
 
          Október 2015 
 
 
Ómar H Kristmundsson 
 

 
 
Greinargerð um skipulag Félagsvísindasviðs 
Háskóla Íslands 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2  
Efnisyfirlit 
Efnisyfirlit ................................................................................................................................................. 2 
Inngangur ................................................................................................................................................ 3 
1 Einkenni háskóla sem skipulagsheildar ........................................................................................... 5 

1.1 Sjálfstæði ................................................................................................................................. 8 
1.2 Formgerð háskóla og samhæfing ............................................................................................ 8 
1.3 Hugtökin stoðþjónusta og stjórnsýsla ..................................................................................... 9 
1.4 Nálgun við breytingar á skipulagi háskóla ............................................................................. 10 
1.5 Viðmið við ákvörðun stjórnskipulags háskóla ....................................................................... 11 

2 Skipulagsbreytingarnar 2008 ......................................................................................................... 12 
2.1 Aðdragandi skipulagsbreytinganna ....................................................................................... 12 
2.2 Tillögur starfshópsins ............................................................................................................ 13 
2.3 Tillögurnar í samhengi við þróun löggjafar um háskólastigið................................................ 15 
2.4 Núverandi stjórnskipulag Félagsvísindasviðs ........................................................................ 18 

3 Greining á stjórnskipulagi sviðsins ................................................................................................ 23 
3.1 Nálgun við innleiðingu ........................................................................................................... 23 
3.2 Um afstöðu til endurskipulagningarinnar ............................................................................. 23 
3.3 Óskýr hlutverk og staða stjórnunareininga ........................................................................... 23 
3.4 Starf sviðsforseta ................................................................................................................... 24 
3.5 Starf deildarforseta................................................................................................................ 25 
3.6 Staða deildarfunda ................................................................................................................ 26 
3.7 Fjárhagsleg ábyrgð deilda og deildarforseta ......................................................................... 26 
3.8 Sviðsstjórn ............................................................................................................................. 27 
3.9 Skrifstofa Félagsvísindasviðs ................................................................................................. 28 

4 Niðurstöður og ályktanir ............................................................................................................... 32 
5 Heimildir ........................................................................................................................................ 35 
 
 
 
  



3  
 
 
Inngangur 
Greinargerð þessi er unnin að beiðni sviðsforseta Félagvísindasviðs Háskóla Íslands. Henni er ætlað að 
vera efniviður fyrir starf vinnuhóps sem skipaður var af stjórn Félagsvísindasviðs 23. október 2013. 
Hlutverk hans var að gera úttekt á reynslunni af þeim skipulagsbreytingum sem leiddu til stofnunar 
sviðsins 2008 og setja í kjölfarið fram tillögur að úrbótum á núverandi skipulagi.  
Í samræmi við erindisbréf vinnuhópsins beindist skoðun á stjórnskipulagi Félagsvísindasviðs að því að 
meta hvernig til hafi tekist með skipulagsbreytingarnar sem tóku gildi 1. júlí 2008, hvað hafi reynst vel  
og hvað megi bæta. Til grundvallar matinu voru hafðar tillögur starfshóps háskólaráðs sem 
samþykktar voru í háskólaráði þann 23. október 2007 og samhliða breytingar á lögum og reglum um 
skólann.  
Greiningin beindist að núverandi stjórnskipulagi, þar á meðal hlutverki sviðsforseta, deildarforseta, 
deilda og starfsemi skrifstofu sviðsins. Til að setja breytingar í nauðsynlegt samhengi var aðdragandi 
þeirra skoðaður. Jafnframt kynnti höfundur sér alþjóðlegt og fræðilegt efni um skipulag háskóla.  
Umfjöllun greinargerðarinnar takmarkast við Félagsvísindasvið en greining á reglukerfi sviða og deilda 
á hins vegar við um aðrar sambærilegar einingar innan skólans. Ekki er fjallað um 
rannsóknarstarfsemi sviða þar sem fyrir liggur umfangsmikil greining á þeirri starfsemi. Umfjöllun um 
breytingar á kennslusamstarfi í kjölfar endurskipulagningar er óveruleg en það viðfangsefni kallar á 
sérstaka athugun. Breytingar sem lutu að starfsemi utan sviða svo sem háskólaráðs, miðstöðvar 
framhaldsnáms og svokallaðra forsetafunda falla einnig utan þessarar athugunar.  
Gagnasöfnun fólst í eftirfarandi:  

1. Viðtölum sem tóku að jafnaði um 1 - 1½ klukkustund. Rætt var við núverandi deildarforseta 
(nema einn sem var fjarverandi, í stað hans var rætt við varadeildarforseta), fyrrverandi 
deildarforseta sem höfðu reynslu af stjórnunarfyrirkomulagi fyrir og eftir breytingar 2008, 
starfsfólk á skrifstofu Félagsvísindasviðs, þar á meðal deildarstjóra (valdir voru deildarstjórar 
með ólíka starfsreynslu), sérfræðinga sem starfa að einstökum málaflokkum sviðsins og 
núverandi og fyrrverandi stjórnendur skrifstofu. Alls voru 16 hálfformuð viðtöl tekin. Stuðst 
var við viðtalsvísi sem var mismunandi eftir því hvaða starfi viðkomandi gegndi. Allir voru 
spurðir um hvað þeir teldu vera kosti og galla núverandi stjórnskipulags sviðsins. 
Deildarforsetar voru meðal annars spurðir um hlutverk og einstök verkefni, verkaskiptingu 
milli þeirra og sviðsforseta, deildarstjóra og deildarfundar og hvað mætti gera til að styrkja 
stöðu deildarforseta. Deildarstjórar voru spurðir um samstarfsaðila og verkaskiptingu, helstu 
og tímafrekustu verkefnin. Sérfræðingar sem starfa að einstökum málaflokkum voru spurðir 
um verkferli sérstaklega í málum er snéru að deildum, um verkaskiptingu milli sviðs og 
miðlægrar stjórnsýslu, hvaða gallar væru á stjórnsýslu viðkomandi málaflokks og hvaða leiðir 
væru til úrlausnar.   

2. Spurningakönnun sem lögð var fyrir núverandi deildarforseta þar sem spurt var um 
fyrirkomulag á starfsemi deildar, svo sem um deildarfundi og aðra fastafundi deildar, 
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verkaskiptingu milli deildarforseta og deildarstjóra og ákvörðunartöku. Jafnframt voru 
deildarforsetar spurðir um viðhorf til endurskipulagningarinnar, kosti og galla. 

3. Öflun skriflegra gagna, þar á meðal um löggjöf, almennar reglur háskólans, starfslýsingar, 
verklagsreglur og viðmið, skýrslur og greinargerðir svo sem sjálfsmatsskýrslur deilda, 
fundargerðir háskólaráðs og tölfræði, meðal annars um starfsmannamál. Aflað var 
tölfræðilegra upplýsinga frá starfsfólki skrifstofu sviðs og sameiginlegrar stjórnsýslu.  

 
Undirstrikað er að niðurstöður og ályktanir sem fram koma í greinargerðinni byggja á ofangreindum 
gögnum.  
Vinna við greinargerðina fór fram á tímabilinu febrúar til október 2015. Sigurbjörg Aðalsteinsdóttir, 
rekstrarstjóri og Aðalbjörg Lúthersdóttir, fjármálastjóri Félagsvísindasviðs, aðstoðuðu höfund við 
öflun og framsetningu tölfræðilegra upplýsinga um sviðið. Ýmsir aðilar fóru yfir drög að 
greinargerðinni, þar á meðal þeir sem sátu í vinnuhópi sviðsforseta. Höfundur vill þakka þeim og 
öllum þeim fjölmörgu sem aðstoðuðu hann við verkið og veittu honum upplýsingar.  
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1 Einkenni háskóla sem skipulagsheildar 
Háskólar eru með flóknustu skipulagsheildum sem þekkjast. Starfsemi þeirra einkennist af sjálfstæði í 
vinnubrögðum og viðfangsefnum en þessi einkenni eiga rót sína að rekja til hlutverks þeirra í 
samfélaginu. Sjónarmið um grundvallarþætti starfseminnar geta verið ólík.1 Breytingar á 
stjórnskipulagi háskóla þurfa að taka mið af þessum sérkennum.  
Hlutverk nútímaháskóla er margþætt meðal annars vegna sífellt aukinnar fjölbreytni við 
þekkingaröflun og miðlun og margvíslegra tengsla við þjóðfélagið.2 Algengt er þó að skipta 
hugmyndum um meginhlutverk háskóla í tvennt, annars vegar sjónarmið Humboldt skólans og hins 
vegar napóleonska skólans. Þessar hugmyndir má með einföldun fella undir hugtökin „fræðasetrið“ 
og „fagskólinn.“3 Hugmyndirnar eru fyrirmyndir sem horft er til við mótun stjórnskipulags háskóla.4 Í 
skipulagi nútímaháskóla má venjulega greina einkenni beggja eins og í tilviki Háskóla Íslands. Í 
alþjóðlegum könnunum má greina verulegan breytileika í stjórnskipun háskóla.5 Ekki hefur verið sýnt 
fram á að eitt líkan frekar en annað skili háskólum meiri árangri.6 
Hugmyndir Wilhelm von Humboldt um fræðasetrið koma vel fram í Magna Charta yfirlýsingu 
Evrópskra háskóla sem Háskóli Íslands er aðili að og hefur skuldbundið sig að starfa eftir. Í 
yfirlýsingunni segir:  

Háskólar eru sjálfstæðar stofnanir í kjarna hvers samfélags. Skipulag þeirra er mismunandi vegna þess að þeir búa við ólíkar landfræðilegar og sögulegar aðstæður. . . . Til að mæta þörfum þess samfélags sem þeir starfa í, verða rannsóknir og kennsla að vera siðferðislega og þekkingarlega óháð öllu pólitísku og efnahagslegu valdi. . . . Frelsi í rannsóknum og þjálfun er grundvallarskilyrði háskólasamfélagsins og bæði stjórnvöld og háskólar verða, eins og þeim er unnt, að tryggja virðingu fyrir þessari grundvallarkröfu. . . . Þar sem háskólar hafna hleypidómum og eru ávallt opnir fyrir samræðu eru þeir kjörinn samstarfsvettvangur fyrir kennara, sem eru hæfir til að miðla þekkingu sinni. . . . Til að varðveita frelsi í rannsóknum og 

                                                           
1 Þórólfur Þórlindsson, „Embætti rektors í stjórnartíð Sigmundar Guðbjarnasonar,“ Í Vísindin heilla. Afmælisrit til heiðurs Sigmundi Guðbjarnasyni 75 ára, ritstjóri Guðmundur G. Haraldsson (Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2006), 401.  
2 Stefán Baldursson og Þórólfur Þórlindsson, „Stjórnspeki og miðaldaháskólar,“ Skírnir 164 (1990), 158-171. 
3 Páll Skúlason, Háskólapælingar: Um stefnu og stöðu háskóla í samtímanum (Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2014), 87-108. 
4 Sjá nánar umfjöllun Jóns Torfa Jónassonar í Inventing Tomorrow's University: Who Is to Take the Lead? An Essay of the Magna Charta Observatory (Bologna : Bononia University Press, 2008). 
5 Michael Shattock, International Trends in University Governance : Autonomy, Self-Government and the Distribution of Authority, International Studies in Higher Education (Milton Park, Abingdon, Oxon ; New York, NY: Routledge, 2016). 229-318.  
6 Draga má þessa ályktun af alþjóðlegum samantektum eins og bók Michael Shattock (sjá að ofan) og Gabriel E. Kaplan, "Do Governance Structures Matter?" í New Directions for Higher Education, no. 127 (2004). Á yfirliti yfir þá háskóla sem eru í efstu 10 sætum hins svokallaða Times Higher Education World University Ranking lista 2015-16 má sjá háskóla sem geta fallið undir báðar hugmyndirnar (sjá https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2016/world-ranking?gclid=Cj0KEQjwqNiwBRDnq93MioaqtKQBEiQAb7Ezn5VFcDxhlAgt9dpuPi5IYVTyluv4qNmQe7nd9d1R1-oaAkd68P8HAQ#!/page/0/length/25).   
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kennslu verða allir þegnar háskólasamfélagsins að hafa aðgang að þeim verkfærum sem eru nauðsynleg til að tryggja slíkt frelsi.7 (skáletrun höfundar). 

Skv. yfirlýsingunni eru háskólar sjálfstæðar stofnanir óháðar pólitísku og efnahagslegu valdi og 
samstarfsvettvangur kennara sem búa við akademískt frelsi og nauðsynlegar bjargir. Svokölluð 
jafningjastjórnun hefur verið talin einkenna stjórnskipulag fræðasetursins. 8 Með henni er átt við að 
samfélag fræðimanna, kolleganna, taki sameiginlegar ákvarðanir er snerta starfsemi skólans og beri 
þá jafnframt ábyrgð á þeim. Jafnaðarsjónarmið séu ríkjandi og stigveldisfyrirkomulag sé litið 
hornauga.9   
Í sinni tærustu mynd er skipulag skóla með jafningjastjórnun flatt og hringlaga (kollegar kjósa æðsta 
yfirmann, svo sem rektor eða deildarforseta sem hefur síðan stjórnunar- og eftirlitsheimildir gagnvart 
þeim sömu sem kusu hann). Öll meiri háttar ákvarðanataka byggir á sameiginlegri niðurstöðu að 
undangenginni umfjöllun og umræðu þar sem ólík sjónarmið takast á. Forðast er að knýja fram 
niðurstöðu á grundvelli atkvæðagreiðslu.10 Formaður hins fjölskipaða ákvörðunarvalds hefur því ekki 
sjálfkrafa úrslitavald. Um leið og vald er í höndum hóps er ábyrgð sameiginleg. Hugmynd um 
jafningjastjórnun felur einnig í sér sérstaka vinnustaðamenningu og grunngildi. Þau eiga að 
einkennast af samstöðu, að unnið sé í þágu kolleganna sem heildar, að allir virði ákvarðanir sem 
kollegar í heild taka, gagnkvæm virðing ríki og samskipti séu „fagleg“ og uppbyggjandi í þágu 
viðkomandi fræðigreinar.11  
Greina má mismunandi stig jafningjastjórnunar innan háskóla:  

1. Kollegar sinna að öllu eða mestu leyti starfsemi skólans, þar á meðal töku ákvarðana og 
undirbúningi og framkvæmd þeirra. Fjöldi starfsfólks stjórnsýslu er í lágmarki. 12 

2. Kollegar taka allar meiriháttar ákvarðanir með setu í stjórn, ráðum eða starfshópum sem hafa 
til þess formlegt umboð. Dagleg verkefni eru í höndum starfsfólks stjórnsýslu. Hér er á 
ferðinni sambærileg skipting og meðal stjórna og framkvæmdastjóra stofnana og fyrirtækja. 
Skil eru á milli stjórnar sem fjölskipaðs ákvörðunarvalds og þeirra sem hafa með höndum 
framkvæmd þeirra ákvarðana sem hún tekur. Þrátt fyrir þessa meginreglu eru skilin oft óljós í 
framkvæmd.  

3. Seta kollega í ráðum og nefndum er fyrst og fremst táknræn, áhrif þeirra eru óveruleg og felst 
í að „stimpla“ ákvarðanir faglegrar stjórnsýslu skólanna. Líta má á þátttöku þeirra sem hluta 

                                                           
7 The Magna Charta Observatory, "Magna Charta Universitatum, Bologna, 18. September 1988,"  http://www.magna-charta.org/magna-charta-universitatum/the-magna-charta-1/the-magna-charta. 1-2 
8 Á ensku „collegiality,“ „collegial self-governance“ eða „collegial academic governance.“ Hugtakið „shared governance“ hefur einnig verið notað í þessum tilgangi en það hefur víðtækari merkingu. Það hefur þannig verið notað til að lýsa samstarfi annars vegar akademískra starfsmanna og hins vegar starfsmanna stjórnsýslu og/eða utanaðkomandi aðila í stjórn skóla. Þessi hugtök hafa nokkuð mismunandi merkingu eftir löndum og landsvæðum (Shattock, International Trends in University Governance, 231). Sjá einnig ólíkar merkingar hugtaksins í Robert Hatfield, "Collegiality in Higher Education: Toward an Understanding of the Factors Involved in Collegiality," Journal of Organizational Culture, Communication and Conflict 10 (2006), 11-19. 
9 Páll Skúlason, Háskólapælingar. Vísað í Neil MacCormick, 81. 
10 A. Jarvis, "The Necessity for Collegiality: Power, Authority and Influence in the Middle," Educational Management Administration & Leadership 40 (2012), 480-493. 
11 Robert E. Cipriano and Jeffrey L. Buller, "Rating Faculty Collegiality," Change 44 (2012). 45-48. 
12 Síðustu áratugina er erfitt að finna háskóla sem falla undir þennan flokk en algengt var að fram á miðja síðustu öld og jafnvel síðar að öll stjórnun væri að mestu í höndum akademískra starfsmanna. Um þetta vitnar  saga Háskóla Íslands. Sjá Gunnar Karlsson, Guðmundur Hálfdanarson, Sigríður Matthíasdóttir og Magnús Guðmundsson, Aldarsaga Háskóla Islands, 1911-2011 (Reykjavıḱ: Háskólaútgáfan, 2011).  
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af sögulegum viðhafnarsiðum skólans. Völd eru í höndum starfsfólks stjórnsýslu. Þessi 
einkenni geta komið fram í viðhorfum akademískra starfsmanna til þess hvernig framkvæmd 
jafningjastjórnunar er í raun. 13 

Jafningjastjórnun skv. lið 1 samrýmist illa starfsumhverfi nútímaháskóla með flóknum rekstri og 
sérhæfingu. Þróunin hefur verið í þá átt að færa dagleg verkefni af ýmsu tagi til annars vegar 
akademískra stjórnenda, sem stýra starfseiningu tímabundið á grundvelli umboðs jafningjanna og 
hins vegar til sérstakra skrifstofa þar sem bæði almennt og sérhæft starfsfólk starfar ótímabundið að 
verkefnum hinnar akademísku starfseiningar.  
Fagskólinn hefur það meginhlutverk að mæta þörfum ríkisins á hverjum tíma, að veita þeim sem 
gegna þurfa ákveðnum störfum innan samfélagsins nauðsynlega menntun og þjálfun. Litið er svo á að 
stjórnskipulag fagskólans sé talsvert annað en skipulag fræðasetursins. Það er í anda hefðbundins 
stigveldis, þar sem boðvald liggur óskipt frá efri stjórnunarlögum til þeirra neðri. Umfang fjölskipaðs 
ákvörðunarvalds (fjöldi stjórna, ráða, nefnda) er takmarkað. Stjórn skólans er miðstýrð og starfar 
samkvæmt boðvaldi og umboði frá æðra stjórnvaldi svo sem ráðuneyti. Ekki er lögð með sama hætti 
áhersla á rannsóknir og samþættingu þeirra og kennslu.  
Hugmynd um háskóla sem viðskiptafyrirtæki dregur dám af einkennum fagskólans.14 Þessi hugmynd 
varð áberandi á níunda áratugnum undir áhrifum frá stjórnunarhyggju (e. managerialism) og nýjum 
nálgunum í opinberum rekstri (e. new public management, NPM). Í megindráttum byggist þetta líkan 
á að aðferðir í fyrirtækjarekstri séu nýttar við rekstur háskóla. Breytt starfsumhverfi, svo sem mikil 
fjölgun nemenda, aukin rekstrarumsvif og alþjóðleg samkeppni um bæði nemendur og akademíska 
starfsmenn og kröfur um aukin afköst þeirra var talið kalla á nýjar nálganir. 15 
Einkenni fyrirtækjalíkansins felast í eftirfarandi:  
 Forysta (bæði ábyrgð og vald) færist í einhverjum mæli frá kollegum til einstakra stjórnenda sem 

sérstaklega eru þjálfaðir og menntaðir í stjórnun. Með því er markmiðið að gera stjórnun 
skilvirkari ( hraðvirkari) og „faglegri.“ Þannig verður til hefðbundið stjórnunarstigveldi 
(boðvaldskeðja) innan háskólans í heild (rektor, yfirmaður skóla eða sviðs, deildarforseti o.s.frv.). 
Ef starfseiningar á sviði kennslu og rannsókna eru stjórnunarlega og rekstrarlega sjálfstæðar 
getur hlutverk yfirstjórnar verið takmarkað og bundið við samhæfingu. 

