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Undanfarna áratugi hafa verið gerðar vaxandi kröfur til stjórnenda, sérfræðinga 
og almennra starfsmanna í opinberum rekstri um aukna stjórnunarmenntun. 
Ekki síst menntunar sem tekur tillit til sérstöðu opinbers rekstrar. Aðstæður 
í íslensku samfélagi hafa aukið kröfur til ríkis og sveitarfélaga um skilvirkni, 
bætta þjónustu með lægri tilkostnaði og vandaða málsmeðferð. Þetta gerir 
auknar kröfur til allra þeirra er þar starfa. 

Fjármála- og efnahagsráðuneytið, Samband íslenskra sveitarfélaga, Félag 
forstöðumanna ríkisstofnana og Stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands hafa frá 
árinu 2009 með sérstökum samstarfssamningi, tekið höndum saman um slíkt 
nám innan Háskóla Íslands. Námið skal gert sem aðgengilegast öllum óháð 

Mynd tekin af aðstandendum námsins við undirritun samstarfssamnings vorið 
2009. Á myndinni eru Gunnar Björnsson skrifstofustjóri skrifstofu starfsmanna-
mála fjármálaráðuneytis, Gunnar Helgi Kristinsson prófessor Stjórnmálafræði-
deild Háskóla Íslands, Halldór Halldórsson formaður Sambands íslenskra sveitar-
félaga, Steingrímur J. Sigfússon þáv. fjármálaráðherra, Magnús Guðmundsson 
formaður Félags forstöðumanna ríkisstofnana, Guðmundur H. Guðmundsson 
deildarstjóri skrifstofu starfsmannamála fjármálaráðuneytis, Margrét S. Björns-
dóttir aðjúnkt Stjórnmálafræðideild, Anna Guðrún Björnsdóttir sviðsstjóri hjá 
Sambandi íslenskra sveitarfélaga, Ágústa H. Gústavsdóttir sérfræðingur mann-
auðsmála á skrifstofu starfsmannamála fjármálaráðuneytis og Inga Rún Ólafs-
dóttir sviðsstjóri hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga.

Diplómanám: 
Hagnýtt nám á meistarastigi um stjórnun í opinberum rekstri

búsetu og eru öll námskeið bæði boðin sem fjar- og staðnám, utan eins, sem 
haldið er í fjórum helgarlotum. 

Námið er hluti af meistaranámsframboði Stjórnmálafræðideildar, lýtur þeim 
inntökuskilyrðum og námskröfum sem þar eru gerðar og lýkur með diplóma 
prófi. Kjósi nemendur að halda áfram námi og ljúka meistaragráðu MPA, fá 
þeir diplómanámið að fullu metið. 

Nemendur greiða skráningargjald HÍ fyrir hvert námsár  auk bókakostnaðar. 
Sækja má um styrki til starfsmenntasjóða fyrir þeim kostnaði að hluta eða öllu 
leyti, eftir því sem reglur segja til um.

Diplóma í opinberri stjórnsýslu fyrir stjórnendur 
í heilbrigðisþjónustu 
(Executive diploma in public administration for health 
administrators). http://www.hi.is/stjornmalafraedideild/diploma_i_
opinberri_stjornsyslu_fyrir_stjornendur_i_heilbrigdisthjonustu

Aðstandendur og samstarfsaðilar um þessa námslínu eru: Stjórn-
málafræðideild Háskóla Íslands í samstarfi við Viðskiptafræðideild, Hag-
fræðideild og Heilbrigðisvísindasvið Háskóla Íslands , velferðarráðuneytið, 
Landspítali háskólasjúkrahús, Landssamband  heilbrigðisstofnana, Félag for-
stöðumanna sjúkrahúsa og Samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu. 

Markhópur eru stjórnendur í heilbrigðisþjóustu sem hafa mannaforráð og 
umtalsverða rekstrarábyrgð svo og þeim sem hafa hug á að hasla sér völl á 
þeim vettvangi. Inntökuskilyrði eru BS/BA eða B.Ed. próf eða sambærilegt. 

Einnig í boði:

Ég fór í diplómanám í opinberri stjórnsýslu fyrst og 
fremst í þeim tilgangi að efla mig sem stjórnanda innan 
opinbera geirans. Breytingar eru tíðar og nauðsynlegt 
að setja sig sífellt inn í nýjar aðstæður. Námið uppfyllti 
þær væntingar, þar sem fléttað var saman fræðilegri 
umfjöllun og því sem er efst á baugi hverju sinni.

