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Abstract 
Municipalities and their management play a significant role in Icelandic 

community.  Local government has a big impact on the social- and working life 

in every city.  The municipality, Sveitarfélagið Skagafjörður, is the biggest 

employee in the area with diversified workstations scattered over a big 

geographic area. 

 

It is a big challenge to develop a Human Resource strategy policy for so many 

different “companies” at the same time.  You must propound a strategy that 

gives every workstation an opportunity to grow and to continue to develop 

their good qualities, but at the same time the goal and overall statement and 

policy must clearly set a frame for optimal behaviour and provide directions for 

managers.  Provide directions so they can set the grounds for continuous 

growth and development of the human resource. 

 

Quality of working life is based on how well your work and working 

conditions fulfill your needs and expectations and how they support your ideas 

about what you evaluate as important in life.  The Human Resource policy that 

has been developed here takes these conditions and needs into consideration. 

 

The policy has a vision to improve the working environment, strengthen the 

human resource management and increase job satisfaction in all workstations 

of Sveitarfélagið Skagafjörður. 

 

Key words:  Human resource strategy policy development,  HR strategy 

implementation, personnel policy for municipalities, personnel management, 

human resource management. 
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Útdráttur 
 

Sveitarfélög og stjórnun þeirra er stór þáttur í íslensku þjóðfélagi og áhrif 

sveitarfélaga á mannlíf og atvinnulíf á hverjum stað er mjög mikið.  

Vinnustaðir á vegum sveitarfélaganna eru mjög margir og fjölbreytilegir.  Þeir 

eru flestir  landfræðilega fjarri hver öðrum og hafa þróast hver á sinn hátt með 

sína eigin menningu í gegnum árin.  Í mótun starfsmannastefnu fyrir svona 

marga ólíka staði samtímis felst mikil áskorun.  Það þarf að ná því fram að 

skapa heildarsýn og gera grein fyrir megináherslum, en jafnframt að gefa 

starfsstöðvum, deildum og stofnunum tækifæri til að halda sínum góðu 

einkennum og halda áfram að eflast sem sjálfstæðar einingar.  Mótun 

stefnunnar tekur mið af hvernig hægt er að skapa farveg og umhverfi fyrir 

þróun sem er í takt við framtíðaráform og heildarstefnu sveitarfélagsins í heild 

og jafnframt að minnka vægi þeirra þátta sem hafa hindrandi og neikvæð áhrif 

á möguleikana til að eflast og þróast.   

 

Það þarf að gera sér grein fyrir því hvað það er í starfsumhverfi fyrirtækja sem 

hefur áhrif á árangur og einnig hvað gerir vinnustaði eftirsóknarverða.  Gæði 

starfsævinnar byggjast m.a. á því hversu vel það starf sem þú gegnir og það 

starfsumhverfi sem þú starfar í uppfyllir þær þarfir sem þú hefur, þær kröfur 

sem þú gerir til starfsins og þær væntingar og hugmyndir sem þú hefur um 

lífsgæði almennt.  Þessi lífsgæði innihalda þætti eins og að hafa tækifæri til að 

þróa mannlega hæfileika þína, hafa áhrif á skipulag starfs þíns og 

vinnuumhverfis, fordómalaus samskipti, virðingu og félagslega tengingu, 

einnig það að geta skapað eðlilegt jafnvægi milli starfs og einkalífs. 

 

Sú starfsmannastefna sem hér hefur verið mótuð fyrir sveitarfélagið Skagafjörð 

byggir á þessum þáttum og hefur m.a. að markmiði að stuðla að betra 

starfsumhverfi, eflingu mannauðs og einnig að stuðla að sem bestri og 

víðtækastri starfsánægju starfsmanna á hverjum vinnustað. 

 

Lykilorð:  Mótun starfsmannastefnu, innleiðing starfsmannastefnu, 

starfsmannastefna sveitarfélaga, starfsmannastjórnun og mannauðsstjórnun. 
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1. Inngangur 
 

Markmið starfsmannastefnu á að vera það að móta umhverfi starfsmanna 

þannig að það hvetji til árangurs í þá átt sem framtíðarsýn fyrirtækisins beinist 

og að móta farveg fyrir eflandi þætti sem auka starfsánægju starfsmanna.   

Starfsmannastefnu er ætlað að stuðla að hagsbótum fyrir  starfsmenn og fyrir 

fyrirtæki, en ekki að standa í vegi fyrir þeim.  Það er mikilvægt að hafa hana 

skráða og opinbera til að sýna fram á ásetning stjórnenda að framfylgja henni.  

Starfsmannastefna sem slík kemur ekki til með að umbylta 

starfsmannamálunum, hún setur viðmið í ákveðnum málum og er þar með 

stefnuleiðbeinandi fyrir stjórnendur.  Árangurinn sem næst verður að öllum 

líkindum í réttum hlutföllum við þá vinnu sem stjórnendur eru tilbúnir að 

leggja fram og einnig hversu ofarlega í stjórnkerfinu starfsmannastjóri eða 

umsjónarmaður starfsmannamála er staðsettur og hversu mikið vægi þessi mál 

hafa hjá þeim starfsmanni.    

 

Til þess að ná sem bestum árangri í að veita þjónustu og í að nýta fjármuni og 

mannauð er vænlegast að taka sem flestar ákvarðanir næst þeim stað sem 

þjónustan er innt af hendi.  Til þess að svo megi verða þarf ábyrgð, sjálfstæði 

og vald til framkvæmda að vera til staðar á þeim stöðum.  Öflug 

starfsmannastefna með mannauðinn í forsæti getur á margan hátt aðstoðað við 

að ná þessum markmiðum, sem og notkun stjórnunaraðferða tengdum bæði 

gæðastjórnun og þekkingarstjórnun. 

 
Sveitarfélagið Skagafjörður hefur ekki sett fram skráða starfsmannastefnu.  Í 

desember 2004 hafði skýrsluhöfundur samband við sveitarstjóra 

Sveitarfélagsins Skagafjarðar og lýsti áhuga sínum á að vinna að mótun 

starfsmannastefnu fyrir sveitarfélagið. Sveitarstjóri tók vel í þá hugmynd og 

ákveðið var að leggjast sameiginlega í það verkefni.  Höfundur lagði á það 

áherslu strax í upphafi að hún óskaði eftir því að vinna að þessu verkefni í 

samvinnu við starfsmenn og stjórnendur sveitarfélagsins.  Markmið 

verkefnisins er að móta starfsmannastefnu Sveitarfélagsins Skagafjarðar, við þá 

vinnu verður leitast við að svara spurningunum: Hver er tilgangur 
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starfsmannastefnu?  Hvert á innihald hennar að vera?  Hvernig er ráðlegast að 

búa hana til?  Markmið höfundar er gerð lokaverkefnis og að öðlast skilning á 

tilgangi mótunar starfsmannastefnu ásamt  færni í umsjón og vinnu við mótun 

hennar. 

 

Skýrslan hefst á fræðilegri umfjöllun þar sem leitað er svara við 

rannsóknarspurningum.  Þar er fjallað um stefnumótun almennt, stefnumótun 

starfsmannastefnu sérstaklega og tengslin þar á milli.  Fræðilegur grunnur er 

lagður undir það hversvegna ákveðnir þættir eru í innihaldi starfsmannastefnu, 

hvert er hlutverk hennar og tilgangur.  Í lok fræðilega hlutans er fjallað um 

innleiðingu og innleiðingarferli.  Á eftir fræðilega hlutanum er fjallað um þær 

vinnuaðferðir sem notaðar eru við að móta stefnuna og byggist upplýsingaöflun 

mikið á vinnu með rýnihóp.  Þar næst er umfjöllun um fyrirtækið, 

Sveitarfélagið Skagafjörð og hvernig unnið er að starfsmannamálum hjá þeim í 

dag.  Næst er fjallað um í tillögum hver ættu að var  næstu skref og 

innleiðingaráætlun er sett fram.  Niðurstaða verkefnisins er starfsmannastefnan 

sjálf, ásamt upplýsingum um tilgang hennar og hvernig best er að standa að 

mótun hennar.  Í starfsmannastefnunni eru samræmdar áherslur stjórnenda og 

starfsmanna í því hvernig þessir aðilar vilja sjá að staðið verði að 

starfsmannamálum í næstu framtíð. 
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2. Starfsmannastjórnun - mannauðsstjórnun  
 

Það er mikið spáð í það þegar nýjar kenningar koma upp hvort um 

raunverulega nýjung sé að ræða eða hvort einfaldlega sé verið að setja fram 

gamlar kenningar á nýjan hátt.  Stundum er líka álitið að það sé um 

áherslubreytingu að ræða á sömu grunnkenningunum, en í hverju liggur 

munurinn á því sem kallað hefur verið starfsmannastjórnun (Personnel 

management) og mannauðsstjórnun (Human Resoruce Manangement)? 

