sér um grafíska hönnun fyrir skólann.  

c. Alþjóðasamskipti (internasjonalisering) sér um samhæfingu á þáttum sem varða 

alþjóðasamskipti, s.s. upplýsingasöfnun, erlendar heimsóknir, undirbúning fyrir 

heimsóknir til útlanda og samskipti við alþjóðlegar stofnanir, auk þess sem hún heldur 

utan um framkvæmdaáætlun um alþjóðavæðingu.  
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d. Starfsemisþróun (organisationsstruktur) sér m.a. um stjórnendaþjálfun, starfs-

mannaþróun og fleiri þætti sem tengjast þróun starfseminnar og eftirfylgni með 

málum og hún er framkvæmdastjóra stjórnsýslu sérstaklega til aðstoðar. 

e. Eignarhald á tölvukerfum (systemeierskap administrative IT-systemer) sér m.a. um 

notkun og þróun slíkra kerfa.  

f. Rannsóknir og menntun (forskning og utdanning) hefur umsjón með stefnumótun og 

framtíðarþróun í rannsóknum og menntun með hliðsjón af pólítískum sjónarmiðum og 

ákvörðunum sem varða t.d. fjármögnun starfseminnar.  

g. Samhæfing viðburða (koordinering af strategiske arrangementer) fjallar t.d. um 

málefni sem varða yfirstjórnina sem heild og krefjast viðveru hennar, s.s. prótókollar, 

árlegir viðburðir og tilfallandi viðburðir. 

h. Samhæfing á stefnumótandi verkefnum/ferlum (koordinering af strategiske 

prosjekter/prosesser) fjallar um byggingamál og fleiri þætti.  

2. Heilbrigðis-, umhverfis- og öryggiseining (enhet for helse, miljö og sikkerhet) ber ábyrgð á 

heilsu, öryggi og umhverfi skólans, vinnur að starfsmannaheilsuvernd, sér um gerð 

viðbragðsáætlana, áhættugreininga, starfsumhverfiskannana og miðlun þeirra. Einingin starfar 

í tengslum við starfsumhverfisnefnd skólans (sentrale arbejdsmiljöutvalget). 

3. Innri endurskoðun (internal revisjon) gerir úttektir, greiningar og skýrslur, endurskoðar 

fjárhagslega ESB-verkefni og veitir stuðning við gerð áhættugreininga.  

4. Starfsmannaheilsuvernd (enhet for bedriftshelsetjenste) styður vinnuveitendur, starfsfólk, 

vinnuverndarnefndir og öryggisfulltrúa skólans í því að skapa öruggt og heilbrigt 

vinnuumhverfi. Verkefnin snúa m.a. að vinnuumhverfi, s.s. lýsingu, hávaða, efnahættu og 

vinnuvistfræði (ergonomy); heilbrigðisþáttum, s.s. veikindadögum, ráðleggingum um 

hreyfingu, heilbrigðisskoðunum, ávana- og fíkniefnanotkun; samskiptum á vinnustað, s.s. 

einelti, kynferðislegri áreitni; og öryggi á vinnustað, s.s. viðbrögðum við óvæntun atvikum.  

5. Innri stjórnun (enhet for intern administration) ber ábyrgð á fjármálum, starfsmannamálum, 

skjalavörslu og skrifstofuaðstoð fyrir æðstu stjórnsýslu háskólans og stoðeiningar hennar. 

Fjármálastjórnun (finance administration group) er sérstök undireining sem sér um 

fjármálastjórn og reikninga, þar með talið innkaup, útsendingu reikninga, laun utan 

reglubundinna launa, ferðareikninga og endurgreiðslur.  

6. Stoðdeild stjórnunar (avdeling for administrative stötte) hefur sex starfseiningar: bókhald, 

launadeild, innkaupadeild, verkefna- og verkferlaumbótadeild, tölvudeild, sem sér um 

stjórnunarkerfi (s.s. Oracle o.fl.), skjaladeild og rafræna gagnageymslu. 

7. Deild akademískrar stjórnunar (avdeling for fagstötte) sér um að stjórna og staðla 

stoðþjónustu við rannsóknir, kennslu og samskipti. Sjö starfseiningar falla undir deildina: 

skrifstofa rannsókna- og kennslustuðnings og alþjóðasamskipta, skrifstofa stjórnunar 

rannsókna og kennslu, skrifstofa samskipta og upplýsinga fyrir nemendur, skrifstofa 

upplýsingakerfa náms, skrifstofa samfélagssamskipta og viðburða, skrifstofa móttöku stúdenta 

og stúdentaskipta og skiptiborð háskólans.  

8. Starfsmannaþjónusta (avdeling for personal stötte) sér um starfsmannamál og styður allar 

stjórnunar- og stoðeiningar skólans í þeim efnum.  

9. Eignadeild (eiendomsavdelingen) ber ábyrgð á stjórnun, framkvæmdum, viðhaldi, skipulagi og 

byggingaframkvæmdum háskólans, tæknilegum úrlausnum (technical installations) og 

útisvæðum. 

10. Tölvumiðstöð (universitetets senter for IT) ber ábyrgð á tölvuþjónustu og tölvukerfum 

háskólans. 
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Nefndir á vegum skólans 

Samráðsvettvangur stjórnsýslu og faglegrar stjórnunar deilda (forum for forskningsdekaner) er 

ráðgefandi ráð innan skólans. Markmiðið með starfsemi hans er að tryggja framþróun í rannsóknum 

og nýsköpun innan skólans. Þar eiga sæti fulltrúi rektors (sem er aðstoðarrektor) og einn fulltrúi hverrar 

deildar, þ.e. rannsóknadeildarforseti eða samsvarandi. Samráðsvettvangurinn heyrir undir deild 

akademískrar stjórnunar (avdeling for fagstötte) og fellur undir starfsemi undireiningarinnar skrifstofu 

rannsókna- og kennslustuðnings og alþjóðasamskipta (seksjon for forsknings-, utdanningsstøtte og 

internasjonalisering).  

Kennslumálanefnd (utdanningskommiteen) er ráðgefandi nefnd fyrir æðstu stjórnsýslu skólans og um 

leið vettvangur samráðs æðstu stjórnsýslu skólans, fræðasviða og nemenda um námsframboð skólans.  

Námsumhverfisnefnd (læringsmiljövalget) er ráðgefandi vettvangur þar sem stúdentar hitta yfirstjórn 

háskólans til að ræða málefni sem varða aðstæður og sálfélagslega þætti tengda námsumhverfi 

skólans. Markmið nefndarinnar er að vinna að öryggi og velferð nemenda.  

Sæmdarnefnd (skikkethetnemda) fjallar um málefni nemenda í uppeldis-, heilbrigðis- og 

félagsvísindum og tekur mál til umfjöllunar sé vafi á hæfni nemanda til að starfa á viðkomandi 

starfssviði sem hann er að mennta sig til.  

Kærunefnd í málefnum nemenda (klagenemda) er miðlæg nefnd sem tekur endanlega ákvörðun í 

málefnum nemenda þar sem grunur leikur á svindli eða svikum er geta varðað brottrekstur úr skóla 

skv. lögum eða reglum skólans.  

Alþjóðlegt ráðgjafaráð (strategic advisory board) er ráðgefandi fyrir stjórn um þróun skólans, samsett 

af leiðandi fræðimönnum og leiðtogum á alþjóðavísu.  

5.4 Svíþjóð  

Sænsk lög um opinbera háskóla16 kveða á um að stjórn háskóla hafi æðsta vald og eftirlit með öllum 

málefnum skólans og ber ábyrgð á hvernig skólinn rækir skyldur sínar. Formaður stjórnar er valinn af 

ríkisstjórn. Rektor ber ábyrgð á störfum gagnvart stjórn og á hann sæti í stjórn skólans. Að öðru leyti 

ákveða háskólar innra skipulag skólans. Lögin taka til rúmlega þrjátíu háskóla (14 universiteter og 17 

högskoler). 

5.4.1 Háskólinn í Lundi (Lunds universitet) 

Háskólinn í Lundi er með 42 þúsund stúdenta og um 7.500 starfsmenn í Lundi, Helsingborg og Malmö. 

Átta deildir (faculties) starfa innan skólans, auk tuga stofnana og rannsóknamiðstöðva. Skólinn var í 

119. sæti á matslista THE árið 2014.  

Stjórn háskólans (universitetsstyrelse) hefur æðsta vald í málefnum skólans. Í henni eiga eftirtaldir 

aðilar sæti: rektor, átta fulltrúar utan skólans sem eru tilnefndir af ríkisstjórn landsins og er formaður 

stjórnarinnar þar á meðal, þrír akademískir starfsmenn og þrír stúdentar. Stjórn tilnefnir rektor skólans. 

Háskólaþing, innri endurskoðun, rektorsskrifstofa, sjóðir og hlutafélög heyra beint undir stjórn.  

Háskólaþing (universitetskollegiet). Á háskólaþingi eiga sæti að hámarki 48 fulltrúar þ.a. 24 fræðimenn 

eða kennarar í listgreinum og 12 fulltrúar annarra starfsmanna skólans. Stúdentum gefst tækifæri að 

tilnefna 12 fulltrúa. Fulltrúar fræðimanna og starfsmanna á háskólaþingi tilnefna fulltrúa kennara í 

                                                           
16 Högskolelag 1992:1434: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Hogskolelag-19921434_sfs-1992-1434/#K2. 
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stjórn skólans. Á háskólaþingi gefst stjórn skólans tækifæri að uppfylla skyldur sínar skv. reglum skólans 

um að hlusta á sjónarmið starfsmanna og stúdenta um störf rektors og prorektors.  

Dagleg stjórnun háskólans er á höndum rektors, prorektors, tveggja aðstoðarrektora (viserektorer) og 

framkvæmdastjóra (forvaltningschef).  

Stjórnunarráð rektors (rektors ledningsråd) samanstendur af rektor, prorektor, aðstoðarrektorunum 

tveimur og framkvæmdastjóra skólans, auk deildarforseta hinna átta deilda skólans.  