 Dreifstýring sem felur í sér að vald og ábyrgð færist til lægri stjórnunareininga, meðal annars 
rekstur og starfsmannahald. Hér er hugmyndin sú að fjölgreina háskólar mæti þörfum ólíkra 
„markaða“ (svo sem nemenda í mismunandi námsgreinum). Hver stjórnunareining (skóli/svið) 
þurfi sjálfstæði (bæði stjórnunarlegt og fjárhagslegt til dæmis í verðlagningu þjónustu) til að 
mæta þörfum eigin markaðar.  

                                                           
13 Sjá t.d. umfjöllun um alþjóðlega könnun meðal akademískra starfsmanna (Changing academic profession: CAP) í Michael Shattock "International Trends in University Governance.“ 
14 Sjá t.d. Páll Skúlason, Háskólapælingar, 118-119, Pedro Teixeira og David D. Dill, Public Vices, Private Virtues? Assessing the Effects of Marketization in Higher Education (Rotterdam, Netherlands: Sense Publishers, 2011), VII-XXIII.  
15 Johan P. Olsen, "The Institutional Dynamics of the (European) University. Working Paper No. 15," (Oslo: Centre for European Studies. University of Oslo, 2005). 
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 Samhliða dreifstýringu er verulega aukin áhersla á árangur allra stjórnunareininga svo og 

einstakra starfsmanna. Árangursstjórnunarkerfi eru sett upp í þessum tilgangi. Á sviði rannsókna 
eru slík kerfi í auknum mæli orðin alþjóðleg. 

Háskólar víða um heim, ekki síst í Evrópu, hafa reynt að byggja upp stjórnskipulag þar sem kostir 
beggja líkana eru nýttir.16 Við þá samræmingu þarf að taka afstöðu til eftirtalinna spurninga:  
 Hvert á að vera hlutverk fjölskipaðs ákvörðunarvalds svo sem stjórna eða ráða? Hvar á það að 

vera staðsett í skipulagi háskólans? Með öðrum orðum hversu víðtæk á jafningjastjórnun að vera 
innan háskóla? 

 Eiga lykilstjórnunarstörf að færast reglubundið milli akademískra starfsmanna til að tryggja að 
ákvarðanir endurspegli vilja háskólasamfélagsins í anda jafningjagilda eða eiga þau að vera í 
höndum stjórnenda sem hafa til þess sérstaka þjálfun, reynslu og áhuga?  

 Hversu umfangsmikill hluti af verkefnum háskóla (fyrir utan kennslu og rannsóknir) á að vera í 
höndum stjórnsýslu háskóla?  

1.1 Sjálfstæði 
Opinberir háskólar hafa sérstöðu samanborið við aðrar stofnanir. Þorri stofnana sækir umboð og vald 
til ráðherra, þ.e.a.s. umboðs- og boðvaldskeðja er óslitin frá Alþingi til ráðherra og frá honum til 
stofnunar. Í tilviki sjálfstæðra stofnana er boðvald að hluta takmarkað til dæmis hvað varðar 
kæruheimildir. Opinberir háskólar hafa verulega sérstöðu sem sjálfstæðar stofnanir. Þar kjósa 
starfsmenn (og nemendur) sér yfirmann og sitja að hluta í stjórnum og nefndum sem er ætlað að taka 
meiriháttar ákvarðanir í málefnum skólans á öllum stjórnunarstigum. Stjórnvöld hafa virt sjálfstæði 
háskóla og í þeim stöku tilvikum þar sem talið er að ráðherra hafi horft framhjá þessari meginreglu 
hafa viðbrögð orðið hörð.17 Með lagasetningar- og fjárveitingavaldi geta stjórnvöld samt haft 
umtalsverð áhrif. Þannig getur regluverk hins opinbera takmarkar sjálfstæði háskólans í innri málum. 
Þar má nefnda stjórnsýslu- og upplýsingalög og lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins.  
1.2 Formgerð háskóla og samhæfing  
Algengt er að kalla skipulag stofnana, fyrirtækja og félaga stjórnskipulag. Það felur í sér lýsingu á 
helstu starfseiningum og staðsetningu þeirra innan skipulags.18 Því er ætlað að gefa vísbendingu um 
hvar formlegt boðvald og ábyrgð liggur. Ýmsar formgerðir skipulags eru þekktar sem gefa 
vísbendingar um lárétta og lóðrétta skiptingu stjórnunareininga. Háskólar með einkenni 
jafningjastjórnunar falla illa að þekktum formgerðum fyrirtækja og stofnana. Þó komast háskólar 
næst svokölluðum fagræðisstofnunum en einkenni þeirra felst í áhrifastöðu fagstétta innan skipulags, 
bæði formlegri og óformlegri. Stofnanir þessar eru venjulega með dreifstýrða ákvarðanatöku 
                                                           
16 Sjá t.d. umfjöllun í Paulo Santiago og Organisation for Economic Co-operation and Development, Tertiary Education for the Knowledge Society, Vol. 1 (Paris: OECD, 2008), Ingemar Fägerlind and Görel Strömqvist, Reforming Higher Education in the Nordic Countries: Studies of Change in Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden (Paris: UNESCO, 2004). 
17 Í aldarsögu Háskóla Íslands má sjá að upp hafa komið deilur við ráðherra vegna aðkomu hans að mannaráðningum við skólann (Gunnar Karlsson o.fl. Aldarsaga, 142-154, 544-549). 
18 Sjá lýsingu á helstu stjórnunareiningum skipulagsheilda í Ómar H. Kristmundsson "Stjórnskipun félagasamtaka," í Stjórnun og rekstur félagasamtaka, ritstjórar Ómar H. Kristmundsson, Steinunn Hrafnsdóttir og Hrafnkell Tumi Kolbeinsson (Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2008). 
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tiltölulega sjálfstæðra stjórnunareininga. Innan slíkra stofnana er miðað við að ákvarðanir séu teknar 
sem næst vettvangi. Önnur tegund stofnana með þessi einkenni eru sjúkrahús. Háskólar eru þó 
frábrugðnir sjúkrahúsum að því sem leiðir af sjálfstæði þeirra gagnvart stjórnvöldum og getið er um 
hér að ofan.  
Aðferðir sem notaðar eru til samhæfingar stjórnunareininga eru mismunandi eftir tegundum 
skipulagsheilda.19 Í tilviki háskóla, þar sem kennarar eru sjálfstæðir í störfum sínum er stigveldi eða 
bein verkstjórn notuð í takmörkuðum mæli til samræmingar vinnubragða en þess í stað er byggt á 
stöðlum. Með stöðlum er átt við allar þær reglur og hefðir sem fela í sér leiðbeiningar um hvernig 
starf skuli unnið. Samhæfing felst einnig í samskiptum innan stjórnunareininga, formlegum svo sem 
setu í starfshópum en einnig óformlegum. Litið er svo á að samhæfingaraðferðir fari eftir því hversu 
starfsumhverfi skipulagsheildar er flókið (síbreytilegt, ólíkir hópar viðskiptavina og tengsl við 
hagsmunaðila o.s.frv.). Því flóknara starfsumhverfi þeim mun mikilvægari er virk og óformleg 
samhæfing starfshópa og stöðlun. Menntastofnunum hefur verið líkt við svokallaðar laustengdar 
skipulagsheildir (e. loosely coupled organizations) sem geta verið vel starfandi þrátt fyrir skort á 
samhæfingu og formlegum verkferlum.20  
Ábyrgð og boðvald eru lykilhugtök í umfjöllun um stjórnskipulag. Talið er að þessi hugtök þurfi að 
skoða saman, boðvaldi fylgi ávallt ábyrgð og öfugt. Boðvald felur í sér rétt yfirmanns til að gefa 
starfsmanni fyrirmæli, krefjast upplýsinga og taka ákvarðanir er snerta starf hans. Algengt er að í 
lögum um opinberar stofnanir sé sérstaklega tilgreint í hverju boðvald stjórnenda felist. Vinnulöggjöf, 
reglur einstakra stofnana og hefðir takmarka þetta vald. Ábyrgð felur í sér skyldur gagnvart 
yfirmönnum eða umbjóðendum, svo sem að upplýsa, skýra ákvarðanir sínar og taka afleiðingum 
mistaka og vanrækslu. Starfsmenn Háskóla Íslands eru ríkisstarfsmenn. Í lögum um réttindi og skyldur 
starfsmanna ríkisins nr. 70/1996 eru ákvæði um skyldur starfsmanna, til dæmis að þeir skuli hlýða 
löglegum fyrirskipunum yfirmanna. Það samræmist illa einkennum jafningjastjórnunar og 
vinnustaðamenningu akademískra starfsmanna að stjórnendur beiti boðvaldi með formlegum hætti.  
1.3 Hugtökin stoðþjónusta og stjórnsýsla  
Vegna jafningjastjórnunar þar sem akademískir starfsmenn eru í kennslu, rannsóknum og stjórnun 
getur hlutverk stoðþjónustu eða stoðdeilda verið afmarkaðra en meðal annarra skipulagsheilda. 
Stoðþjónusta felur í sér samhæfingu verkefna þeirra sem koma beint að framleiðslu eða þjónustu 
skipulagsheildarinnar, verkefna sem falla undir svokallaðar starfadeildir (í tilviki háskóla 
kennsludeildir). Stoðdeildir sinna einnig margháttaðri aðstoð við stjórnendur og aðra starfsmenn. 
Algengast er að í skipuriti sé stoðdeild sett til hliðar við boðvaldskeðju skipulagsheildar til að 
                                                           
19 Sjá yfirlit yfir samhæfingarleiðir í Ómar H Kristmundsson „Stjórnskipun Félagasamtaka“ og Jay R. Galbraith, Diane Downey og Amy Kates, Designing Dynamic Organizations: A Hands-on Guide for Leaders at All Levels (New York: AMACOM, 2002). 
20 Sjá umfjöllun Karl E. Weick, "Educational Organizations as Loosely Coupled Systems," Administrative Science Quarterly (1976), 1-19. Höfundur bendir á að þótt slík kerfi geti haft sína veikleika hafi þau einnig kosti sem felast í betri möguleikum þeirra til að bregðast við breytingum í starfsumhverfi. Lawrence og Lorsch (Paul R. Lawrence and Jay William Lorsch, Organization and Environment: Managing Differentiation and Integration (Boston: Division of Research, Graduate School of Business Administration, Harvard University, 1967) komast að sambærilegum niðurstöðum en þeir telja að sundurgreining starfseininga (e. differentiation, t.d. deilda eða sviða) gefi skipulagsheildum meira svigrúm til að bregðast við óvissu í starfsumhverfi og ólíkum mörkuðum (svo sem framboð menntunar í ólíkum námsgreinum).  
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undirstrika að hún hafi ekki boðvald gagnvart þeim sem tilheyra starfadeildum. Skipta má 
stoðþjónustu í tvennt. Annars vegar í störf sem miða að því að samræma vinnubrögð og tryggja gæði 
þjónustu, t.d. verkefni á sviði gæða- og mannauðsmála (stundum kölluð tæknigerð skipulagsheildar). 
Hins vegar í stuðningsþjónustu, til dæmis símsvörun, móttaka og ritaraþjónusta. 
1.4 Nálgun við breytingar á skipulagi háskóla 
Breytingar á stjórnskipulagi fela venjulega í sér umskipti af einhverju tagi svo sem á verkefnum, 
vinnuaðstöðu, áhrifastöðu og samstarfsaðilum. Þekktar eru aðferðir við að stýra slíkum breytingum. Í 
tilviki háskóla þarf sérstaklega að huga að þeirri aðferð sem notuð er við að undirbúa og innleiða 
breytingar.21 Þar sem jafningjastjórnun er ráðandi eru breytingar oft á tíðum málamiðlun milli ólíkra 
hagsmuna kollega, þá í meira mæli en þar sem hefðbundið stigveldi ríkir og starfsmenn verða að hlíta 
fyrirmælum næsta yfirmanns. Þetta leiðir til mikilvægis þess að ná sem mestri samstöðu um 
stefnumið. Af þessari ástæðu getur aðdragandi breytinga orðið lengri og skrefin styttri sem ákveðið 
er að taka hverju sinni.  
Við endurskipulagningu háskóla, eins og skipulagsheilda þarf að hafa hugfast að áhrif hennar 
takmarkast af mörgum samhangandi þáttum.22 Hér má benda á áhrif hins óformlega valdaskipulags, 
sérstaklega þar sem náðarvald er ríkjandi eins og í háskólum. Þannig getur áhrifavald nýs stjórnanda 
takmarkast af því hvort hann nýtur frá upphafi almennrar viðurkenningar eldri starfsmanna. Í annan 
stað geta áhrif endurskipulagningar takmarkast af því hvernig staðið er að mannauðsmálum vegna 
breytinganna, til dæmis hvort reynt sé að mæta óskum eða þörfum starfsmanna um tilfærslur í starfi, 
hvort samráð sé haft við starfsmenn í aðdraganda breytinga og hvort nýtt vinnuumhverfi sé talið 
eftirsóknarvert. Í þriðja lagi þarf samhliða endurskipulagningu að huga að vinnustaðamenningu og 
gildum skipulagsheildar og hversu vel hún fellur að nýju skipulagi.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
21 Sjá t.d. Adrianna Kezar „Organizational Change in a Global, Postmodern World“ í Michael N Bastedo (ritstj.)  The Organization of Higher Education: Managing Colleges for a New Era (Baltimore: Johns Hopkins University Press. Kindle Edition, 2012), 181-222 og Marilyn McCoy „Governing and Administering Change“ í Sandra L Johnson og Sean C Rush, Reinventing the University: Managing and Financing Institutions of Higher Education (New York: John Wiley & Sons, 1995), 49-78. 
22 Sjá yfirlit annarra áhrifaþátta í Lee G. Bolman and Terrence E. Deal, Reframing Organizations: Artistry, Choice, and Leadership (San Francisco : Jossey-Bass, 2008). 
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1.5 Viðmið við ákvörðun stjórnskipulags háskóla 
Með hliðsjón af því sem fjallað hefur verið um hér að framan má spyrja hvaða sjónarmið þurfi að hafa 
til hliðsjónar við ákvörðun stjórnskipulags háskóla. Skoða þarf eftirfarandi þætti:23  

 Eru markmið endurskipulagningar skýr og eru góðar líkur á að ávinningur hennar sé meiri en 
kostnaður? Algengt er að ávinningur endurskipulagningar sé ofmetinn en kostnaður 
vanmetinn. Endurskipulagningu fylgir oft mikill og langvarandi óbeinn kostnaður.  

 Eru „hönnunarforsendur“ í nýju skipulag skýrar? Dæmi um hönnunarforsendu er að ríkja skuli 
reglur jafningjastjórnunar við ákvörðun skipulags. Ef jafningjastjórnun á að ríkja er jafnvægi 
milli skilvirkni (hagkvæmni í rekstri, hraða í ákvarðanatöku) og lýðræðislegrar ákvarðanatöku 
eða dreifstýringar? Er skýrt hvert hlutverk lykilaðilanna þriggja á að vera: Akademískra 
stjórnenda, kollega og starfsfólks stjórnsýslu?  

 Kemur fram í skipulagi skýr lóðrétt og lárétt verkaskipting? Er skýrt hvar vald og ábyrgð 
liggur? Er fylgt svokölluðum klassískum stjórnunarlögmálum um skýrt og óskipt boðvald? 
Verkaskipting getur komið fram í formlegum reglum og starfslýsingum.  

 Er skipulag eins einfalt og hlutverk og starfsemi skipulagsheildar leyfir þannig að 
samhæfingarkostnaði sé haldið í lágmarki? Eru stjórnunarlög eins fá og mögulegt er og 
boðleiðir stuttar? Eru reglur skýrar og samræmdar? Stangast reglur á innbyrðis eða við 
ríkjandi hefðir?  

Unnt er að nota þessar spurningar sem viðmið þegar meta á áhrif endurskipulagningar háskóla.  
  