 

Margir hafa notað lýsingarorðin sterkur og veikur til að lýsa muninum á 

þessum stefnum.  Sterk mannauðsstjórnun (Human Resource Management) sé 

að ryðja sér til rúms í stað veikrar; starfsmannahalds (Personnel Management)  

Í ritgerð Ingu Jónu Jónsdóttur (2000, bls. 68 -70) er fjallað um sterka og veika 

stjórnun og mjúka og harða.  Í sterkri mannauðsstjórnun  er stefnumótunar-

víddinni bætt inn í ferlið, þannig að grunnáhrifin eru aukin inni í heildar-

skipulagi fyrirtækisins.  Starfsfólkið sjálft er lykilþáttur starfseminnar í stað 

þess að vera einn af kostnaðarliðunum áður.  Starfsmannastjórnunin í 

mannauðsstjórnun færist út til hins almenna stjórnanda og millistjórnanda.  Í 

veikri er aðeins um umorðanir og ,,skraut” að ræða í kringum starfsmannahald, 

engar raunverulegar stefnubreytingar eru í gangi heldur aðeins uppfærsla á því 

sem hefur verið til staðar, starfsmannahald einkennist m.a. af starfsmanna-

þjónustu, kostnaðareftirliti og utanumhaldi um upplýsingar og tölfræði.  Hörð 

og mjúk stjórnun tekur til þess hvað býr að baki.  Er það ,,hörð” skynsemi  þar 

sem mannauðurinn er metinn eins og hver annar framleiðsluþáttur þar sem 

snilldarlegar stjórnunaraðferðir hámarka afköst mannauðsins, áherslan á  

,,auður” í mannauður.  Eða er það ,,mjúk” þar sem aðalmálið er þróun og 

varðveisla?  Viðskiptaleg sjónarmið eru enn leiðaljós en hollusta, boðskipti, 

hrós og hvatning er ofarlega á blaði, áherslan á ,,mann” í mannauður.   

 

Í harðri mannauðsstjórnun þar sem starfsmaðurinn er kostnaðarliður, gilda 

markaðslögmálin, hlýðni er í hávegum höfð, hugtök eins og magn og skynsemi 

ráða miklu og litið er á það að ,,stjórna” þurfi starfsmönnum.  Ef beitt er harðri 

mannauðsstjórnun þá er starfsfólk sett á sama bás og aðrar auðlindir s.s. vélar 
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og tæki, húsnæði og veltufé.  Markmiðið er að viðhalda auðlindinni á ódýrastan 

mögulega máta en jafnframt að ná  fram hámarksnýtingu á sem hagkvæmastan 

hátt.  Mjúk mannauðsstjórnun lítur á starfsmenn sem auðlind, mannlegi 

þátturinn skiptir máli, skuldbinding á sér stað milli aðila, samvinna, 

samþætting, samningar og gæði eru leiðandi þættir.  Starfsmenn eru álitnir vera 

einstök auðlind sem eykur virði allra annarra auðlinda.  Þessi auðlind er álitin 

vera sú verðmætasta af þeim öllum og þes vegna þarf að velja hana af 

kostgæfni, hlúa að henni, þróa hana, veita henni umbun og efla samþættingu 

hennar við starfsemina í heild sinni  (Wright og.Rudolph,1994 bls. 30). 

 

Rannsóknir hafa sýnt að þegar menn einblína á starfsfólk sem kostnaðarlið og 

fara e.t.v. í framhaldinu af stað með hópuppsagnir og niðurskurð í 

starfsmannahaldi til að spara eða skera niður, þá er mönnum að skjátlast 

hrapallega.  Niðurskurður í starfsmannahaldi hefur ekki endilega í för með sér 

aukna framleiðni eða hagnað. Reynslan sýnir að niðurskurður í 

starfsmannahaldi sem sparnaðaraðgerð skilar sér ekki.  Þau fyrirtæki sem hafa 

notað þessa aðferð við að rétta úr kútnum, hafa ekki rétt út kútnum í kjölfar 

aðgerðanna (Mariappanadar, 2003, bls. 906). 
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3. Mannauðsstjórnun og gæðastjórnun 
 

Í þessum kafla er fjallað um gæðastjórnun samkvæmt túlkun Myron Tribus, í 

grein sem hann skrifaði árið 1981, á stjórnunarkenningum Demings (Deming 

Electroninc Network, júlí 2000).  Þar er því haldið fram að það nálgunin við 

verkefni eins og stjórnun starfsmanna og sjónarhornið sem horft er frá skipti 

mestu máli í því hvernig til tekst.  Það er ekki víst að munurinn sjáist beint í 

ársskýrslunni en þú verður alveg örugglega var við hann ef þú mætir á staðinn, 

upplifir starfsmenn í vinnunni og finnur andann og að öllum líkindum gleðina 

hjá þeim yfir því að finna og sjá að þeir hafi tilgang með því sem þeir eru að 

gera.  Samkvæmt kenningum Demings þá er stjórnandinn er í raun að vinna 

fyrir ,,undirmenn” sína en ekki öfugt.  Hann á að spyrja starfsmennina – hvað 

get ég gert fyrir þig til þess að bæta þína aðstöðu, umhverfi og það sem þú ert 

að gera?  Við saman bætum þannig fyrirtækið.  Stjórnandi gerir sér grein fyrir 

því að hann öðlast aldrei skilning á kerfinu án aðstoðar starfsmannanna sem 

vinna í kerfinu, hann sér til þess að það kunni allir að nýta sér þau tæki sem í 

boði eru t.d. við mælingar, útreikninga  hagkvæmni o.þ.h.  Stjórnandinn gerir 

sér grein fyrir hvaða gallar tilheyra kerfinu og hvaða galla má rekja til 

starfsmanna.  Skoðunum hans (starfsmannsins) á mögulegum umbótum er 

tryggður farvegur og umræðugrundvölllur.  Upplýsingar eru sóttar til 

viðskiptavinarins og það er tekið á móti þeim þegar hann hefur frumkvæði,  

það þýðir að hlustað er á viðskiptavininn, haldið er skipulega utan um kvartanir 

og ábendingar bæði frá innri og ytri viðskiptavinum.   

 

Starfsmannastjórnun í anda gæðastjórnunarkenninga gengur m.a. út frá því að 

hegðun breytist ekki við það að skipta um skilti á veggjunum eða því að henda 

fram einhverjum slagorðum.  Slátturinn í verkið þarf að koma frá 

starfsmönnunum sjálfum, og gerir það væntanlega í fyrirtæki þar sem búið er 

að skapa þeim það umhverfi að þeir líti á starf sitt sem mikilvægan hlekk í 

keðju ferla, keðju sem þeir hafa jafn mikla stjórn og ábyrgð á og allir aðrir 

starfsmenn.  Stjórnandinn kallar ekki inn sérfræðinga til að leysa málin fyrir 

sig, hann nýtir virkilega vel alla sérfræðiþekkingu innanhúss – starfsmenn verja 

hluta af sínum tíma til að vinna það sem áður var unnið að sérfræðingum, safna 
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gögnum, reikna tölfræði og skila skýrslum í stað þess að það sé hluti af 

starfsliði sem eingöngu ver tíma sínum til þessa.  Með beitingu 

stjórnunaraðferða í anda gæðastjórnakenninga frömuðins W. E. Demings fá 

starfsmenn  sterka tilfinningu fyrir því að þeir séu ábyrgir fyrir sínu starfi, þeir 

hafa svo sannarlega eitthvað um það að segja hvernig það þróast og hvernig er 

besta að vinna það.  Þessi aðferð skapar meiri starfsánægju og er í raun mjög í 

anda 12. punktar í 14 punkta kenningu Deming´s þar sem segir að hlutverk 

stjórnanda sé m.a. að fjarlægja þá múra sem koma í veg fyrir að starfsmenn geti 

verið stoltir af vinnu sinni (Deming Electroninc Network, júní 1998). 
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4. Almenn stefnumótun 
 

Samkvæmt Dessler (2005, bls. 73-75) þá eru meginatriði stefnumótunar í sex 

þrepum: 

1. Skilgreina starfsemi fyrirtækisins og framtíðarsýn. 

2. Greining á ytri og innri aðstæðum. 

3. Yfirfæra framtíðarsýn yfir í markmið. 

4. Búa til stefnu til að ná markmiðum. 

5. Framkvæma stefnuna. 

6. Endurmeta árangur. 

 

Mótun stefnu felur bæði í sér að skipuleggja aðgerðir og að bregðast við því 

sem er að gerast í umhverfinu.  Breyttar aðstæður og breyttar kröfur kalla á 

breyttar aðgerðir og endurnýjaða hugsun.   