Sigríður Björk Guðjónsdóttir lögreglustjóri á Suðurnesjum, lauk diplóma-
prófi 2011.



Mark hóp ur

Diplóma í op in berri stjórn sýslu fyr ir stjórn end ur 
í op in ber um  rekstri

Nám ið er ætl að stjórn end um hjá ríki eða sveit ar fé lög um, sem hafa manna for ráð 
og/eða um tals verða rekstr ar á byrgð. Náms leið in er einng gagnlegt öðr um sem  vilja 
búa sig und ir þenn an starfs vett vang. 

Að búa stjórn end ur und ir þá á byrgð sem felst í stjórn un ar störf um hjá hinu op in bera: 
Þeir  öðlist skiln ing og þekk ingu á sér kenn um og eðli op in berr ar starf semi og þeim 
lag ara mma sem um hana gild ir, bæði inn lendri lög gjöf og EES  rétti. Þeir  öðlist þekk-
ingu á kenn inga leg um bak grunni og hag nýtri notk un  helstu stjórn un ar  að ferða sem 
not að ar eru hjá hinu op in bera. Um er að ræða bæði al menn ar stjórn un ar að ferð ir, 
að ferð ir mannauðs stjórn un ar, fjár reiðu stjórn un ar, for ystu- og breyt inga stjórn un ar. 
Enn frem ur að þeir kynn ist því sem efst er á  baugi varð andi stjórn sýslu umbæt ur hjá 
ís lenska rík inu og á sveitastjórnarstigi, svo og al þjóð leg um straum um og stefn um í 
stjórn un op in berr ar starf semi. 

Um fang, fjarnám og tíma setn ing ar

Um er að ræða 30 ein inga nám á meist ara stigi eða sem svar ar  fullu miss er islöngu 
námi, en nám ið er tek ið á  heilu ári sam hliða  starfi. Hægt er að  hefja nám ið hvort 
sem er um ára mót eða á  haustin. Tvö nám skeið eru tek in á  hvoru miss eri, alls 
fjög ur nám skeið og má taka þau öll sem fjar nám skeið. Eitt nám skeið, Aka dem ía 
fyr ir fram tíð ar stjórn end ur hjá ís lenska rík inu, er hald ið í fjórum staðbundnum 
lotum í febrúar-apríl og þar koma sam an bæði þeir sem  hefja nám á  haustin og um 
ára mót á þeim  vetri. 
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Mark mið náms ins

Fjöl breytt ur og reynslu mik ill hóp ur 
nem enda

Í diplóma-nám inu munt þú kynn ast  fólki með ó líka mennt un og starfs reynslu sem á 
það sam eig in legt að  vilja efla fræði lega og hag nýta þekk ingu sína á  sviði stjórn un ar 
inn an hins op in bera eða á svið um sem því tengj ast. Nem end ur hafa starf að á öll-
um svið um hins op in bera, ráðu neyt um, stofn un um og sveit ar fé lög um. Þeir koma úr 
fé lags- og stjórn mála starfi, auk þess að koma  beint úr BA-námi. Í hópa starfi og þátt-
töku í kennslu stund um  miðla nem end ur  reynslu  sinni og  tengja við um fjöll un nám-
skeiða. Nem enda hóp ur inn og fjöl breyti leg  reynsla hans gef ur því nám inu veru legt  
viðbótar  gildi. 

Öfl ug ir kenn ar ar

Kenn ar ar, sem koma úr röð um  fastra kenn ara í stjórnmála- og stjórnsýslufræðum 
og öðr um grein um Há skól an Ís lands, eru fræði menn sem stund að hafa til  margra 
ára grund vall ar rann sókn ir á  sviði op in berr ar stjórn sýslu og op in berr ar stjórn-
un ar. Hafa þeir all ir lok ið próf um frá virt um er lend um há skól um. Þeir eru á lits-
gjaf ar stjórn valda og fjöl miðla. Til að  leggja á herslu á hinn hag nýta þátt náms ins 
 starfar við meist ara nám ið stór hóp ur stunda kenn ara. Þeir hafa all ir  mikla  reynslu 
og þekk ingu á þeim sér svið um sem þeir  kenna.

Námið þótti mér bæði gagnlegt og skemmtilegt, mér 
fannst það víkka mér sýn og dýpka skilning minn á 
ýmsum þáttum opinberrar stjórnsýslu. Samhliða gafst 
færi á að kynnast, mynda tengsl og læra af fjölþættri 
reynslu samnemenda sem störfuðu oftar en ekki á allt 
öðrum starfsvettvangi en ég. Ég lít svo á að námið hafi 
nýst mér vel og bæði eflt mig og styrkt í starfi. 

