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Verkáætlun - sameining stoðstofnana á Austurlandi  

Eftirfarandi er yfirlit yfir verkþætti sem áætlað er að vinna í tengslum við innleiðingu á sameiningu 

stoðstofnana á Austurlandi, svokallað AST-verkefni. Samanber skýrslu fráfarandi vinnuhóps um 

Endurskoðun á stoðkerfi, atvinnulífs, menntunar og menningar á Austurlandi.  

1. Vinna með verkefnastjórn og framkvæmdanefnd: 

a. Utanumhald um fundi á tveggja vikna fresti hjá verkefnastjórn og vikulega hjá framkvæmdanefnd.  

b. Gerð verkáætlunar, verkþættir, tími (stundafjöldi og tímalína- GANT) og kostnaður.  

c. Undirbúningur, umsjón og úrvinnsla vegna ferðar AST fulltrúa til Tipparery á Írlandi 28.  nóvember 

til 1. desember 2011.  Beinn kostnaður vegna ferðar er greiddur af ESB,  kostnaður vegna 

undirbúnings og eftirfylgni er greiddur af SSA/verkefninu. 

d. Ábyrgð og upplýsingagjöf til verkefnastjórnar og framkvæmdanefnd vegna annarra verkþátta sem 

skilgreindir eru í þessari verkáætlun.  

2. Þjónustusamningar við sveitarfélög: 

a. Skilgreina þjónustu og/eða starfsemi sem þegar fer fram í sveitarfélögunum  

b. Fundir með sveitarfélögum  

c. Þjónustu (verk) samningar við sveitarfélög, skilgreind viðvera, helstu verkefni o.s.frv.  

3. Samstarf og samningar við ríkisvaldið: 

a. Taka saman upplýsingar um fyrirliggjandi samninga við ríkisvaldið er heyra undir stoðstofnanir og 

SSA. 

b. Taka saman upplýsingar um fjármögnun ríkisins á tengdri starfsemi sem styrkt er af ríkisvaldinu til 

að mynda til menningarsetur, þróunar- og þekkingarsetur.   

c. Vinna með verkefnastjórn og öðrum hagsmunaðilum að því að skilgreina rammasamstarf við 

ríkisvaldið byggt á fyrirliggjandi samningum.  

d. Vinna með fulltrúa ríksins í verkefnastjórn og þeim þremur fagráðuneytum er málið varðar; 

mennta- og menningarmálaráðuneytið, iðanaðarráðuneytið og innanríkisráðuneytið.  

4. Starfssvið og mannauður: 

a. Markmiðasetning – unnið með verkefnastjórn AST sem grunnur að frekari vinnu 

b. Taka saman upplýsingar um núverandi verkefnastöðu og vinna áætlun um yfirfærslu 

verkefna/starfsmanna til nýrrar stofnunar.  

c. Ráðningarsamningar, yfirfærsla starfsmanna til nýrrar stofnunar eða mögulegar uppsagnir. 

d. Markviss verkefni – skipa þarf verkefnastjórn lykilstarfsmanna auk fulltrúa AST verkefnastjórnar.  

Unnin verður sérstök verkáæltun vegna Markviss verkefnis í samráði við verkefnastjórn Markviss.  

e. Skilgreining starfa og verkefna, byggt á greiningum á verkefnastöðu og niðurstöðum Markviss 

verkefnis, fundum með sveitarfélögum og úrvinnslu verkefnastjórnar AST.  

f. Vinna með menningu og gildi í starfsemi stoðstofnanna og SSA, skilgreina og setja fram.  

g. Samantekin heildarstefnumótun og starfsáætlun fyrir næstu 5 ár.  

5. Fjármálastjórn og verkbókhald  

a. Vinna áfram með starfagreiningu – sjá Markviss verkefni  

b. Vinna með forstöðumönnum/framkvæmdastjórum í að taka saman upplýsingar um launakjör og 

ráðningasamninga starfsmanna, stéttarfélög o.s.fr.v  Vinna tillögu að launatöflu fyrir nýja stofnun. 

c. Samstarf við fjármálastjóra og forstöðumenn, taka saman upplýsingar úr verkbókhaldi og vinna 

nýtt skipulag. Kynna fyrir starfsmönnum og aðkoma þeirra að innleiðingarferlinu.   

d. Ráða endurskoðunarskrifstofu í samráði við verkefnastjórn.  

e. Vinna 5 ára fjárhagsáætlun fyrir nýja stofnun inn í starfsáætlun í samstarfi við framkvæmdastjóra.   

6. Slit stofnana, félaga og ný sjálfseignastofnun: 

a. Skilgreina stofnaðila í samstarfi við verkefnastjórn.  
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b. Skilgreina hlutverk stjórnar og fagráða.  

c. Skipan í fagráð, kanna með hvort kalla mætti saman fundi faghópa, sem undanfara fagráða, til að 

nýta í stefnumótun og áætlanagerð.  

d. Kalla til sérfræðinga til að skoða þætti er varða lagalega stöðu, rétt starfmanna og fjárhagslega 

stöðu nýrrar sameinaðrar stofnunar. 

e. Vinna skipulagsskrá, stofnfundargerð og undirbúa stofnfund. 