Mynd 7: Skipurit háskólans í Lundi 

 

 

Rektor er tilnefndur af ríkisstjórn landsins til mest sex ára eftir tilnefningu stjórnar skólans. Hann er 

æðsti yfirmaður skólans og ber ábyrgð á starfsemi hans (í samvinnu við prorektor), sér um 

reglusetningu skólans og ber ábyrgð gagnvart stjórn háskólans á að markmið sem stjórnin setur 

háskólanum náist. Hann skal jafnframt hafa frumkvæði að breytingum og nýjungum í starfsemi skólans. 

Hann hefur eftirlit með starfseminni. Rektor á sæti í stjórn en er ekki formaður hennar. Eftirfarandi 

starfsemi heyrir beint undir rektor og æðstu stjórnendur skólans: Átta deildir skólans (ekonomi, 

humaniora/teologi, juridik, konst, medicin, naturvetenskap, samhällsvetenskap och teknik); stjórnsýsla 

háskólans (universitetsförvaltningen); bókasafn Lundarháskóla (Lunds universitets bibliotek); sérstakar 

einingar háskólans (universitetets särskilda verksamheter), sem eru t.d rannsókna- eða 

menntunarmiðstöðvar sem eru settar á laggirnar eða lagðar niður skv. ákvörðun rektors; menningar- 

og safnastarfsemi háskólans (Universitetets kultur- och museiverksamheter); og MAX IV 

rannsóknamiðstöðin.  

Prorektor er tilnefndur af stjórn skólans. Prorektor er staðgengill rektors og ber jafnframt sérstaka 

ábyrgð á málefnum sem varða nám á grunn- og framhaldsstigi, þar á meðal rannsóknanám, ásamt því 

sem hann ber ábyrgð á gæðamálum og málefnum er tengjast alþjóðamálum háskóla. Hann er formaður 

kennslumálanefndar (utbildningsnämnden). 
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Aðstoðarrektorar (viserektorer) eru tveir og eru þeir ráðnir af rektor: aðstoðarrektor 1 ber sérstaka 

ábyrgð á samstarfsmálum við aðila utan skólans (external relations) og aðstoðarrektor 2 ber sérstaka 

ábyrgð á rannsóknum og innra skipulagi rannsóknastarfs skólans og leiðir vísindanefnd skólans 

(forskningsnämnden).  

Framkvæmdastjóri háskólans (forvaltningschef) ber ábyrgð á stjórnsýslu og fjármálum skólans 

(universitets förvaltning) gagnvart rektor. Stjórnsýsla skólans sér um að undirbúa og hrinda í 

framkvæmd ákvörðunum sem teknar eru af stjórn skólans, rektor, ákvarðandi nefndum og deildum, 

ásamt því að veita stofnunum skólans og nemendum stjórnunarlega aðstoð. Stjórnsýsla skólans veitir 

þjónustu á öllum stjórnunarstigum skólans, þ.e. bæði í sameiginlegri stjórnsýslu og skrifstofu deilda.  

Mynd 8: Skipurit stjórnsýslu Háskólans í Lundi 

 

Eftirfarandi einingar falla undir stjórnsýslu skólans, auk rekstrarskrifstofa hinna átta deilda skólans:  

1. Starfsfólk stjórnarteymis skólans (universitetsledningens stab) er alls 42 manns og skiptist 
starfsemin í eftirfarandi einingar (starfsfólk er með netfang merkt rektor (@rektor.lu.se):  

a. Rektorsskrifstofa (universitetets kansli) veitir stjórnunarteymi skólans og stjórn 

skólans stjórnunarlegan stuðning (9 starfsmenn).  

b. Áætlanagerð (planering) vinnur með skiptingu á bjargráðum (resursfordeling), 

ársreikningsskil, áhættugreiningu og frammistöðu á alþjóðavísu (ranking). Einingin 

aðstoðar stjórnunarteymi skólans við starfsemisáætlanir, stjórnun, eftirfylgni, 

samvinnu og greiningar (9 starfsmenn).  

c. Þróun (utveckling) veitir aðstoð við þróunarverkefni og að hrinda breytingum í 

framkvæmd, stuðning vegna eftirfylgni og stýringu á strategísku rannsóknaumhverfi, 

verkefnum sem ná yfir allan skólann, stærri verkefnum sem varða upplýsingatæknileg 

málefni og rekstur skólans (11 starfsmenn). Ein undireining, með fimm starfsmönnum 

veitir stjórnunarlega aðstoð til þriggja tiltekinna starfseininga skólans (kansliet för USV, 

KOM og MAX IV).  

d. Sérstakar aðgerðir (särskilda funktioner). Þar starfa átta starfsmenn, þar af fjórir sem 

eru prófessorar, tveir verkefnisstjórar (projektledare) og tveir rannsóknamenn 

(utredare). 

2. Byggingar, upplýsingatækni og þjónusta (byggnad, IT och service – BITS) 

mailto:per.eriksson%40rektor.lu.se
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3. Fjármál (ekonomi) 

4. Tengsl við utanaðkomandi (externa relationer) 

5. Rannsóknir, samvinna og nýsköpun (forskning, samverkan och innovation) 

6. Lögfræði og skjalavarsla (juridik och dokumenthantering) 

7. Samskipti (kommunikation) 

8. Starfsmannamál (personal) 

9. Nemendur og nám (student och utbildning) 

10. Starfsmannaheilsuvernd (företagshälsovården) 

11. Innri endurskoðun (internrevisionen) 

Nefndir skólans: 

Kennslumálanefnd (utbildningsnämnden) var stofnuð 2012 og ber hún ábyrgð á stefnumótun í námi 

og kennslu á öllum námsstigum, auk gæðamála á starfssviði sínu. Nefndin tekur ákvarðanir um málefni 

kennslu í umboði rektors. Prorektor er formaður nefndarinnar. Aðrir í nefndinni eru deildarforsetar 

(faculty deans) eða varadeildarforsetar sem bera ábyrgð á kennslu í viðkomandi deild.  

Rannsóknanámsnefnd (forskarutbildningsnämnden) var stofnuð 2015 en slíkar nefndir eru starfandi í 

deildum skólans. Verkefni hennar heyrðu áður undir sameiginlega kennslumálanefnd 

(utbildningsnämnden). Nefndin heyrir beint undir rektor en formaður hennar er akademískur 

stjórnandi í einhverri af deildum skólans. Nefndin tekur til umfjöllunar stefnumótandi málefni í 

doktorsnámi (forskarnivå) sem varða skólann í heild, m.a. gæðamál. Nefndin er ráðgefandi en rektor 

getur beint til hennar ákvörðunum í tilteknum málum. Verkefnin eru m.a. eftirfarandi: vöktun og 

greining á þróun rannsóknanáms innanlands og utan; mat, gæðastjórnun og kennslufræðileg 

þróunarvinna; stefnumótandi þættir sem ná yfir allan skólann og varða m.a. alþjóðamál, 

margbreytileika, nýliðun, áhrif stúdenta og innra skipulag um rannsóknir; fjármál, t.d. vegna 

rannsóknastyrkja; og ráðgjöf til stjórnar og stjórnenda skólans á ábyrgðarsviði nefndarinnar 

Vísindanefnd (forskningsnämnden) var stofnuð 2012. Nefndin mótar rannsóknastefnu fyrir skólann í 

heild með sérstakri áherslu á þverfræðilegar rannsóknir innan skólans. Nefndin er fyrst og fremst 

ráðgefandi en rektor getur beint til hennar ákvörðunum í tilteknum málum. Henni er stýrt af 

aðstoðarrektor (viserektor) og með honum í nefndinni eru m.a. fulltrúar úr deildum skólans og öðrum 

sérhæfðum starfseiningum.  

Aðrar nefndir: aganefnd (disciplinnämnden), vísindasiðanefnd (nämnden för utredning av 

vetenskaplig oredlighet), nefnd sem tekur á flóknum starfsmannamálum sem snúa að óæskilegri 

hegðun starfsmanna (personalansvarsnämnden), inntökunefnd (antagningsnämnden), prófanefnd 

(examensnämnden) og nefnd um menntun fagkennara (nämnden för ämneslärarutbildning).  
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5.4.2 Uppsalaháskóli (Uppsala universitet)  

Uppsalaháskóli er með 45 þúsund stúdenta og um 7000 starfsmenn (6000 ársverk). Skólanum er skipt 

í þrjú fræðasvið sem hvert um sig er með þrjár til sjö deildir, auk stofnana og rannsóknamiðstöðva. 

Skólinn var í 81. sæti á lista THE árið 2014.  

Mynd 9: Skipurit Uppsalaháskóla 

 

 

Stjórn háskólans (konsistoriet) hefur æðsta vald í öllum málefnum skólans og hefur eftirlit með 

starfsemi hans. Í henni sitja 15 manns og er meirihluti hennar (8) tilnefndur af ríkisstjórn landsins. Auk 

þeirra á rektor sæti í stjórn, þrír fulltrúar akademískra starfsmanna og þrír fulltrúar stúdenta. Stjórn 

háskólans er jafnframt stjórn sjóða sem eru tengdir Uppsalaháskóla. Innri endurskoðandi heyrir beint 

undir stjórn háskólans. 

Rektor (vice-chancellor) er æðsti yfirmaður skólans. Hann leiðir samstarfsnefnd um málefni stúdenta 

(samverkansgruppen för studentfrågor) og aganefnd (disciplinnämnden). Hann situr einnig í miðlægri 

samstarfsnefnd stjórnenda skólans og stéttarfélaga. 

Staðgengill hans er prorektor (deputy-vice chancellor) og sinnir hann verkefnum á verksviði rektors í 

fjarveru hans eða í umboði hans. Hann leiðir fjölskyldulífeyrisnefnd (familje pensions nämnden) og 

gæðaráð (kvalitetsråd). Hann á sæti í samstarfsnefnd um málefni stúdenta.  

Skrifstofa rektors (ledningskansliet, the vice-chancellors office) (með 14 starfsmönnum) tilheyrir 

áætlunarsviði sem er ein af þrettán starfseiningum stjórnsýslu skólans (sjá síðar) og er 

rektorsskrifstofan ein þriggja eininga sviðsins. Hinar eru deild gæðastjórnunar og akademískrar kennslu 

og náms (quality enhancement and academic teaching and learning) (með um 30 starfsmenn) og deild 

stjórnunarþróunar (enheten för stöd för administrativ utveckling, planning division) (með fimm 

starfsmenn).  