Kristín Jóhannesdóttir, skólastjóri Fellaskóla. Diplóma í opinberri stjórnsýslu 
fyrir stjórnendur í opinberum rekstri 2012.

Diplómanám: 
Hagnýtt nám á meistarastigi um stjórnun í opinberum rekstri

Nemendur í Framtíðarakademíunni vorið 2013 vinna verkefni um nýsköpun í 
opinberum rekstri.
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Í námi í opinberri stjórnsýslu kenna íslenskir fræðimenn sem á undanförnum árum 
hafa öll gengt mikilvægum hlutverkum í ráðgjöf til íslenskra stjórnvalda. Það er 
því mikill fengur fyrir okkar nemendur að eiga þess kost að sitja námskeið þeirra. 

Auk fjölmargra ráðgjafaverkefna má meðal annars nefna að Gunnar Helgi Krist-
insson, prófessor og Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir, lektor sátu í nefnd forsætisráðu-
neytisins um heildarendurskoðun laga um Stjórnaráð Íslands 2010, sem skilaði 
um það umfangsmikilli skýrslu; Samhent stjórnsýsla. Gunnar Helgi hefur sinnt 
margvíslegri ráðgjöf, meðal annars fyrir Samband íslenskra sveitarfélaga og 
Reykjavíkurborg, Stjórnarráð Íslands og Dómstólaráð, auk þess sem hann leiddi 
nefnd forsætisráðuneytisins árið 2009 um viðbrögð stjórnsýslunnar við skýrslu 
Rannsóknarnefndar Alþingis. Sigurbjörg vann fyrir Rannsóknarnefnd Alþingis að 
rannsókninni á Íbúðalánasjóði. Hún situr í stjórn Sjúkratrygginga Íslands og er 
að ljúka við heildstæða úttekt á íslenska heilbrigðiskerfinu sem gefin verður út 
í bókarformi á næsta ári á vegum rannsóknarstofnunarinnar European Observa-
tory on Health Systems and Policies. Hún er ásamt hópi fræðimanna við Háskóla 
Íslands að vinna að rannsókn á íslenska lýðræðinu, en rannsóknin hlaut styrk frá 
Rannís á síðasta ári. Áður hefur hún starfað í hópi alþjóðlegra sérfræðinga fyrir 
OECD að úttekt á stjórnháttum hins opinbera í Eistlandi, og sem sérfræðingur ESB 
í undirbúningi stefnumótunar í jafnréttismálum. Ómar H. Kristmundsson leiddi 
nefnd forsætisráðherra sem vann að tillögum um endurskipulagningu þróunar-, 
umbóta- og hagræðingarmála hjá ríkinu, sem og nefnd félags- og tryggingamála-
ráðherra sem var ætlað að skoða gildi þess að setja heildarlöggjöf fyrir félaga-
samtök. Hann sat ennfremur í nefnd sem mótaði tillögur að setningu nýrra reglna 
um skipan dómara og sat í úttektarnefnd sem hafði það hlutverk að gera óháða 
úttekt á þeim þáttum sem leiddu til slæmrar fjárhagsstöðu Orkuveitunnar. Trausti 
Fannar Valsson, lektor í lagadeild, sem kennir skyldunámskeið um stjórnsýslurétt 
í náminu, hefur leitt vinnu sem fram hefur farið á vegum stjórnvalda við endur-

Það er margt að ger ast á stjórn mála svið inu  þessa dag ana, í ís lensku sam fé lagi 
og á er lend um vett vangi.  Þetta eru at hygl is verð ir tím ar og fram halds nám stjórn-
mála fræði deild ar býð ur upp á  mikla mögu leika. Deild in legg ur ríka á herslu á sam-
starf við aðr ar deild ir Há skóla Ís lands, inn lend ar stofn an ir, sam tök og fyr ir tæki svo 
og er lenda fræði menn og há skóla.  Þetta sam starf birt ist m.a. í  grósku í  starfi fjög-
urra stofn ana sem stjórn mála fræði deild rek ur eða á að ild að: Stofn un stjórn sýslu-
fræða og stjórn mála, Fé lags vís inda stofn un, Al þjóða mála stofn un og Rann sókna-
set ur um smá ríki. Stofn an irn ar skipu leggja  fjölda op inna við burða sem nem end ur 
eru hvatt ir til að  sækja sam hliða nám inu. Boð ið er upp á fyr ir lestra, mál stof ur og 
um ræðu fundi um al þjóða mál, Evr ópu mál, ís lensk stjórn mál, op in bera stjórn sýslu 
og stefnu mót un, jafn rétt is- og kynja fræði og þjóð mál líð andi stund ar.

