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1. Stefnumótun og áherslumál 
í starfi Háskóla Íslands



Stefnumótun Háskóla Íslands fyrir 
tímabilið 2016-2021

• Veigamesta verkefni þessa haustmisseris er mótun 
heildarstefnu Háskóla Íslands fyrir tímabilið 2016-2021

• Stefnumótunin er leidd af Sigurði Magnúsi Garðarssyni 
prófessor og Steinunni Gestsdóttur prófessor í umboði 
rektors

• Stefnumótunarhópur og stýrihópur hafa verið 
myndaðir til að vinna að verkefninu 

• Víðtækt samráð við aðila innan háskólans og utan



Stefnumótunarhópur og stýrihópur
Stefnumótunarhópur
Félagsvísindasvið:
• Eiríkur Jónsson, prófessor
• Tinna Laufey Ásgeirsdóttir, prófessor

Heilbrigðisvísindasvið:
• Bryndís Eva Birgisdóttir, dósent
• Tómas Guðbjartsson, prófessor

Hugvísindasvið:
• Guðmundur Hálfdánarson, prófessor
• Sólveig Anna Bóasdóttir, prófessor

Menntavísindasvið:
• Ásgrímur Angantýrsson, lektor
• Anna Kristín Sigurðardóttir, dósent

Verkfræði- og náttúruvísindasvið:
• Anna Dóra Sæþórsdóttir, dósent
• Magnús Örn Úlfarsson, prófessor

Formenn starfsnefnda háskólaráðs:
• Börkur Hansen, prófessor og form. kennslumálanefndar
• Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, próf. og form. vísindanefndar
• Herdís Sveinsdóttir, prófessor og form. jafnréttisnefndar

Kennslumiðstöð Háskóla Íslands:
• Guðrún Geirsdóttir, dósent

Nemendur:

• Aron Ólafsson, formaður Stúdentaráðs

• Halla Sif Svansdóttir

Nýdoktor:
• Heiða María Sigurðardóttir

Utanaðkomandi aðilar:
• Guðrún Hrefna Guðmundsdóttir, skólameistari FB

• Jakob Ó. Sigurðsson, fulltrúi í háskólaráði

• Jón Páll Haraldsson, aðstoðarskólastjóri Laugarlækjarskóla

• Kristján Leósson, frkv.stj. hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands

• Sigríður Gunnarsdóttir, frkv.stj. hjá Landspítalanum

• Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir, fv. borgarfulltrúi og stofnandi 
menntafyrirtækisins Trappa

Stýrihópur
• Sigurður Magnús Garðarsson, prófessor

• Steinunn Gestsdóttir, prófessor

• Guðbjörg Andrea Jónsdóttir, forstöðum. Félagsvís.st. HÍ

• Magnús Diðrik Baldursson, skrifstofust. rektorsskrifst. og 
gæðastjóri

• Magnús Lyngdal Magnússon, skrifstofust. Miðstöðvar 
framhaldsnáms



Stefnumótun Háskóla Íslands 2016-
2021 (frh.)

• Byggt verður m.a. á fjölmörgum gögnum, úttektum o.s.frv. 
sem fyrir liggja 

• Áhersla lögð á lýðræðisleg vinnubrögð og ítarlegt samráð:
– Drög að nýrri stefnu kynnt og rædd í háskólaráði, á háskólaþingi, á 

vettvangi fræðasviða og deilda, með fulltrúum stúdenta og víðar
– Öllu starfsfólki og nemendum háskólans gefst tækifæri til að setja 

fram tillögur og ábendingar um efni stefnunnar
– Bréf sent út síðar í dag

• Þannig tryggjum við víðtæka samstöðu og að ný stefna 
Háskóla Íslands verði stefna okkar allra