Aðstoðarrektorar eru þrír. Hver um sig stýrir einu af þremur fræðasviðum skólans.  
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Framkvæmdastjóri stjórnsýslu skólans (university director) stýrir stjórnsýslu háskólans. Stjórnsýsla 

skólans styður við starf stjórnar háskólans, rektors, fræðasviða, háskóladeilda og starfseininga undir 

þeim með það að markmiði að sjá til þess að skólinn uppfylli skyldur sínar, einnig sem vinnuveitandi.  

Rektor, prorektor og framkvæmdastjóri stjórnsýslu mynda yfirstjórn skólans (Uppsala universitets 

ledning). 

Rektor hefur stjórnunarráð (ledningsrådet, vice-chancellor´s management council) sér til ráðgjafar og 

stuðnings, sérstaklega í málum er varða meginreglur og stefnumál (principles and strategy). Ráðið 

hefur ekki ákvörðunarvald. Í ráðinu eru níu manns: rektor, prorektor, aðstoðarrektorarnir þrír, 

framkvæmdastjóri stjórnsýslu háskólans og þrír nemendur skólans, þar af einn í doktorsnámi. 

Ákvarðanir rektors eru teknar á fundum framkvæmdaráðs (vice-chancellors executive meetings) sem 

eru sérstakir fundir rektors, prorektors, framkvæmdastjóra stjórnsýslu skólans og þeirra þriggja 

nemenda sem eiga sæti í stjórnunarráði (þ.e. stjórnunarráð fyrir utan aðstoðarrektorana þrjá, sjá hér 

á undan). 

Rektor velur sérstaka ráðgjafa til að vinna með sér við stjórn skólans í málum sem varða háskólann í 

heild. Þetta kallast rektorsráð (rektorsråd). Fjórir af fimm meðlimum ráðsins eru akademískir 

starfsmenn skólans með ólíkan bakgrunn og hefur hver þessara starfsmanna ákveðið svið innan ráðsins 

sem hann er ráðgefandi um, t.d. menningu, jafnréttismál, alþjóðavæðingu og rannsóknainnviði.  

Háskólaþing (akademiska senaten)17 hefur það hlutverk að ræða og leggja fram sjónarmið varðandi 
markmið og stefnu skólans og samstarf við samfélagið, mál sem ríkisstjórn hefur lagt fram er varða 
háskóla, stjórnskipulag skólans og málefni kennslu og vísinda. Á háskólaþingi sitja 48 kennarar og 20 
nemendur. Rektor, prorektor og framkvæmdastjóri stjórnsýslu skólans eiga rétt til setu á háskólaþingi 
án atkvæðisréttar.  

Miðlæg stjórnsýsla skiptist í eftirfarandi einingar:  

1. Byggingasvið (buildings division). 

2. Stjórnsýslusvið og stjórnun háskólasvæðisins á Gotlandi (division for administration and campus 

management at Campus Gotland ). 

3. Fjármálastjórnun og innkaupasvið (financial administration and procurement division). 

4. Samhæfingasvið alþjóðamála (international coordinator).  

5. Upplýsingatæknisvið (IT division).  

6. Lögfræðisvið (legal affairs division). 

7. Samskiptasvið (division for communication and external relations).  

8. Menningar- og menningarverðmætasvið Uppsala háskóla (Uppsala University culture and 

heritage). 

9. Skrifstofur fræðasviða (þrjár) (faculty offices). 

10. Mannauðssvið (human resources division). 

11. Áætlunarsvið (planning division). Undir það heyrir skrifstofa rektors.  

12. Nemendaskráning og málefni stúdenta (student affairs and academic registry division).  

13. Alþjóðaskrifstofa (Division for contract education scholarship board). 

Nefndir háskólans 

1. Miðlægur samstarfshópur (central collaboration group) er samstarfsvettvangur stjórnsýslu 

skólans og stéttarfélaga, leiddur af rektor. 

                                                           
17 https://mp.uu.se/web/info/vart-uu/orgstyr/akadsenat. 



53 
 

2. Aganefnd (disciplinary board) sem rektor leiðir.  

3. Fjölskyldulífeyrisnefnd (family pension committee) sem prorektor fer fyrir.  

4. Ráðgjafanefnd um gæðamál (quality advisory board) sem prorektor leiðir. 

5. Ráðgjafanefnd um jafnréttismál (equal opportunity advisory board) sem fulltrúi jafnréttismála 

í rektorsráði er í formennsku fyrir.  

6. Sameiginleg vinnuumhverfisnefnd (joint committee on work environment issues) sem leidd 

er af framkvæmdastjóra stjórnsýslu skólans.  

7. Sameiginleg nefnd um málefni stúdenta (joint committee on student affairs) sem rektor er 

formaður fyrir.  

5.5 Bandaríkin 

Flestir bandarískir háskóla eru annaðhvort stofnaðir af fylkjum eða starfa skv. stofnskrá samþykktri af 

fylkinu sem þeir starfa í.18 Fylkin hafa með höndum eftirlit með starfi háskóla, óháð rekstrarformi 

þeirra. Stjórnir háskóla í Bandaríkjunum eru venjulega kallaðar „board of regents“, „board of trustees“ 

eða „board of governors“. Fulltrúar í stjórnum opinberra háskóla eru ýmist kosnir af fylkisstjóra, af 

íbúum eða valdir úr hópi fyrrverandi nemenda. Algengt er að stjórnir einkaskóla endurnýi sig sjálfar 

eins og stjórnir sjálfseignarstofnana. Stjórnirnar kjósa rektor. Rektor (president, chancellor) er 

framkvæmdastjóri skólans og sér um daglegan rekstur skólans. Auk hans stýra nokkrir aðstoðarrektorar 

(vice president) einstökum stjórnunareiningum. Greina má tvískiptingu í skipuritum margra 

bandarískra háskóla. Starfseminni er þá skipt í akademískan hluta (kennslu og rannsóknir), sem 

aðstoðarrektor (provost) stýrir, og í rekstur og stjórnsýslu, sem framkvæmdastjóri háskólans 

(excecutive vice president) hefur yfirumsjón með.  

5.5.1 Stanford University 

Stanford University er einkaskóli, stofnaður 1891 og staðsettur í Kaliforníu. Nemendur hans eru um 16 

þúsund (2014) og akademískir starfsmenn um 2.100. Undir hatti háskólans eru sjö fræðasvið (e. 

schools: business, earth sciences, education, engineering, humanities and sciences, law, medicine). 

Skv. alþjóðlegum viðmiðunum er Stanford-háskóli með þeim bestu í heimi, skv. matskerfi THE er hann 

númer þrjú, á eftir CALTECH og University of Oxford.  

Í stjórn skólans (board of trustees) eru 38 meðlimir sem kosnir eru til fimm ára, fyrrverandi nemendur 

skólans. Rektor situr í stjórn (ex officio) með atkvæðisrétt. Stjórnin hittist að jafnaði fimm sinnum á ári. 

Sex fastanefndir starfa á vegum stjórnar: nefnd endurskoðunar og áhættu (committee on audit, 

compliance and risk); þróunarnefnd (committee on development); fjármálanefnd (committee on 

finance); fasteignanefnd (committee on land and buildings); nefnd um málefni stúdenta, hollvina og 

samskipta (committee on student, alumni and external affairs); og fjárhaldsnefnd (committee on 

trusteeship).  

Rektor er framkvæmdastjóri skólans, ræður aðstoðarrektora, þar á meðal „provost“, sem einnig er 

staðgengill rektors með samþykki stjórnar, og felur þeim verkefni (sjá skipurit æðstu stjórnar skólans). 

Provost er yfirmaður akademískra málaflokka, þar á meðal hefur hann yfirumsjón með kennsluskrá og 

rannsóknastarfi fræðasviðanna, auk stoðþjónustu, svo sem bókasafns og nemendaþjónustu. Provost 

er yfir forsetum fræðasviða (deans). Yfirmenn einstakra eininga akademískrar stoðþjónustu eru 

undirmenn hans (vice-provost) (sjá skipurit 2). Auk hans eru nokkrir aðstoðarrektorar með titilinn 

                                                           
18 Brief guide to US Higher education, 2001, bls. 10 http://photos.state.gov/libraries/guangzhou/47024/E-
Publications/2001_brief_guide.pdf 
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„vice-president“ þar á meðal „vice-president for business affairs and CFO“ sem er yfir einingum sem 

snúa að rekstri og fjármálum skólans.  

Stjórnunarteymi rektors (university cabinet) samanstendur af provost og þremur undirmönnum hans, 

hinum sjö forsetum fræðasviða og tveimur stjórnendum stofnana skólans, auk rektors. Teyminu er 

ætlað að samhæfa akademísk stefnumið skólans.  

Fastir akademískir starfsmenn kjósa í háskólaráð (senate of the academic council), samtals 55 fulltrúa. 

Háskólaráð fundar hálfsmánaðarlega á meðan skólastarf stendur yfir, u.þ.b. 12 sinnum á ári. Ráðið 

ræðir akademísk stefnumál og tekur stefnumarkandi ákvarðanir á sviði rannsókna og kennslumála. Á 

vegum ráðsins starfa nefndir, þar á meðal ráðgjafanefnd (advisory board) sem metur m.a. framgang 

akademískra starfsmanna. 

Mynd 10: Skipurit æðstu stjórnar Stanford háskóla 
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Mynd 11. Provost og stjórnunareiningar hans 

 

 

5.5.2 University of Berkeley 

Berkeley-háskóli er hluti af Kaliforníuháskóla (University of California, UC) sem stofnaður var 1869. Alls 

eru háskólasvæði skólans (UC campuses) níu, UC Berkeley er eitt þeirra. UC er með 26 manna stjórn 

(board of regents) sem hefur yfirumsjón með stefnumálum skólans og fjármálum. Stjórnin er skipuð 

sjö embættismönnum fylkisins (ex officio), þ. á m. fylkisstjóra, og 18 manns sem eru tilnefndir af 

fylkisstjóra og eru kosnir til 12 ára. Í stjórninni situr einnig einn fulltrúi nemenda sem kosinn er til eins 

árs í senn. Stjórnin hittist annan hvern mánuð. Stjórnin kýs rektor (university president) og aðra 

lykilembættismenn. Stjórn skólans felur háskólaþingi (academic senate), þar sem sitja fulltrúar 

akademískra starfsmanna, umboð sitt til að taka ákvarðanir um akademísk stefnumál. Rektor og 

rektorsskrifstofa hafa yfirumsjón með rektorum hvers háskólasvæðis (campus chancellors), þar á 

meðal rektor Berkeley-háskóla (UC Berkeley). 