                                                           
23 Hér eru dregin saman nokkur meginatriði sem greina má í ritum um hönnun stjórnskipulags. Hér má nefna rit Jay Galbraith, Diane Downey og Amy Kates, Designing Dynamic Organizations: A Hands-on Guide for Leaders at All Levels (New York: AMACOM, 2002), Nicolay A. M. Worren, Organisation Design: Re-Defining Complex Systems (Harlow, England: Pearson, 2012) og Patricia Cichocki and Christine Irwin, Organization Design: A Guide to Building Effective Organizations (London: Kogan Page, 2011). 
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2 Skipulagsbreytingarnar 2008 
Kaflinn skiptist í fjóra hluta. Fyrst er fjallað um aðdraganda breytinganna, í kjölfarið um tillögur 
starfshóps háskólaráðs og samhengi þeirra við löggjöf um háskólastigið. Að lokum er lýst núverandi 
stjórnskipulagi Félagsvísindasviðs. 
2.1 Aðdragandi skipulagsbreytinganna 
Breytingar á skipulagi Háskóla Íslands voru samþykktar á háskólafundi 19. október 2007 og í kjölfarið 
á fundum háskólaráðs 23. október 2007 og 17. janúar 2008. Tóku þær gildi 1. júlí 2008. Til grundvallar 
breytingunum lágu tillögur starfshóps háskólaráðs um endurskoðun á skipulagi og stjórnkerfi skólans 
sem skipaður var af háskólaráði 7. september 2006. Fyrstu tillögur hópsins voru lagðar fram og 
ræddar á háskólafundi í mars 2007.  
Viðamikið samráð var haft við alla hagsmunaaðila við endurskoðun skipulagsins. Í fundargerð 
háskólafundar frá 19. október 2007 má finna yfirlit yfir þetta samráð. Notast var við ytri úttektir á 
Háskóla Íslands. Höfð var til hliðsjónar stefna skólans 2006-2011. Fyrstu tillögur hópsins voru ræddar 
á fundum helstu starfseininga skólans og óskað eftir umsögnum. Hópurinn naut ráðgjafar frá 
erlendum háskólum.   
Með hliðsjón af greinargerð starfshópsins og tengdum skjölum24 má draga þá ályktun að tillögur um 
endurskipulagningu hafi verið settar fram til að bregðast við eftirfarandi úrlausnarefnum:  

 Skorti á stoðþjónustu. Starfshópurinn bendir í greinargerð sinni á alvarlegan skort á 
stoðþjónustu við kennara og nemendur skólans. Háskóladeildir voru á þessum tíma afar 
misstórar á mælikvarða fjölda kennara og nemenda. Þannig var fámennasta deildin árið 2007 
með um 60 nemendur en sú fjölmennasta með tæplega 2500.25 Mismunandi stærð deilda 
leiddi einnig til þess að stoðþjónusta var mismikil og sérhæfing breytileg. Starfsmenn 
stjórnsýslu deilda voru frá einum starfsmanni upp í tæplega 20 starfsmenn.  

 Gölluðu stjórnkerfi. Í greinargerðinni er bent á að í úttektum sem gerðar hafi verið á starfi 
Háskóla Íslands hafi komið fram athugasemdir er lutu að stjórnskipulagi skólans. Hér er 
meðal annars vísað í úttekt Ríkisendurskoðunar frá árinu 2005 þar sem m.a. segir: „Ljóst er að 
virk þátttaka starfsmanna og nemenda í stjórnun skólans hefur marga kosti en slíkt 
stjórnskipulag getur einnig búið yfir göllum. Nauðsynlegt virðist að skerpa á ýmsum þáttum 
þess og skýra betur. Meðal annars þyrfti að skýra betur ábyrgð deildarforseta og stöðu 
rektors gagnvart þeim. . . . Í því samhengi mætti hugsa sér að rektor hafi bein áhrif á val 
deildarforseta.“26 Í sömu skýrslu eru settar fram efasemdir um að stjórnkerfi skólans hafi náð 
að þróast í takt við stefnu skólans. Núverandi fyrirkomulag jafningjastjórnunar tryggi ekki 
nægjanlega að til starfa fáist hæfir stjórnendur, sérstaklega þar sem innandeildarmenn séu 
eingöngu kjörgengir. Dæmi sé um að litið sé á stjórnunarstörf sem kvöð sem kennarar skiptist 

                                                           
24 Lokatillögur starfshóps háskólaráðs um endurskoðun á skipulagi og stjórnkerfi Háskóla Íslands samþykktar í háskólaráði 23. október 2007. Óútgefin greinargerð. Sjá einnig heimildir í umfjöllun um úrlausnarefni.  
25 Háskóli Íslands, Árbók Háskóla Íslands 2007 (Reykjavík: Háskóli Íslands, 2008), 52. 
26 Ríkisendurskoðun, Háskóli Íslands: Stjórnsýsluúttekt (Reykjavík: Ríkisendurskoðun, 2005), 7. 
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á að sinna.27 Einnig er bent á að fara þyrfti yfir verkaskiptingu miðlægrar stjórnsýslu skólans 
og einstakra deilda. Jafnframt þyrfti að skoða möguleika á að sameina deildir eða auka 
samstarf þannig að þær yrðu sterkari og hagkvæmari einingar. Með því skapaðist einnig 
möguleiki á að bæta fjármála- og rekstrarþekkingu þeirra sem á skorti tilfinnanlega.28  

 Sameiningu KHÍ og HÍ. Þótt það komi ekki fram í greinargerð starfshópsins kallaði sameining 
háskólanna á uppstokkun á stjórnskipulagi skólans. Í athugasemdum með frumvarpi um 
opinbera háskóla þar sem fjallað er um eina megintillögu starfshópsins um að leggja til að 
svið eða skóli verði ein af lykilstarfseiningum háskólans segir að sú tillaga sé ein helsta 
forsenda sameiningar háskólanna.29  
 

2.2 Tillögur starfshópsins 
Markmiðið með tillögunum var að leysa ofangreind úrlausnarefni auk þess að gera skólann 
hæfari til að takast á við breytt starfsumhverfi. Haft var eftir rektor á háskólafundi 19. október 
2007 að: 

Meginmarkmið endurskoðunarinnar væri að gera Háskóla Íslands betur kleift að ná markmiðum sínum með því að styrkja í senn grunneiningar skólans og Háskólann sem heild. Þetta yrði gert með því að gera grunneiningarnar faglega öflugri, efla stoðþjónustu við kennara, efla þjónustu við nemendur, færa framkvæmdavaldið nær grasrótinni og styrkja stjórnsýsluna og gera hana faglegri og skilvirkari. Nýju skipulagi og stjórnkerfi Háskólans væri ætlað að gera Háskóla Íslands betur í stakk búinn til að fást við breytt starfsumhverfi sem einkenndist m.a. af aukinni samkeppni við innlenda og erlenda skóla um fjármagn, nemendur, kennara, verkefni og aðstöðu. Einnig stuðluðu breytingarnar að auknum tengslum Háskólans við atvinnulíf og að víðtækara samstarfi hans við alþjóðlegar vísindastofnanir og háskóla.30 
Í greinargerð starfshóps háskólaráðs kemur fram að kjarni tillagnanna sé „efling grunneininga, 
dreifing valds, styrkari forysta á öllum stjórnstigum og stórefld stoðþjónusta.“31 Í henni kemur fram 
að tillögurnar feli í sér eftirtalin grundvallaratriði:  

1. Deildir eru faglegar grunneiningar Háskóla Íslands og bera ábyrgð á kennslu og rannsóknum. Forysta deilda er efld með skýrri verkaskiptingu á milli deildarforseta, deildarráða og deildarfunda. Deild hefur æðsta vald um fagleg málefni og forseti deildar er kjörinn af deildarfundi eins og nú er. Nemendur brautskrást frá deildum. Deildir geta sett á fót faglegar skipulagseiningar (e. departments) í samræmi við almennar reglur Háskóla Íslands.  2. Tengsl rektors við grunneiningar eru styrkt. Ýmis verkefni rektors og yfirstjórnar eru falin fræðasviðunum fimm og forsetum þeirra. Endanlegt vald í tilteknum málum, til dæmis í tengslum við nýráðningar, starfsmannamál, fjármál og fagleg málefni, eru flutt frá rektor og yfirstjórn til forseta fræðasviða. Þetta styttir boðleiðir frá endanlegu valdi til grunneininga.  
                                                           
27 Ríkisendurskoðun, Háskóli Íslands: Stjórnsýsluúttekt, 97-98. 
28 Ibid., 6-7. 
29 Frumvarp til laga um opinbera háskóla. Lagt fyrir Alþingi á 135. löggjafarþingi 2007–2008. Þskj. 847. 546. mál, 13.  http://www.althingi.is/altext/135/s/0847.html. Sótt á vefinn: 10.5.2015.  
30 Fundargerð háskólafundar 19. október 2007 (http://www.hi.is/adalvefur/24_haskolafundur_19_oktober_2007) 
31 Lokatillögur starfshóps háskólaráðs, 4.  
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3. Sameiginleg stoðþjónusta er efld og hluti hennar færður frá yfirstjórn til fræðasviða og deilda. Öll fræðasvið munu njóta verulega aukinnar stoðþjónustu. Gerður er greinarmunur á stoðþjónustu og stjórnsýslu, þar sem megináhersla er lögð á eflingu stoðþjónustu í sérstökum þjónustukjörnum á vettvangi fræðasviða. Skipting stoðþjónustu á milli fræðasviða og deilda ræðst af stærð og styrk deilda. 4. Komið er á stjórn fræðasviðs sem samhæfir starf deilda innan sviðsins og tengir það með virkum hætti við yfirstjórn Háskóla Íslands. Stjórnin er sameiginlegur vettvangur forseta fræðasviðs, forseta deilda á sviðinu og fulltrúa stúdenta. Fulltrúi sviðsins í háskólaráði situr fundi stjórnarinnar án atkvæðisréttar. 

Í skýringum við þessar tillögur kemur fram að gert sé ráð fyrir „vissri hugtakalegri aðgreiningu milli 
stjórnsýslu og stoðþjónustu og gerð sé tillaga um öfluga þjónustukjarna á hverju fræðasviði og 
verkefni þeirra.“32 Í því felist verkaskipting á milli sameiginlegrar yfirstjórnar, fræðasviða og deilda. 
Einnig segir að gert sé ráð fyrir að „tiltekin lágmarksþjónusta verði veitt á vettvangi þjónustukjarna 
allra fræðasviða. Til að auka sveigjanleika er miðað við að hvert fræðasvið skilgreini nánar þarfir sínar 
fyrir þjónustu umfram hina tilteknu lágmarksþjónustu sem og verkaskiptingu á milli sviðs og deilda.“33 
Einnig segir á sama stað „Aðgreiningin á milli stoðþjónustu og stjórnsýslu felur í sér að skrifstofa 
fræðasviðs fæst einkum við stjórnsýsluleg verkefni.“ Síðan segir: „Tillagan um þjónustukjarna byggir á 
því að margvísleg þjónusta sem miðast við þarfir notenda – kennara og nemendur – á hverju 
fræðasviði, er veitt á einum stað og í nálægð við notendur. Tillagan felur ennfremur í sér að 
endurskoða þarf skipulag og hlutverk helstu þjónustueininga Háskólans.“34 Sem dæmi um verkefni í 
þjónustukjarna er nefnt:  

[T]ölvuþjónusta, upplýsingamiðlun, fjármálaráðgjöf og - þjónusta, markaðs- og kynningarmál, vefritstjórn, fagleg námsráðgjöf, kynning á innlendum og erlendum rannsóknasjóðum og aðstoð við gerð umsókna í rannsóknasjóði og samningagerð vegna rannsóknaverkefna, ýmis gæðamál kennslu og rannsókna, upplýsinga- og bókasafnsþjónusta, þjónusta við erlenda kennara og nemendur, pantanir á tækjum og efnum, tæknileg þjónusta við rannsóknastofur deilda og rannsóknastofnanir, þjónusta við klíníska kennslu, þýðingar og textaráðgjöf, ljósritunarþjónusta o.fl.35  
Samkvæmt tillögunum skyldi skrifstofa (eða stjórnsýsla) sviðs hafa með höndum eftirtalin verkefni.36 

 Stefnumótun fyrir fræðasvið í samræmi við heildarstefnu Háskóla Íslands. 
 Fjármálastjórn. 
 Starfsmannamál, nýráðningar og gestastörf. 
 Jafnréttismál. 
 Samhæfing faglegs starfs deilda og rannsóknastofnana innan fræðasviðs og efling þverfræðilegs samstarfs á milli fræðasviða, m.a. með þróun þverfræðilegra námsleiða. 
 Trygging gæða í kennslu, rannsóknum og stjórnun. 
 Gerð kennsluskrár fyrir fræðasvið. 
 Húsnæðismál, skipting húsnæðis, rekstur og umsjón.  

                                                           
32 Lokatillögur starfshóps háskólaráðs, 16.  
33 Ibid., 16-17.  
34 Ibid., 17.  
35 Ibid., 15.  
36 Ibid., 16.  
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Í hlut háskóladeilda kæmi:37  

 Stefnumótun og forysta í faglegum málum deildar á sviði kennslu og rannsókna. 
 Ábyrgð á fjármálum og rekstri deildar. 
 Öflun sértekna fyrir deildir.  
 Ábyrgð á gæðum og skipulagi kennslu, m.a. framboði námskeiða og kennslutilhögun. 
 Ábyrgð á gæðum og skipulagi rannsókna í deild. 
 Starfsmannasamtöl. 
 Gerð kennsluskrár fyrir deild. 

Þessum verkefnum væri ýmist sinnt af fræðasviðum eða deildum samkvæmt tillögum starfshópsins:38  
 Samstarf við atvinnulíf. 
 Öflun sértekna, frá einstaklingum, fyrirtækjum, stofnunum og rannsóknasjóðum, þ.m.t. aðstoð við gerð umsókna. 
 Alþjóðlegt samstarf. 
 Markaðs- og kynningarmál. 
 Endurmenntun og nám með starfi. 
 Þjónusta við nemendur og fagleg námsráðgjöf. 
 Stoðþjónusta við kennara og almenn skrifstofuþjónusta.  Ætlunin var að nákvæm verkaskipting milli fræðasviðs og deilda yrði ákvörðuð nánar á grundvelli 

þarfagreiningar og samkvæmt stærð og umfangi starfsemi hverrar deildar. 
Til viðbótar ofangreindum tillögum var gert ráð fyrir að tengsl yfirstjórnar og fræðasviða yrðu efld 
með svokallaðri forsetanefnd en í henni sitji rektor og forsetar sviða. Með nefndinni verði 
fræðasviðunum gert auðveldara að koma sjónarmiðum sínum á framfæri við yfirstjórn háskólans. 
Einnig kemur fram að nýtt stjórnkerfi eigi að auðvelda þverfræðilegt samstarf á milli eininga skólans, 
„m.a. með Miðstöð framhaldsnáms, sameiginlegum ráðningum (e. joint appointments) og nánara 
samstarfi rannsóknastofnanna.“39  
Í greinargerð starfshópsins segir að forsenda þess að endurskipulagningin skili sér séu auknar 
fjárveitingar.  
2.3 Tillögurnar í samhengi við þróun löggjafar um háskólastigið 
Tillögur hópsins verður að skoða í samhengi við breytingar sem urðu á svipuðum tíma á regluverki 
skólans. Um nokkurra ára skeið hafði staðið yfir skoðun á samstarfi eða sameiningu Kennaraháskóla 
Íslands og Háskóla Íslands. Í apríl 2006 lá fyrir skilagrein nefndar sem kannaði fýsileika sameiningar 
skólanna. Á grundvelli niðurstöðu nefndarinnar lýstu háskólaráð skólanna beggja yfir vilja sínum að 
vinna áfram með hugmynd að sameiningu. Frumvarp um sameiningu skólanna var síðan lagt fram um 
áramótin 2006-2007, samþykkt í mars 2007 og tók gildi 1. júlí 2008. Þá féllu úr gildi lög nr. 137/1997 
um Kennaraháskóla Íslands. Með þessari breytingu varð ljóst að endurskoða þyrfti stjórnskipulag 
Háskóla Íslands. 

                                                           
37 Ibid., 16.  
38 Ibid., 16.  
39 Ibid., 4.  
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Í apríl 2008 var frumvarp til laga um opinbera háskóla lagt fram en gildistaka þess var forsenda þess 
að skipulagsbreytingarnar gætu komið til framkvæmda. Frumvarpið var samþykkt og tók gildi sem lög 
nr. 85/2008 í júní 2008. Þá voru afnumin lög um Háskóla Íslands, lög nr. 41/1999 ásamt reglugerð 
sem á þeim var byggð nr. 458/2000. Ný lög veittu háskólum verulegt svigrúm til að ákvarða eigið 
skipulag. Með vísan til laganna var skipulagi Háskóla Íslands lýst í auglýsingu nr. 633 frá 19. júní 2008. 
Þann 1. júlí 2009 tóku síðan gildi núgildandi reglur fyrir Háskóla Íslands nr. 569/2009. 
Breytingarnar 2008, þar á meðal ný lög, eru í takti við þróun sem átt hafði sér stað í löggjöf um 
háskólann og háskólastigið á undaförnum áratugum og kunnugleg „stef“ úr tillögum starfshóps 
háskólaráðs má finna í athugasemdum með frumvörpum eldri laga. Hér má nefna lög nr. 131/1990 
sem fólu í sér breytingu á lögum um Háskóla Íslands nr. 77/1979. Í 9. gr. laganna segir að 
háskóladeildir séu grunneiningar háskólans, innan þeirra fari fram kennsla, rannsóknir og stjórnun og 
þær séu „sjálfráðar um eigin málefni innan þeirra marka er sameiginlegar reglur háskólans setja.“ 
Með lögunum var stefnt að því að deildir yrðu „sjálfstæðar kostnaðareiningar.“40 Áhersla sé lögð á að 
skilgreina starf deildarforseta en áhrif hans innan skólans verði áfram tryggð með setu í háskólaráði. 
Hann geti þá jafnframt orðið varaforseti háskólaráðs og þar með staðgengill rektors. Fram kemur að 
tillögur um breytingar sem byggi á skýrslu sérstakrar stjórnsýslunefndar beinist fyrst og fremst að því 
að auka sjálfræði eininga skólans og „þar með valddreifingu, skilvirkni og ábyrgðarskil í almennri 
stjórnsýslu og deildum, auk þess sem þátttaka háskólaþegna í ákvörðunum verður virkari. Allt þetta 
stuðli að því að háskólinn ræki hlutverk sitt betur og að ekki verði gengið á sjálfstæði hans.“41 Bent er á 
að gefa þurfi gaum að stjórnskipulagi deilda með það í huga að fá fram skilvirkari ákvarðanatöku. Einnig 
segir: 

Allar deildir háskólans hafa náð þeirri stærð og þroska að tímabært er að auka sjálfræði þeirra. Stjórnsýsla þeirra hefur vaxið út úr hinni sameiginlegu stjórnsýslu háskólans og lotið fyrirmælum og leiðbeiningum hennar. Nú er svo komið að stjórnsýsla deilda getur staðið á eigin fótum og ætti að fella hana stjórnunarlega að fullu inn í störf deilda. Deildir þurfa að axla fjárhagslega ábyrgð á rekstri sínum þannig að stjórnsýsla, sem greidd hefur verið af sameiginlegu fé, komi á rekstur deilda. Samfara þessu þarf að styrkja bæði starf deildarforseta og skrifstofustjóra deilda.42 
Í lögunum var deildum ennfremur bætt við stjórnunaraðilum skólans. Í frumvarpinu segir: 43 

Þá gegnir það furðu að í háskólalögunum frá 1979 skuli háskóladeildir ekki vera taldar upp sem einn af stjórnaraðilum háskólans í upphafi 2. gr. heldur aðeins háskólaráð, rektor, háskólaritari og kennslustjóri. Deildir háskólans stjórna þó aðalstarfsemi hans þar sem þær einar rækja meginverkefni háskólans - að vera vísindaleg rannsóknastofnun og vísindaleg fræðslustofnun, en hin almenna stjórnsýsla háskólans er einungis stoðstarfsemi við þessa aðalstarfsemi.  
Með seinni lögum um háskóla nr. 63/2006 og lögum um opinbera háskóla nr. 85/2008 og voru deildir 
síðan felldar út af lista yfir stjórnunaraðila háskólans þannig að eftir stóðu háskólaráð og rektor.  