 

Stefna snýst um það að fyrirtæki geri sér grein fyrir því hvernig  á að fara að 

því að fullnægja þeim þörfum sem tilvistargrunnurinn byggir á, þá þarf að gera 

sér grein fyrir því hverjir hinir raunverulegu viðskiptavinir eru.  Stefna snýst 

einnig um svörun við markaðsaðstæðum og þ.a.l. þarf fyrirtæki að gera sér 

grein fyrir hver markaðurinn er og hvaða umhverfisþættir skipta máli.  Stefna 

snýst um mótun rekstrar það að gera sér grein fyrir hvernig ná á markmiðum, 

fjárhagslegum markmiðum, þjónustumarkmiðum, stjórnunarmarkmiðum, 

markmiðum í starfsmannamálum og lögbundnum markmiðum.  Í stefnu felst 

vilji til þróunar á getu, stjórnendur gera sér grein fyrir því að aðgerðaleysi er 

það sama og stöðnun.  Með stefnubundinni áætlun gera stjórnendur sér grein 

fyrir því á hvaða leið þeir eru, þeir hafa framtíðarsýn og geta valið leiðina með 

tilliti til hennar.  Þetta á við um allar áætlanir s.s. fjárhagsáætlanir, 

aðgerðaáætlanir og einnig starfsmanna-/mannauðsáætlanir.  Það eru áætlaðar 

leiðir til að ná markmiði.  Með stefnu gera stjórnendur sér grein fyrir því 

hvernig þeir vilja sjá hlutina – til þess að það gangi eftir þarf að fylgja 

aðgerðaáætlun í kjölfar mótunar.  Stjórnendur þurfa að skjalfesta hvað þeir ætla 

að gera til þess að framsett stefna komist í gagnið.  Raunhæft heildarsamræmi 
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þarf að vera á milli þeirra stefna sem eru fram lagðar í sama fyrirtæki (Dessler, 

2005, bls. 80-83). 

 

Framkvæmd stefnu snýst um það að færa skipulagsheildina frá því sem hún er í 

dag þangað sem við viljum að hún sé og sjá til þess að umhverfið sem er til 

staðar í fyrirtækinu styðji framkvæmdina eða innleiðinguna en vinni ekki á 

móti henni.  Það er grundvallaratriði að yfirstjórnin og yfirstjórnandi sé 

fylgjandi og samþykk í orði og á borði því sem á að innleiða.  Millistjórnendur 

þurfa einnig að þekkja sinn þátt og fá þjálfun á þeim sviðum sem þörf er á.  

Framkvæmdastjóri (sveitarstjóri) ber endanlega ábyrgð á því að innleiðing 

takist.  Með öflugri stefnumótunarvinnu fá starfsmenn fyrirtækis betri leiðsögn 

til að vinna eftir, stjórnendur verða upplýstari, viðmið eru öllum ljós, það eru 

meiri líkur á samkvæmni í athöfnum og aðgerðum og stjórnunin verður 

mótandi en ekki tilviljanakennd því markmiðin eru ljós.  Allt þetta hjálpast að 

við að gera fyrirtækið betur í stakk búið til að takast á við þau verkefni sem 

bíða í framtíðinni  (Dessler, 2005, bls. 75). 

 

Samkvæmt Hill og Jones (2004, bls. 8) er algengt að mótun stefnu byggist upp 

á fimm þáttum;  

1. Val á stefnumiði, markmiði fyrirtækis. 

2. Framkvæma athugun á ytra umhverfi, ytri áhrifaþáttum til að sjá hvar tækifærin 

og ógnanirnar liggja. 

3. Framkvæma athugun á innra umhverfi, innri áhrifaþáttum til að sjá hvar 

styrkleikar og veikleikar liggja. 

4. Velja stefnu, leikáætlun (strategy) sem eflir styrkleikaþætti og leiðréttir upp 

veikleikaþætti til þess að vera betur í stakk búin til að nýta sér ytri tækifæri og 

til að takast á við ytri ógnanir. 

5. Koma stefnunni til framkvæmda. 

Oft er álitið að stefnumótun sé aðeins hlutverk æðstu stjórnenda og verði til í 

framhaldi af þeirra vinnu og skipulagningu, það á sér einhverja stoð í 

raunveruleikanum en þar með er ekki öll sagan sögð.  Mikilvæg atriði 

stefnumótunar spretta oft upp út frá óundirbúnum tilvikum sem upp koma í 

fyrirtækinu (Hill og Jones, 2004 bls. 8). 
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5. Mótun starfsmannastefnu 
 

Samkvæmt Torrington og Hall (1998, bls. 23) er heildarstefna fyrirtækis ekki 

marktæk án samþættingar við mannauðinn.  Starfsmannastefna þarf eins og 

aðrar stefnumótandi ákvarðanir að beinast í átt að því sem heildarstefnan segir 

fyrir um.  Starfsmannastefnan á að vera uppbyggð þannig að þau spor sem hún 

markar séu spor í átt að þeirri framtíð sem stjórnendur vilja sjá fyrir sér.  

 

Mótun starfsmannastefnu er viðamikið verkefni sem hægt er að nálgast á 

marga vegu.  Starfsmannastefna er oftast mótuð út frá viðmiðum um hegðun 

hin hefðbundna gerð starfsmannastefnu skilgreinir þá hegðun sem er æskileg til 

að fyrirtæki nái markmiðum sínum, síðan er starfsmannastefnan mótuð með 

það að markmiði að við innleiðingu hennar náist þessi hegðun fram 

(Torrington og Hall 1998, bls. 23).   

 

Grundvallarmunur á nálgun eftir því hvort verið er að hugsa um áætlanagerð í 

tengslum við starfslið  (manpower planning)  eða mannauð (human resource 

planning).   Áætlanagerð í tengslum við starfslið er skipulögð út frá  framboði 

og eftirspurn.  Tölulegar stærðir eru skoðaðar og  í áætlanagerð er starfsfólkið 

ein auðlind af mörgum ásamt vélum, tíma, fjármagni o.s.frv.  Starfsfólkið er 

semsagt kostnaðarliður, áherslan er undirstrikuð með staðsetningu 

starfsmannastjóra undir fjármálastjóra eða rekstrarstjóra.  Áætlanagerð í 

tengslum við mannauð leggur áherslu á að hvetja starfsmenn.  Við eflingu og 

mótun hvatningar þá eru þættir eins og kostnaður, tölur, eftirlit og kerfi að spila 

saman.  Starfsfólkið er fjárfesting sem þarf að hlúa að, starfsmannastjórinn 

hefur eigið sæti í stjórnskipulaginu og tilheyrir ekki neinni annarri deild. 

(Torrington og Hall 1998, bls. 25). 

 

Síðustu ár hefur gildi starfsmannastefnunnar aukist í almennri stefnumótun 

fyrirtækja, þróunin hefur verið frá því að starfsmannastefnan sé mótuð 

algerlega ótengd heildarstefnu fyrirtækis eða jafnvel ekki til skráð,  yfir í það 

að heildarstefna fyrirtækisins sé mótuð út frá starfsmannastefnu eða 

mannauðsstjórnun. 
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Mynd 1 Tengsl Möguleg tengsl heildarstefnu og starfsmannastefnu (Torrington og Hall 
1998, bls. 27). 
 