Fastir kennarar námsins veita öll stjórnvöldum mikilvæga 
ráðgjöf um þróun og umbætur í íslenskri stjórnsýslu 

Opnir fyrirlestrar, nám og rannsóknir í tengsl um við 
sam fé lag ið og um heim inn

skoðun upplýsingalaga 2009 til 2010, og endurskoðun sveitarstjórnarlaga 2010. 
Auk þessara fjögurra eru margir stundakennarar námsins leiðandi fagmenn á 
sínum sviðum.
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Náms leið in er sér tæk ari í vali en al menna diplóma nám ið í op in berri stjórn sýslu 
og eru nám skeið fimm tals ins. Þrjú  þeirra eru  skylda og tvö má  velja úr sex nám-
skeið um. Skylda eru nám skeið in Op in ber stjórn sýsla, Stjórn sýslu rétt ur fyr ir stjórn-
end ur og starfs menn op in berra starfs manna og Aka dem ía fyr ir fram tíð ar stjórn-
end ur op in berr ar starf semi. Í  bundnu vali eru tek in tvö nám skeið og val ið á  milli 
nám skeið anna Skipu lag og stjórn un stofn ana, Mannauðs stjórn un rík is og sveita-
fé laga, Starfsumhverfi og stjórnun sveitarfélaga, Forysta og breytingastjórnun í 
opinberum rekstri, Stefnubreytingar, nýsköpun og tengslanet í opinberri stjórn-
sýslu og Fjár mála stjórn un í op in ber um  rekstri. Í nám skeið inu um mannauðs-
stjórn un  verður sér stak ur þátt ur skipu lagð ur af starfs manna skrif stofu fjár mála-
ráðu neyt is ins. Kjósi nemendur að halda áfram í MPA nám, eru öll námskeiðin að 
fullu metin þar inn.

Kenn ari: Gunn ar  Helgi Krist ins son, pró fess or
Í nám skeið inu er far ið yfir grund vall ar hug tök stjórn sýslu fræð inn ar, kynnt ar 
kenn ing ar um skipu lags heild ir og lýst þró un stjórn sýslu fræð inn ar sem fræði-
grein ar. Fjall að er um meg in ein kenni op in berr ar stjórn sýslu á Ís landi, þar á með-
al mót un ar  þætti henn ar og grund vall ar upp bygg ingu. Á hersla er lögð á að  skýra 
í  hvaða skiln ingi op in ber stjórn sýsla er póli tísks eðl is og  hvaða af leið ing ar það 
hef ur fyr ir starfs hætti henn ar og upp bygg ingu.

OSS111F Op in ber stjórn sýsla (6e)  Haust     Skylda

...og styrkir þig í starfi á fjölbreyttum og lifandi starfsvettvangi hjá stofnunum ríkis og sveitarfélaga

Opinber stefnumörkun er eitt af mikilvægustu viðfangsefnum hins opinbera. 
Nem endur fræðast um þær ólíku aðferðir sem notaðar eru til opinberrar stefnu-
mörkunar og um sérstöðu hins opinbera hvað þetta varðar. Lögð er áhersla á að 
kynna fyrir nemendum þau skipulagsform sem eru útbreidd í opinbera geiranum, 
hvers vegna þau eru valin, og af hverju þau eru iðulega frábrugðin þeim sem 
finna má í einkarekinni starfsemi.

Greining 

Í náminu öðlast þú hæfni á eftirfarandi lykilsviðum 
opinbers rekstrar

Nemendur kynnast því sem efst er á baugi hér á landi sem og alþjóðlega í stjórn un 
og um bót um hins opin bera. Þeir eiga þess kost að til einka sér viður kennd ar stjórn-
unar  að ferð ir m.a. á sviði mann auðs stjórn unar, stefnu mið aðr ar stjórn unar og gerð ar 
ár angurs mæli kvarða og fjár mála stjórn unar. Í Akademíunni eru þeim kynntar 
og kenndar nýjar aðferðir við stjórnun opinberra stofnana, s.s. við nýsköpun og 
breytingastjórnun, kynjaða fjárhagsáætlanagerð, mat á stjórnarháttum stofnana 
og nýjar áherslur hins opinbera í mannauðsmálum.