                                                           
40 Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 77/1979, um Háskóla Íslands, með síðari breytingum, lagt fyrir Alþingi á 112. löggjafarþingi 1989-90, þskj. 732, 420. mál, 6. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð:   http://www.althingi.is/altext/112/s/0732.html. Sótt á vefinn: 3.5.2015. 
41 Ibid., 5.  
42 Ibid., 5.  
43 Ibid., 5. 
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Í lögum um háskóla nr. 136/1997 voru sérstök ákvæði um stjórn ríkisháskóla, þar á meðal deildir. Skv. 16. 
gr. eru deildir sjálfráðar um eigin málefni innan þeirra marka sem lög og reglugerðir hvers ríkisháskóla 
setja. Yfirstjórn hverrar deildar er falin deildarforseta, deildarfundum og deildarráði. Í 17. gr. segir að 
háskólaráð geti að fengnum tillögum deildar skipt viðkomandi deild upp í skorir. Hver skor kjósi sér 
stjórn og formann.  
Í lögunum voru gerðar breytingar á samsetningu háskólaráðs og fulltrúum fækkað í því skyni að gera það 
skilvirkara og jafnframt er í þeim gert ráð fyrir tveimur fulltrúum skipuðum af menntamálaráðherra. 
Jafnframt voru afnumin tengsl milli fjölda deilda og fjölda ráðsmanna. Í deildaskiptum háskólum yrðu þeir 
ekki kjörgengir sem gegndu ábyrgðarstöðum í deildum (væntanlega deildarforsetar). Þetta væri gert til 
að koma í veg fyrir hugsanlegt vanhæfi ráðsmanna til að fjalla um mál sem hafa komið upp hjá lægra 
settu stjórnsýslustigi (þ.e.a.s. deildum). Þetta auki einnig á valddreifingu.44  
Nefnd sem skipuð var af menntamálaráðherra var falið að endurskoða lög nr. 136/1997 um háskóla 
ásamt sérlögum um ríkisháskóla. Á grundvelli vinnu nefndarinnar voru samþykkt lög um háskóla nr. 
63/2006 sem tóku við af ofangreindum lögum og lög nr. 85/2008 um opinbera háskóla. Við gildistöku 
laganna féllu úr gildi lög um Háskóla Íslands nr. 41/1999 eins og áður segir. Fram kemur í 
athugasemdum með frumvarpi til laga um opinbera háskóla að gera hafi þurft greinarmun á 
háskólum eftir rekstrarformi, ríkisháskólar þurfi að uppfylla skilyrði sem aðrir háskólar þurfi ekki.45 
Nefnt er að heimildir til fjárhagsráðstafana í ríkisrekstri þurfi að byggja á lögum, gerð sé krafa um að 
ýmsar ákvarðanir í starfsmanna- og nemendamálum þurfi að eiga stoð í settum lögum og gengið sé út 
frá því að meginatriði í skipulagi ríkisrekstrar séu ákvörðuð af löggjafanum, svo sem hvað varðar 
skipun yfirstjórnar opinberra stofnana.  
Í athugasemdum með frumvarpi um opinbera háskóla segir að meginefni þess sé byggt á viðamiklu 
úttektarstarfi sem fram hafi farið innan íslenska háskólakerfisins á liðnum árum.46  Þá hafi verið tekið 
tillit til vinnu sem hafi farið fram innan háskólanna meðal annars tillagna um sameiningu KHÍ og HÍ. 
Fram kemur að meginmarkmiðið sé að einfalda lagaskilyrði um starfsemi háskóla með það í huga að 
veita þeim sem mest sjálfstæði í innri málefnum. Það eigi bæði við um skipulag og fagleg málefni. 
Þetta sé í samræmi við áherslur í lögum um háskóla nr. 63/2006. Lög um opinbera háskóla fjalla þó 
með talsvert ítarlegri hætti um stjórnskipulag en almennu lögin. Í frumvarpinu er gert ráð fyrir að 
skólar séu skilgreindir sem meginskipulagseiningar í starfsemi háskóla. Með því verði til öflugt 
burðarlag í stjórnskipan skólanna sem geti orðið grundvöllur að margvíslegri stoðþjónustu. Forseti 
skóla (í tilviki Háskóla Íslands fræðasviðs) muni bera ábyrgð á fjármálum og rekstri hans. 
Fyrirkomulagið leiði til skilvirkari stjórn opinberra háskóla. „Ráðning forseta skóla, ásamt eflingu 
megineininga í starfseminni, felur í sér styrkari forystu, valddreifingu og möguleika á því að bæta 
stoðþjónustu og þverfræðilegt samstarf. Með þessu er brugðist við ábendingum sem fram hafa 
komið að stjórn opinberra háskóla þurfi að vera skilvirkari.“47 Í athugasemdum kemur einnig fram: 
„Enda þótt skólar séu þannig teknir upp sem megineiningar háskóla stendur óbreytt að deildir eru 
grunneiningar hans og bera hina faglegu ábyrgð á háskólakennslu og rannsóknum, sbr. 11. gr. 
                                                           
44 Frumvarp til laga um háskóla, lagt fyrir Alþingi á 122. löggjafarþingi 1997-98, þskj. 165, 165. mál,13. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/122/s/0165.html. Sótt á vefinn: 2.4.2015. 
45 Frumvarp til laga um opinbera háskóla, lagt fyrir Alþingi á 135. löggjafarþingi 2007-2008, þskj. 847, 546. mál, 10. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/135/s/0847.html. Sótt á vefinn: 2.4.2015. 
46 Ibid., 11. 
47 Ibid., 13.  
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frumvarpsins. Af þessu leiðir að skólar eru fyrst og fremst stjórnunarleg umgjörð um rekstur, fjármál 
og sameiginleg málefni skyldra greina.“48 
Sjá má á ofangreindu að tillögur starfshóps háskólaráðs voru að stórum hluta í samræmi við þróun 
löggjafar um háskólastigið og Háskóla Íslands síðustu tvo áratugina sem beindist að því að auka 
ákvörðunarvald í innri málum háskóla og sjálfræði stjórnunareininga þeirra. Lög um opinbera háskóla 
marka þó ákveðin tímamót þar sem dregið er úr jafningjastjórnun með því að gera ráð fyrir stigveldi 
innan háskóla (rektor – forseti skóla/fræðasviðs – deildarforseti). 
 
2.4 Núverandi stjórnskipulag Félagsvísindasviðs 
Með breytingunum 1. júlí 2008 varð til nýtt svið þar sem Félagsvísindadeild, Viðskipta- og 
hagfræðideild og Lagadeild fóru undir einn hatt, Félagsvísindasvið. Tvær skorir Félagsvísindadeildar 
urðu að sérstökum deildum, Félagsráðgjafardeild og Stjórnmálafræðideild. Aðrar tvær skorir, 
Sálfræðiskor og Uppeldis- og menntunarfræðiskor færðust til annarra sviða. Stofnaðar voru sex 
námsbrautir innan Félags- og mannvísindadeildar, félagsfræði, fötlunarfræði, mannfræði, náms- og 
starfsráðgjöf, bókasafns- og upplýsingafræði og þjóðfræði. Hluti þessara námsbrauta starfaði áður 
sem sérstakar skorir. Skorir Viðskipta- og hagfræðideildar urðu að deildum. Frá gildistöku 
breytinganna hafa orðið tilfærslur á námsgreinum milli deilda. 
Á töflu 1 kemur fram yfirlit yfir núverandi stjórnunareiningar samanborið við eldra fyrirkomulag. Með 
stofnun Félagsvísindasviðs varð til nýtt stjórnunarlag, námsbrautir. Er þá gert ráð fyrir að fræðasvið 
skv. nýju skipulagi samsvari deildum fyrir breytingar. Samkvæmt því færðist Lagadeild niður um eitt 
stjórnunarlag en Félagsráðgjafar-, Stjórnmálafræði-, Hagfræði- og Viðskiptaskorir héldu sinni stöðu. 
Þær skorir sem sameinuðust undir Félags- og mannvísindadeild fengu stöðu námsbrauta og færðust 
því niður um eitt stjórnunarlag. 
Tafla 1. Lykilstjórnunareiningar fyrir og eftir breytingar 

Stjórnunarlög Núverandi fyrirkomulag Eldra fyrirkomulag 
1 Fræðasvið Deild 
 Forseti sviðs Deildarfundir 
 Sviðsstjórn Deildarráð 
 Skrifstofa fræðasviðs Deildarforseti 
  Skrifstofa deildar 
2 Deild Skor 
 Deildarfundur Skorarfundur 
 Deildarráð Skorarformaður 
 Deildarforseti  
3 Námsbraut  
 Fundir námsbrautar  
 Formaður  

Samkvæmt lögum um opinbera háskóla nr. 85/2008 og reglum fyrir Háskóla Íslands nr. 569/2009 eru 
fræðasvið megin(skipulags)einingar háskólans og deildir grunneiningar. Fræðasvið hafa með höndum 
kennslu, rannsóknir og stjórnun og eru sjálfstæð um fagleg og rekstrarleg málefni innan þeirra marka 
sem ákvörðuð eru af háskólaráði. Fræðasvið skiptast í deildir samkvæmt tillögu sviðsins sem lögð er 

                                                           
48 Ibid., 14.  
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fyrir háskólaráð. Deildir bera faglega ábyrgð á háskólakennslu og rannsóknum auk stjórnunar. Innan 
fræðasviðs starfar sérstök stjórn þar sem sitja forseti sviðs og deildarforsetar auk fulltrúa nemenda. 
Deildir eru sjálfstæðar um eigin málefni innan þeirra marka sem sameiginlegar reglur háskólans setja. 
Flest verkefni þeirra lúta að kennslu og nemendamálum. Hér má nefna kennsluskrárvinnu og 
breytingar á kennsluskrá, val á stundakennurum og aðjúnktum, nemendamál þar á meðal mat á námi 
þeirra og undanþágur, nýskráning og móttaka nýrra nemenda, brautskráning, skýrslugerð, 
kynningarmál, samskipti við samstarfsaðila utan sem innan skólans og þróun kennsluhátta. 
Deildarfundur fer með ákvörðunarvald í öllum málefnum deildar. Skv. athugun er deildarfundur 
haldinn með reglubundnum hætti hjá fjórum deildum af sex, hálfsmánaðarlega til mánaðarlega (sjá 
töflu 2). Í hinum tilvikunum eru fundir haldnir eftir þörfum. Deildum er heimilt að skipa sérstaka 
stjórnarnefnd, deildarráð. Hjá tveimur deildum starfar deildarráð sem fundar á 2-4 vikna fresti. 
Svokallaðir kennarafundir eru haldnir um málefni deildar reglubundið yfir háskólaárið hjá tveimur 
deildum. Innan deilda starfa ýmsar fastanefndir. Nokkuð breytilegt er hvaða fastanefndir eru 
starfandi. Algengast er að starfandi séu vísindanefnd (eða rannsóknarnámsnefnd) sem hafi umsjón 
m.a. með doktorsnámi deildar og inntökunefndir fyrir grunn- og framhaldsnám. Það fer eftir eðli 
þeirra hvað þær funda reglubundið. Þessu til viðbótar er algengt að deildir haldi sérstaka starfsdaga 
til að ræða áherslu í starfi deildar og sitja fræðslufyrirlestra um kennslumálefni. Hjá einni deild starfa 
sex námsbrautir eins og áður er getið. Hverri braut er stýrt af formanni. Hann stjórnar fundum 
námsbrautar þar sem sitja fastir kennarar og fulltrúar stúdenta. Misjafnt er hversu reglulega fundir 
námsbrauta eru haldnir.  
Eins og upptalning hér að framan sýnir koma margir að stjórnun sviðsins. Skipta má þeim hópi í 
tvennt, annars vegar í akademíska starfsmenn og hins vegar í starfsfólk skrifstofu sviðs. Aðalstarf 
sviðsforseta og deildarforseta er stjórnun (þó háð kennsluafslætti). Hjá öðrum akademískum 
starfsmönnum er stjórnun aukastarf utan kennslu og rannsókna.  
Sviðsforseti er ráðinn af rektor til 5 ára í senn. Hann er undirmaður rektors og starfar í umboði hans. 
Hann ber ábyrgð á stjórnsýslu og stoðþjónustu fræðasviðsins, fjármálum og rekstri sviðsins og 
ráðstafar húsnæði. Skv. erindisbréfi ber hann ábyrgð á starfsmannamálum, ræður stundakennara og 
skrifstofufólk, ræður deildarforseta skv. tilnefningu deildarfundar, ákveður skiptingu starfsskyldna 
akademískra starfsmanna, semur við forseta deilda um starfskyldur þeirra og starfshlutföll. Forseta 
sviðs er ekki heimilt að framselja ráðningavald sitt. Hann fer reglulega með kennurum og öðrum 
starfsmönnum sviðsins yfir árangur þeirra í starfi, en getur þó falið forsetum deilda að annast þetta 
hlutverk gagnvart kennurum. Hann hefur forgöngu um að settar séu reglur um kennslu og 
kennsluhætti og gerð kennsluskrár. Hann ber ábyrgð á skipulagi og framkvæmd prófa, tekur við 
kvörtunum nemenda vegna prófa. Hann hefur eftirlit með árangri og gæðum í rannsóknum og 
kennslu og fundar reglulega með forseta hverrar deildar og nemendafulltrúum um árangur og 
áherslur deilda í rannsóknum, kennslu og þjónustu.  



Tafla 2. Fundir á vegum deildar 
Deild Deildarfundir Deildarráð Kennarafundir Fastanefndir deildar Starfsdagar 
Félags- og 
mannvísindadeild 

Ekki fastir deildarfundir en 
haldnir að jafnaði tvisvar á 
misseri. Eru um tvær klst. 

Já, fundað u.þ.b. 2x í mánuði, 
u.þ.b. 1 ½ klst., í því sitja 
deildarforseti, 
námsbrautarstjórar, 
varadeildarforseti, 
deildarstjóri og fulltrúar 
nemenda 

Já, en ekki reglubundið. 
Síðasti fundur var hálfur 
dagur 

Vísindanefnd, kennslunefnd, 
valnefnd, inntökunefnd í 
einstökum brautum. Í þeim 
sitja fulltrúar brauta. Vísinda-
nefnd fundar u.þ.b. 2x í 
mánuði, kennslunefnd eftir 
þörfum. 

Tveir. Eru skipulagðir af 
deildarforseta, 
varadeildarforseta og 1-2 
öðrum. Rætt er um 
lokaverkefni og leiðbeiningu 
nemenda, brottfall o.s.frv.  

Félagsráðgjafardeild Deildarfundir eru haldnir að 
jafnaði aðra til þriðju hverja 
viku í 1 ½ til 2 klst.  

Já, fundað 1x í mánuði í 
u.þ.b. klst. Í ráðinu sitja 
deildar- og 
varadeildarforseti, tveir 
fulltrúar stúdenta  

Já, að jafnaði 
hálfsmánaðarlega, um 1 ½ 
klst. 
 

Vísindanefnd, inntökunefnd, 
auk þess skipaðir 
umsjónarmenn námslína. 
Fundað eftir þörfum 

Haldinn árlega eins til tveggja 
daga kennarafundur þar sem 
kennarar ræða málefni 
deildar og undirbúa 
vetrarstarfið 

Hagfræðideild Haldnir eftir þörfum, voru 
tveir á vormisseri 2015. 
Venjulega eru þeir um hálf 
önnur klst.  

Nei Afar sjaldan Doktors-, meistara- og 
grunnnámsnefndir, í 
nefndunum sitja fastir 
kennarar í hverri grein. 
Funda eftir þörfum.  

Nei 

Lagadeild Mánaðarlega, síðasta 
þriðjudag hvers mánaðar, 
venjulega um 1,5 til 2 klst.  

Nei Eftir þörfum 
 

BA nefnd, námsnefnd, 
rannsóknarnámsnefnd, 
nefnd um inntöku nýnema. 
Nefndir koma u.þ.b. 
mánaðarlega saman 

Já, haldnir um miðjan maí ár 
hvert 

Stjórnmálafræðideild Annan hvern fimmtudag 
september til mars, apríl til 
júní einu sinni í mánuði. Eru 
einnar klst. langir 

Nei Nei, en svokallað 
kennsluborð er einu sinni í 
mánuði frá september til maí 

Vísindanefnd (hefur með 
höndum umsjón með 
doktorsnámi) 
Frá mars 2015 eru starfandi 
við deildina sex námsnefndir 

Hálfsdagsfundir, 
hugarflugsfundir til að bæta 
kennslu, rannsóknir og 
samskipti (einn á ári) 

Viðskiptadeild Mánaðarlega, í um klst. Nei, ekki formlegt, 
óformlegur forystuhópur 

Já, haldnir reglubundið, 
u.þ.b. annan hvern mánuð. 
Síðustu tveir fundir 90-120 
mín.  

Doktorsnámsnefnd, 
meistaranámsnefnd, 
grunnnámsnefnd 

Já, sérstakir fundir um 
stefnumótun, gæðamál, 
úrbótastarf, fyrirlestrar 

Kennarafundur: Reglubundnir fundir án setu nemendafulltrúa þar sem rædd eru málefni deildar.