Á mynd Torrington og Hall (1998, bls 27) sést á hve margan hátt 

starfsmannastefna getur tengst heildarstefnu fyrirtækis. 

 

A. Aðskilin stefna þá eru engin tengsl á milli heildarstefnu fyrirtækisins og 

starfsmannastefnu, ef hún þá er til. 

B. Aukinn skilningur er á þörf á framlagi starfsfólks til að ná fram markmiðum 

fyrirtækis.  Starfsmannastefna mótuð þannig að hún er aðlöguð að 

heildarstefnu.  Boðleiðin er ofanfrá og niður.  Tillögur deildarstjóra mótast af 

svörun og því hvernig þeir geti innleitt stefnu hjá sér til að ná fram markmiðum 

heildarstefnunnar. 

C. Gengur skrefinu lengra en B, hér er skilningur á því að þörf er á samskiptum 

og umræðu, það á þó stundum aðeins við um takmarkaða þætti 

stefnumótunarinnar. 
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D. Hér er orðið ljóst að efling mannauðs er einn af lykilþáttum til að ná 

samkeppnisforskoti.  Efling mannauðs er ekki leið að markmiði heldur 

markmiðið sjálft.  Menn gera sér grein fyrir að stefnumótun er ekki raunhæf 

nema að mótun starfsmannastefnu sé einn af lykilþáttunum. 

E. Starfsmannastefnan  er í fyrsta sæti og hefur mótandi áhrif á aðra stefnumótun 

sem er löguð að henni  (Torrington og Hall, 1998, bls. 26-27). 

 

Stefnumótandi mannauðsstjórnun hefur jákvæð áhrif á framleiðni og virkni 

fyrirtækja.  Rannsóknir sýna að þegar fyrirtæki taka í notkun aðferðir í 

starfsmannamálum eins og  möguleika til vaxtar, starfsþjálfun, starfsþróun, 

starfsöryggi, samþættingu, árangurstengda umbun og þegar þau  virkja 

starfsmenn til þátttöku í ákvörðunum er varða starf þeirra þá eru þau mun betur 

í stakk búin til að ná fram markmiðum sínum og stefnu en þau sem ekki taka í 

notkun þessar aðferðir.  Það hefur veruleg áhrif á hámarksárangur fyrirtækja að 

samræma áherslur í mannauðsstjórnun og almennri stefnumótun. Rannsóknir 

sýna að það hversu vel tekst til að ná samkeppnisforskoti og hversu vel 

heppnuð innleiðing áætlana er, byggist að verulegu leiti á grunnauðlindum 

fyrirtækis og ein af þeim er mannauðurinn  (Daley, Vasu og Weinstein, 2002, 

bls. 359). 

 

Samkvæmt Beach (1991, bls. 36) er ráðlegt að hafa eftirfarandi fimm atriði í 

huga þegar byrjað er að huga að nýrri starfsmannastefnu: 

 

1. Hvernig hafa starfsmannatengd mál verið afgreidd í fyrirtækinu hingað til? 

Með því að kanna það kemur í ljós hvað vel er gert og hvað mætti betur fara, 

einnig kemur fram með skoðun á þessu hvort samræmi er á milli einstakra 

stjórnenda í afgreiðslu sambærilegra mála.  Það kemur fram hvað er í boði fyrir 

starfsmenn og hvernig staðið er að afgreiðslu á hinum ýmsu málum og 

erindum. 

2. Hvernig eru starfsmannatengd mál afgreidd í sambærilegum fyrirtækjum?.. 

Ef fyrirtæki á að vera samkeppnishæft á markaði þá getur það ekki boðið uppá 

lakari kjör eða starfsaðstöðu en gerist og gengur með sambærileg fyrirtæki. 

3. Hver er afstaða og hver eru  grundvallarviðhorf  stjórnar og yfirstjórnenda til 

málaflokksins? 
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4. Hver er afstaða og grundvallarviðhorf millistjórnenda til málaflokksins? 

Ef innleiðing nýrrar starfsmannastefnu á að takast þá er mikilvægt að allir 

stjórnendur fyrirtækisins og allir sem hafa mannaforráð innan þess séu 

samstíga í því að koma þessu á.  Með því að kanna viðhorf hjá þessum aðilum 

þá kemur í ljós hvar skórinn kreppir, hvar verið er að gera góða hluti og hvar 

þörf er á nýrri sýn, þjálfun og fræðslu til að samræma starfsmannastjórnunina.  

Það er mikilvægt að fá viðhorf þessa hóps fram bæði til að virkja þá til þátttöku 

og til að fá fram hvaða þættir eru líklegastir til árangurs í byrjun. 

5. Hvaða þekking og reynsla hefur orðið til í fyrirtækinu til dagsins í dag við það 

að fást við hin margvíslegu mál tengd starfsmönnum og starfsmannastjórnun?  

Mikilvægt er að fá vitneskju um hvaða vitneskja og reynsla er til staðar hjá 

starfsmönnum og stjórnendum fyrirtækisins, til þess að geta betur gert sér grein 

fyrir því á hvaða þekkingar- og reynslugrunni verið er að byggja þegar farið 

verður af stað með mótunina og innleiðinguna á stefnunni.  Einnig fæst fram 

með því hvað raunverulega er verið að gera, framkvæma og leyfa í dag.  

 

5.1. Tilgangur starfsmannastefnu 

Yfirmarkmið gerir grein fyrir framtíðarsýn.  Stefna segir til um hver viljinn er 

og með framkvæmd á henni nær fyrirtæki markmiðum sínum.  Það að 

skjalfesta stefnu og gera hana sýnilega sýnir fram á vilja stjórnenda til að 

framfylgja því sem þar kemur fram, starfsmenn vita að hverju þeir ganga, 

hverju þeir geta átt von á, og hvað þeir geta sótt innan fyrirtækisins.  Margir 

stjórnendur eru á þeirri línu að betra sé að fylgja eigin hyggjuviti en  

einhverjum fyrirframákveðnum uppskriftum, slíkt hyggjuvit getur verið ansi 

brokkgengt og háð duttlungum stjórnandans sjálfs.  Skrifuð starfsmannastefna 

vinnur á móti þessháttar hentistefnu, en starfsmannastefnu er ætlað að stuðla að 

hagsbótum fyrir fyrirtækið en ekki að standa í vegi fyrir þeim.  Það fæst ekki 

fullvissa fyrir því að stefnunni sé komið eins til skila til allra starfsmanna nema 

hún sé bæði skráð og birt, því stærra og eða dreifðara sem fyrirtækið er því 

mikilvægara er þetta  (Beach,1991, bls. 36). 

 

Mótun starfsmannastefnu er verðmætt ferli sem er nauðsynlegt til að styðja 

meginstefnuna.  Markmið starfsmannastefnu á að vera það að móta umhverfi 



Starfsmannastefna Sveitarfélagsins Skagafjarðar  Svanhildur Guðmundsdóttir 

LOK 2106  Bls. - 13 - 

starfsmanna þannig að það hvetji til árangurs sem er í þá sömu átt og 

framtíðarsýn fyrirtækisins beinist.  Stjórnendur fyrirtækja setja fram  

framtíðarsýn og áætlanir um það hvernig á að nálgast hana, starfsmannastefna 

er einn af þeim þáttum sem skipta verulegu máli í þeirri áætlun, 

starfsmannastefnan á að vera á þann veg að hún styðji þær áætlanir sem beinast 

að því að ná framtíðarsýninni.  Menn þurfa að gera sér grein fyrir hvert þeir 

vilja fara til þess að hægt sé að velja leiðina þangað  (Torrington og Hall 1998, 

bls. 63). 

 

Við mótun starfsmannastefnu er mikilvægt að rannsaka fyrirtækið, þ.e. finna þá 

staði eða þá þætti  þar sem starfsmannastefnan getur auðveldað æskilegar 

aðgerðir eða  verið hamlandi á óæskilegar aðgerðir í framkvæmd 

heildarstefnunnar og í rekstrinum sjálfum (Grundy og Brown, 2003, bls. 18-

21). 