Rektor Berkeley-háskóla er yfir sjö einingum sem hverri og einni er stýrt af aðstoðarrektor (vice 

chancellor). Staðgengill hans og yfir akademískum málum er provost (executive vice chancellor and 

provost).  
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Mynd 12: Skipurit Berkeley háskóla 
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6 Viðauki 2: Útfærsla á tillögum um starf aðstoðarrektors 
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Útfærsla á tillögum um starf aðstoðarrektors - minnisblað 
 
Við skoðun á stöðu og hlutverki aðstoðarrektors þarf að huga að því að starfið falli að ákveðnum 
grunnforsendum sem má greina í stjórnskipulagi skólans eins og því er lýst í regluverki hans. Þessar 
forsendur eru eftirfarandi. 

1. Í skipulagi sé skilið á milli stjórnunar kennslu og rannsókna annars vegar og fjármála og 
rekstrar hins vegar.  

2. Skilið sé á milli vinnu við mótun akademískra stefnumála, sem sé í höndum fulltrúa 
háskólasamfélagsins, og umsjónar með framkvæmd þeirra, sem sé í höndum stjórnsýslu 
skólans. 

3. Tryggð sé bein eða óbein aðkoma akademískra starfsmanna að öllum meiriháttar 
ákvörðunum innan skólans. Með því er undirstrikað að jafningjastjórnun ríki innan skólans.   

Markmiðin með ráðningu aðstoðarrektors (-rektora) eru eftirfarandi: 

1. Að létta undir með rektor í hinum viðamiklu störfum sem hann þarf að sinna og jafnframt að 
gera honum kleift til að sinna betur forgangsverkefnum og frumkvæðismálum en ella væri 
hægt. Þetta er megintilgangur með starfi aðstoðarrektors annars staðar á Norðurlöndum. Í 
þessu getur falist m.a. að fylgja eftir samþykktri stefnu skólans í samvinnu við starfsfólk 
stjórnsýslu.  

2. Að efla stefnumótun á sviði kennslu og vísinda fyrir skólann í heild og samhæfa daglegri 
stjórnsýslu málaflokkanna.  

3. Að tryggja áhrif rektors á stefnumótandi ákvarðanir á sviði vísinda og kennslu. 
4. Að auka áhrif akademískra starfsmanna á sameiginlega starfsemi skólans. 
5. Að ráða sérstakan staðgengil rektors.  

Með hliðsjón af ofangreindu má skoða valkostina tvo sem nefndir eru í áfangaskýrslunni. Bæta má við 
hinum þriðja, það er að ráða ekki aðstoðarrektor heldur fara aðrar leiðir til að ná sömu markmiðum.  

1. Aðstoðarrektor (-rektorar) skv. norrænni hefð 

a. Meginverkefni aðstorðarrektors (-rektora) eru þau sem tilgreind eru hér að ofan. Eins 
og lagt er til í áfangaskýrslunni er miðað við að aðstoðarrektor verði formaður 
vísinda- og kennslumálanefnda, sem hafi fyrst og fremst stefnumótandi hlutverk.19 
Ritarar nefndanna eru sviðsstjóri vísinda- og nýsköpunarsviðs annars vegar og 
sviðsstjóri kennslusviðs hins vegar. Sviðin eru þá viðkomandi nefndum til aðstoðar, 
þau undirbúa mál og hrinda þeim í framkvæmd. Verkaskipting milli aðstoðarrektors 
og sviðsstjóra viðkomandi málaflokks er þá sambærileg og milli formanns fagnefndar 
í sveitarfélagi og millistjórnanda sem ber ábyrgð á þeim málaflokki sem fagnefndin 
sinnir. Dæmi um þetta væri formaður velferðarráðs og sviðsstjóri velferðarsviðs. Þar 
er formaður velferðarráðs í forsvari fyrir stefnumótun og öllum meiriháttar 
ákvörðunum í málaflokknum ásamt því að hafa eftirlit með framkvæmd stefnumála. 
Sviðsstjóri ber hins vegar ábyrgð á framkvæmd ákvarðana ráðsins, stjórnsýslu og 
rekstri.  

b. Umfang verkefna. Í anda fyrirkomulags annars staðar á Norðurlöndum er rökrétt að 
gera ráð fyrir tveimur aðstoðarrektorum, aðstoðarrektor vísinda og aðstoðarrektor 
kennslu. Miðað við verkefnaumfang gæti starfshlutfall verið á milli 40-60%. Gera þarf 
ráð fyrir að aðstoðarrektor sinni a.m.k. áfram rannsóknum í sama starfshlutfalli og 
áður (40%). Þó að til greina komi að aðstoðarrektor verði einn en ekki tveir er ólíklegt 

                                                           
19 Áréttað er að aukið stefnumótunarhlutverk þessara nefnda kallar á skýrt umboð háskólaráðs til að sinna 
þessum hlutverkum. Einnig er áréttað að stefnuskjöl skulu lögð fyrir háskólaþing í samræmi við lög og reglur. 
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að hægt sé að sinna starfinu nema með verulegu vinnuálagi eða það hafi áhrif á 
rannsóknarafköst.  

c. Skipulagsleg staðsetning. Aðstoðarrektor starfar á skrifstofu rektors og heyrir beint 
undir rektor og er hluti af stjórnunarteymi hans. Hann er staðgengill rektors. Þetta 
verkefni getur færst á milli aðstoðarrektoranna, séu þeir tveir, eftir hentugleikum. 
Skrifstofustjóri rektorsskrifstofu sér um launamál hans og vinnuaðstöðu.  

d. Kostnaður. Miða þarf kostnað við 60% starf tveggja starfsmanna. Unnt er að hafa til 
hliðsjónar starf sviðsforseta við ákvörðun launa.   

e. Ávinningur. Með þessu aukast áhrif akademískra starfsmanna á stefnumótandi 
ákvarðanir innan skólans í heild. Starfið fellur vel að þeim grunnforsendum sem 
tilgreindar voru í upphafi, þ.e. að aðstoðarrektor vinni eingöngu að faglegum málum, 
ekki rekstrarlegum, og að undirbúningi stefnumótandi ákvarðana, ekki framkvæmd. 
Hefð er fyrir starfi aðstoðarrektora skv. þessari forskrift annars staðar á 
Norðurlöndum en skólar þar hafa oft verið notaðir til samanburðar (sjá 
áfangaskýrsluna).  

f. Ágallar. Þessi leið hefur bæði beinan og óbeinan kostnað í för með sér. Auk 
launakostnaðar kallar hún á undirbúning vegna breytinga á stöðu vísindanefndar og 
kennslumálanefndar (sjá áfangaskýrsluna). Leiðin kallar enn fremur á aukið 
skrifstofurými. 

g. Framkvæmdastjóri. Í samræmi við norræna líkanið er framkvæmdastjóri yfirmaður 
allrar sameiginlegrar stjórnsýslu skólans, þar á meðal þeirra stjórnunareininga sem 
hafa heyrt undir aðstoðarrektor við Háskóla Íslands frá 2009. Einnig kæmi til greina 
(þótt ekki sé að finna fyrirmynd að því) að framkvæmdastjórar yrðu þrír: 
framkvæmdastjóri fjármála og reksturs, framkvæmdastjóri vísinda og að lokum 
framkvæmdastjóri kennslu.  

2. Aðstoðarrektor (-rektorar) skv. amerískri hefð 
a. Meginverkefni aðstorðarrektors (-rektora) eru þau sem tilgreind eru hér að ofan, 

sérstaklega má nefna aukin áhrif akademískra starfsmanna innan sameiginlegrar 
stjórnsýslu skólans. 

b. Umfang verkefna. Í anda fyrirkomulags hjá bandarískum háskólum hefur (einn) 
aðstoðarrektor (provost) umfangsmikil dagleg stjórnunarverkefni með höndum. 
Hann hefur mannaforráð, þ.e.a.s. verkstjórnarvald gagnvart þeim starfsmönnum 
stjórnsýslunnar sem sinna akademískum verkefnum, þ.e.a.s. öllum einingum sem 
falla undir vísindi og kennslu. Um er að ræða akademískan starfsmann í fullu starfi. 
Ekki verður séð að hann geti sinnt þessum verkefnum í hlutastarfi.   

c. Skipulagsleg staðsetning. Aðstoðarrektor heyrir beint undir rektor og er hluti af 
stjórnunarteymi hans. Með hliðsjón af því að hann sinnir daglegum 
stjórnunarverkefnum hefur hann aðsetur á þeirri skrifstofu þar sem stjórnsýsla 
umræddra málaflokka er staðsett. Hann er jafnframt staðgengill rektors. 

d. Kostnaður. Miða þarf við fullt starf. Launakjör væru svipuð og hjá forsetum 
fræðasviða.  

e. Ávinningur. Helsti ávinningur af starfi aðstoðarrektors í anda amerískra háskóla er 
aukin aðkoma akademískra starfsmanna að sameiginlegri stjórnsýslu skólans. Með 
þessu fyrirkomulagi er viðhaldið aðskilnaði milli akademískra verkefna annars vegar 
og reksturs og stjórnsýslu hins vegar.  

f. Ágallar. Aukinn launakostnaður samsvarar einu ársverki sviðsforseta. Ekki virðist vera 
hefð fyrir fyrirkomulagi af þessu tagi innan íslenskra eða annarra norrænna háskóla. 
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Stjórnunarlögum er fjölgað. Þar sem um fullt starf er að ræða er hugsanlegt að það 
þyki ekki eftirsóknarvert fyrir akademíska starfsmenn vegna takmarkaðs svigrúms til 
rannsóknarstarfa. Þar sem aðstoðarrektor er með mannaforráð skv. þessu skipulagi 
verður að setja talsvert fleiri hæfiskilyrði m.a. um stjórnunarlega reynslu og menntun. 
Breytingar yrðu á verkaskiptingu akademískra starfsmanna og starfsmanna 
stjórnsýslunnar með tilkomu starfsins, þar sem aðstoðarrektor sinnir bæði 
stefnumörkun og framkvæmd hennar. 

g. Framkvæmdastjóri. Ef fylgt væri ameríska líkaninu yrði framkvæmdastjóri áfram yfir 
fjármálum og rekstri en aðstoðarrektor stjórnunarlegur yfirmaður vísinda og 
kennslumála. 