Stjórnun

Opinber starfsemi er í stöðugri endurskoðun og framþróun. Stjórnendur hins 
opinbera verða að geta leitt þá þróun og aflað henni fylgis. Nemendur eiga þess 
kost að tileinka sér þekkingu og færni til að taka forystu og leiða ár angursríkar 
breytingar. 

Forysta og breytingastjórnun

Sá eðlismunur sem er á stjórnun opinberrar starfsemi og einkafyrirtækja felst ma. 
í laga- og regluumhverfi hins opinbera. Mikilvægur þáttur í náminu er því að 
öðlast þekkingu á sviði stjórnsýsluréttar. Nemendur læra m.a. um þær reglur sem 
gilda um meðferð stjórnsýslumála hjá stjórnvöldum og aðgang almennings að 
upplýsingum. Einnig um lykillöggjöf varðandi starfsmannamál hins opinbera.

Lög og reglur

Diplómanámið greiðir þér leið...

Skyldu nám skeið

Samsetning námsins
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Val nám skeið í diplómanámi

Kenn ari: Mar grét S. Björns dótt ir, aðjúnkt
Að taka for ystu fyr ir breyt ing um er í vax andi mæli þátt ur í störf um stjórn enda 
hins op in bera. Um hverfi og  innra starf op in berra stofn ana hef ur  breyst um tals-
vert á und an förn um tíu til fimmt án árum og þar með hlut verk  þeirra er þar 
 stjórna. Breyt ing ar á verk efn um, aukn ar kröf ur um ár ang ur, hag kvæmni, upp-
taka  nýrra stjórn un ar að ferða, bætt tengsl við borg ar ana og auk in á hrif  þeirra 
á starf semi hins op in bera og  fleira gera nýj ar kröf ur til starfs hátta stjórn enda 
í op in ber um stofn un um. Þeir  verða í vax andi mæli að vera í for ystu breyt inga 
inn an stofn ana, tals menn gagn vart fjöl miðl um og hags muna hóp um.  Þessi  krafa 
nær til  æðstu stjórn enda, og að  miklu  leyti til milli stjórn enda.  Þessu nám skeiði er 
ætl að að búa nem end ur í op in berri stjórn sýslu und ir þenn an þátt í  þeirra fram-
tíð ar störf um, á samt því að  fjalla um leið ir til þess að kom ast í for ystu störf inn-
an stofn ana,  halda þeim og  takast á við átök sem oft ast  fylgja for ystu hlut verki. 
Nem end ur sem  hyggja á önn ur störf en hjá op in ber um að il um geta  einnig haft 
gagn af  þessu nám skeiði, þótt að stæð ur þar séu aðr ar.

OSS112F For ysta og breyt inga stjórn un í op in ber um 
 rekstri – hlut verk stjórn enda (6e) Haust    Val

Velja skal a.m.k. tvö af eftirfarandi sex námskeiðum

Um sjón af  hálfu Stjórn mála fræði deild ar: 
Mar grét S. Björns dótt ir, aðjúnkt og Ómar H. Krist munds son prófessor
Námskeiðið, sem aðeins er ætlað nemendum á þessari diplóma línu skiptist í fjórar 
staðbundnar helgar lotur (eh. föstudag, fh. laugardag), sem haldnar eru á tíma-
bilinu febrúar-fyrri hluta apríl). 

Markmið námskeiðsins er að styrkja þátttakendur í hlutverki þeirra sem núverandi 
eða framtíðar stjórnendur í opinberum rekstri og stuðla með hagnýtum verkefnum 
að umbótum á þeirra vinnustað sé um slíkt að ræða. Það verður gert a) með kennslu 
og leiðsögn í árangursríkum aðferðum við mat á stjórnun stofnana eða einstakra 
eininga þeirra b) stjórnun og framkvæmd/innleiðingu breytinga og aðferðum 
nýsköpunar í opinberum rekstri, c) með kennslu í beitingu þeirra stjórntækja sem 
fjármálaráðuneyti leggur áherslu á við stjórnun ríkisstofnana hverju sinni. Reynt er 
að aðlaga umfjöllun um þau stjórntæki þörfum sveitarfélaga eins og kostur er. Lögð 
er áhersla á í hverri lotu að nemendur læri og þjálfist í beitingu tiltekinnar (1-2) 
aðferðar við lausn hagnýtra viðfangsefna á vinnustað.