 

Til þess að geta byggt upp öflugt samfélag þá þarf einnig að huga að 

uppbyggingu þess sem mótar og stjórnar því, þ.e. þeirri stofnun sem setur fram 

framtíðarsýnina,  markar stefnuna og kemur okkur þangað og það er  

sveitarfélagið sjálft.  Þau samfélög sem hafa átt undir högg að sækja en hafa 

síðan  náð árangri í uppbyggingu eiga það m.a. sameignilegt að líta sérstaklega 

til eflingar mannauðsins.  Öflug samfélagsþróun byggist m.a. á möguleikum 

íbúa og þeirra sem taka ákvarðanir til að skapa og viðhalda hágæðasamfélagi 

og möguleika fyrirtækja til að hagnýta auðlindir.  Frumkvæði, jákvætt viðhorf 

til breytinga, skipulag, nýsköpun og hugsun í lausnum eru þættir sem hafa áhrif 

á jákvæða uppbyggingu samfélags (Pellegrin, 1994, bls 38-39). 

 

5.2. Hvers vegna starfsmannastefna? 

Menn velta því kannski fyrir sér hvers vegna þurfi að búa til starfsmannastefnu 

og hvaða tilgangi hún þjónar.  Samkvæmt Beach (1991, bls. 35-36) þá gerir í 

fyrsta lagi vinnan sem felst í því að móta starfsmannastefnu það að verkum að 

stjórnendur fyrirtækisins verða að gefa því gaum sem hefur áhrif á grunnþarfir 

bæði fyrirtækisins og starfsmanna þess. Stjórnendur þurfa að mynda sér skoðun 

og jafnframt því kynna þeir sér það sem er í gangi í sambærilegum 
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fyrirtækjum.  Í öðru lagi þá segir hann að virk starfsmannastefna tryggi 

samskonar meðferð allra starfsmanna innan fyrirtækisins og að þar með sé 

hættan  á mismunun og misrétti lágmörkuð.  Einnig segir hann að skráð 

starfsmannastefna auki stöðugleika innan fyrirtækisins því samræmi sé tryggð í 

ákvörðunum þótt nýjir stjórnendur taki við.  Beach heldur fram að 

starfsmannastefna verði að nokkurskonar frammistöðuviðmiði og að hún þjóni 

tilgangi sem aðhald fyrir stjórnendur því með henni sé hægt að bera aðgerðir 

þeirra saman við yfirlýsta stefnu fyrirtækisins.  Að lokum segir hann að virk 

starfsmannastefna hjálpi til við uppbyggingu á áhuga starfsmanna, að hún efli 

hollustu starfsmanna við fyrirtækið ásamt því að auka öryggi starfsmanna, 

sérstaklega þegar hún er byggð upp til að tryggja réttlæti, sanngirni og til að 

efla þroska og vöxt starfsmanna í starfi  (Beach 1991, bls 35-36). 

 

5.3. Gæði starfsævinnar 

 

Almennt er talið að mat einstaklinga á þeim gæðum sem skipta máli á hans 

starfsævi séu nokkuð áþekk.  Þetta hefur verið sett fram í átta meginliðum í bók  

Dale S. Beach (1991, bls. 325).  Þetta er það sem gefur starfinu gildi, eða það 

sem skiptir máli í því að skapa góðar vinnuaðstæður og innihaldsríkt starf og er 

þessvegna ráðlegt að nota til grundvallar þegar tekin er ákvörðun um hvaða 

meginþætti starfsmannastefna ætti að innihalda.  Þessir þættir eru eftirtaldir; 

 

1. Viðeigandi og réttlát greiðsla fyrir vinnuframlag. 

2. Öruggt og heilsusamlegt starfsumhverfi.  Öryggi m.t.t. vinnuverndar og  

utanaðkomandi ógnana, þegar kemur að heilsusamlegu starfsumhverfi er 

lágmarkskrafan að það sé ekki heilsuspillandi.   

3. Milliliðalaus og  bein tækifæri til að þróa mannlega hæfileika.  Eins og t.d.  

sjálfstæði eða sjálfsforræði, fjölbreytileiki starfs, aðgengi að upplýsingum og 

samhengi eða yfirsýn yfir þau verk sem viðkomandi ber ábyrgð á.  Einnig að 

hafa heildstæð verkefni og tækifæri til að hafa áhrif á skipulag starfsins. 

4. Tækifæri til vaxtar og áframhaldandi þróunar í starfi og starfsöryggi.  Hér er átt 

við tækifæri til uppbyggingar sinna hæfileika, tækifæri til að nýta nýjan 

áunninn fróðleik og aukna hæfileika og jafnframt tækifæri til stöðuhækkana.  
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Starfsöryggi er að búa við það öryggi að hafa fasta innkomu og fast starf, frá 

því er t.d. gengið í ótímabundnum ráðningarsamningum. 

5. Félagsleg sameining, samþætting á vinnustað og  í vinnuumhverfi.  Þetta felur í 

sér fordómalaus samskipti, jafnrétti og  jafnræði ásamt  opinskáum og  

gagnkvæmum  samskiptum og samkennd. 

6. Stjórnarskrárlegur réttur í heiðri hafður.  Það þýðir m.a. að  réttur til einkalífs 

og skoðana er virtur.  Þetta á einnig við um það hvernig komið er fram við 

starfsfólk almennt og þó sérstaklega í tengslum við uppsagnir og starfslok, þ.e. 

að virða andmælarétt og það að starfsmenn eigi rétt á útskýringum t.d. hvað 

varðar orsakir brottreksturs. 

7. Tengsl vinnu og einkalífs.  Að það sé mögulegt að skapa eðlilegt jafnvægi 

milli starfs, fjölskyldu og einkalífs. 

8. Gildi og mikilvægi félagslegrar tengingar vinnunnar.  Fyrirtækið á að starfa 

samfélaginu til góðs, vera heild í samfélagi og vinna með uppbyggingu þess en 

ekki á móti. 

 

Samkvæmt Torrington og Hall (1998, bls. 39) er aðalefni eða meginuppistaða 

starfsmannastefnu byggð á þáttum eins og sveigjanleika, gæðum, afstöðu til 

viðskiptavina, valddreifingu, skuldbindingu, liðsvinnu, virkri forystu, leiðsögn 

og samfelldri þekkingaröflun.  

 

Innihald starfsmannastefnu þarf að taka mið af ofangreindum þáttum.  Í 

stefnunni á að koma fram hvað stjórnendur fyrirtækis/sveitarfélags hyggjast 

gera til að skapa þessar ,,bestu” aðstæður í starfsumhverfi fyrir starfsfólk 

sveitarfélagsins.    Höfundur lagði þessa átta þætti frá Beach ásamt 

upplýsingum um aðalefni skv. Torrington og Hall til grundvallar í sinni 

upplýsingaöflun og í framhaldi af því mótun á starfsmannastefnu fyrir 

sveitarfélagið Skagafjörð.  Efnið var brotið upp í sextán meginþætti sem nánar 

er fjallað um í kafla 8.2 um starfsmannamál. 
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6.  Innleiðing starfsmannastefnu 
 

Samkvæmt Torrington og Hall (1998, bls. 64) er skipulag á innleiðingu stefnu 

samofið því hvernig til tekst.  Í því samhengi er mjög mikilvægt að þeir sem 

eiga að koma að framkvæmd og innleiðingu komi einnig að ferlinu á 

mótunarstigi, því þá eru þeir frekar líklegir til að styðja framkvæmdina af 

heilum hug.  Útkoman, eða það sem á að gera þarf að vera sett fram á þann hátt 

að það skiljist af þeim sem eiga að nota það  Ekki er nóg að starfsmannastjóri 

eða yfirstjórnandi skilji um hvað málið snýst.  Mjög mikilvægt er að 

starfsmenn nái að líta á áætlanir í framkvæmd á starfsmannastefnu sem leiðir 

að markmiði en ekki sem markmiðið sjálft.  