Deildarforseti er ráðinn af sviðsforseta skv. tilnefningu deildarfundar til 2ja ára. Hann er ábyrgur 
gagnvart forseta fræðasviðs sem er yfirmaður hans. Hann er „faglegur forystumaður deildar“ 
samkvæmt erindisbréfi. Samkvæmt því ber hann ábyrgð (í samráði við forseta fræðasviðs) á skipulagi 
náms, gæðum kennslu og rannsókna í deild og að starfsemi deildar sé í samræmi við fjárhagsáætlun.  
Hann skal funda reglulega með kennurum og fulltrúum nemenda um árangur, gæði og áherslu í 
rannsóknum og kennslu. Hann ber ábyrgð á gerð kennsluskrár deildar. Hann er ábyrgur gagnvart 
forseta sviðs fyrir því að starfsemi deildar, þar á meðal námsframboð sé í samræmi við 
fjárhagsáætlun. Einnig kemur fram að hann undirbúi fjárhagsáætlun deildar í samráði við forseta 
fræðasviðs.  
Fyrir stjórnunarstörf sín fær deildarforseti kennsluafslátt sem er misjafn milli deilda eða á bilinu 400-
800 tímum á ári (sjá töflu 3). Þetta felur í sér að hjá fjölmennustu deildunum hefur deildarforseti enga 
kennsluskyldu og hjá öðrum er afsláttur rúmur helmingur kennsluskyldu. Venjulega hefur 
varadeildarforseti ekki formlegt hlutverk umfram það sem fram kemur í starfsheiti. Í einni deildinni er 
varadeildarforseti í virku stjórnunarhlutverki og fær kennsluafslátt í samræmi við það. 
Formenn námsbrauta eru valdir til tveggja ára í senn og er kennsluafsláttur vegna starfa þeirra 
breytilegur. Annað akademískt starfsfólk hefur með höndum margs konar stjórnunarverkefni í anda 
jafningjastjórnunar. Í tilviki kennara í Félagi prófessora við ríkisháskóla er gert ráð fyrir að þeir ráðstafi 
12% af sinni vinnuskyldu í stjórnun. Meðlimir Félags háskólakennara fá greitt sérstaklega fyrir 
stjórnun innan deildar skv. ákveðnum viðmiðunum í formi kennsluafsláttar. Kennsluafsláttur fer eftir 
umfangi og eðli stjórnunarstarfa. Ekki er greitt sérstaklega fyrir setu á deildarfundum né setu á þingi 
fræðasviðs. Seta í sviðsstjórn er hluti af starfskyldum þeirra sem þar sitja og er því ekki greidd 
sérstaklega. 
Tafla 3. Kennsluafsláttur vegna stjórnunar innan deilda Félagsvísindasviðs 
 Deildar- Varadeildar- Önnur verkefni Samtals 
 forseti forseti Tímar á bilinu Tímar alls  
Félags- og mannvísindadeild 800 0 80-225 640 1440 
Félagsráðgjafardeild 600 30 25 130 760 
Hagfræðideild 400 0 67  67 467 
Lagadeild 800 0 180-240 420 1220 
Stjórnmálafræðideild 650 0 0 0 650 
Viðskiptadeild 800 0 67-335 923 1723 
Samtals 4.050 30 - 2.180 6.260 

Upplýsingar frá september 2013. Önnur verkefni: Umsjón með fastaverkefnum. Félags- og mannvísindadeild: Formennska námsbrauta. Lágmarksafsláttur er 50 tímar á ári, síðan bætast við 10 stundir á hverja 1000 ECTS, byggt á deililíkani fyrra árs. Félagsráðgjafardeild: Umsjón með starfstengdu námi á fjórða og fimmta ári. Hagfræðideild: Umsjón með skiptinámi. Lagadeild: Formennska í Rannsókna- og meistaranámsnefnd og nefnd um BA nám lagadeildar. Viðskiptafræðideild: Formaður doktorsnámsnefndar, umsjón með M.ACC námi og MA í skattskilum, umsjón með MS námi, fimm leiðir, umsjón með BA ritgerðum, umsjón með grunnnámi, fjórar leiðir.  
Akademískir starfsmenn sitja einnig í fastanefndum sviðs (sjá töflu 4). Áður hefur verið minnst á 
stjórn sviðs. Aðrar nefndir eru jafnréttisnefnd, kennslunefnd og vísindanefnd. Formaður í þeim situr 
sem fulltrúi sviðs í samsvarandi nefnd háskólans. Þóknun fyrir setu í nefndum sviðs er greidd skv. 
reglum háskólaráðs. Til viðbótar þessum föstu starfshópum innan deilda og sviðs taka akademískir 
starfsmenn þátt í vinnu tímabundinna starfshópa.  
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Tafla 4. Fundir akademískra starfsmanna á vettvangi sviðs  

 Hverjir eiga sæti Fjöldi funda 
Þing fræðasviðs Starfsmenn sviðsins 1-2 sinnum á ári 
Sviðsstjórn Sviðsforseti, deildarforsetar, rekstrarstjóri, fulltrúi 

nemenda 
Fastir fundartímar, u.þ.b. 2-4 sinnum 
á mánuði, þó ekki yfir sumartímann 

Jafnréttisnefnd Í henni eru 6 aðalmenn og 6 varamenn tilnefndir af 
deildum. Formaður situr í sambærilegri nefnd háskólans 

Fundar 8-9 sinnum á ári 
Kennslunefnd Sama og í jafnréttisnefnd Fundar u.þ.b. 8 sinnum á ári 
Vísindanefnd Sama og í jafnréttisnefnd Fundar 8 sinnum á ári 

Skrifstofa fræðasviðs hefur með höndum sameiginlega stjórnsýslu og stoðþjónustu fyrir starfseiningar 
þess. Skipta má starfshópum á skrifstofu sviðs í þrennt. Í fyrsta lagi í starfsfólk sem sinnir 
stjórnunarstörfum innan sviðs og málaflokkum óháð deildum. Hér er m.a. átt við rekstrarstjóra, 
fjármálastjóra, mannauðsstjóra, kennslustjóra, markaðs- og vefstjóra og rannsóknarstjóra. Í öðru lagi 
starfsfólk sem hefur með höndum daglegan rekstur deildarskrifstofu, annars vegar deildarstjórar og 
hins vegar verkefnisstjórar. Deildarstjórar eru að jafnaði í fullu starfi en starfshlutfall verkefnisstjóra 
er breytilegt. Í þriðja og síðasta lagi annað starfsfólk sem er ótengt daglegum rekstri deilda og sinnir 
ekki stjórnunarstörfum. Hér er m.a. átt við starfsfólk þjónustuborðs. Í lok árs 2014 voru starfsígildi 
starfsfólks á skrifstofu Félagsvísindasviðs 25,5. Alls 9,5 vegna stjórnsýslu sviðs, þar af 2,2 vegna 
þjónustuborðs, en 16,0 vegna deilda (deildarstjórar og verkefnisstjórar, sjá nánar umfjöllun í kafla 
3.9). Í árslok voru starfsígildi á skrifstofu sviðs vegna átaksverkefna í kennslu og rannsókna 0,6. 
Þjónustuborð sinnir kennurum og nemendum Hugvísindasviðs samkvæmt nánari samkomulagi og 
nemur hlutdeild þess sviðs um 35% af kostnaði þjónustuborðs (laun og rekstur).  
Starfsemi Félagsvísindasviðs er afar umsvifsmikil, rekstrarumsvif og mannahald er á við stærri 
ríkisstofnanir. Árið 2014 nam heildarkostnaður tæpum tveimur milljörðum, þar af var launakostnaður 
um 80% (sjá töflu 5).49 Um  91% var vegna reksturs deilda. Samanborið við nemendafjölda er sviðið 
tæplega helmingi stærri en það næstfjölmennasta, en um þriðjungur allra nemenda Háskóla Íslands 
eru skráðir í nám við sviðið.  
Tafla 5. Rekstur Félagsvísindasviðs 2014-15 

 Launa- kostnaður Annar rekstrar-kostnaður Heildar- kostnaður 
Samtals 1.502,6 409,3 1.912,1 
- Félags- og mannvísindadeild 354,0 75,2 429,2 
- Félagsráðgjafadeild 141,7 24,6 166,3 
- Hagfræðideild 134,7 32,3 167,0 
- Lagadeild 230,0 79,7 309,7 
- Stjórnmálafræðideild 165,1 35,4 200,5 
- Viðskiptadeild 389,5 86,3 475,8 
- Stjórnsýsla sviðs  87,6 75,8 163,4 

Upplýsingar frá skrifstofu Félagsvísindasviðs 30.3.2015. 
 
  