3. Aðstoðarrektor ekki ráðinn 

Þriðji valkosturinn er að ráða ekki aðstoðarrektor en reyna að ná markmiðum með starfi hans með 
öðrum hætti. Unnt væri að efla starf ráðgjafa á rektorsskrifstofu og létta þannig undir með rektor. 
Einnig gætu ráðgjafar unnið að forgangsverkefnum og frumkvæðismálum. Slíkur viðbótarmannafli 
felur í sér aukinn launakostnað en á móti kemur að ráðningatími ráðgjafa er sveigjanlegri. Ráðgjafar 
geta ekki komið fram fyrir hönd rektors við opinbera viðburði eins og aðstoðarrektor getur. 

Ekki verður séð að markmið um að efla stefnumótun á sviði kennslu og vísinda fyrir skólann í heild 
og tengingu við rektor náist með jafn öflugum og sýnilegum hætti og með ráðningu 
aðstoðarrektors. Unnt væri þó að breyta hlutverki vísindanefndar og kennslumálanefndar og gera 
starf formanna þeirra viðameira en nú er, jafnvel að það næmi tímabundið kennsluskyldu. Einnig 
væri unnt að auka samstarf viðkomandi formanns og rektors með því að hann hefði aðsetur á 
rektorsskrifstofu.  

Með þessari leið eru áhrif akademískra starfsmanna ekki aukin jafn sýnilega og með ráðningu 
aðstoðarrektors. Finna má þó fleiri leiðir til að auka þessi áhrif. Hér má nefna aukið hlutverk 
háskólaþings, t.d. með skipan sérstakra „milliþinganefnda“ sem undirbyggju stefnumótandi 
ákvarðanir.  

Með því að ráða ekki aðstoðarrektor þyrfti að fara aðrar leiðir til að velja staðgengil rektors. Ef 
framkvæmdastjóri stjórnsýslu er ráðinn liggur beinast við að hann yrði staðgengill rektors. Ekki er 
raunhæft að varaformaður háskólaráðs sinni þessu hlutverki.  
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7 Viðauki 3:Töflur 

Tafla 1: Verkaskipting á rektorsskrifstofu 

Tafla 2: Verkaskipting á skjalasafni 

Tafla 3: Háskólaráð, háskólaþing og fastanefndir háskólaráðs 

 

 

 

 

 

 



           

Rektorsskrifstofa Verkaskipting           

Verkefni Lýsing JAB GRJ MLM MDB HK EB SS ÁM Aðrir utan rektorsskrifstofu 

Stjórnun 
rektorsskrifstofu 

Gerð fjárhagsáætlunar og eftirlit með fjármálum og rekstri 

rektorsskrifstofu, þ.m.t. samþykkt reikninga, tækjakaup 

o.fl.  

   x      

Stjórnun 
rektorsskrifstofu 

Dagleg skipulagning og verkstjórn á rektorsskrifstofu x   x      

Stjórnun 
rektorsskrifstofu 

Starfsmannastjórnun rektorsskrifstofu, þ.m.t. umsjón með 

nýráðningum, umsýsla með viðveruskráningu og 

orlofsóskum, framkvæmd árlegra starfsmannasamtala, 

gerð ársmats, ráðningarsamninga, starfslýsinga o.fl.  

   x      

Stjórnun 
rektorsskrifstofu 

Gerð árlegrar áætlunar um helstu fundi og viðburði í 
háskólanum („dagatal háskólans“) 

   x x     

Stjórnun 
rektorsskrifstofu 

Málaskrá rektors, móttaka og afgreiðsla ýmissa erinda sem 
berast rektor, útdeiling og eftirfylgni á afgreiðslu þeirra 

x  x x x     

Stjórnun 
rektorsskrifstofu 

Skipulagning og framkvæmd málþinga, ráðstefna, 
fyrirlestra, hátíða, samkoma, mannfagnaða og annarra 
viðburða á vegum rektors 

  x x x  x  Markaðs- og samskiptasvið 

Stjórnun 
rektorsskrifstofu 

Uppfærsla á vef rektorsskrifstofu    x x     

Aðstoð við rektor Facebook-síða rektors    x       

Aðstoð við rektor Þátttaka í ýmsum fundum rektors með fulltrúum 
fræðasviða, deilda, stofnana og stjórnsýslu háskólans, 
stjórnvalda, atvinnulífs og innlendra og erlendra háskóla- 
og rannsóknastofnana og samtaka þeirra, sem og 
fulltrúum erlendra ríkja 

x x x x  x x x Ýmsir aðilar 

Aðstoð við rektor Samning kynningarefnis, glærusýninga, fyrirlestra, 
kynninga, ávarpa, fréttatilkynninga, andlátsfregna og 
ávarpa fyrir rektor, s.s. í tengslum við opna fundi. Öflun 
gagna, upplýsinga og myndefnis.   
Samning og ritun ýmiss konar texta og bréfa á íslensku og 
ensku, m.a. fyrir rektor 

x x x x x x x x Halldór Jónsson (HJ), vísinda- 
og nýsköpunarsvið 

Aðstoð við rektor Yfirlestur og prófarkalestur texta fyrir rektor m.a. á efni til 
útsendingar úr rektorsnetfangi 
 

  x x x x x x  

Aðstoð við rektor Dagleg skipulagning á dagbók rektors x    x     

Aðstoð við rektor Móttaka innlendra og erlendra gesta rektors   (x)  x     
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Rektorsskrifstofa           

Verkefni Lýsing JAB GRJ MLM MDB HK EB SS ÁM Aðrir  

Aðstoð við rektor Símsvörun, svörun erinda og ritun/frágangur bréfa sem 
fara frá rektor 

  (x) 
Bréf 

(x) x x    

Aðstoð við rektor Frágangur á bréfum m.a. vegna ótímabundinna ráðninga, 
framgangs í starfi og starfsloka akademískra starfsmanna 
sem rektor skrifar undir  

    x    Starfsmannasvið 

Aðstoð við rektor Flokkun og skjölun á erindum sem berast rektor með 
rafrænum hætti 

    x    Nils Guðmundsson (NG) 
skjalasafn 

Aðstoð við rektor Gjafir, blóm, pöntun veitinga vegna atburða á vegum 
rektors  

    x     

Aðstoð við rektor Boðun á fundi rektors og viðburði á vegum rektors x  x  x     

Háskólaráð Skipulagning og undirbúningur funda háskólaráðs 10 
sinnum á ári, þ.m.t. öflun og gerð fundagagna, boðun 
funda  

x x x x (x) (x)   Þórður Kristinsson (ÞK), 
kennslusvið, sem hefur 
lykilhlutverk. 
Pétur Ástvaldssyni (PÁ), 
Miðstöð framhaldsnáms 

Háskólaráð Ritun og birting fundargerða     x      

Háskólaráð Eftirfylgni með ákvörðunum háskólaráðs, samskipti við 
fulltrúa í ráðinu milli funda 

   x  x   ÞK, tveir verkefnisstjórar 
kennslusviðs og HJ 

Háskólaráð Undirbúningur úrskurða háskólaráðs og annarra 
lögfræðilegra mála sem lögð eru fyrir ráðið 

     (x)   ÞK og kennslusvið sjá jafnan 
um þetta 

Reglur HÍ Breytingar á reglum háskóla skólans   (x)   (x)    ÞK. EB aðallega vegna 
styrktarsjóða 

Háskólaþing Skipulagning og undirbúningur háskólaþings a.m.k. 2 
sinnum á ári, öflun og gerð gagna, boðun, ritun 
fundargerða, eftirfylgni með ákvörðunum 

x  (x) x     PÁ 
 

Ársfundir Ekki haldnir sl. 10 ár en áformað vor 2016          

Árbók Ritstjórn Árbókar Háskóla Íslands    (x)     Áslaug Marinósdóttir (ÁMar), 
skjalasafn 

Gæðamál Umsjón með starfi gæðanefndar háskólaráðs, boðun, 
skipulagning, undirbúningur funda og fundargagna, ritun 
fundargerða og eftirfylgni með ákvörðunum nefndar, 
samskipti við fulltrúa í nefndinni 10 sinnum á ári 

   x     Fulltrúar í gæðanefnd 

Gæðamál Mótun gæðastefnu, innleiðing, framkvæmd og eftirlit með 
gæðakerfi á öllum einingum skólans er fram undan 

   x     Fulltrúar í gæðanefnd 

Gæðamál Umsjón með innra og ytra mati (úttektum) á faglegum ein-
ingum skólans, þ.m.t. gerð leiðbeininga fyrir sjálfsmatið, 
öflun tölulegra gagna, gerð viðhorfskannana, skipulagning 
námskeiða, yfirlestur skýrslna og gerð umsagna  

   x      
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Rektorsskrifstofa           

Verkefni Lýsing JAB GRJ MLM MDB HK EB SS ÁM Aðrir utan rektorsskrifstofu 

Gæðamál Vinna við þróun og útfærslu einstakra þátta gæðakerfisins 
(s.s. aðgerðir gegn brottfalli og til að auka námsástundun, 
þróun gæðakerfis kennslu, innri úttektir, umsagnir um 
tillögur fræðasviða og deilda að nýjum námsleiðum, 
setning viðmiða og krafna um gæði framhaldsnáms o.fl.) 

   x     Gæðanefnd, Rannís, mennta- 
og menningarmálaráðuneyti 
og fulltrúar í ráðgjafa-
nefndinni, kennslusvið, 
háskólaráð 

Gæðamál Kynning og fræðsla um gæðamál    x     Gæðanefnd 

Alþjóðlegt og norrænt 
samstarf  

Á starfssviði viðkomandi x x  x  x x x  

Stefnumótun og þróun Stefnumótun Háskóla Íslands 2016-2020 x  x x     Sigurður Garðar Magnússon, 
Steinunn Gestsdóttir, 
Guðbjörg Andrea Jónsdóttir 

Stefnumótun og þróun Þátttaka í stefnumótun, átaksverkefnum, þróunar-
verkefnum og úttektum 

x x x x  x x x Fjölmargir aðilar utan og 
innan stjórnsýslu skólans 

Brautskráning 
kandidata 

Umsjón með brautskráningum kandídata 2  sinnum á ári 
 

   x x    Vilhjálmur Pálmason, rekstri 
fasteigna,  markaðs- og 
samskiptasvið tengiliðir á 
hverju fræðasviði 