 

Samkvæmt Grundy og Brown (2003, bls. 99-100) er innleiðingarferlið byggt 

upp á 5 þáttum: 

• Rannsókn; hver eru tækifærin?  Hvar liggja tækifæri starfsmannastefnunnar, 

hvernig er hægt að hagnast á innleiðingu hennar, hver er kostnaðurinn, hvar 

liggur áhættan og hverjir eru hagsmunaaðilar? 

• Möguleikar; hvaða sniðugu möguleikar eru í stöðunni til að marka tímamót 

með starfsmannastefnunni? 

• Skipulag; skoða þessa möguleika með það í huga hversu vænlegir þeir eru 

m.t.t. hversu erfitt sé að innleiða þá.  Hvaða grunnathöfnum þarf að byrja á og 

hvað þarf að vera til staðar svo hægt sé að byrja á þeim. 

• Innleiðing; er þetta að virka?  Ef ekki þá á að athuga hvers vegna ekki? Hvaða 

áhrifaþættir eða hagsmunaaðilar hafa komið til sögunar og hvernig ætlum við 

að taka tillit til þeirra?  Þarf e.t.v. að endurskoða það sem lagt var af stað með í 

upphafi og hvað felur það í sér að gera það? 

• Lærdómur og eftirlit/stjórnun;  er innleiðingin á réttri leið miðað við upphafleg 

viðmið?  Er markmiðum náð? Ef ekki hvar brást eftirlitið/stjórnunin? Eða þarf 

að endurskoða grunnviðmiðin?  Og að lokum eru erfiðleikar við innleiðingu 

meiri en menn gerðu sér í hugarlund, ef svo er þá, hvers vegna? 
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Samkvæmt Beach (1991, bls. 121) þarf einnig að skoða starfsmannaþörfina, þá 

byggist innleiðingarferli starfsmannastefnunnar á því að framkvæma áætlanir 

sem settar hafa verið fram í tengslum við mannauð fyrirtækisins, mannaflaþörf. 

Innleiðingaráætlanir um atriði svo sem nýliðun, frammistöðumat, þróun 

starfsframa, endurmenntun og þjálfun, starfshvatningu, kjaramál og stjórnun 

svo og endurskoðun og aðlögun. 

• Nýliðun – Felur í sér skipulag ráðninga og að gera sér grein fyrir mannaflaþörf.  

Ákveða þarf á hvaða forsendnum starfsmenn eru valdir er t.d. bara leitað eftir 

fólki í tiltekin störf eða er leitað eftir hæfileikaríku fólki almennt.  Stundum er 

líka þörf á einhverjum tilteknum hæfileikum og sérstaklega leitað eftir fólki 

sem uppfyllir einhver tiltekin skilyrði.   

• Frammistöðumat – Það getur verið framkvæmt á tveimur mismunandi 

forsendum.  Annarsvegar  m.t.t. launahækkunar, stöðuhækkunar, tilfærslu eða 

uppsögn/niðurlagningu starfs, eða m.t.t. starfsþróunar þar sem teknir eru út 

þættir eins og þarfir starfsmannsins til vaxtar, þjálfun hans og möguleikar á að 

breikka svið starfsins. 

• Þróun starfsframa – Þarna eru skoðaðir möguleikar starfsmanna til 

stöðuhækkunar, hvernig starfslok eru meðhöndluð hvort sem það er að ósk 

starfsmanns eða fyrirtækis. 

• Endurmenntun og þjálfun – Þar er verið að skoða þætti tengda þeim 

breytingum sem óhjákvæmilega eiga sér stað á einhvern hátt innan fyrirtækis, í 

umhverfi þess eða tengt framboði á vörum eða þjónustu.  

• Starfshvatning, kjaramál og stjórnun eru einnig þættir sem þarf að gera áætlun 

um til að ná fram settum markmiðum starfsmannastefnu 

• Endurskoðun og aðlögun - Endurskoða þarf reglulega hvaða breytingar hafa 

orðið og hvort þörf sé á nýrri aðlögun.  Þar koma til þættir eins og  hæfni 

starfsmanna, skipulag starfa og mannaflaþörf, einnig að meta hvernig til hefur 

tekist með að framfylgja áætlunum t.d. jafnréttisáætlun, hefur t.a.m. tekist að 

auka hlutfall kvenna í stjórnunarstöðum? 

 

Mikilvægt er að ætla ekki að gera allt í einu, ráðlegt er að byrja smátt, eitt ferli 

í einu og vinna með starfsfólki.  Þegar stefnan er ljós og menn gera sér grein 

fyrir hvaða markmiðum þeir vilja ná er vænlegt til árangurs að tillögur að 
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umbótum komi frá þeim sem í raun vinna verkið, stjórnendur þurfa að skapa 

aðstæður fyrir umbætur og farveg fyrir tillögur.  Innleiðing starfsmannastefnu 

er ekki átaksverkefni heldur stöðugt ferli.  Þetta er í raun eilífðaverkefni og 

umbætur ættu að vera einn af aðaltilgangi starfseminnar því endanleg ,,besta 

leið” fyrirfinnst ekki. 
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7. Rannsóknaraðferð 
 

Grunnvinnan fól í sér rannsókn á því hvað fræðin segja um tilgang og innihald 

starfsmannastefnu og hverju er mælt með við uppbyggingu og framkvæmd við 

það að búa til starfsmannastefnu.  Þegar meginþættir þar voru ljósir var búin til 

framkvæmdaáætlun og hún kynnt fyrir leiðbeinanda og á fundi með 

sveitarstjóra og sviðsstjórum.  Sveitastjóri skipaði tengilið við verkefnið, 

tengiliðurinn er ekki beint starfsmaður sveitarfélagsins, heldur kemur 

sveitarfélagið að rekstri þeirrar stofnunar sem hann er í forstöðu fyrir. 

 

Til þess að komast að því hvernig hafa starfsmannatengd mál hafa verið 

afgreidd í fyrirtækinu hingað til og hvert viðhorfið var til ýmissa málaflokka 

sem tengjast þeim tók höfundur viðtöl við stjórnendur og lykilstarfsmenn (sjá 

viðauka 3).  Samtölin voru byggð upp á vinnublaði sem innihélt sextán punkta 

(sjá viðauka 4).  Einnig voru rædd sérstaklega þau atriði sem viðkomandi 

starfsmanni fannst mestu máli skipta.  Þar komu fram skoðanir þeirra á því 

hvað er vel gert og hvað mætti betur fara, einnig kom fram hvort samræmi er á 

milli einstakra stjórnenda í afgreiðslu sambærilegra mála. Það kom enn fremur 

fram hvað er í boði fyrir starfsmenn og hvernig þeir líta á það sem í boði er.   

Með því að ræða við yfirstjórnendur, millistjórnendur og starfsmenn kom fram 

ólík sýn frá mörgum mismunandi sjónarhornum. 

 

Ein aðferð við upplýsingaöflun er notkun rýnihópa (Focus groups).  Rýnihópar 

eru samsettir með ákveðin markmið í huga, fjöldi í hóp er yfirleitt á bilinu sex 

til tíu.  Hópurinn er samsettur af einstaklingum sem tengjast umfjöllunarefninu 

en eru samt sem áður ekki tengdir hvor öðrum beint.  Samsetning hópsins á að 

vera ná yfir sem breiðastan hóp og passa þarf uppá að innan hans séu ekki 

aðilar sem hafa bein völd yfir öðrum í hópnum s.s. yfirmaður og undirmaður.  

(Krueger, 1994, bls. 287-289). 

 

Til að ná fram viðhorfi starfsmanna var settur saman rýnihópur (Focus Group)  

Við samsetningu rýnihóps var leitast við að hafa fulltrúa allra aldurshópa, bæði 

nýja starfsmenn og eldri, starfsmenn frá ólíkum deildum, úr ólíkum 
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starfsstéttum og starfsmenn bæði úr dreifbýli og þéttbýli.  Einnig var haft í 

huga að kynjadreifing væri svipuð því sem hún er hjá starfsmönnum 

sveitarfélagsins.  Byrjað var á því að auglýsa eftir áhugasömum einstaklingum 

til þátttöku (sjá viðauka 7) bæði til að reyna að ná til þeirra sem höfðu áhuga á 

að taka þátt í þróuninni og einnig til að kanna virkni dreifileiða.  Áætlað var að 

velja fulltrúa úr þeim hópi, það gekk ekki eftir því lítil svörun fékkst við 

auglýsingunni og jafnframt kom í ljós brotalöm á dreifikerfi upplýsinga á milli 

starfsstöðva og til starfsmanna.  Valið var í framhaldinu úr starfsmönnum sem 

tilnefndir voru af stjórnendum. 