Auk umsjónarmanna hafa fyrirlesarar komið frá dönsku nýsköpunar-
stofnuninni MindLab, frá fjármála- og efnahagsráðuneyti þær Ágústa 
H. Gústavsdóttir og Katrín Anna Guðmundsdóttir, frá stofnunum hins 
opinbera Erna Einarsdóttir frkv.stj. mannauðssviðs LSH og Jensína 
Valdimarsdóttir starfsmannastjóri Landmælinga og Gylfi D. Aðalsteins-
son dósent við HÍ.

OSS215F Aka dem ía fyr ir fram tíð ar stjórn end ur op in berr ar 
starf semi (6e) Vor Skylda. Fjórar helgarlotur. Ekki kennt í fjarnámi

Kenn ari:  Trausti Fann ar Vals son, lekt or
Fjall að verð ur m.a. um upp bygg ingu stjórn sýslu kerf is ins, þar á með al  stöðu sveita-
stjórna í stjórn sýslu kerf inu, þær regl ur sem  gilda um með ferð stjórn sýslu mála hjá 
stjórn völd um, bæði rík is og sveit ar fé laga, um rétt al menn ings til að gangs að upp-
lýs ing um hjá stjórn völd um, þagn ar skyldu starfs manna stjórn sýsl unn ar, um raf ræna 
stjórn sýslu, svo og um þá grund vall ar reglu að stjórn sýsl an er lög bund in. Fjall að 
verð ur um lög mæt is regl una og heim ild stjórn valda til töku þjón ustu gjalda. Þá verð ur 
fjall að um þær leið ir sem fær ar eru fyr ir að ila til þess að fá stjórn valds á kvörð un end-
ur skoð aða. Nám skeið ið er eink um ætl að þeim, sem koma til með að  vinna hjá ríki 
eða sveit ar fé lög um, eða  þurfa að hafa í  starfi sínu sam skipti við stjórn völd.

OSS204F Stjórn sýslu rétt ur fyr ir stjórn end ur og starfs menn 
op in berra stofn ana (6e) Vor    Skylda

Árið 2006 útskrifaðist ég með diplómapróf í 
opin berri stjórn sýslu frá Háskóla Íslands. Nám ið 
stund aði ég sam hliða starfi mínu sem sveitar-
stjóri í Húna þingi vestra. Skipu lagn ing og til-
högun náms ins gerði mér kleift að ná þess um 
áfanga. Þar vó þyngst að  hægt var að stunda 
nám ið með fjar náms sniði og skipti það sköp um 
í mínu til viki. Fjöl margt í nám inu teng ist með 
bein um hætti starfs um hverfi og stjórn un sveit-
arfélaga og því var námið mér til mikils gagns og hvatn ingar í störf um 
mín um. Auk þess veitti nám ið mér víð ari skiln ing á fjöl mörg um að ferð um 
og ný ung um sem beitt er í opin berri stjórn un. Nám ið stóðst þær vænt-
ingar sem ég hafði gert og því get ég hik laust mælt með því við hvern 
sem er. Ég var raun ar svo ánægð ur að ég ákvað að halda áfram í MPA 
nám og sé ekki eftir því.

Skúli Þórðar son sveitarstjóri Húnaþings vestra, diplóma í opin berri 
stjórn sýslu 2006, MPA 2012.

Skyldu nám skeið
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Um sjón ar kenn ari af hálfu Stjórnmálafræðideildar: Ómar Hlyn ur Krist munds-
son, prófessor
Kennarar: Ágústa H. Gústafsdóttir, sérfræðingur á starfsmannaskrifstofu 
fjármálaráðuneytisins og Berglind Bára Sigurjónsdóttir, lögfræðingur og 
skrifstofustjóri hjá Umboðsmanni Alþingis
Fjallað er um mannauðsstjórnun hjá hinu opinbera. Farið er yfir lög og reglur sem 
gilda um réttarsamband opinberra starfsmanna við vinnuveitendur, samskipti á 
vinnumarkaði og uppbyggingu launakerfis opinberra starfsmanna. Rætt er um 
helstu tæki og tól við mannauðsstjórnun svo sem mannauðskerfi, aðferðir við val á 
starfsmönnum, notkun starfs- og árangursmats, starfsmannasamtöl og mótun og 
eftirfylgni með starfsmannastefnum. Fjallað verður um sálfræðilega samninginn, 
ýmis vandamál sem upp geta komið á vinnustað og vinnuvernd og öryggismál.