Doktorsvarnir Kveðjur til nýrra doktora frá rektor, uppfærsla á vef og  
umsjón með skikkjum. 

    x    Miðstöð framhaldsnáms,  

Doktorshátíð 1. des.  Undirbúningur doktorshátíðar  x  (x) x x    Miðstöð framhaldsnáms,  
markaðs- og samskiptasvið 

Árlegar viðurkenningar 
til starfsmanna 

Árleg veiting viðurkenninga til starfsmanna fyrir lofsverðan 
árangur í starfi, þ.m.t. öflun tilnefninga, undirbúningur og 
þátttaka í starfi valnefndar, ritstjórn greinargerða og gerð 
heiðursskjala 

  (x) x     Valnefnd rektors  

Háskólasjóður og 
þróunarsjóður 

Umsjón með háskólasjóði og þróunarsjóði í samráði við 
rektor, þ.m.t. gerð fjárhagsáætlunar, móttaka og úrvinnsla 
umsókna, öflun gagna og samskipti við umsækjendur, 
undirbúningur afgreiðslu og eftirfylgni 
 

x   x x    Jenný Bára Jensdóttir, 
fjármálastjóri 

Ritstjórn, textagerð, 
upplýsinga-, markaðs- 
og kynningarmál 

Sjálfstæð ritun skýrslna, álitsgerða, umsagna  x x x x  x x x  

Ritstjórn, textagerð, 
upplýsinga-, markaðs- 
og kynningarmál 

Prófarkalestur, textaráðgjöf og þýðingar fyrir ýmsa aðila 
innan stjórnsýslu háskólans 
 
 
 

   x x 
  
 

 x   
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Rektorsskrifstofa           

Verkefni Lýsing JAB GRJ MLM MDB HK EB SS ÁM Aðrir utan rektorsskrifstofu 

Lögfræðileg ráðgjöf 
fyrir háskólaráð, rektor 
og aðra stjórnendur 
Háskóla Íslands 

Fræðsla og almennar leiðbeiningar um lögfræðileg atriði. 
Fyrirspurnir. Gerð minnisblaða vegna lögfræðilegra 
álitaefna. Ráðgjöf varðandi starfsmannamál 

     x   Lögfræðingur 
starfsmannasviðs vegna 
starfsmannamála. 
Nils vegna skjalaverkefna 

Ráðgjöf og aðstoð við 
gerð samninga við 
innlenda og erlenda 
aðila 

      (x)   Er á höndum ÞK 

Fræðsla stjórnenda og 
starfsfólks á lögum, 
reglum og ferlum á 
sviði stjórnsýslu- og 
starfsmannaréttar  

      (x)   Á höndum starfsmannasviðs 
sem hefur leitað til 
umboðsmanns Alþingis 

Lögfræðilegur 
málarekstur 

Lögfræðilegur málarekstur af ýmsum toga fyrir skólann       x    

Sáttamál  Sáttamál vegna starfsmanna eða starfsmanna/nemenda       x    

Umsagnir og álit til 
Alþingis 

Umsagnir um frumvörp til lagabreytinga er varða málefni 
skólans 
 
 
 

  (x)   (x)   ÞK 

Stofnun 
rannsóknasetra 

Daglegur rekstur, rekstrar- og fjárhagsáætlanir, umsjón 
með fundum ráðgjafanefndar Stofnunar rannsóknasetra, 
forstöðumannafundum og ársfundum, umsjón með 
samningi við mennta- og menningarmálaráðuneyti, 
stefnumótun, starfsmannamálum, samstarfssamningum, 
fjáröflun og styrkjaöflun o.fl. og þátttaka í nefndum og 
stjórnum því tengd 

      x   

Hollvinastarf Uppbygging hollvinastarfs í miðlægri stjórnsýslu og 
stuðningur við hollvinastarf í deildum, fjáröflun, samskipti 
við innlenda aðila og velgjörðamenn skólans  
 
 
 
 
 
 
 

      (x) x Helga Brá Árnadóttir,  
styrktarsjóðir 
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Taflan er byggð á starfslýsingum starfsmanna rektorsskrifstofu og framkvæmdastjóra fjármála og reksturs að viðbættum upplýsingum um verkefni sem komu fram í viðtölum við starfsmenn.  
Verkefni og flokkun þeirra í töflunni er yfirfarin og staðfest af viðkomandi starfsmanni.  Verkefni framkvæmdastjóra fjármála og reksturs sem tilgreind eru eiga einungis við verkefni sem varða 
rektorsskrifstofu, ekki önnur verkefni hans.  
 

Starfsmenn rektorsskrifstofu 
ÁM: Ásta Möller, verkefnisstjóri 
EB: Elín Blöndal, lögfræðingur 
GRJ: Guðmundur R. Jónsson, framkvæmdastjóri fjármála og reksturs  
HK: Heiðrún Kristjánsdóttir, verkefnisstjóri 
JAB: Jón Atli Benediktsson, rektor 
MLM: Magnús Lyngdal Magnússon, aðstoðarmaður rektors 
MDB: Magnús Diðrik Baldursson, skrifstofustjóri rektorsskrifstofu 
SS: Sæunn Stefánsdóttir, sérfræðingur og forstöðumaður Stofnunar rannsóknasetra Háskóla Íslands 
 

Rektorsskrifstofa           

Verkefni Lýsing JAB GRJ MLM MDB HK EB SS ÁM Aðrir utan rektorsskrifstofu 

           

Fastir samráðsfundir Daglega að morgni  x  x       

Fastir samráðsfundir Vikulegir stjórnsýslufundir á mánudagsmorgnum x x        

Fastir samráðsfundir Vikulegir fundir með forsetum fræðasviða x  x   x x   

Fastir samráðsfundir Vikulegir samráðsfundir með  markaðs- og samskiptasviði 
til að fara yfir dagskrá rektors og taka ákvörðun um 
aðkomu sviðsins 

   x x    Jón Örn Guðbjartsson og 
Björn Gíslason hjá  markaðs- 
og samskiptasviði 

Fastir samráðsfundir Hálfsmánaðarlegir fundir rektors með stjórnendum 
sameiginlegrar stjórnsýslu 

x x x x x x x x Sviðsstjórar, Sigurlaug 
Lövdahl, framkvæmda- og 
tæknisvið, forstöðumaður 
skrifstofa alþjóðasamskipta, 
skrifstofustjóri Miðstöðvar 
framhaldsnáms, innri 
endurskoðandi.  Var áður 1 x 
í mán. 

Fastir samráðsfundir Mánaðarlegir fundir með skrifstofustjóra rektorsskrifstofu    x x x x x Ásamt starfsmönnum 
skjalasafns 

Reglulegir fundir 
Háskólaráðs 

Reglulegir fundir háskólaráðs x   x     ÞK o.fl. 

           

Fastir samráðsfundir Óreglulegir fundir vegna dagskrár rektors x  x  x    Voru reglulegir áður 

Fastir samráðsfundir Óreglulegir fundir vegna málaskrár rektors    x x x x  Voru reglulegir áður 

Fastir samráðsfundir Vikulegir fundir starfshóps rektorsskrifstofu „Efst á baugi“ x  x x x x x x Hafa fallið niður 
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Skjalasafn        

Verkefni Lýsing Lýsing NG KI ÁMar HH Aðrir 

Skjalaskráning Móttaka, skráning og 
afgreiðsla erinda sem berast 
skólanum 

Erindi sem berast Háskóla Íslands eru skráð í 
skjalaskráningarkerfið GoPro 

x x   Heiðrún Kristjánsdóttir 

Skjalaskráning Flokkun og skráning á 
innkomnum bréfum og 
skjölum 

Bréf sem berast skólanum og öll 
pappírsfrumrit, s.s. undirritaðir samningar og 
ráðningarsamningar eru skráðir og vistaðir í 
skjalasafni 

(x) x  (x)  

Skjalaskráning Stuðningur og fræðsla við 
skjalafulltrúa á fræðasviðum 
vegna skráningar í 
skjalaskráningarkerfið GoPro 

Átaksverkefni. Er fylgt eftir með mánaðarlegum 
fundum Nils með skjalafulltrúum fræðasviða, 
sem eru í 20% starfshlutfalli við verkefnið 

x    Elín Blöndal 

Skjalaskráning Rafræn skráning eldri 
gagnasafna 

 x x  (x)  

Ljósmyndir Móttaka, flokkun, skráning og 
pökkun ljósmynda háskólans. 
Söfnun og skönnun eldri 
ljósmynda 

Skráning ljósmynda inn í Fotostation-kerfið  
 

Eftirlit x x x  

Ljósmyndir Aðstoð við leit í 
ljósmyndasafninu 

 (x) x (x) x  

Ljósmyndir Endurskipulagning á verklagi 
um skráningu ljósmynda í 
Fotostation 

Tímabundið verkefni vegna vandræða með 
forritið 

x  x x Kristinn Ingvarsson, ljósmyndari   
 

Upplýsinga-

öflun 

Sjálfstæð upplýsingaöflun og 
upplýsingaleit í Námunni og 
gögnum skólans 

 x X (x) x  

Pökkun Pökkun á eldri gögnum til 
afhendingar og varðveislu á 
Þjóðskjalasafni 

 (x) x  (x)  

Tölvumál Aðstoð vegna tölvumála í 
miðlægri stjórnsýslu við 
úrlausn smærri mála 
 
 
 
 
 

Aðstoð sem Reiknistofnun myndi annars sjá um 
og send væri beiðni um 

x     
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Starfsmenn skjalasafns 

Áslaug Marinósdóttir, verkefnisstjóri  

Halla Hallsdóttir, verkefnisstjóri 

Kristín Indriðadóttir, verkefnisstjóri 

Nils Kjartan Guðmundsson Narby, deildarstjóri 

Árbók Árbók Háskóla Íslands Söfnun efnis í Árbók, kallað eftir efni hjá 
mismunandi einingum skólans (stjórnsýslu, 
fræðasviðum og rannsóknastofnunum), því 
safnað saman í handrit, efnið fellt saman í kafla 
og samræmt (fellt út / aukið í kafla), handrit 
sett upp og prófarkalesið. Kafli um helstu 
viðburði ársins saminn í samvinnu við 
skrifstofustjóra rektorsskrifstofu. 
Prófarkalestur 

  x  Magnús Diðrik 
Einnig: rekstrarstjórar 
fræðasviða, forstöðumenn 
stofnana og stjórnsýslusviða 