Spurningar til starfsmanna og stúdenta

1. Hvaða gildi finnst þér eiga að vera leiðarljós í starfi Háskóla 
Íslands?

2. Hvaða megináherslur finnst þér eiga að einkenna stefnu og 
starfsemi Háskóla Íslands næstu fimm árin? 

3. Hvað annað telur þú mikilvægt að hafa hugfast við 
stefnumótun fyrir Háskóla Íslands? 
– Vefsíðan verður opin til kl. 16 þriðjudaginn 22. september nk. 
– Svörin eru ekki persónugreinanleg



Tímaáætlun
Mánuður Verkefni

September Stýrihópur og stefnumótunarhópur starfa og efni safnað. Opnuð gátt (fyrri 
fasi) fyrir starfsmenn og nemendur til að koma á framfæri tillögum, 
ábendingum og athugasemdum

Október Fyrstu drög kynnt. Stýrihópur og stefnumótunarhópur vinna úr 
framkomnum athugasemdum og undirbúa önnur drög

Nóvember Önnur drög að stefnu kynnt og rædd á háskólaþingi og í háskólaráði. 
Opnuð gátt (seinni fasi) fyrir starfsmenn og nemendur til að koma á 
framfæri tillögum, ábendingum og athugasemdum. Stýrihópur og 
stefnumótunarhópur vinna úr framkomnum athugasemdum og undirbúa 
þriðju drög (lokadrög)

Desember Þriðju drögum (lokadrögum) skilað til rektors

Janúar 
(2016)

Ný Stefna Háskóla Íslands 2016-2021 samþykkt af háskólaráði og 
háskólaþingi. Víðtæk kynning á stefnunni



Önnur áherslumál
• Rannsóknir

̶ Úttekt á matskerfi opinberra háskóla

̶ Vísindanefnd opinberu háskólanna ásamt 
viðbótarfulltrúum skipa sjálfsmatsnefnd

̶ Vinna hafin við að afla gagna fyrir 
sjálfsmatsskýrsluna

̶ Sjálfsmatsnefndin mun funda á næstunni og leggja 
drög að starfs- og tímaáætlun

̶ Ytra mat erlendra sérfræðinga fylgir í kjölfarið



Önnur áherslumál (frh.)

• Gæðamál
– Umbótaverkefni í kjölfar sjálfsmats og ytri

úttektar á HÍ (tengist stefnumótun)
– Sóknarfæri í námi í íþrótta- og heilsufræði

• Skipulag og stjórnkerfi
– Mat á núverandi skipulagi og stjórnkerfi HÍ
– Skipulag gæðamála innan háskólans



Önnur áherslumál (frh.)

• Þverfræðileg samvinna
̶ Niðurstaða starfshóps um þverfræðilega samvinnu (skýrsla á 

lokastigi, fer síðan í umsögn)

• Málefni háskólastigsins
̶ Undirbúningur stefnumótunar á vettvangi mennta- og 

menningarmálaráðuneytis

̶ Ráðuneytið vinnur að skýrslu um stöðu háskólakerfisins á Íslandi

̶ Haldnir hafa verið samráðsfundir þar sem fulltrúar stofnana hafa 
fengið að koma athugasemdum sínum að



Önnur áherslumál (frh.)

• Mannauðsmál
– Eftirfylgni starfsumhverfiskönnunar (á dagskrá þessa 

fundar)
– Mótun fjölskyldustefnu
– Réttindi og kjör stundakennara við HÍ (eftirfylgni og 

aðgerðaráætlun með tillögum starfshóps)



Nýir stjórnendur í miðlægri stjórnsýslu

Anna María Pétursdóttir, 
sviðsstjóri starfsmannasviðs

Ingunn Ólafsdóttir, 
innri endurskoðandi



2. Fjármál



Framlög á hvern ársnema á 
Norðurlöndum 2007-2011

Miðað við árið 2011 vantar 6 milljarða kr. til að ná meðaltali OECD
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Áhrif hrunsins (2008-2015)
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Tekjur HÍ á hvern nemanda – verðlag 2014
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Fjárlagafrumvarp 2016
• Heildarfjárheimild Háskóla Íslands nemur 17.591 m.kr. 