7. Skilgreining á þróunar- og rannsóknaverkefnum  

a. Vinna grunnskilgreiningu á tækifærum í alþjóðlegu samstarfi  

b. Vinna drög að áætlun um hvernig AST verkefnið getur orðið að pilot verkefni á landsvísu varðandi 

IPA (The Instrument for Pre-Accession Assistance) styrki, auglýstir lausir til umsóknar næsta vor.   

c. Skilgreina vöktunar- og rannsóknaverkefni í tengslum við AST innleiðingarferlið í samstarfi við 

sérfræðinga.  

Tímaáætlun 

Eftirfarandi er sundurliðun áætlun um vinnu verkefnastjóra fyrir verkefnisstjórn um sameiningu 

stoðstofnana á Austurlandi.  Tímaskráning vegna vinnunar verður færð í DK bókhald og mánaðarlega 

verur send vinnuskýrsla og reikningur vegna verkefnisins, sá fyrsti 1. desember.  Sjá eftirfarandi kort 

með helstu áföngum og skilum í verkefninu.  
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1 Vinna með verkefnastjórn og framkvæmdanefnd Tímafjöldi Niðurstöður Skil dags.

1.1 Fundir verkefnastjórnar AST (6 fundir) 24 Fundir og fundargerðir Samdægurs

1.2 Fundir framkvæmdanefndar (10 fundir) 20 Fundarpunktar Samdægurs

1.3 Verkáætlun 10 Tímasett áætlun 4. nóv. 

1.4 Reglubundnar verkskýrslur 3 Skýrsla + reikningur mánaðarlega

Samtals 57

2 Samstarf við sveitarfélög - þjónustusamningar 

2.1 Viðtöl/fundir með fulltrúum sveitarfélaga 14 Fundarpunktar 15.des

2.2 Vinna við þjónustusamninga 10 Þjónustusamningar 31.des

Samtals 24

3 Samstarf og samningar við ríkisvaldið 

3.1 Samstarf við bakhóp ríkisins um stoðstofnanir 10 Tölvusamskipti og sími

3.2 Fundur í Reykjavík 9. nóvember og eftirvinnsla 8 Fundargerð 9.nóv

3.3 Vinna við rammasamning við ríkið 8 Samningur og samskipti 31.des

Samtals 26

4 Vinna með stjórnendum og starfsmönnum AST

4.1 Reglulegir fundir með framkvæmdastjórum (4) 8 Fundarpunktar Samdægurs

4.2

Úrvinnsla og undirbúningur funda m. Starfsmönnum í 

desember  5 Dagskrá, fundargerð, fundargögn 9.des

4.3 Sameiginlegur vinnufundur starfmanna - 1 dagur 10 Skipulag og framkvæmd 2.des

4.4 Þátttaka verkefnastjórnar í Markviss 12 Fundargerðir og markmiðasetning 24.nóv

4.5 Upplýsingasöfnun og vinna við launatöflu 15 Launatöflur- samningar 10.nóv

Samtals: 50

5 Markviss vinna sem ekki er greitt fyrir

5.1 Áætlun 4 Sjá markviss áætlun 7.nóv

5.2 Fundir með stýrihópi (2 f) og undirbúningur 6 Fundarpunktar Samdægurs 

5.3 Úrvinnsla Markviss vinnu á starfsmannafundi - starfagreining 20 Skýrsla 12.des

Samtals: 26

Samtals: 76

6 Fjármálastjórn og bókhald 

6.1 5 ára starfs- og fjárhagsáætlun fyrir nýja stofnun 20 Skýrsla 31.des

6.2

Samstarf við endurskoðendur og bókara um skipulag 

fjármála hjá nýrri stofnun 10 Fundarpunktar og samskipti 1.des

6.3 Upplýsingasöfnun vegna skýrsluvinnu 20 Samskipti og gögn Alltaf í gangi 

6.4 Ráðning á endurskoðendum og bókara til nýrrar stofnunar 5 Samningar 31.des

Samtals: 55

7 Slit stofnana, félaga og ný sjálfseignastofnun 

7.1 Halda utan um gerð samþykkta 8 Samþykktir og þróun þeirra 12.des

7.2 Halda utan um aðkomu stofnaðila og samskipti við þá 8 Fundarboð, tölvubréf og samtöl 12.des

7.3 Kalla til og halda utan um starf sérfræðinga 8 Fundarboð, erindi og niðurstöður Alltaf í gangi 

7.4 Vinna að skipun fagráða  8 Fundarboð, skipulag, fundargerðir 12.des

7.5 Skipuleggja stofnfund, vinna drög að stofnfundargerð ofl. 10 Fundarboð, skipulag og fundargerð 31.des

Samtals: 42

8 Önnur verkefni 

8.1 Írlandsferð SSA undirb. og eftirfylgni 8 Dagskrá, kynningarefni niðurst. 8.des

8.2 Undirbúa möguleg vöktunar og þróunarverkefni 8 Hugmyndavinna  15.des

Samtals: 16

9 Ekki greitt af verkefnisstjórn AST 

9.1 Ferðatími og dvöl á Írlandi 40 Þáttaka 

Samtals tímar 336

Tímar á kostnað verktaka 66

Rukkaðir tímar miðað við verkáætlun 270

Verkliðir og áætlaður tímafjöldi 