 

Rýnihópurinn ásamt, höfundi og tengilið, hittist á 5 fundum sem stóðu í þrjá til 

fimm tíma í senn.  Skýrsluhöfundur stýrði fundum og umræðum á þeim ásamt 

því að skrá niður það sem rætt var.  Umræður voru á ítarlegan hátt um stöðuna 

í dag út frá öllum sextán efnisþáttum vinnublaðsins (sjá viðauka 4) og 

jafnframt var rætt hvernig æskilegt væri að hafa starfsmannamálin hjá 

sveitarfélaginu í framhaldi af því, þ.e. hver væri óskastaðan og framtíðarsýnin. 

Þegar lokið var yfirferð á öllum þeim þáttum og fram hafði komið að mati 

starfsmanna hvað er í boði fyrir starfsmenn, hvernig þeir líta á það sem er í 

boði og hvernig staðið er að afgreiðslu á hinum ýmsu málum, og erindum þá 

var farið í að vinna stefnumótandi tillögur upp úr þeim atriðum.  Á milli funda 

vann nemandi að því að bæta inn þeim atriðum sem komu frá þeim sem voru í 

viðtölum.  Þegar umfjöllun um alla flokka var búin þá voru lagðar fyrir 

rýnihópinn valdar starfsmannastefnur annarra sveitarfélaga til skoðunar, það 

var til að athuga hvernig starfsmannamál eru afgreidd í sambærilegum 

sveitarfélögum.  Stefnurnar sem voru skoðaðar komu frá; Akureyri, Árborg, 

Blönduósi, Garðabæ, Reykjanesbæ og Reykjavík.  Hópmeðlimir höfðu nokkra 

daga til að fara yfir þessar stefnur og velja úr þeim þau atriði sem þeim þóttu 

vænlegust eða þau atriði sem þeim leist vel á og vildu gjarna sjá í 

starfsmannastefnu Skagafjarðar, þeir mættu á síðasta vinnufundinn með þá 

punkta. 

 

Á síðasta vinnufundinum var höfundur komin með samantekt úr hverjum þætti 

ásamt umorðun yfir í setningar sem gætu átt heima í stefnunni og var það lagt 

fyrir rýnihópinn og yfirfarið ásamt þeirri viðbót sem kom í framhaldi af 
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heimavinnu rýnihópsins.  Eftir fundinn var orðalag og uppröðun efnisatriða 

nánar unnin af tengiliði og höfundi.  Í framhaldi af því voru drög að 

starfsmannastefnu lögð fyrir sveitarstjóra og sviðstjóra til umfjöllunar og 

samþykktar.  Mælt verður með því að starfsmannastefnan fari þaðan til allra 

deildarstjóra, forstöðumanna og til Byggðaráðs til þess að fá fram fleiri 

athugasemdir og tillögur.  Eftir þá umfjöllun kemur rýnihópurinn til með að 

hittast á lokafundi og lagfæra samkvæmt þeim tillögum sem fram koma.  Að 

lokum mun rýnihópurinn ásamt tengiliði og skýrlsuhöfundi kynna saman 

endanlegt skjal fyrir sveitarstjórn Skagafjarðar. 
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8. Sveitarfélagið Skagafjörður 
Sveitarfélagið Skagafjörður varð til árið 1998 við samruna 11 sveitarfélaga í 

Skagafjarðarsýslu, þar runnu saman í eitt öll sveitarfélög sýslunnar utan eitt, 

Akrahreppur.  Íbúar sveitarfélagsins voru 4.141 þann 1. desember 2004.  

Meginfjöldi íbúanna er á Sauðárkróki eða 2.632, 173 íbúar á Hofsósi 128 í 

Varmahlíð, 93 íbúar á Hólum, og 1.115 í dreifbýli. (Hagstofa Íslands e.d.) 

 

Fjölbreytt atvinnustarfsemi og þjónusta er til staðar í sveitarfélaginu.  

Framleiðsluiðnaður, úrvinnsla afurða í sjávarútvegi og landbúnaði, öflug 

verslun, sjúkrahús og boðið er uppá menntun allt upp í háskólastig. 

Sveitarfélagið er með stærstu atvinnurekendum á svæðinu en hjá því starfa um 

350 manns þar af um 260 á Sauðárkróki.  Starfsemi og vinnustaðir 

sveitarfélagsins eru mjög fjölbreytilegir og um margt ólíkir.  Bróðurparturinn 

af starfsmönnum sveitarfélagsins starfar við skólana, en starfsemi grunnskóla 

fluttist yfir til sveitarfélagana árið 1996.  Stærsti einstaki vinnustaðurinn innan 

sveitarfélagsins er grunnskólinn á Sauðárkróki, Árskóli með um 80 starfsmenn 

en samtals starfa við skólana þ.e. leikskóla grunnskóla og tónlistarskóla um 

220 manns. 1

Stjórnkerfi sveitarfélagsins er tvískipt annarsvegar er það sveitarstjórnin fer 

með stjórn sveitarfélagsins skv.  sveitarstjórnarlögum og hefur pólitískt vald 

sem er endurnýjað í kosningu á 4 ára fresti.  Framkvæmdastjórnin er í höndum 

byggðaráðs sem er kjörið af sveitastjórninni.  Sveitarstjórnin gegnir bæði 

stefnumótunar- og eftirlitshlutverki.   Hinn þátturinn í stjórnkerfinu er störf 

embættismenn (s.s. sviðsstjórar) sem starfa skv. umboði frá sveitastjóra og sjá 

um að framkvæma og útfæra það sem sett er fyrir af hinu pólitíska valdi.  

(Sveitarfélagið Skagafjörður e.d.)  Í viðauka 1 er að finna yfirlit yfir 

starfsstöðvar sveitarfélagsins, staðsetningu þeirra í stjórnskipulaginu og fjölda 

starfsmanna á hverjum stað. 

 

1 Upplýsingar fengnar úr samtölum við sveitarstjóra og sviðsstjóra, sjá viðauka 3. 
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Mynd 2, Stjórnskipulag Sveitarfélagsins Skagafjarðar (Sveitarfélagið Skagafjörður 
e.d.) 

 

8.1. Framtíðarsýn og markmið sveitarfélagsins 

 

Það sem sett hefur verið fram opinberlega í stefnumótun sveitarfélagsins er 

plagg sem er samkomulag um samstarf þeirra tveggja pólitísku afla sem eru við 

stjórnvölinn í dag (sjá viðauka 2).  Þar er lýst yfir vilja til að láta traust og 

fagmennsku verða leiðarljós við stjórnun næstu ára, sparnaður og hagræðing 

koma þar einnig við sögu oftar en einu sinni ásamt því að skapa svigrúm til 

bættrar þjónustu í framtíðinni.  Vilji er til að stuðla að bjartsýni og 

framfaravilja hjá íbúum ásamt því að leggja sitt að mörkum til að efla og 

styrkja mannlíf í Skagafirði.  
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8.2. Starfsmannamál 

 