Heimasíða Yfirlestur á heimasíðu, 
leiðbeiningum og kennsluefni 
skjalasafnsins 

Einu sinni á ári, m.a. námskeið vegna GoPro   x   

Prófarkalestur Prófarkalestur Prófarkalestur fyrir markaðs- og samskiptasvið, 
framkvæmda- og tæknisvið og rektorsskrifstofu 

  x   

Kennsla Kennsla: Námskeið í 
GoPro/Lotus 

 x     

Fundir Fastir fundir með 
skjalafulltrúum deilda 

1 sinnum í mánuði x     

Fundir Fastir fundir með 
skrifstofustjóra 
rektorsskrifstofu 

1 sinnum í mánuði x x x x  
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 Hver 
skipar 

Fjöldi Formaður Aðrir 
 

Tilnefningar-
aðilar 

Ritari/ 
starfar með 
nefnd 

Hlutverk  Tegund 
nefndar 
 

Hve oft hittist 

Háskóla
ráð 

 11 Rektor HÍ er 
forseti 
háskólaráðs 
 
Háskólaráð kýs 
varaforseta úr 
röðum sínum 

1. 3 fulltrúar háskólasamfélagsins  
2.  
3.  
4. 2 fulltrúar stúdenta 

 
 
  

5.  
6. 2 fulltrúar stjórnvalda 

 
 

7. 3 fulltrúar utanaðkomandi 
aðila/atvinnulífs 

Háskólaþing 
 
 
Heildar-
samtök 
stúdenta við 
Háskóla 
Íslands 
 
Mennta- og 
menningar-
málaráðherra 
 
Fulltrúar sem 
fyrir eru í 
háskólaráði 

Rektor skipar 
ritara 
háskólaráðs, 
sem nú er 
skrifstofu-
stjóri 
rektorsskrif-
stofu 

 Marka heildarstefnu í kennslu og rannsóknum 

 Móta skipulag háskólans 

 Eftirlit með starfsemi háskólans í heild, einstakra 
fræðasviða og háskólastofnana 

 Ábyrgð á að skólinn starfi í samræmi við lög og reglur 

 Ákvarða skiptingu fjármuna og eftirlit með rekstri 

 Yfirumsjón með eignum skólans 

 Úrskurðarvald í málefnum skólans 

 Leita umsagnar háskólaþings um þætti er varða 
starfsemi skólans 

Sjá einnig starfsreglur háskólaráðs: 
http://www.hi.is/sites/default/files/ml/starfsreglur_hask
olarads_med_breytingum_030915_og_011015_samthyk
ktar.pdf 

Stjórn Að jafnaði 1 
sinnum í  mán. 
nema júlí og 
ágúst  

Háskóla
þing 

 90-95 Rektor stýrir Rektor 
Forsetar fræðasviða 
Deildarforsetar  
 
6 akademískir fulltrúar á hverju 
fræðasviði (7. er deildarforseti) 
+ 1 fulltrúi fyrir hverja 500 
nemendur á fræðasviði 
umfram 2000  
 
2 fulltrúar samtaka 
háskólakennara  
 
2 fulltrúar starfsmanna við 
stjórnsýslu  
 
6 fulltrúar stofnana sem starfa 
samkvæmt sérlögum eða 
tengjast háskólanum 
sérstaklega  
 
10 fulltrúar samtaka nemenda 

Í krafti 
embættis 
 
 
Kjörnir 
 
 
 
 
 
Kjörnir 
 
 
Kjörnir 
 
 
Tilnefndir 
 
 
 
 
Kjörnir 

 Samráðsvettvangur háskólasamfélagsins þar sem fram fer 
umræða um þróun og eflingu Háskóla Íslands. 
Háskólaþing fjallar um og tekur þátt í að móta 
sameiginlega vísinda- og menntastefnu Háskóla Íslands 
að frumkvæði rektors. Háskólaráð getur leitað umsagnar 
háskólaþings um hvaðeina sem varðar starfsemi Háskóla 
Íslands og ráðið getur einnig falið þinginu umfjöllun um 
fagleg málefni og akademíska stefnumörkun. Háskólaþing 
er ályktunarbært um þau málefni sem það telur að varði 
hag háskólasamfélagsins. Ákvörðunum háskólaráðs, 
rektors, forseta fræðasviða eða forstöðumanna 
háskólastofnana verður þó ekki skotið til háskólaþings. 
 
Háskólaþing tilnefnir þrjá fulltrúa háskólasamfélagsins í 
háskólaráð. 

Samráðs-
nefnd 
 
Umsagnar-
nefnd 
 
Stefnumót-
unarnefnd 

A.m.k. 1  
sinnum  á ári 
skv. reglum um 
skipan og 
fundasköp 
háskólaþings 
Háskóla Íslands  
 
Hefur verið 
haldið að 
jafnaði einu 
sinni á misseri  
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20 Eru ráðgefandi skv. 7. gr. reglna háskólaráðs, nema kveðið sé á um annað í erindisbréfi: 

http://www.hi.is/sites/default/files/ml/starfsreglur_haskolarads_med_breytingum_030915_og_011015_samthykktar.pdf. 
21 Skv. verklagi við skipan nefnda, ráða og starfshópa innan Háskóla Íslands, samþykktu af háskólaráði 8. desember 2005: 

http://www.hi.is/sites/default/files/oldSchool/verklag_vid_skipun_nefnda_rada_og_starfshopa.pdf. 

Nefndir 
háskólaráðs20 

Hver 
skipar 

Fjöldi Formaður Aðrir 
 

Tilnefn-
ingaraðilar 

Ritari/ 
starfar með nefnd 

Hlutverk  Tegund 
nefndar 
 

Hve oft 
hittist 

Fjármálanefnd Háskóla-
ráð 

6 Framkvæmda
stjóri fjármála 
og reksturs 

Forsetar fræðasviðanna 
fimm  

Í krafti 
embættis síns 

Verkefnisstjóri á 
framkvæmda- og 
tæknisviði (GHJ) 

Skv. erindisbréfi: Umsjón með fjármálum Háskóla 
Íslands og stuðlar að hagkvæmni í rekstri skólans 
 
Ítarleg lýsing á verkefnum  

Ráðgefandi 
 
Gerð 
fjárhagsáætl-
unar21 
 

Að jafnaði 
3. hverja 
viku en 
breytilegt 
eftir 
árstíma 

Gæðanefnd Skipuð af 
háskóla-
ráði skv. 
tilnefn-
ingu 
rektors  

7 Formaður 
tilnefndur af 
rektor, nú 
prófessor við 
Verkfræði- og 
náttúruvís-
indasvið 

Einn fulltrúi frá hverju fimm 
fræðasviða skólans, akadem-
ískir starfsmenn 
 
Einn fulltrúi stúdenta 
 

Fræðasviðin 
fimm 
 
 
Stúdentaráð 

Gæðastjóri Skv. erindisbréfi: Að tryggja og efla gæði náms og 
kennslu, rannsókna og stjórnunar við Háskóla Íslands. 
Í því felst m.a. að styrkja formlegt gæðakerfi Háskóla 
Íslands og efla gæðamenningu innan hans. Gæðakerfi 
Háskóla Íslands miðar að því að mæta væntingum og 
þörfum nemenda, starfsmanna, atvinnulífs og hins 
alþjóðlega vísindasamfélags 
 

Ráðgefandi 
 
Stefnumót-
andi 

Að jafnaði 
mánaðar-
lega  

Jafnréttisnefnd  7 Formaður 
sem rektor 
skipar 

Formenn jafnréttisnefnda 
fræðasviðanna  fimm, 
þar af 4 akademískir starfs-
menn og 1 úr stjórnsýslu 
 
 
 
Einn fulltrúi stúdenta 

Í krafti 
embættis 
sem formenn 
jafnréttis-
nefnda 
fræðasviða 
 
Stúdentaráð 

Með nefndinni starfa 
jafnréttisfulltrúi 
háskólans og 
deildarstjóri á 
kennslusviði  

Skv. erindisbréfi: Að vera háskólaráði til ráðgjafar um 
jafnréttismál í víðum skilningi 

Ráðgefandi Að jafnaði 
mánaðar-
lega 

Kennslumála-
nefnd 

Háskóla-
ráð 

7 Formaður 
skipaður af 
rektor, 
núverandi 
formaður 
prófessor á 
Mennta-
vísindasviði 

Formenn kennslunefnda 
fræðasviðanna fimm, 
akademískir starfsmenn 
 
 
 
 
Einn fulltrúi stúdenta 

Í krafti 
embættis 
sem formenn 
kennslu-
nefnda 
fræðasviða 
 
Stúdentaráð 

Kennslustjóri, 
prófstjóri og 
deildarstjóri 
Kennslumiðstöðvar 
starfa með nefndinni 

Skv. erindisbréfi: Að vinna að þeim markmiðum í 
stefnu Háskóla Íslands er lúta að námi og kennslu. Í 
því felst að stuðla að þróun kennslu og kennsluhátta 
við Háskóla Íslands og vinna á annan hátt að því að 
nemendur öðlist framúrskarandi menntun í nánum 
tengslum við rannsóknastarf skólans 

Ráðgefandi 
 
Nefndin stýrir 
Kennslu-
málasjóði og 
annast 
úthlutanir úr 
honum  
 
Stendur fyrir 
gæðamati á 
kennslu 

Kennslu-
málanefnd 
hefur 
yfirleitt 
haldið 
fundi á 
tveggja 
vikna fresti 
á kennslu-
misserum  

http://www.hi.is/sites/default/files/oldSchool/verklag_vid_skipun_nefnda_rada_og_starfshopa.pdf
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Nefndir 
háskólaráðs 