- Beinar greiðslur úr ríkissjóði (fjárveiting) 12.489 m.kr.
- Áætluð skrásetningargjöld og framlag frá HHÍ (ríkistekjur) 1.755 m.kr.
- Áætlaðar sértekjur 4.127 m.kr. 

• Breytingar frá fyrra ári skv. frumvarpinu (í m.kr.):

Frumvarp til fjárlaga 2016 Rekstur Stofnfé/HHÍ Alls
Vegna hækkunar reikniflokka 244,2
Ríkistekjur, skrásetningagjöld 35,6
Hækkun á framlagi frá HHÍ 50,0
Launa- og verðlagsuppfærsla 709,1
Samtals: 968,9 50,0 1.018,9
Raunhækkun: 309,8



Fjárlagafrumvarp 2016 – reikniflokkar o.fl.

• Almenn hækkun reikniflokka er 5,4% á milli ára 

• Þrír reikniflokkar hækka þó sérstaklega:

– Nám í hjúkrunarfræði og hliðstætt nám hækkar um 11,4% 
– nám í læknisfræði hækkar um 9,1% og 
– nám í raunvísindum, verk- og tæknifræði hækkar um 16%

• Framlag á grundvelli brautskráninga hækkar um 25 m.kr. á milli 
ára.

• Ársnemum sem greitt er fyrir fækkar úr 9.089 í 9.024 eða um 65.

• Framlag í Aldarafmælissjóð er 700 m.kr. 



Fjárlagafrumvarp 2016 – Samkeppnissjóðir 
Vísinda- og tækniráðs

• Framlög í samkeppnissjóði Vísinda- og tækniráðs hækka 
samtals um tvo milljarða:

Sjóður Hækkun Stærð eftir hækkun
Hlutdeild HÍ í 
styrkveitingum 
undanfarin ár (u.þ.b.)

Rannsóknasjóður 925 m. kr. 2.470 m. kr. 65%

Innviðasjóður 100 m. kr. 206 m. kr. 50-60%

Tækniþróunarsjóður 975 m. kr. 2.348 m. kr. 5-10%



Fjárlagafrumvarp 2016 – viðbrögð

• Áhersluatriði Háskóla Íslands
– Fagna ber hækkun framlags til reikniflokka raunvísinda, 

læknisfræði og hjúkrunarfræði 
– Afar brýnt er að huga að hækkun framlags til reikniflokks 

hug- og félagsvísinda sem skólinn lagði áherslu á í 
aðdraganda fjárlagagerðarinnar

• Mikil vonbrigði að í frumvarpinu er ekki að finna 
ákvæði um hækkun framlaga í Aldarafmælissjóð 

• Mikilvægt að taka ákvörðun um framtíð byggingar 
Húss íslenskra fræða



Umbótaverkefni í kjölfar niðurstaðna á 
vinnustaðarannsókn HÍ haustið 2015



Umbótaverkefni frá 2013

• Upplýsingamiðlun 
• Nýliðamóttaka
• Stjórnun
• Streita

- Áframhaldandi vinna í þessum verkefnum



Umbótaverkefni 2015

• Streita – nánari skoðun með 
deildum/einingum

• Aukin stoðþjónusta í rannsóknum
• Bætt samskipti – nánari vinna með 

fræðasviðum

Fjölskyldustefna



Viðburðir framundan

• Haustfagnaður starfsfólks – í Hátíðasal föstudaginn 
18. september nk. kl. 16.00-18.00.

• Nýr listi Times Higher Education World University
Rankings fimmtudaginn 1. október nk.

• Árshátíð í Hilton Reykjavík Nordica föstudaginn 9. 
október nk. 

• Háskólaþing föstudaginn 13. nóvember nk.
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