OSS102F Mannauðs stjórn un rík is og sveit ar fé laga 
(6e)  Haust    Val 

Kennarar: Gunnar Einarsson Ph.D, bæjarstjóri í Garðabæ og Trausti Fannar 
Valsson lektor
Sveit ar fé lög in  mynda ann an meg in stofn ís lenskr ar stjórn sýslu. Mark mið nám-
skeiðs ins er að nem end ur geri sér  grein fyr ir starfs um hverfi  þeirra og fái inn sýn 
í stjórn un og vinnu ferla á  þessu mik il væga stjórn sýslu stigi. Í nám skeið inu verð ur 
gef ið yf ir lit yfir stjórn skipu lega  stöðu og hlut verk sveit ar fé laga, laga regl ur sem 
lúta að störf um sveit ar stjórna og  helstu verk efn um sveit ar fé lag anna. Fjall að 
verð ur um  kosti  þess að  skipta ríkj um í sveit ar fé lög, með hlið sjón af kenn ing um 
um lýð ræði, hag kvæmni og vald dreif ingu. Far ið verð ur yfir hvað felst í hlut verki 
sveit ar fé laga ann ars veg ar sem lýð ræð is legra stjórn valda og hins veg ar sem þjón-
ustu veit enda. Stutt lega verð ur  einnig vik ið að sam skipt um rík is og sveit ar fé laga, 
þ. á m. að verka skipt ingu rík is og sveit ar fé laga og tekju stofn um sveit ar fé laga.

OSS209F Starfs um hverfi og stjórn un 
sveit ar fé laga (6e) Vor    Val

Kenn ar ar: Ómar Hlyn ur Krist munds son, prófessor, Arndís Ósk Jónsdóttir 
M.Sc í vinnusálfræði, sjálfstætt starfandi ráðgjafi og Erla Hlín Hjálmarsdóttir 
doktorsnemi. 
Fjall að er um  helstu kenn ing ar um skipu lags heildir (org an izational the ory) og 
at ferli inn an skipu lags heilda (org an izational  behavior). Á hersla er á skipu lag og 
stjórn un op in berra stofn ana og fyr ir tækja. Mark mið á fang ans er að  veita nem-
end um inn sýn í fræði lega um fjöll un um við fangs efn in á samt hag nýt ingu til tek-
inna stjórn un ar að ferða.

OSS202F Skipu lag og stjórn un stofn ana (6e) Vor    Val 

Kenn ari:  Bolli Héð ins son, hagfræðingur og aðjúnkt
Í námskeiðinu er fjallað um aðferðir sem þróast hafa um fjármál hins opinbera, 
hvað liggur að baki þeim, hvernig þær birtast okkur í raunveruleikanum og hvern-
ig þeim er beitt til að takast á við viðfangsefnið. Skoðuð eru útgjöld hins opin-
bera og aðferðir við að reyna að stýra þeim. Fjárlög og fjárlagagerð, kenningar, 
skilgreiningar og hugmyndir sem fram hafa komið á því sviði. Tekjuhliðin skoðuð, 
framsetning ráðuneyta og stofnana á fjárþörf, skilvirkni að ferðanna, hvað beri að 
varast og hvað sé líklegt til árangurs.

OSS210F Fjár mála stjórn un í op in ber um  rekstri 
(6e) Vor     Val

Kenn ari:  Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir lektor
Á þessu námskeiði fá nemendur að kynnast tvenns konar kenningum í opinberri 
stefnumótun og fá jafnframt tækifæri til að beita þeim á raunveruleg verkefni hjá 

OSS114F Stefnubreytingar, nýsköpun og tengslanet í 
opinberri stjórnsýslu: Helstu kenningar (6e) Haust    Val

hinu opinbera. Í fyrsta lagi munu nemendur fara yfir kenningar sem skýra stefnu-
breytingar og meiriháttar breytingar í málefnum hins opinbera, þ.e. svokallaðar 
dagskrárkenningar eða „agenda-setting theories“. Í öðru lagi munu nemendur 
fara yfir kenningar um tengslanet og stýringu tengslaneta í opinberum stjór-
nkerfum, þeirri nýsköpun innan opinberrar stjórnsýslu sem nú er að koma fram í 
kjölfar þeirra breytinga sem orðið hafa fyrir áhrif og tilverknað innleiðingar á hug-
myndum sem kenndar eru við nýskipan í ríkisrekstri. Fjallað verður um á hvern 
hátt þessar kenningar tengjast kenningunni um umboðskeðjuna og lýðræðislega 
ábyrgð og hinum ýmsu stjórntækjum hins opinbera. Áhersla námskeiðsins er á 
stefnumótunarferli hins opinbera, (The Public Policy Process), þátttakendum í 
ferlinu (The Policy Actors) og því samhengi sem stefnumótun og ákvarðanataka í 
opinberri stjórnsýslu gerist í (The Policy Context) og hvernig lýðræðislegri ábyrgð 
(Democratic accountability) er háttað og komið fyrir í stefnumótun og fram-
kvæmd hin opinbera.

