
18. apríl 2007 
 
 

Erindisbréf verkefnisstjórnar um sameiningu  
 

Kennaraháskóla Íslands og Háskóla Íslands 
 
 
Þann 17. mars sl. voru samþykkt á Alþingi lög um sameiningu Háskóla 
Íslands (HÍ) og Kennaraháskóla Íslands (KHÍ) nr. 37/2007 og öðlast þau gildi 
1. júlí 2008. Ráðinn hefur verið verkefnisstjóri til að halda utan um 
sameiningarferlið og rektorar skólanna skipa tvo fulltrúa hvor til að mynda, 
ásamt verkefnisstjóranum, fimm manna verkefnisstjórn sameiningar HÍ og 
KHÍ.  
 
Skipun 
Rektorar HÍ og KHÍ skipa þig í verkefnisstjórn sameiningar skólanna. Í ráðinu 
eru Steinunn Halldórsdóttir, verkefnisstjóri sameiningarinnar, sem er 
formaður, Börkur Hansen prófessor og Guðmundur Ragnarsson 
framkvæmdastjóri, fulltrúar KHÍ, og Guðrún Jóhanna Guðmundsdóttir 
starfsmannastjóri og Magnús Diðrik Baldursson, skrifstofustjóri og 
gæðastjóri, fulltrúar HÍ. Verkefnisstjórninni er heimilt að leita til ráðgjafa eftir 
þörfum.  
 
Formleg staða og hlutverk 

• Hlutverk verkefnisstjórnar er að framfylgja lögum um sameiningu 
HÍ og KHÍ nr. 37/2007.  

• Verkefnisstjórnin skal taka mið af skilagrein nefndar um fýsileika 
sameiningar HÍ og KHÍ frá apríl 2006 og skýrslu starfshóps 
menntamálaráðherra um sameiningu skólanna frá ágúst 2006.  

• Verkefnisstjórnin sækir umboð sitt til rektora skólanna og er innan 
þeirra marka sjálfstæð í athöfnum sínum.  

• Verkefnisstjórnin annast undirbúning, framkvæmd og eftirfylgni 
með sameiningu KHÍ og HÍ í fyrirhuguðum menntavísindaskóla og 
samhæfingu hans við aðra skóla HÍ eins og kostur er. Nánar tiltekið 
skal stjórnin í byrjun verkefnis gera tímasetta verkáætlun um 
sameiningarferlið ásamt kostnaðaráætlun. Stjórnin ber ábyrgð á 
þessum áætlunum og sér um að uppfæra þær í takt við 
hugsanlegar breytingar.  

• Verkefnisstjórnin setur sameiningarverkefninu markmið.   
• Verkefnisstjórnin felur verkefnishópum og einstaklingum að annast 

einstaka verkþætti samkvæmt nánari skilgreiningu.  
• Verkefnisstjórnin fundar reglulega og boðar formaður hennar til 

funda, ritar fundargerðir og skipuleggur starfið að öðru leyti.  
• Formaður verkefnisstjórnar sendir rektorum skólanna fundargerðir 

og gerir þeim reglulega grein fyrir framvindu verkefnisins.  



• Verkefnisstjórnin leitast við að hafa sem mest samráð við starfsfólk 
HÍ og KHÍ. 

• Verkefnisstjórnin gerir reglulegar viðhorfskannanir meðal starfs-
manna HÍ og KHÍ, og leitast við að skapa sem mesta sátt um 
sameininguna. 

• Verkefnisstjórnin ber ábyrgð á upplýsingaveitu á sérstakri heima-
síðu verkefnisins.  

• Verkefnisstjórnin sker úr um ágreiningsmál sem upp kunna að 
koma í tengslum við sameiningarferlið. 

• Verkefnisstjórnin skal eftir atvikum sinna öðrum þeim verkefnum 
sem rektorar HÍ og KHÍ kunna að fela henni.  

 
 
Skipunartími 
Skipunartími verkefnisstjórnarinnar er frá 17. apríl 2007 til 31. desember 
2008.  
 
Vinnuframlag og þóknun 
Miðað er við að samanlagt mánaðarlegt vinnuframlag verkefnisstjórnarinnar 
vegna funda sé um 50 klst. Komi í ljós að verkefnið krefjist meira 
vinnuframlags vegna funda skal formaður verkefnisstjórnar leggja fram 
áætlun þar um til rektora HÍ og KHÍ áður en vinnan er innt af hendi. 
Greiðslur fyrir setu í verkefnisstjórninni eru samkvæmt viðmiði um tímagjald 
í verklagsreglum sem háskólaráð HÍ samþykkti 8. desember 2005. 
 
Verkefnisskil 
Verkefnisstjórnin skal haga störfum sínum þannig að sameining HÍ og KHÍ í 
menntavísindaskóla verði að veruleika 1. júlí 2008. Stjórnin skal setja fram 
niðurstöðu sína í lokaskýrslu og skila henni til rektors HÍ fyrir árslok 2008.  
 