Hver skipar Fjöldi Formaður Aðrir 
 

Tilnefn-
ingaraðilar 

Ritari/ 
starfar með nefnd 

Hlutverk  Tegund 
nefndar 
 

Hve oft 
hittist 

Samráðsnefnd 
um kjaramál 

 3 Formaður 
úr röðum 
fastráðinna 
kennara, nú 
prófessor 
VoN og 
einnig 
fram-
kvæmda-
stjóri 
fjármála og 
reksturs 

Starfsmannastjóri 
 
 
Fjármálastjóri 

Í krafti 
embættis 
 
Í krafti 
embættis 

Verkefnisstjóri á 
framkvæmda- og 
tæknisviði starfar 
með nefndinni 

Skv. erindisbréfi: Að tryggja samstarf og samráð við 
stéttarfélög og samtök starfsmanna háskólans um 
kjara- og réttindamál allra starfsmanna skólans. 
Nefndin gegnir auk þess hlutverki samstarfsnefndar 
samkvæmt 11. kafla kjarasamninga fjármálaráðherra 
og stéttarfélaga ríkisstarfsmanna. 
Nefndin starfar í umboði háskólaráðs, sem ákvarðar 
stefnu skólans í launamálum starfsmanna sinna, 
ákveður að hvaða markmiðum skuli stefnt og setur 
aðrar þær áherslur sem ráðið telur að sérstaklega 
skuli leggja til grundvallar við gerð kjarasamninga 

Ráðgefandi Eftir 
atvikum og  
eftir stöðu 
kjaramála 

Vísindanefnd  7 Formaður 
skipaður af 
rektor, 
núverandi 
formaður 
prófessor á 
Félags-
vísindasviði 
 

Formenn vísindanefnda 
fræðasviðanna fimm, 
akademískir starfsmenn 
 
 
 
Einn fulltrúi nemenda 
 

Í krafti 
embættis 
sem formenn 
vísindanefnda 
fræðasviða 
 
Stúdentaráð 

Sviðsstjóri vísinda- og 
nýsköpunarsviðs og 
2-3 verkefnisstjórar, 
þar af einn sem er 
ritari 

Skv. erindisbréfi: Að stuðla að því að efla 
rannsóknastarfsemi við Háskóla Íslands og standa 
fyrir umræðu um eðli og virkni rannsókna á hinum 
ýmsu fræðasviðum 
  
Nefndin er jafnframt stjórn Rannsóknasjóðs Háskóla 
Íslands  

Ráðgjafa-
nefnd 
 
Úthlutunar-
nefnd 

Að jafnaði á 
þriggja 
vikna fresti 
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Aðrar 
nefndir 

Hver skipar Fjöldi Formaður Aðrir 
 

Tilnefningaraðilar Ritari/ 
starfar með nefnd 

Hlutverk  Tegund 
nefndar 

 

Hve oft 
hittist 

Heiðursdoktors
nefnd 

 6 Formaður 
skipaður af 
háskólaráði
nú 
prófessor 
við 
Læknadeild 

Einn fulltrúi frá 
hverju fræðasviði, 
akademískir 
starfsmenn 

  Veitir skriflega umsögn um tillögu að veitingu 
doktorsnafnbótar til deildarfundar og fræðasviðs 
sem, að fengnu samþykki, er sent með milligöngu 
rektorsskrifstofu til háskólaráðs til samþykktar 

Umsagnar-
nefnd 

 

Hugverkanefnd 
Háskóla Íslands 
og Landspítala 

Háskólaráð 
 
 

3-4 Formaður 
er 
prófessor 
við Háskóla 
Íslands 

Læknir á 
Landspítala, 
sviðsstjóri 
eftirlitssviðs 
Lyfjastofnunar 

Háskólaráð tilnefnir 
2-3 og forstjóri LSH 
einn 

Sviðsstjóri vísinda- og 
nýsköpunarsviðs og 
starfsmaður sama 
sviðs, sem er ritari, og 
fulltrúi frá 
þróunarsviði 
Landspítala 

Skv. erindisbréfi ber nefndinni að stuðla að 
hagnýtingu rannsóknaniðurstaðna, uppfinninga og 
annarra nýjunga starfsmanna Háskóla Íslands og 
Landspítala, koma að ákvörðunum um skiptingu arðs 
og hvetja til áframhaldandi rannsókna og 
hagnýtingar þeirra til góðs fyrir samfélagið í heild. 
Nefndin starfar á grundvelli stefnu Háskóla Íslands og 
Landspítala er varðar einkaleyfi og fjárhagslega 
hagnýtingu uppfinninga/nýjunga 

Ráðgefandi 
nefnd 
 
Ákvarðandi 
nefnd, tekur 
m.a. stefnu-
mótandi 
ákvarðanir.  
Umsjón og 
umsýsla með 
hugverkum 
og gerð 
samninga 

 

Kærunefnd í 
málefnum 
nemenda 

Háskólaráð 3 Nú lektor 
við 
Lagadeild 

2 prófessorar við 
Háskóla Íslands 

Háskólaráð Ritstjóri kennsluskrár 
(af kennslusviði) 

Kærunefnd í málefnum nemenda starfar í samræmi 
við 3. mgr. 7. greinar reglna fyrir Háskóla Íslands nr. 
569/2009 (síðast breytt með reglum nr. 1077/2013). 
Nefndin hefur það hlutverk að fjalla um kvartanir og 
kærur stúdenta samkvæmt 50. grein reglnanna 

Kærunefnd  

Ráð um málefni 
fatlaðs fólks 

Rektor 5 Jafnréttis-
fulltrúi 
Háskóla 
Íslands 

1 fulltrúi  
 
1 fulltrúi  
 
 
1 fulltrúi kennara 
 
 
 
1 fulltrúi stúdenta  
Tengiliðir: 
Einn fulltrúi hvers 
fræðasviðs, einn 
fulltrúi 
starfsmannasviðs, 
einn fulltrúi hvers 
hagsmunafélags 
nemenda 

Framkvæmda- og 
tæknisvið 
Náms- og 
starfsráðgjöf 
háskólans 
Sameiginlega af 
Félagi 
háskólakennara og 
Félagi prófessora 
Stúdentaráði 
Háskóla Íslands 

  Nefndinni er ætlað að hafa yfirumsjón með 
málefnum fatlaðs fólks í Háskóla Íslands og nemenda 
með sértæka námsörðugleika, í umboði rektors og 
háskólaráðs: 

 að gangast fyrir reglubundinni endurskoðun á 
stefnu háskólans í málefnum fatlaðra; 

 að undirbúa og fylgja eftir áætlunum um 
framkvæmd á stefnu háskólans í málefnum 
fatlaðra; 

 að stuðla að samstarfi, veita umsagnir, veita 
ráðgjöf, afla tölulegra upplýsinga, hafa frumkvæði 
að fræðslu og fylgjast með nýmælum 

 

Stefnumót-
andi nefnd 
 
Framkvæmda
nefnd 
 
Samstarfs-
nefnd 

1 sinni í 
mánuði 

http://www.hi.is/adalvefur/reglur_fyrir_haskola_islands#7
http://www.hi.is/adalvefur/reglur_fyrir_haskola_islands#7
http://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=23c6d11a-b0b9-4624-900a-c32caf974063
http://www.hi.is/adalvefur/reglur_fyrir_haskola_islands#50
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Siðanefnd Háskólaráð, 
skv. 
tilnefningu 
rektors 

3 og 
heimilt 
að skipa 
2 til 
viðbótar 
eftir eðli 
máls 
hverju 
sinni 

Skipaður af 
háskólaráði 
skv. 
tilnefningu 
rektors 

1 fulltrúi 
 
 
1 fulltrúi 

Félag 
háskólakennara 
 
Félag prófessora 

Verkefnisstjóri á 
kennslusviði Háskóla 
Íslands 

Nefndin úrskurðar um það hvort siðareglur Háskóla 
Íslands hafi verið brotnar. Siðanefnd tekur við 
skriflegum kærum um meint brot á siðareglum frá 
nafngreindum aðilum innan eða utan háskólans. 
Nefndin tekur ekki mál til meðferðar að eigin 
frumkvæði 

Úrskurðar-
nefnd 

 

Sjálfbærni- og 
umhverfis-
nefnd 

 7 Fulltrúi 
eins 
fræðasviðs 

5 fulltrúar 
 
1 fulltrúi 
 
1 fulltrúi stúdenta 

Hvert fræðasvið  
 
Miðlæg stjórnsýsla 
 
Stúdentaráð 

 Nefndinni er ætlað að fylgja eftir sjálfbærni- og 
umhverfisstefnu Háskóla Íslands sem samþykkt var 1. 
mars 2012 

  
 

  

Skipulagsnefnd  4 Sviðsstjóri 
fram-
kvæmda- 
og 
tæknisviðs 

3 fulltrúar 
 
 

Háskólaráð Skrifstofustjóri 
framkvæmda og 
tæknisviðs.  

   

Öryggisnefnd  4 Prófessor í 
Lyfjafræði-
deild 

1 fulltrúi 
 
 
 
1 fulltrúi 
 
 
1 fulltrúi 

Frá Líf- og 
umhverfisvísinda-
stofnun 
 
Frá 
Raunvísindastofnun 
 
Skrifstofustjóri 
framkvæmda- og 
tæknisviðs 
 
Stúdentar með 
áheyrnarfulltrúa 

Verkefnisstjóri á 
framkvæmda- og 
tæknisviði 

Nefndin heldur utan um öryggismál skólans skv. 
vinnuverndarlögum um aðbúnað, hollustuhætti og 
öryggi á vinnustöðum nr. 46/1980. Öryggisnefndin 
gerir það með því að bjóða upp á fræðslu fyrir 
nemendur og starfsmenn skólans. Hún starfar með 
leiðbeinendum og öðru starfsfólki að bættu öryggi 
við skólann, vinnur að forvarnarstarfi, setur 
verklagsreglur þar sem þess er þörf, framkvæmir 
áhættumat og heldur utan um skráningu slysa og 
óhappa 

Framkvæmda
nefnd 

 

Vísindasiða-
nefnd 

 7 Skipaður af 
rektor án 
tilnefningar 

5 fulltrúar 
 
 
1 fulltrúi 

Frá hverju 
fræðasviði 
 
Siðfræðistofnun HÍ 

Verkefnisstjóri á 
vísinda- og 
nýsköpunarsviði 

Nefndin veitir kennurum, nemendum, sérfræðingum 
og öðrum starfsmönnum Háskóla Íslands umsögn um 
rannsóknaráætlanir 
 

Umsagnar-
nefnd 

 