                                                           
49 Stofnanir sviðsins eru undanskildar. 
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3 Greining á stjórnskipulagi sviðsins 
Kaflanum er að mestu skipt upp eftir þeim efnisatriðum sem endurskipulagningin beindist að. Byggt 
er á viðtölum við stjórnendur og aðra starfsmenn innan sviðsins. Einnig er fjallað um gildandi reglur 
um stjórnskipulag sviðs og deildar og þær bornar saman við eldri reglur. Samanburður á skipulagi fyrir 
og eftir breytingar 1. júlí 2008 koma fram í töflu í viðauka.  
3.1 Nálgun við innleiðingu 
Eins og greint var frá í kafla um einkenni háskóla sem skipulagsheildar er mikilvægt að samráð sé haft 
við starfsfólk við innleiðingu breytinga og viðunandi samkomulag hafi náðst um hverju skuli breyta. 
Þessari reglu virðist hafa verið fylgt við undirbúning stofnunar Félagsvísindasviðs. Í aðdraganda 
skipulagsbreytinganna var haft víðtækt samráð innan skólans. Eftir að nýtt skipulag tók gildi var lögð 
áhersla hjá þeim sem stýrðu sviðinu að niðurnjörva ekki verkaskiptingu stjórnunareininga og 
stjórnenda í upphafi, heldur láta það ráðast af samkomulagi eða málamiðlun og reynslunni. Þannig 
hafi það verið meðvitað að afmarka ekki ítarlega starfsvið sviðsforseta og deildarforseta í upphafi. 
Þessir stjórnendur ættu að „tala sig niður á niðurstöðu.“ Þessi nálgun var þó á kostnað þess að ýmsir 
lausir endar voru til staðar a.m.k. fyrstu árin. Upplifun á göllum skipulagsins og sem fjallað verður um 
hér að neðan getur því skýrst að einhverju leyti af þessari nálgun.  
3.2 Um afstöðu til endurskipulagningarinnar 
Meirihluti viðmælenda var á heildina litið ánægður með hvernig til hefur tekist með stofnun sviðsins 
og ekki kom fram vilji til að hverfa aftur til eldra fyrirkomulags. Ánægja kom fram með hið nýja 
skipulag hjá deildum sem áður voru skorir. Hjá öðrum deildum var afstaða ekki eins afgerandi. 
Sjónarmið sem fram komu voru m.a. að rótgrónar deildir hafi misst virðingarstöðu sína með 
skipulagsbreytingunni og að deildir hafi ekki sama sjálfstæði og áður þrátt fyrir markmið þar að 
lútandi. Samkvæmt eldra fyrirkomulagi hafi skorir haft sterkari stöðu en deildir nú. Þannig hafi 
skorarformaður haft með höndum fjárhagslega ábyrgð. Það dragi einnig úr sjálfstæði að skrifstofa 
deildar væri ekki lengur undir deildarforseta og deildin komi ekki að ráðningu starfsmanna hennar. 
Það vegi hins vegar upp á móti þessum göllum að sviðsforsetar, bæði fyrrverandi og núverandi, hafa 
lagt sig fram um að leysa stjórnunar- og skipulagsmál eftir því sem upp hafa komið og reynt að ná 
samstöðu um þau og tekist það með ágætum. Ánægja var meðal stjórnenda deilda á samstarfi 
stjórnenda innan sviðsins. Í því sambandi var sérstaklega nefnt starf sviðsstjórnar. Á fundum hennar 
hafi deildarforsetar tækifæri til að skiptast á upplýsingum og miðla reynslu sinni. Nokkurn tíma hafi 
tekið að „hrista hópinn saman“ en það hafi tekist að lokum. 
3.3 Óskýr hlutverk og staða stjórnunareininga 
Bent er á að formleg hlutverk og stjórnsýsluleg staða annars vegar sviðs og hins vegar deilda sé ekki 
nægjanlega skýr svo og staða deildar gagnvart námsbrautum. Hér má benda á að hugtökin 
„meginskipulagseining“ og „grunneining“ sem koma fram í lögum um opinbera háskóla og í 
almennum reglum HÍ eru hvorki skilgreind í athugasemdum með frumvarpi né tillögum starfshópsins. 
Hugtakið „grunneining“ sem lykil stjórnunareining háskólans var notað í eldri lögum um skólann eins 
og áður hefur komið fram. Draga má þá ályktun að helsti munur á hlutverki sviða og deilda 
samkvæmt regluverki skólans sé að fyrrnefnda stjórnunareiningin hafi með rekstrarleg málefni að 
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gera en deildir með fagleg málefni þ.e.a.s. kennslu og rannsóknir. Í lýsingu á hlutverki sviða og deilda í 
reglum skólans (sjá töflu í viðauka) kemur þó ekki fram skýr greinarmunur á þessum 
stjórnunareiningum, báðar hafa með höndum kennslu, rannsóknir og stjórnun. Þetta bendir til þess 
að ekki beri að líta á fræðasviðið eingöngu sem „rekstrarlega umgjörð“ utan um starfsemi 
grunneininganna, deildanna, eins og fram kemur í athugasemdum með frumvarpi til opinberra 
háskóla heldur geti hlutverk þess verið víðtækara.  
Tekið er fram að deildir séu sjálfstæðar um eigin málefni innan marka almennra reglna skólans. Hér 
er um sama texta að ræða og í eldri reglum um deildir (sjá töflu í viðauka). Með því er líklega átt við 
að deildir séu faglega sjálfstæðar, hvað varðar kennslu og rannsóknir. Þannig er fylgt reglu um að 
ákvarðanir séu teknar sem næst vettvangi. Sjaldgæft er innan opinberra stofnana að tekið sé fram að 
stjórnunareiningar þeirra séu sjálfstæðar en rökrétt er að nota hugtakið til að lýsa því að ákvarðanir 
þurfi ekki að bera undir efri stjórnunarlög í samræmi við einkenni jafningjastjórnunar.  
Félags- og mannvísindadeild hefur nokkra sérstöðu í þessu skipulagi. Í eigin málum eru námsbrautir 
sjálfstæðar gagnvart deild. Þau sjónarmið koma fram að deildin sé einungis regnhlíf þeirra 
námsbrauta sem þar starfa og hafi þannig óljósan tilgang. Með þessu fyrirkomulagi sé óljóst með völd 
og ábyrgð deildarforseta gagnvart námsbrautunum. Kennarar einstakra námsbrauta viti lítið um störf 
hinna námsbrautanna nema þeir sem sitja í deildarráði. Að sama skapi sé óljóst hver tilgangur 
deildarfunda er í slíku skipulagi. Á móti sé mikið stjórnunarálag á formönnum námsbrauta og fjöldi 
tíma í kennsluafslátt sem formenn þeirra fái fyrir vinnu sína ekki í samræmi við það.  
Ekki er fyllilega ljóst hver ávinningur einstakra kennslugreina er að starfa sem námsbraut. Nefnt er að 
með því sé undirstrikað að viðkomandi kennslugrein sé sjálfstæð gagnvart öðrum kennslugreinum. 
Mikið frumkvöðlastarf liggi að baki uppbyggingu þeirra sem hætta sé á að fari forgörðum ef 
kennslugrein er ekki sérstök rekstrareining. 
3.4 Starf sviðsforseta 
Embætti sviðsforseta er lykilembætti hins nýja stjórnskipulags skólans. Eins og lýst er í reglum HÍ og 
erindisbréfi sviðsforseta eru formleg áhrif hans afar mikil og segja má að starfsemi sviðsins hverfist 
um starf hans. Í viðtölum kemur sú afstaða fram að óeðlilegt sé að einn einstaklingur hafi jafn mikil 
völd í stofnun sem lengst af hafi haft jafningjastjórnun sem leiðarstef í vinnu sinni. Þar sem 
sviðsforseti sé til viðbótar undirmaður rektors væru mikil völd komin í hendur fárra einstaklinga. Með 
núverandi regluverki sé hætta á miðstýringu þar sem ekki er tryggt að deildir fái nauðsynlegt svigrúm 
til að þróa starf sitt í samræmi við eigin áherslur. Það var hins vegar almenn afstaða viðmælenda að 
vegna stjórnunaraðferða þeirra tveggja einstaklinga sem setið hafa í embætti sviðsforseta hafi ekki 
reynt á vald hans í þeim mæli sem honum er gefið samkvæmt formlegum reglum skólans og 
erindisbréfi. Sviðsforseti hafi verið aðgengilegur þrátt fyrir afar umfangsmiklar stjórnunarskyldur. 
Fram kemur að einstakir kennarar leiti til hans fremur en deildarforseta í tilteknum málum svo sem 
húsnæðismálum enda verður ekki annað séð en að hann sé næsti yfirmaður akademískra 
starfsmanna í öðrum málum en kennslumálum þar sem deildarforseti er yfirmaður. Fastráðnir 
kennarar sviðsins voru 134 í lok árs 2014. Þetta felur í sér nokkuð einstæða stjórnunarspönn. Áður er 
þess getið að sviðsforseta er ekki heimilt að framselja vald sitt í ráðningamálum t.d. vegna ráðningar 
stundakennara samkvæmt reglum skólans. Árlega eru nokkuð hundruð stundakennarar ráðnir við 
sviðið. Verkefni deildarforseta í mannauðsmálum, svo sem starfsmannasamtöl, virðast vera í höndum 
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sviðsforseta en í erindisbréfi segir að hann fari reglulega með kennurum og öðrum starfsmönnum 
sviðsins yfir árangur þeirra í starfi. Það kemur þó fram að hann geti falið forsetum deilda að annast 
þetta verkefni. Í gildandi reglum er ekki gert ráð fyrir staðgengli sviðsforseta að öðru leyti en því að 
samkvæmt 2. mgr. 14. gr. reglna skólans er sviðsforseta heimilt að tilnefna einn deildarforseta til að 
stýra fundi stjórnar fræðasviðs í fjarveru sinni.  
3.5 Starf deildarforseta 
Deildarforseti er „faglegur forystumaður deildar“ og er ábyrgur gagnvart forseta fræðasviðs sem er 
yfirmaður hans eins og áður segir. Verkefni hans snúast að mestu leyti um kennslu- og nemendamál. 
Samkvæmt athugun eru umfangsmestu verkefni deildarforseta kennsluskrárgerð og breytingar á 
kennsluskrá, margvísleg nemendamál, sérstök tímabundin verkefni svo sem undirbúningur 
aðgangsprófa og starfsmannamál. Sumir deildarforsetar benda á að þau síðastnefndu séu erfiðustu 
og tímafrekustu verkefnin. Af þessum ástæðum sé ánægjulegt að sérfræðingur í mannauðsmálum 
hafi verið fenginn til starfa hjá sviðinu. Starf hans hafi þegar nýst deildunum. Samkvæmt 
erindisbréfum verður ekki séð að deildarforseti beri ábyrgð á að leysa vandamál vegna samskipta. Slík 
mál eru í höndum sviðsforseta en hann getur falið deildarforseta að vinna að þeim innan sinnar 
deildar í sínu umboði.  
Eins og greint hefur verið frá ber deildarforseti í samráði við forseta fræðasviðs ábyrgð á gæðum 
rannsókna í deild. Vegna akademísks frelsis er erfitt að sjá að þessir stjórnendur geti haft áhrif á gæði 
rannsókna nema óbeint með því að tryggja að kennarar hafi aðgang að stoðþjónustu fyrir 
rannsóknarstarfsemi. Matskerfi akademískra starfsmanna felur í sér hvata til að velja sér 
birtingarvettvang og sama kerfi getur haft áhrif á ívilnanir eins og rannsóknarmisseri.  
Það er almennur skilningur og í samræmi við samanburð við eldra regluverk skólans að núverandi 
staða deildarforseta sé önnur en þess sem bar sama starfsheiti fyrir breytingar. Starf deildarforseta 
eftir eldra fyrirkomulagi sé nær því að vera staða sviðsforseta en núverandi starf deildarforseta sé líkt 
og skorarformanns samkvæmt eldra kerfi þó þannig að ábyrgð á fjármálum deildar sé ekki með sama 
hætti og skorar áður. Það eru algeng viðhorf að völd hans séu minni en áður og það sé ekki síst þar 
sem deildarforseti sé ekki lengur framkvæmdastjóri deildar heldur undirmaður sviðsforseta sem hann 
beri að hafa mikið samráð við. Nefna má að í erindisbréfi deildarforseta kemur fimm sinnum fram að 
hann vinni verkefni í samráði við sviðsforseta. Þó reglur kveði á um þetta samband milli sviðsforseta 
og deildarforseta er ekki hefð fyrir því, hvorki hjá fyrrverandi né núverandi sviðsforseta að hann gefi 
deildarforsetum fyrirmæli heldur byggjast niðurstöður á samkomulagi aðila og samráði. Þetta er þó 
augljóslega bundið þeim sem eru í starfi sviðsforseta á hverjum tíma. 
Í viðtölum kom fram að staða deildarforseta gagnvart deildarfundi sé óljós svo og umboð hans til 
ákvarðanatöku án samþykktar deildarfundar og samráðs við sviðsforseta. Í erindisbréfi kemur ekki 
fram staða hans gagnvart deildarfundi, einungis að hann stýri þeim og sé formaður deildarráðs. 
Deildarforsetar hafa ekki boðvald yfir starfsfólki stjórnsýslu. Bent er á að kollegar hafi ólík viðhorf og 
væntingar til starfa deildarforseta. Allt þetta leiði til þess að nýr deildarforseti geti átt erfitt með að 
fóta sig í starfi. Einnig leiði þetta til þess að starfið þyki fráhrindandi. Sú afstaða er áberandi að staða 
deildarforseta þar sem kjörgengum kennurum sé skylt að taka að sér starfið feli í sér „tímabundna 
afplánun,“ sem hafi meðal annars neikvæð áhrif á rannsóknarafköst. Hér sé um vandamál að ræða 
sem taka þurfi á. Það henti einfaldlega ekki öllum að vera í þessu starfi. 
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3.6 Staða deildarfunda 
Samkvæmt 2. mgr. 15.gr. reglna skólans er hlutverk deildarfundar að taka ákvarðanir í öllum 
málefnum deildar. Þetta eru sömu reglur og giltu fyrir breytingar. Fyrir utan þetta afgerandi 
ákvörðunarvald deildar er hvorki í núverandi né eldri reglum lýst verkefnum deildarfundar. Hins vegar 
er lýst nokkuð ítarlega hverjir hafi seturétt á fundum, sem kennurum sé skylt að sækja og hvernig 
boða eigi fundi. Samkvæmt framangreindu ákvæði í reglum skólans er deild heimilt „í tilteknum 
málum eða málaflokkum“ að framselja ákvörðunarvald til deildarráðs eða deildarforseta. Athugun 
leiddi í ljós að ekki eru í gildi hjá deildum sérstakar reglur um deildarfundi heldur byggt á hefðum ef 
undan eru skildar formlegar reglur Félags- og mannvísindadeildar um framsal valds deildarfundar, 
samþykktar af deild 14. júní 2012. Samkvæmt viðtölum leggja deildarforsetar áherslu á að öll 
meiriháttar mál séu lögð fyrir deildarfundi og kynnt sviðsforseta. 
Hjá flestum deildum eru deildarfundir haldnir reglubundið (1-2 sinnum í mánuði). Í samræmi við 
reglur er fundarboð sent með þriggja daga fyrirvara. Tilgreina skal fundarefni í fundarboði. 
Samkvæmt athugun er afar sjaldgæft að fram fari atkvæðagreiðsla um mál á deildarfundi eða í 
deildarráði nema formsins vegna svo sem vegna kosningar deildarforseta. Yfirleitt sé samstaða um 
niðurstöðu mála. Ef ágreiningur er uppi er stundum farin sú leið að fresta máli og vinna að því að ná 
samstöðu milli funda. 
Ólík viðhorf koma fram um mikilvægi deildarfunda og hvort þeir nýtist við ákvarðanatöku. Sumir telja 
fundina hafa fyrst og fremst félagslegt gildi og þátt í viðhafnarsiðum deildarinnar. Í raun sé eingöngu 
verið að „stimpla“ ákvarðanir sem aðrir hafa tekið. Þeir geti þó verið gagnlegir við umræðu um 
kennsluskrá, setningu reglna um nemendamál, þróun náms og stærri mál þar sem mikilvægt er að fá 
sjónarmið margra og ná sátt um niðurstöðu. Mikilvægi deildarfundar felist því fremur í samhæfingu, 
umræðu og rökræðu um málefni deildar en sem vettvangur til töku ákvarðana. Kennarafundur eða 
starfsdagar geti að þessu leyti komið að sama gagni. Nefnt er að samskipti á deildarfundum hafi ekki 
alltaf verið til fyrirmyndar. Stundum hafi skorist í odda milli einstakra starfsmanna vegna 
persónulegra deilna sem sé augljóslega afar óheppilegt meðal annars þar sem fulltrúar stúdenta sitja 
fundinn. Á fundum endurspeglist í sumum tilvikum gamlar hefðir og valdaátök sem yngri kennarar 
vilji ekki vera hluti af. 
Eins og áður segir er ákvæði um vald deildarfundar í samræmi við eldri reglur. Það fellur illa að nýjum 
ákvæðum um áhrif sviðsforseta á starfsemi deilda þar sem hann er yfirmaður deildarforseta. Þetta 
veldur því að staða deildarforseta gagnvart deildarfundi er óljós.  
3.7 Fjárhagsleg ábyrgð deilda og deildarforseta 
Í viðtölum hefur ítrekað komið fram að ábyrgð deildarforseta á rekstri deildar sé óskýr. Þessu til 
viðbótar sé afar takmörkuð þekking innan deildar á því kerfi sem notað er við útdeilingu fjár. Þótt það 
sé nokkuð misjafnt er ekki algengt að umræða um fjármál deildar sé á dagskrá deildarfundar. Ekki er 
litið svo á að deildarfundur þurfi að samþykkja fjárhagsáætlun deildar þó hún sé kynnt á fundi. Draga 
má þá ályktun að staða deilda sé svipuð og starfadeilda innan fyrirtækja og stofnana þar sem 
deildarforseti er „faglegur“ yfirmaður, kemur með tillögur um breytingar á rekstri einingar til 
yfirstjórnar í samvinnu við deildarstjóra og fær fyrirmæli um að bregðast við ef gjöld eru ekki í 
samræmi við tekjur. 
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Áhrif háskóladeilda á eigin fjármál eru engu að síður töluverð þar sem ákvarðanir um kennslumál og 
nýjar námsleiðir („faglegu“ málin), sem eru að miklu leyti í höndum deildar, skipta máli bæði fyrir 
tekjur og gjöld hennar. Reiknilíkan skólans veldur því að áhrif deildar á eigin tekjur geta verið talsverð 
svo sem með fjölgun brautskráðra nemenda, framboði námskeiða, rannsóknarafköstum og styrkjum 
úr samkeppnissjóðum. Sviðið og deildir hafa hins vegar ekki bein áhrif á langstærstan hluta 
fjárveitinga. Sviðsforseti getur hins vegar tekið ákvörðun um að halda eftir hluta af fjárveitingu (í 
tilviki Félagsvísindasviðs 10%) til að reka skrifstofu og gera „leiðréttingar“ á útdeilingu fjár.  
Ferli við gerð rekstraráætlana deilda hefst að hausti og deildarforseti og deildarstjóri uppfærir fyrri 
áætlanir í samræmi við væntanlegar breytingar á kennslu og námskeiðum. Gerð er greinargerð með 
áætlun sem skýrir forsendur breytinga á eldri áætlun. Dugi tekjur ekki fyrir rekstri eru aðgerðir á 
ábyrgð sviðsforseta í samvinnu við deildarforseta, deildarstjóra og annað starfsfólk stjórnsýslu. Horft 
er fram hjá áætluðum tímabundnum halla enda sveiflur í tekjum og gjöldum. Ef tekjur deildar eru 
meiri en gjöld og áætlað er að svo verði næstu árin, getur deild gert tillögu til sviðsforseta að ráða 
fleiri starfsmenn eða safna „tekjuafgangi“ til mögru áranna. Deildarforseti og deildarstjóri funda með 
sviðsforseta, rekstrarstjóra og fjármálastjóra a.m.k. tvisvar á ári, í fyrra skiptið fljótlega í upphafi árs til 
að ræða og samþykkja fjárhagsáætlun og síðar á árinu til að skoða og ræða fjárhagsstöðu deildar í 
samanburði við gerða fjárhagsáætlun. Algengt er þó að fundað sé þrisvar. Þriðji fundurinn er þá 
haldinn í byrjun desember með deildum sem eru með halla í fyrstu drögum að rekstraráætlun áður 
en fræðasviðið skilar heildaráætlun inn til miðlægrar stjórnsýslu. 
Ekki verður séð af ofangreindu að deildarforseti beri sjálfstæða eða einstaklingsbundna ábyrgð á 
fjárhag deildar. Lítil aðkoma deildarfundar að fjárhagsáætlun getur ekki skapað þeim sem þar sitja 
ábyrgð á framkvæmd þeirrar áætlunar. Til viðbótar er takmörkuð þekking meðal akademískra 
stjórnenda um hvaða áhrif ákvarðanir um námsframboð og val á kennurum hafa á tekjur og gjöld 
deildar.  
3.8 Sviðsstjórn 
Forseti og deildarforsetar mynda sviðsstjórn sem fundar reglulega eða 2-3 sinnum í mánuði yfir 
vetrarmánuðina í u.þ.b. tvær klst. í senn. Sviðsforseti stýrir fundum. Í reglum skólans er kveðið á um 
hverjir sitja fundina, boðun þeirra, hvenær þeir eru ályktunarbærir og viðfangsefni. Á fundunum er 
fjallað um sameiginleg málefni skólans, þar á meðal ákvarðanir deilda um námsframboð, tillögur 
deilda um nýjar námsleiðir og fjöldatakmarkanir. Sviðsstjórn tekur ákvarðanir um stofnun 
háskólastofnana og rannsóknarstofa innan sviðs. Eins og áður hefur komið fram er almenn ánægja 
með starf sviðsstjórnar. Sérstaklega er nefnd gagnsemi þess að deildarforsetar skiptist á reynslu og 
heyri frá kollegum sínum hvernig tiltekin stjórnunarverkefni eru unnin. Einnig geta fundir nýst 
sviðsforseta til að veita honum leiðsögn í álita- og stefnumarkandi málum. 
Galli við núverandi stöðu sviðsstjórnar felst í því að henni er ætlað að taka sameiginlegar ákvarðanir 
en í henni sitja undirmenn sviðsforseta. Sviðsstjórn getur verið samráðsvettvangur með svipuðum 
hætti og stjórnendateymi fyrirtækja og stofnana en erfitt er að sjá að hún geti haft stöðu fjölskipaðs 
ákvörðunarvalds eins og hún er samsett í dag. Eins og í fleiri tilfellum reynir ekki á beitingu reglna 
háskólans þar sem einhugur hefur ríkt innan sviðsstjórnar um niðurstöður þeirra mála sem hún þarf 
að taka afstöðu til.  
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3.9 Skrifstofa Félagsvísindasviðs 
Einn megintilgangur skipulagsbreytinganna 2008 fólst í að efla stoðþjónustu og þá sérstaklega innan 
hinna nýju eininga, fræðasviðanna, meðal annars með því að færa til stoðdeildarstörf sem tilheyrðu 
deildum fyrir breytingarnar undir hatt fræðasviðs. Í tilviki Félagsvísindasviðs urðu einnig um svipað 
leyti (mars 2008) umskipti á aðstöðu þeirra deilda sem undir Félagsvísindasvið falla þegar Gimli, ein af 
nýbyggingum skólans var tekin í notkun. Starfsfólk stjórnsýslu sviðs fékk þar aðstöðu, sviðsforseti, 
rekstrarstjóri, deildarstjórar og annað starfsfólk stjórnsýslunnar. Í Gimli var einnig tekið í notkun 
þjónustuborð fyrir kennara og nemendur Félagsvísinda- og Hugvísindasviðs. Með hinu nýja húsnæði 
batnaði aðstaða fyrir starfsfólk stjórnsýslunnar verulega og jafnframt skapaðist forsenda fyrir því að 
það gæti starfað allt undir einu þaki. Með Gimli fjölgaði jafnframt skrifstofum kennara. Fram að því 
höfðu skrifstofur, sérstaklega nýrra kennara, verið dreifðar um háskólasvæðið þó þorri kennara í 
Viðskipta- og hagfræðideild og hluti kennara Félagsvísindadeildar væru með aðstöðu í Odda og 
kennarar Lagadeildar í Lögbergi. Aðstaða fyrir starfsfólk skrifstofu Viðskipta- og hagfræðideildar og 
Félagsvísindadeildar voru á 1. hæð í Odda í fleiri en einu rými. Sameiginleg afgreiðsla var fyrir 
deildirnar tvær. Starfsfólk bjó við veruleg þrengsli. Skrifstofa Lagadeildar var á fjórðu hæð í Lögbergi 
en fluttist í Gimli. Með þessu færðist starfsfólk stjórnsýslu deilda undir eitt þak.  
Í regluverki háskólans er ekki mikil umfjöllun um stoðþjónustu skólans né stjórnsýslu sviða. Í lögum 
um opinbera háskóla er einungis minnst á stoðþjónustu sem eitt af sameiginlegum málefnum 
samstarfsnets opinberra háskóla. Í kafla um starfsfólk háskóla er eingöngu fjallað um akademíska 
starfsmenn. Í hinum almennu reglum skólans kemur fram að innan fræðasviða skuli m.a. starfrækt 
stoðþjónusta og stjórnsýsla skv. nánari ákvörðun sviðsforseta. Eina starfsheitið sem minnst er á í 
reglunum er starf rekstrarstjóra þar sem segir að hann sitji fundi stjórnar fræðasviðs og riti 
fundargerð. Hann sitji einnig fræðasviðsþing. Að öðru leyti kemur ekki fram í reglunum hvert hlutverk 
hans eða staða skuli vera innan sviðsins.  
Í 8. gr. reglnanna kemur fram að sameiginlegri stjórnsýslu skólans sé ætlað að skapa fræðasviðum, 
deildum, stofnunum og starfsfólki skilyrði til að vinna störf sín í samræmi við lög og reglur skólans. 
Rektor er heimilt samkvæmt sömu grein með samþykki háskólaráðs að fela forsetum fræðasviðs, 
deildarforsetum, forstöðumönnum stofnana og formönnum starfsnefnda háskólaráðs ábyrgð á 
verkefnum sem falla undir sameiginlega stjórnsýslu.  
Skv. eftirfarandi töflu voru starfsígildi starfsfólks í stjórnsýslu þeirra deilda sem færðust undir 
Félagsvísindasvið í desember 2007 16,5. Tveimur árum síðar hafði talan hækkað í 22,9 og í lok síðasta 
árs voru starfsígildin 25,5. Fjölgun var því umtalsverð. Þegar skoðuð er þróun fyrir 2007 má sjá að 
fjölgun í stjórnsýslu hafði verið nokkur áratuginn á undan í samræmi við bæði fjölgun kennara og 
nemenda. Tíu árum áður eða 1997 voru starfsmenn hinna þriggja deilda alls níu eða um helmingi 
færri. Með fyrirvara um skekkjur voru í lok árs 2007 5,6 starfsígildi kennara á hvert starfsígildi 
starfsfólks í stjórnsýslu, þau voru 3,6 2009 en 4,3 í lok árs 2014. Til samanburðar var hlutfall allra 
starfsmanna í stjórnsýslu fræðasviða skólans miðað við heildarfjölda akademískra 3,4 sem er því 
nokkuð hagstæðara en Félagsvísindasviðs.50 Erfitt er að meta hvað geti talist eðlilegt eða nauðsynlegt 
hlutfall. Þeir þættir sem áhrif hafa á þetta hlutfall eru m.a. stærð miðlægrar stjórnsýslu og þar með 
                                                           