Í námskeiðinu verður sérstaklega tekið fyrir ein þekktasta kenning á sviði stefnu-
breytinga innan stjórnmála- og stjórnsýslufræða samtímans, þ.e. kenning John 
W. Kingdons (1984;2011) um stefnuglugga (Policy windows) í bókinni hans, 
„Agendas, Alternatives and Public Policy“. Ennfremur verður farið í nokkra 
kafla úr bókinni „Agendas and Instability in American Politics“ eftir þá Frank 
Baumgartners og Bryan D. Jones (1993) til að skilja hvernig röskun á valda- og 
áhrifajafnvægi (Punctuated Equilibrium) í samfélaginu getur leitt til straumhvarfa 
í einstaka málum á tilteknum tíma. Þá verður farið yfir valda kafla í nýrri bók um 
tengslanet í opinberri stjórnsýslu „Governance Networks in Public Administration 
and Public Policy“ og þar munu nemendur öðlast þekkingu og hæfni til að greina 
þátttakendur í tengslanetum á verkefnasviði hins opinbera, hvað einkennir þá og 
tengslin milli ólíkra þátttakenda, og áhrif mismunandi tengslaneta á lýðræðis-
lega ábyrgð. Að lokum munu nemendur kynnast og læra að þekkja tvær megin-
tegundir að rökum og röksemdarfærslu sem gjarnan er beitt í opinberri umræðu.



STJÓRNMÁLAFRÆÐIDEILD

Upp lýs ing ar:

Um sókn ar frest ur um diplóma nám ið er til 5. júní eða 30. nóvember. 
Um sókn ar eyðu blöð á samt upp lýs ing um um nauð syn leg fylgi gögn má 
nálgast á heima síðu Stjórnmálafræði deild ar, www.stjornmal.hi.is.

Kostn að ur: Ár legt skráningargjald Há skóla Ís lands.

Nán ari upp lýs ing ar um nám ið  veita:
Elva Ell erts dótt ir, deildar stjóri, sími: 525 4573, net fang: elva@hi.is

Mar grét S. Björns dótt ir, aðjúnkt, sími: 525 4254, net fang: msb@hi.is

Skrif stofa Stjórnmálafræði deild ar er til húsa í  Gimli, geng ið í gegn um 
Odda við Sturlu götu, sími: 525 4573 / 5445. 
Opn un ar tími:  mánu d. – föstu d. 10:00-12:00 og 13:00-15:30. 

Kennslu skrá með nán ari upp lýs ing um er að  finna á 
heima síðu Stjórnmálafræði deild ar: www.stjornmal.hi.is 

Útgáfa: 2013

á meistarastigi, sem samsvarar misserislöngu námi, sem tekið er á 
a.m.k. einu háskólaári. Skyldunámskeið eru þrjú og valnámskeið eru 
tvö, þar sem val er milli 10 námskeiða frá Stjórnmálafræðideild, Við-
skiptafræðideild, Hagfræðideild og Heilbrigðisvísindasviði. Því lýkur 
með diplómaprófi í opinberri stjórnsýslu fyrir stjórnendur í heilbrigðis-
þjónustu. Nánar á www.stjornmal.hi.is

Sjá einnig: Diplóma í opinberri stjórnsýslu fyrir stjórnendur í heilbrigðisþjónustu
Námið er sniðið að þörfum þeirra sem hafa mannaforráð og umtals-
verða rekstrarábyrgð á heilbrigðissviði og þeim sem hafa hug á að 
hasla sér völl á þeim vettvangi. Með náminu gefst nemendum tækifæri 
til að efla sig sem stjórnendur og auka þekkingu sína á viðfangsefnum 
sem sérstaklega mæta stjórnendum í þessum geira. Inntökuskilyrði 
eru BA/BS eða B.ed-próf eða sambærilegt. Námið er 30 eininga nám 