50 Miðað við 554,5 starfsígildi akademískra kennara og 164,7 starfsígildi skrifstofufólks fræðasviða í lok árs 2014. Heimild: Yfirlit yfir fjölda starfsmanna í Háskóla Íslands 1. desember 2014. Á heimasíðu skólans:  http://www.hi.is/adalvefur/starfsmenn_2014. Efni nálgast 15.4.2015.  
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hvaða verkefni skrifstofur sviða sinna, kennsluform, nemendafjöldi og samsetning nemenda (fjöldi 
BA, MA og doktorsnema) o.s.frv. 
Tafla 6. Starfsfólk stjórnsýslu innan Félagsvísindasviðs 
  2007   2009   2014  
  S A A/S S A A/S S A A/S  
Félagsvísindadeild 8,7 47,6 5,5       
Félags- og mannvísindadeild -   4,9 20,8 4,2 3,6 28,5 7,9 
Félagsráðgjafardeild -   1,1 7,9 7,2 2,6 10.6 4,1 
Stjórnmálafræðideild -   2,4 8,8 3,7 1,6 12.6 7,9 
Lagadeild 3,1 17,3 5,6 3,1 14,8 4,8 3,0 18,1 6,0 
Viðskipta- og hagfræðideildir 4,7 27,6 5,9 4,6 31,2 6,8 5,2 39,4 7,6 
Viðskiptadeild  18,5  - 21,9 - - 30,4 - 
Hagfræðideild  9,1  - 9,3 - - 9,0 - 
Stjórnsýsla sviðs    6,8 -  9,5 - - 
-þar af þjónustuborð -   2,4 -  2,2 -  
Samtals 16,5 92,5 5,6 22,9 83,5 3,6 25,5 109,2 4,3 

S: Starfsfólk í stjórnsýslu A: Akademískt starfsfólk A/S: Fjöldi starfsígilda starfsfólks í stjórnsýslu á hvert starfsígildi 
akademískra starfsmanna. Upplýsingar frá 2007 miðast við þær deildir sem síðar urðu að Félagsvísindasviði. Heimild: 
Upplýsingar um 2009 og 2014 (desember) koma frá starfsmannasviði skólans; upplýsingar um 2007 (desember) byggja á 
árbókum háskólans og óbirtum skýrslum. Sálfræðiskor og uppeldis- og menntunarfræðiskor (nema fötlunarfræði) fluttust til 
annarra fræðasviða við skipulagsbreytingarnar sem hafði áhrif á mannaflaþörf í stjórnsýslu sviðs.   
Tvö sjónarmið voru ríkjandi um skipulagslega staðsetningu skrifstofu deilda við breytingarnar 2008. 
Áður höfðu þær verið þrjár aðskildar einingar eins og getið er um hér að ofan. Önnur leiðin væri að 
starfsmenn yrðu ekki sérstakir starfsmenn deilda heldur sinnti hver og einn ákveðnum málaflokki 
(kennsluskrá, innritun, brautskráningu, nemendamálum o.s.frv.). Hin leiðin væri að hafa sérstaka 
starfsmenn fyrir deildir (deildarstjóra og verkefnisstjóra) og síðan aðra óháða deild með einstaka 
málaflokka svo sem fjármál, markaðsmál o.s.frv. Ákveðið var að velja seinni leiðina. Reynslan sýndi að 
deildarstjórar skiptu miklu fyrir daglegan rekstur deilda, þar á meðal þekktu þeir hinar óskráðu reglur 
deildarinnar sem deildarforsetar sem venjulega sætu í tvo ár hefðu ekki náð að tileinka sér. Áhersla 
var hins vegar að allir starfsmenn skrifstofu væru í sama rými til að undirstrika að um væri að ræða 
eina starfseiningu, skrifstofu Félagsvísindasviðs og rekstrarstjóri væri yfirmaður þeirra.  
Daglegur rekstur deilda er nú að stórum hluta í höndum deildarstjóra og verkefnisstjóra í samvinnu 
við deildarforseta. Samkvæmt starfslýsingu deildarstjóra ber hann ábyrgð á daglegri starfsemi 
deildar. Hann skal hafa yfirsýn yfir verkefni hennar, ber ábyrgð og skipuleggur þjónustu við nemendur 
og kennara í samvinnu við aðra starfsmenn deildar og sviðs. Hann aðstoðar deildarforseta við gerð 
fjárhagsáætlana, sér um samskipti við stundakennara, annast afgreiðslu mála fyrir hönd deildar, 
undirbýr deildarfundi og deildarráð og ritar fundargerðir. Að lokum hefur hann umsjón með innritun 
og brautskráningu og sér um skjalvistun deildar. Auk deildarstjóra sinnir verkefnisstjóri, einn eða 
fleiri, hluta þessara verkefna.  
Af þessari upptalningu má sjá að samstarf deildarforseta og deildarstjóra skiptir miklu við stjórnun og 
rekstur deilda. Vísir að samstarfi þeirra varð til þegar skorarskipting var tekin upp innan 
Félagsvísindadeildar 1997 á grundvelli heimildar í reglugerð háskólans frá nóvember 1996.51 Miðað 
                                                           
51 Háskóli Íslands, Árbók Háskóla Íslands 1998 (Reykjavík: Háskólaútgáfan 1999), 41. 
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var þá við að „fagleg stefnumótun“ væri í höndum deildarforseta en dagleg stjórnsýsla væri í höndum 
skrifstofu og skrifstofustjóra. Skorarskipting var einnig tekin upp í Viðskipta- og hagfræðideild. Í 
framhaldinu hófu verkefnisstjórar skrifstofu að starfa með einstökum skorum í hlutastarfi, þar á 
meðal vinna við undirbúning kennsluskrár og málefni nemenda, undirbúa skorarfundi og svara 
erindum fyrir hönd skorar. Þannig mótaðist samstarf verkefnisstjóra og skorarformanns (nú 
deildarstjóra og deildarforseta). Smám saman jókst starfshlutfall þeirra sem hafa umsjón með 
daglegum verkefnum deilda úr hlutastarfi í fullt starf.  
Samkvæmt athugun virðist verkaskipting milli þessara aðila vera í megindráttum skýr en hún mótist 
eftir því hverjir eiga í hlut. Algengast er að deildarstjóri sjái um daglegan rekstur, sjái um afgreiðslu 
nemendaerinda en deildarforseti komi inn í mál ef þau eiga sér ekki fordæmi. Einnig komi hann inn í 
mál þar sem vafi leikur á hvernig eigi að afgreiða eða eru erfið og viðkvæm. Misjafnt er hvort 
deildarforseti og deildarstjóri fundi reglubundið eða eftir þörfum. Reglur eða viðmið um 
verkaskiptingu þessara aðila er ekki til staðar. Þeir nota ekki sama upplýsingakerfi. Formenn 
námsbrauta starfa með verkefnisstjórum með sama hætti og deildarforseti og deildarstjóri. Þannig er 
kennsluskrárvinna í höndum verkefnisstjóra í samvinnu við formann námsbrautar. Seta formanna 
námsbrauta í deildarráði er ætlað að skapa samvinnu þeirra.  
Samstarf milli deildarforseta og deildarstjóra virðist í flestum tilvikum hafa gengið vel. Það komi þó 
fyrir að ekki sé samræmi í væntingum deildarforseta og annarra kennara og því sem deildarstjóri telur 
að sé í sínum verkahring samkvæmt starfslýsingu. Hér hafi áhrif að deildarstjóri er ekki undirmaður 
deildarforseta heldur rekstrarstjóra. Ekki liggur fyrir lýsing á því hvaða þjónustu skrifstofa sviðs ber að 
veita deildum. Bent er á að ritaraþjónusta af ýmsu tagi sé ekki til staðar fyrir kennara, til dæmis 
aðstoð við gerð meðmælabréfa og þýðingu prófa. Dæmi eru um samstarfserfiðleika milli deildarstjóra 
annars vegar og hins vegar akademískra starfsmanna. 
Tímamót urðu í þjónustu við nemendur og kennara með opnun þjónustuborðs í Gimli. Með 
þjónustuborðinu batnaði verulega aðstaða til að taka á móti nemendum og þjónusta við kennara 
jókst. Verkefni þjónustuborðs urðu þó aldrei jafn umfangsmikil og hugmyndir voru um í greinargerð 
starfshóps háskólaráðs um þjónustukjarna. Óljóst er hvort ástæðan sé sá samdráttur sem varð á 
fjárveitingum til Háskólans í kjölfar endurskipulagningarinnar eða hvort ekki hafi verið talin þörf á 
þessum verkefnum, þar sem þeim væri sinnt annars staðar innan skólans. Ekki virðist hafa farið fram 
greining á þörfum kennara á stoðþjónustu. Þau sjónarmið komu fram að þjónusta við kennara væri 
ekki nægjanleg. Á upplýsingablaði til kennara kemur fram að þjónustuborðið í Gimli tekur á móti og 
afhendir verkefni nemenda, ljósritar og skannar fyrir kennara, flokkar og tekur á móti pósti og sér um 
ritfangalager fyrir kennara og starfsmenn auk annarra verkefna. Í byrjun árs 2015 voru ársverk 
starfsfólks þjónustuborðs tæplega tvö. 
Samkvæmt starfslýsingum er rekstrarstjóri yfirmaður allra starfsmanna skrifstofu sviðsins utan 
sviðsforseta. Gert er ráð fyrir að deildarstjóri geti gefið verkefnisstjórum fyrirmæli er lúta að 
„faglegum verkefnum.“ Eins og áður er getið starfa allir starfsmenn skrifstofu sviðs í skrifstofurými í 
Gimli. Hluti starfsfólks (verkefnisstjórar) eru í opnum rýmum. Þó aðstaðan í Gimli hafi verið mikil 
framför á sínum tíma er orðið þröngt um starfsfólk. Til dæmis er bent á að aðstaða verkefnisstjóra til 
að taka móti nemendum sé erfið.  
Áður hefur sú gagnrýni komið fram meðal akademískra starfsmanna að deildarstjórar séu ekki 
undirmenn deildarforseta né staðsettir þar sem þorri kennara er með skrifstofu. Ekki eru 
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deildarstjórar heldur á einu máli um ágæti þessa fyrirkomulags. Sumir telja að þeir séu einangraðri nú 
en fyrir breytingar, þeir eigi meira sameiginlegt með deild en samstarfsfólki á skrifstofu enda séu 
samskipti að mestu við þann hóp.  
Bæði akademískir starfsmenn og starfsfólk skrifstofu sviðs voru sammála um að verulegt átak þyrfti 
að eiga sér stað í upplýsingatæknimálum háskólans. Með því móti væri hægt að ná fram sparnaði og 
jafnframt betri vinnu. Þrátt fyrir náið samstarf þessara tveggja hópa nota þeir ekki sömu 
upplýsingakerfin. Þannig nota deildarforsetar ekki málaskrárkerfi skrifstofu sviðs heldur eingöngu 
Office kerfi eða sambærileg. Kerfin séu einnig ósamhæfð eða „tali ekki saman.“ Til dæmis haldi kerfið 
Kolur utan um unnar stundir í kennslu fyrir námskeið og leiðbeiningu lokaverkefna, sérstakt 
framtalskerfi sé til þess að halda utan um vinnumat kennara og það sé ekki samhæft Koli. 
Deildarstjórar haldi síðan um lokaverkefni með þriðja kerfinu. Starfsmenn stjórnsýslunnar hafi 
aðgang að Kviku, starfsmannakerfi háskólans, en ekki akademískir stjórnendur, starfsmenn 
stjórnsýslu nota dagbókarkerfi Lotus en ekki akademískir starfsmenn. Einnig hafi verið í notkun 
mismunandi fjárhagsáætlunarkerfi en talsverð framför hafi orðið með innleiðingu Cognos Express 
kerfisins. Þau sjónarmið koma fram að skort hafi upp á þarfagreiningu við hönnun upplýsingakerfa 
skólans og samráð við starfsfólk stjórnsýslu sviða um mótun og aðlögun þeirra. Undantekning sé þó 
innleiðing Cognos Express þar sem rekstrar- og fjármálastjórar fræðasviða ásamt fjármálastjóra 
háskólans skoðuðu valkosti og lögðu fram sameiginlega tillögu til fjármálanefndarnefndar um hvaða 
kerfi ætti að fjárfesta í.  
Auk ómarkvissrar notkunar upplýsingatæknikerfa er bent á að talsvert vanti upp á skjalavistun innan 
sviðs. Þetta vandamál sé raunar arfur frá fyrrverandi deildum sviðsins. Til dæmis sé skráning 
ákvarðana deilda um nemendamál ófullnægjandi. Takmörkuð skráning er á fordæmum í 
nemendamálum til að tryggja samræmingu í ákvörðunum. Ekki sé til handbók um verklag og 
verklagsreglur innan deilda. Ekki sé í notkun sameiginleg dagbók starfsfólks deilda þar sem skrá megi 
fjarveru.  
Í undirbúningi að nýju stjórnskipulagi störfuðu starfshópar sem höfðu það meðal annars að hlutverki 
að koma með tillögur um verkaskiptingu milli sameiginlegrar stjórnsýslu og skrifstofa sviða. Bent er á 
að þeirri vinnu sé í raun ekki lokið. Það sé oft tilviljunarkennt hvað sé miðlægt og hvað í höndum 
sviða. Þannig mætti skýra betur verkaskiptingu bæði í fjár- og mannauðsmálum.  
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4 Niðurstöður og ályktanir 
Markmið greiningar á stjórnskipulagi Félagsvísindasviðs fólst í að meta hvernig til hafi tekist með 
skipulagsbreytingar sem leiddu til stofnunar sviðsins 1. júlí 2008, hvað hafi vel tekist og hvað þurfi að 
bæta. Við mat á því stjórnskipulagi verða einkenni háskóla sem skipulagsheildar að vera í brennidepli. 
Hér skipta mestu þeir þættir sem lýst er í Magna Charta yfirlýsingu Evrópskra háskóla sem felast í því 
að háskólar séu sjálfstæðar stofnanir, óháðar pólitísku og efnahagslegu valdi. Þeir séu einnig 
samstarfsvettvangur kennara sem búi við akademískt frelsi og nauðsynlegar bjargir. Það sem leiðir af 
sjálfstæði og akademísku frelsi háskóla er stjórnskipulag sem að einhverju leyti byggir á 
jafningjastjórnun. Með henni er átt við að samfélag fræðimanna komi að og taki allar meiriháttar 
ákvarðanir innan háskólans.  
Á síðustu áratugum hefur þróunin verið í þá átt að nýta stjórnunaraðferðir fyrirtækja í meira mæli 
innan háskóla, meðal annars með því að fagvæða stjórnunarstörf þeirra, auka sjálfræði 
stjórnunareininga en jafnframt skerpa á boðvaldi og draga úr einkennum jafningjastjórnunar. Þetta er 
gert til að bregðast við breyttu og flóknara umhverfi. Háskólar í Evrópu hafa flestir reynt að 
„nútímavæðast“ í þessa veru þótt reynt hafi verið að halda í einkenni jafningjastjórnunar.  
Greina má þessa viðleitni í þróun íslenskrar löggjafar um háskólastigið ekki síst í núverandi lögum um 
opinbera háskóla og í tillögum starfshóps háskólaráðs sem voru grundvöllur umræddra breytinga. Í 
þeim birtist þó ekki skýr afstaða til þess hver hlutur jafningjastjórnunar á að vera eða hvaða 
meginsjónarmið eigi að vera ríkjandi við stjórnun skólans.  
Rekstur Félagsvísindasviðs er á við rekstur stærri ríkisstofnana á Íslandi og mikilvægi öflugrar 
stjórnunar og vandaðrar stjórnsýslu er óumdeilt. Við endurskipulagningu virðist hins vegar ekki hafa 
verið hugað nægjanlega vel að því hvaða hlutverk akademískir starfsmenn ættu að hafa í þessu nýja 
skipulagi. Hér er sérstaklega átt við óskýra stöðu deildarforseta og deildarfunda. Það má færa rök 
fyrir því að heildaráhrif breytinganna hafi falist í að færa vald til tiltölulega fárra aðila, annars vegar 
rektors og hins vegar hinna nýju stjórnenda innan skólans, sviðsforseta sem ráðnir eru af rektor. Telja 
má að framkvæmdastjórn skólans sé í höndum þessara aðila en ekki lengur fjölskipaðs 
ákvörðunarvalds háskólasamfélagsins. Með hliðsjón af sérkennum háskóla sem áður er lýst er 
mikilvægt að umræða verði um hvert hlutverk jafningjastjórnunar eigi að vera innan háskólans. 
Benda má á að unnt er að gera breytingar á núverandi skipulagi án lagabreytinga. Núverandi lög um 
opinbera háskóla veita skólum gott svigrúm til að ákvarða eigið skipulag. Fjallað er um ólík sjónarmið 
sem þarf að hafa í huga við endurskoðun á núverandi fyrirkomulagi ef þörf þykir í lok þessa kafla.  
Þörf er á að endurskoða II. kafla reglna Háskóla Íslands nr. 569/2009 um stjórnun og skipulag 
fræðasviða og deilda. Afmarka þarf betur í þessum reglum verkaskiptingu milli sviða sem 
rekstrareininga og deilda sem „faglegra“ eininga. Skýra þarf einnig verkaskiptingu milli deildarforseta 
og sviðsforseta annars vegar og deildarforseta og deildarfunda hins vegar. Endurskoða þarf í kjölfarið 
erindisbréf og starfslýsingar þessara lykilstjórnenda. Starf skrifstofu sviðs, þar á meðal deildarstjóra er 
að miklu leyti ósýnilegt í regluverki skólans. Þetta er þrátt fyrir að stór hluti af starfi deilda utan 
kennslu og rannsókna sé í höndum skrifstofunnar. Skilgreina þarf verkefni hennar og þær meginreglur 
sem gilda eiga við verkaskiptingu deildarstjóra og deildarforseta.  
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Kanna þarf hvernig megi gera starf deildarforseta eftirsóknarvert þannig að þeir sem hafa bæði færni 
og áhuga sækist eftir því. Í því skyni má huga að því að fella alveg niður kennsluskyldu en gefa 
deildarforsetum áfram svigrúm til rannsókna, að tryggja að deildarforseti fái alla nauðsynlega 
stoðþjónustu til að sinna starfinu, að áhrifavald hans og ábyrgð sé skýr og að verkefni hans séu vel 
afmörkuð. Með þessu verði reynt að tryggja að sá sem situr í starfi deildarforseta geri það lengur en í 
tvö ár eins og nú er algengt. Færa má rök fyrir því að deildarforseti hafi sama skipunartíma og forseti 
sviðs, þ.e.a.s. fimm ár. Jafnframt verði afnumin núverandi skylda kjörgenginna starfsmanna að taka 
að sér starf deildarforseta. 
Jafningjastjórnun birtist ekki einungis í ákvörðunartöku á deildarfundum, deildarráði og fundum 
námsbrautar heldur einnig í þeim umræðum og rökræðum um kennslumál og rannsóknir sem þar 
fara fram. Gert er ráð fyrir þátttöku kennara á þessum vettvangi í skilgreiningu á starfskyldum þeirra. 
Kennurum er skylt samkvæmt núgildandi reglum að sækja deildarfundi. Huga þarf að hvernig megi 
nýta fundarsetu kennara með markvissari hætti, til dæmis með því að gefa deildarforseta og 
deildarstjóra víðtækara umboð en nú er til að afgreiða mál sem annars koma til afgreiðslu 
deildarfundar formsins vegna. Á deildarfundum komi eingöngu til umfjöllunar mál sem þarfnist 
umræðu og sjónarmiða kennarahópsins, öll meiriháttar eða óvenjuleg mál. Þegar slík mál eru á 
dagskrá verði gefinn nægur tími til umræðu. Einnig þarf að huga betur að undirbúningi funda. Bjóða 
þarf deildarstjórum og deildarforsetum upp á þjálfun í þessum efnum. Gátlisti vegna undirbúnings, 
framkvæmdar og eftirfylgni funda gæti komið að góðum notum.  
Erfitt er að sjá ávinning af núverandi fyrirkomulagi námsbrauta hjá Félags- og mannvísindadeild. 
Athuga þarf hvort ekki sé þörf á að breyta stöðu þeirra. Til greina kemur að þær starfi sem 
námsgreinar með sérstakar námsnefndir eins og tíðkast hjá öðrum deildum. Einnig kemur til 
skoðunar að námsbraut verði að sérstakri deild. Til þess þarf hún þó að vera af tiltekinni 
lágmarksstærð.  
Skrifstofa sviðsins er ein af burðarstoðum þess. Auknar kröfur um formfestu í vinnubrögðum og mikil 
rekstrarleg umsvif kalla á stöðugt bætta og sérhæfðari vinnu. Því þarf að tryggja að ávallt sé innan 
hennar starfsfólk með nauðsynlega reynslu og menntun. Til að tryggja það er ástæða til að fram fari 
mat á mannaflaþörf skrifstofunnar. Skoða þarf hverjar núverandi þarfir kennara og nemenda eru fyrir 
þjónustu. Jafnframt þarf að athuga hversu vel núverandi skipulag hentar starfseminni. 
Meta mætti ávinning af því að starfsmenn færist frá skrifstofu fræðasviðs til hinnar miðlægu og öfugt 
í meira mæli en nú er gert. Með þessu gætu starfsmenn átt þess kost að takast á við ný verkefni og 
nýjar vinnuaðstæður um leið og slíkt gæti stuðlað að aukinni samsömun þeirra sem að stjórnsýslu 
skólans koma. 
Gera þarf átak í að bæta upplýsingatæknikerfi innan sviðsins, skjalavistun og skráningarmál. 
Núverandi vandi felst í því að akademískir stjórnendur nota ekki sömu kerfi og starfsmenn skrifstofu 
sviðs þar á meðal deildarstjórar. Þeir nota þannig ekki málaskrárkerfi skrifstofunnar. Sum núverandi 
upplýsingakerfi eru ósamhæfð. Þessu til viðbótar vantar upp á skráningu verklagsreglna og fordæma í 
nemendamálum. Gera má ráð fyrir að verulegur sparnaður geti falist í því að bæta upplýsingamál 
innan sviðsins auk þess sem slíkar umbætur myndu leiða til betri vinnubragða.  
Ábendingar komu fram um að verkaskiptingu milli sviðs og miðlægrar stjórnsýslu væri ábótavant 
meðal annars á sviði mannauðsstjórnunar og fjármála. Sú vinna sem hófst við endurskipulagninguna 
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2008 virðist því í raun ekki lokið. Sérstaklega þarf að meta hvort einhver verkefni sem heyra undir 
miðlæga stjórnsýslu væru betur komin hjá skrifstofu fræðasviðs og öfugt.  
Í þeirri stefnumótun sem nú stendur yfir innan háskólans er mikilvægt að þess sé gætt að 
stjórnskipulag hans til framtíðar styðji við það hlutverk hans að vera framsækinn alþjóðlegur 
rannsóknaháskóli. Stjórnskipulag skólans þarf að mynda sveigjanlega umgjörð um það fjölbreytta 
þekkingarsamfélag sem þar er að finna. Í því samhengi þarf að taka afstöðu til eftirfarandi álitamála: 

 Hversu umfangsmikil á jafningjastjórnun að vera innan Háskóla Íslands? Takmörkuð umræða 
virðist hafa átt sér stað um þetta viðfangsefni í aðdraganda skipulagsbreytinganna 2008. 

 Eiga fræðasvið að hafa meira svigrúm til að ákvarða eigið skipulag eða á að samræma í 
auknum mæli innra skipulag sviða? Eiga þau að starfa sem sérstakir „skólar“ sem gildandi 
ákvæði laga um opinbera háskóla virðast heimila? Þannig gæti sviðsstjórn og síðan endanlega 
sviðsþing ákveðið skipulag í samræmi við eigin þarfir. Skapar slíkt fyrirkomulag vanda við 
samhæfingu sameiginlegrar stjórnsýslu og stjórnsýslu sviða?  

 Hvert á hlutverk fastanefnda akademískra starfsmanna að vera svo sem sviðsstjórnar, 
deildarfundar og deildarráðs? Á að líta á þær sem fjölskipað ákvörðunarvald, samráðs- og 
samhæfingarvettvang eða sem ráðgefandi hóp? 

 Hvernig á að velja sviðsforseta? Á valið að vera í höndum rektors eins og nú er eða eiga 
akademískir starfsmenn sviðs í heild að velja á grundvelli kosningar? Á sviðsstjórn að velja 
sviðsforseta eða valnefnd sem starfar í umboði hennar?  

 Hvert á hlutverk deildarforseta að vera, er hann framkvæmdastjóri deildar sem starfar í 
umboði hennar eða er hann undirmaður sviðsforseta? Erfitt er að samræma hvorttveggja 
eins og nú er.  

 Hvert á hlutverk deildar að vera? Á hún að hafa faglegt hlutverk eingöngu eða einnig 
rekstrarlegt?  
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Viðauki. Samanburður á hlutverkum og verkefnum sviðsforseta og deildarforseta og starfseiningum þeirra fyrir og eftir breytingar 1. 7. 2008 
Hlutverk og verkefni sviða og sviðsforseta skv. lögum 
um opinbera háskóla nr. 85/2008 

Um deildir og deildarforseta [deildarformann] skv. lögum 
um opinbera háskóla nr. 85/2008 

Hlutverk og verkefni deilda og deildarforseta skv. lögum um 
Háskóla Íslands nr. 41/1999 

• Skólar [fræðasvið] eru megineiningar háskóla og deildir grunneiningar.  • Innan skóla fer fram kennsla, rannsóknir og stjórnun. • Skólar eru sjálfstæðir um fagleg og rekstrarleg málefni innan þeirra marka sem ákvörðuð eru af háskólaráði.  • Daglegri starfsemi skóla stýrir forseti. Rektor ræður forseta hvers skóla að undangenginni auglýsingu.  • Forseti hefur í umboði háskólaráðs og rektors frumkvæði að mótun stefnu fyrir skóla, hefur eftirlit með starfi og stjórnsýslu hans og ræður til hans starfsfólk.  • Forseti ber ábyrgð á fjármálum og almennum gæðakröfum skóla gagnvart rektor og háskólaráði. • Forseti velur deildarformenn [deildarforseta] til tveggja ára í senn skv. tilnefningu deildarfundar. 

• Hver skóli skiptist í deildir samkvæmt tillögu skólans sem lögð er fyrir háskólaráð. • Deildir bera faglega ábyrgð á háskólakennslu og rannsóknum. • Háskólaráð setur reglur um hlutverk deildarformanna. 
 

• Háskóladeildir eru grunneiningar Háskóla Íslands. • Innan þeirra fer fram kennsla, rannsóknir og stjórnun.  • Deildir eru sjálfstæðar um eigin málefni innan þeirra marka er sameiginlegar reglur háskólans setja.  • Deildarfundur fer með ákvörðunarvald í málefnum hverrar deildar og er deildarforseti framkvæmdastjóri hennar. • Hver háskóladeild velur deildarforseta og annan til vara úr hópi prófessora og dósenta deildarinnar sem gegna fullu starfi. • Deildarfundir geta framselt ákvörðunarvald sitt í einstökum málum eða málaflokkum til deildarráða.  • Deildarforseti á frumkvæði að mótun heildarstefnu fyrir deild, hefur eftirlit með starfi og stjórnsýslu deildar, ræður starfslið að stjórnsýslu hennar og ber ábyrgð á fjármálum deildar gagnvart háskólaráði og rektor. • Háskóladeild ákveður hvernig starfsskyldur einstakra kennara skulu skiptast. Háskólastofnun ákveður hvernig starfsskyldur sérfræðinga, fræðimanna og vísindamanna skulu skiptast samkvæmt þeim reglum sem háskólaráð eða deild hefur sett. 
Hlutverk og verkefni sviðsforseta skv. reglum nr. 
569/2009 

Hlutverk og verkefni deildarforseta skv. reglum nr.  
569/2009 

Hlutverk og verkefni deildarforseta skv. reglugerð nr. 458/2000 
 Forseti fræðasviðs er yfirmaður sviðsins, stýrir daglegri starfsemi og er akademískur leiðtogi þess og talsmaður innan háskólans sem utan. Hann ber ábyrgð á: 
 Útfærslu stefnu Háskóla Íslands á vettvangi fræðasviðs. 
 Öflugri liðsheild og faglegu samstarfi. 
 Tengslum við innlenda og erlenda samstarfsaðila. 
 Gæðum kennslu, rannsókna og þjónustu, stjórnsýslu og stoðþjónustu fræðasviðsins. 
 Fjármálum og rekstri fræðasviðs og stofnana sem undir það heyra. 
 Starfsmannamálum sviðsins. 

 Forseti fræðasviðs velur deildarforseta til tveggja ára í senn samkvæmt tilnefningu. 

 Forseti deildar er faglegur forystumaður deildar.  • Hann er æðsti fulltrúi deildar gagnvart mönnum og stofnunum innan háskólans og utan.  
 Hann ber, í samráði við forseta fræðasviðs, ábyrgð á  mótun stefnu fyrir deild, skipulagi náms, gæðum kennslu og rannsókna, tengslum við samstarfsaðila, að starfsemi deildar og starfseininga hennar sé í samræmi við fjárhagsáætlun fræðasviðs. 
 Á milli deildarfunda eða deildarráðsfunda fer deildarforseti í umboði þeirra með ákvörðunarvald í öllum málum deildarinnar. Deildarforseta er heimilt að skipa starfsnefndir sem eru honum til ráðgjafar og aðstoða við stefnumótun og sinna tilteknum verkefnum skv. erindisbréfi.   

• Deildarforseti er framkvæmdastjóri deildar og æðsti fulltrúi hennar gagnvart mönnum og stofnunum innan háskólans og utan.  Deildarforseti:  • Hefur frumkvæði að mótun heildarstefnu fyrir deild.  • Hefur eftirlit með starfi og stjórnsýslu deildar. • Ber ábyrgð á fjármálum deildar og stofnana sem heyra undir deild.  • Hefur umsjón með gerð fjárhagsáætlunar og leggur hana fyrir deildarfund. • Ráðstafar fé deildarinnar í umboði deildarfundar. • Ræður aðjúnkta, stundakennara og starfslið stjórnsýslu. • Fer með ákvörðunarvald í öllum málum deildarinnar á milli deildarfunda eða deildarráðsfunda. • Er heimilt að skipa starfsnefndir honum til ráðgjafar og aðstoða við stefnumótun og sinna tilteknum verkefnum skv. erindisbréfi. 
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Hlutverk fræðasviðs skv. reglum nr. 569/2009 Hlutverk deildar og námsbrauta skv. reglum nr. 569/2009 Hlutverk deildar og skora skv. reglugerð nr. 458/2000 
• Fræðasvið eru meginskipulagseiningar skólans.  • Innan sviðs fer fram kennsla, rannsóknir og stjórnun. • Fræðasvið eru sjálfstæð um fagleg og rekstrarleg málefni innan þeirra marka er sameiginlegar reglur háskólans setja. • Fræðasviði er heimilt að skipta hlutum námsins á milli deilda og skipa sérstakar námsstjórnir sem fari með málefni námsins í umboði þeirra deilda sem aðild eiga að því, með sambærilegum hætti og gildir um þverfræðilegt nám. • Heimilt er með samþykki stjórnar fræðasviðs að skipa námsbrautir innan deilda og skulu þær taldar upp í viðeigandi greinum deilda í þessum reglum  • Á fræðasviðum er starfrækt stjórnsýsla og stoðþjónusta samkvæmt nánari ákvörðun forseta fræðasviðs. 

• Deildir eru grunneiningar háskólans.  • Fræðasviðum er skipað í deildir sem bera faglega ábyrgð á kennslu og rannsóknum og veita kennslu í einstökum greinum í þágu annarra fræðasviða og deilda.  • Deildir bera faglega ábyrgð á háskólakennslu og rannsóknum. • Innan þeirra fer fram kennsla, rannsóknir og stjórnun. • Hver deild gerir tillögu til forseta fræðasviðs um ráðningu stundakennara, um nauðsynlegar fjárveitingar og ný störf. • Heimilt er með samþykki stjórnar fræðasviðs að skipa námsbrautir innan deilda og skulu þær taldar upp í viðeigandi greinum deilda í þessum reglum.  • Formaður námsbrautar stýrir námsbraut. • Hver námsbraut fer í umboði deildarfundar með málefni kennslugreina sinna, ákveður námsefni og tilhögun kennslu og prófa, ákveður skiptingu kennslu milli einstakra kennara í námsbraut og gerir tillögur til deildarforseta um ráðningu stundakennara, nauðsynlegar fjárveitingar og ný störf. • Formaður námsbrautar hefur eftirlit með starfsemi námsbrautar, fylgist með starfi námsnefnda, kennsluháttum og öðru sem varðar kennslu. • Hver námsbraut kýs formann og varamann hans úr hópi fastráðinna kennara við námsbrautina sem gegna fullu starfi. 

• Háskóladeildir eru grunneiningar háskólans. Innan þeirra fer fram kennsla, rannsóknir og stjórnun. Deildir eru sjálfstæðar um eigin málefni innan þeirra marka er sameiginlegar reglur háskólans setja og bera faglega ábyrgð á háskólakennslu og námi. Deildir háskólans veita kennslu í einstökum greinum í þágu annarra deilda eftir því sem við verður komið. • Við háskóladeildir er heimilt að starfrækja rannsóknastofnanir og rannsóknastofur. Háskóladeildum og stofnunum er heimilt að stunda þjónusturannsóknir og standa fyrir endurmenntun og fræðslu fyrir almenning.  • Heimilt er með samþykki háskólaráðs að skipta deild í skorir eftir kennslugreinum, sem lýkur með prófgráðu. • Hver skor fer í umboði deildarfundar með málefni kennslugreina sinna, ákveður námsefni og tilhögun kennslu og prófa, ákveður skiptingu kennslu milli einstakra kennara í skor og gerir tillögur til deildarforseta um ráðningu stundakennara, svo og um nauðsynlegar fjárveitingar og ný störf. • Hver skor kýs formann og varaformann úr hópi prófessora, dósenta og lektora skorarinnar sem gegna fullu starfi. Kjörtímabil þeirra skal vera eitt til þrjú ár eftir nánari ákvörðun deildar. 
Hlutverk sviðsstjórnar skv. reglum nr. 569/2009 Hlutverk deildarfunda og deildarráða skv. reglum nr. 569/2009 Hlutverk deildarfunda og deildarráða skv. reglugerð nr. 458/2000 
• Stjórn fræðasviðs fjallar um sameiginleg málefni fræðasviðsins, þ.m.t. ákvarðanir deilda um námsframboð, um tillögur deilda um nýjar námsleiðir og fjöldatakmörkun fyrir hvert háskólaár. • Stjórn fræðasviðs gerir tillögur til háskólaráðs um breytingar á reglum eða að nýjum reglum er varða skipulag og starfsemi sviðsins, deilda þess og stofnana, veitingu heiðursdoktorsnafnbóta og um að bjóða vísindamanni akademískt starf án auglýsingar.  • Stjórn fræðasviðs tekur ákvarðanir um stofnanir og rannsóknastofur sem settar eru á stofn. 

• Stjórn deildar er í höndum deildarfunda, deildarráðs, ef við á, og deildarforseta. • Deildarfundur fer með ákvörðunarvald í öllum málefnum deildar.  • Í tilteknum málum eða málaflokkum er háskóladeild heimilt á fundi að framselja ákvörðunarvald til deildarráðs eða deildarforseta. • Heimilt er deild að mynda stjórnarnefnd, deildarráð. • Deildarráði er heimilt að fjalla um öll mál, er deildina varða, en úrslitavald hefur það aðeins í þeim málaflokkum, sem deildarfundur hefur framselt ákvörðunarvald í.  

• Stjórn deildar er í höndum deildarfunda, deildarráðs, ef við á, og deildarforseta.  • Deildarfundur fer með ákvörðunarvald í öllum málefnum sem hver deild er bær að taka ákvörðun um.  • Í tilteknum málum eða málaflokkum er háskóladeild heimilt á fundi að framselja ákvörðunarvald til deildarráðs eða deildarforseta. • Heimilt er að mynda stjórnarnefnd, deildarráð. • Deildarráði er heimilt að fjalla um öll mál, er deildina varða, en úrslitavald hefur það aðeins í þeim málaflokkum, sem deildarfundur hefur framselt ákvörðunarvald í. 
Þau ákvæði laga og reglna sem hér eru talin upp eru eftirfarandi:  1. Lög um opinbera háskóla nr. 85/2008: 11.-13. gr. 2. Lög um Háskóla Íslands nr. 41/1999: 2. gr., 9.-11.gr.  3. Reglur fyrir Háskóla Íslands nr. 569/2009: 11.-13. gr., 15.-16. gr., 21. gr. 4. Reglugerð nr. 458/2000: 13.gr., 16.gr., 19. gr., 21. gr.-22. gr. Texta lagaákvæðanna er lítillega breytt til að falla að upptalningu í töflu. Ekki er um tæmandi upptalningu að ræða.  Þannig er ekki fjallað um sviðsþing né stofnanir á vegum sviðsins. 