Mikil breyting hefur orðið á starfsemi sveitarfélaga sl. 10 ár með flutningi 

verkefna frá ríkinu, þessi flutningur hefur stórlega breytt öllu starfsmannahaldi 

og öllum umsvifum.  Grunnskólarnir eru klárlega stærsta verkefnið sem flutt 

var, en einnig voru málefni og umsjá fatlaðra einnig flutt yfir til nokkurra 

sveitarfélgana (þar á meðal Skagafjarðar) og eru umsvif þeirrar starfsemi 

talsverð.  Þessar stofnanir sem áður voru á vegum ríkisins höfðu talsvert mikið 

sjálfstæði og yfirmenn þeirra sem voru síns eigin herrar eru nú ,,allt í einu” 

komnir með ,,yfirmenn” sem staðsettir eru í mikilli nálægð.  Þessar stofnanir 

hafa að miklum hluta verið búnar að þróa sínar eigin hefðir og 

stjórnunarstefnur – margt þar er mjög gott og vel til þess fallið að nota þær 

aðferðir til eflingar annarra deilda.  Á sama tíma og þetta gengur  yfir á sér stað 

sameining 11 hreppa í firðinum, þar er einnig verið að glíma við miklar 

breytingar í stjórnun og starfsmannahaldi.  Í kjölfarið hafa átt sér stað miklar 

tilfærslur og uppstokkanir í öllu stjórnkerfi sveitarfélagsins og þá sérstaklega 

yfirstjórninni.  Starfsmennirnir sjálfir hafa orðið svolítið útundan í þessu öllu 

saman, en í samkomulagi hinna pólitísku afla um stjórnun sveitarfélagsins má 

finna vilja til að efla þátt starfsmanna í þessu ferli því þar er eitt að markmiðum 

að búa til starfsmannastefnu. 2

Staða starfsmannamála hjá Sveitarfélaginu Skagafirði í dag er greind út frá 

niðurstöðum viðtala og vinnu rýnihóps (sjá viðauka 3), skipting niður í þá 

sextán þætti sem skilgreindir eru, er í samræmi við uppbyggingu vinnublaðs 

sem notað var í viðtölum og við vinnu rýnihóps (sjá viðauka 4).  Í upphafi 

hvers þáttar er rætt um innihald hans og á eftir kemur niðurstaðan eða staðan í 

dag. 

8.2.1. Aðbúnaður  

Aðbúnaður á vinnustað byggist að stórum hluta upp á því að uppfylla 

grunnþarfir starfsmannsins.  Það sem þarf að vera í jafnvægi eru grunnatriði 

einsog hiti, kuldi, raki, hávaði og stöðugleiki umhverfisins.  Það þarf 
 
2 Upplýsingar fengnar úr samtölum við sveitarstjóra og sviðsstjóra, sjá viðauka 3. 
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lágmarksaðbúnað, s.s. aðstöðu til að næra sig, hreinlætisaðstöðu, fataskápa, 

hirslur, læstar og ólæstar og regluleg þrif í og við starfsaðstöðu. Einnig þarf að 

huga að aðbúnaði m.t.t. skjávinnu hjá þeim sem vinna við tölvu og öryggis hjá 

þeim sem vinna við vélar, þeirra sem meðhöndla hættuleg efni,  sem starfa með 

skjólstæðingum sem eiga við vandamál að stríða og annað sem á við á hverri 

starfsstöð fyrir sig.  Aðbúnaður vekur oft ekki mikla athygli starfsmanna fyrr 

en eitthvað er að.  Ef starfsmenn geta sinnt sínu á eðlilegan hátt þá taka þeir 

ekki mikið eftir því hvernig hlutirnir eru.  Ef aðbúnaður er í ólagi og aðstöðu er 

ábótavant þá truflar það eðlileg störf og líðan starfsmanna.  Sérstakar reglur 

gilda af hálfu vinnueftirlits ríkisins varðandi ýmsan aðbúnað á vinnustöðum, 

mikilvægt er að stjórnendur sjái til þess að úttektir séu gerðar á starfsaðstöðu 

þannig að fullvíst sé að öllum lágmarkskröfum sé fullnægt.  Í 

starfsmannastefnu er bætt við því sem er umfram lögbundnar reglur og skyldur 

og líklegt er hafi aukið gildi fyrir starfsmenn. 

 

Staðan í dag: 

Aðbúnaður virðist vera æði misjafn á milli starfsstöðva, víðast hvar er þetta í 

þokkalega góðu horfi en ýmsu ábótavant annarsstaðar.  Lélegt aðgengi fyrir 

fatlaða, ófrágengnar lóðir og takmörkuð starfsmannaaðstaða er það sem helst er 

nefnt af því sem er ábótavant.  Sumir starfsmenn búa einnig við það að vinna í 

húsnæði sem lekur, er illa loftræst og hávaði í vinnu yfir eðlilegum mörkum.  

En heilt yfir virðist þetta vera í þokkalegu formi, hvergi neitt hættuástand en 

samt ýmis smáatriði hér og þar sem auðvelt væri að laga. 

8.2.2. Fjölskyldu- og félagsmál 

Fjölskyldustefna er m.a. mótuð með það í huga hvernig stjórnendur vilja sjá 

tengsl milli fjölskyldu starfsmanna og vinnunnar, mjög algengt er að sjá í 

starfsmannastefnum að fyrirtækið vilji að það séu góð tengsl milli starfs og 

fjölskyldulífs:  ,,Leitast skal við að skapa starfsmönnum aðstæður til að 

samræma starf og fjölskyldulíf.” (Reykjavíkurborg e.d.)   Fjölskyldustefna 

ræðst t.d. af því hvernig er tekið í fyrirspurnir starfsmanna þess efnis að fá leyfi 

frá vinnu vegna veikinda, umönnunar og eða jarðarfara náinna vina ættingja 

eða meðlima fjölskyldunnar.  Stefnan snýst einnig um það hvernig viðhorf er 

til ýmissa þátta svo sem lengingar fæðingarorlofs, fæðingarorlofs karla og 
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ýmislegt fleira í þeim dúr.  Inn í fjölskyldustefnu fléttast tengsl við maka og 

börn starfsmanna  t.d. hvað varðar aðgengi þeirra að starfsmanni hvort 

skipulagðar uppákomur og viðburðir að hálfu vinnuveitandans séu þess eðlis að 

tekið sé tillit til fjölskylduþarfa eða jafnvel gert ráð fyrir þátttöku 

fjölskyldumeðlima.  Fjölskyldustefna fyrirtækja hefur mikið um það að segja 

hvernig viðhorf starfsmenn hafa til fyrirtækis síns og einnig hvernig  tengsl 

myndast milli fjölskyldunnar og starfsmannsins, t.d. hvað varðar skilning á 

aðstæðum, trygglyndi gagnvart vinnuveitanda o.fl.   

 

Mikil stífni gagnvart leyfisveitinum þegar óvæntar uppákomur verða í 

fjölskyldum vekja upp neikvæðar hugsanir gagnvart vinnuveitanda og þar af 

leiðandi minni líkur á hollustu.  Of mikill sveigjanleiki getur líka orðið til 

vandræða ef það er misnotað af starfsmönnum.  Margar leyfisveitingar eru 

bundnar í kjarasamningum,  sett hafa verið lög frá Alþingi  um jafna stöðu og 

jafnan rétt kvenna og karla þar sem m.a. kemur fram að fyrirtækjum með yfir 

25 starfsmenn eiga að gera jafnréttisáætlun og í c lið 1.gr. í 1. kafla segir  ,,gera 

bæði konum og körlum kleift að samræma fjölskyldu- og atvinnulíf”  (Lög um 

jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, nr. 96/2000). 

 

Víðast í fyrirtækjum á Íslandi hafa börn gott aðgengi að foreldrum sínum í 

vinnu þeirra.  Jákvæð breyting hefur orðið í átt til jöfnunar stöðu karla og 

kvenna á vinnumarkaði með breytingum á fæðingarorlofslöggjöfinni 

sérstaklega þau ákvæði þar sem hluti fæðingaorlofs er eyrnamerktur sitt hvoru 

foreldri.  Uppákomur og viðburðir sem skipulagðir eru í tengslum við 

vinnustað efla samkennd starfsmanna vegna þess að það gefur þeim tækifæri til 

samskipta þar sem starfsfólk hittist á öðrum forsendum og einnig er það í 

öðrum hlutverkum en í sínu daglega starfi.  Á uppákomum, hvort sem þær 

tengjast námskeiðahaldi eða afþreyingu er auðveldara að afmá öll skil milli 

deilda, starfa og stjórnunarþrepa.  Óformleg samskipti auka skilning 

einstaklinganna hvor á öðrum og geta þar af leiðandi leitt til betri samskipta og 

skilvirkari vinnubraða í kjölfarið.  Virkt starfsmannafélag (ekki stéttarfélag) er 

litið jákvæðum augum starfsmanna.  Uppákomur og viðburðir s.s. árshátíðir, 

sumargleði, jólaglaðningur eru mikils metnar af starfsfólki og eru í raun ódýr 

leið fyrir fyrirtækið til að sýna umhyggju sína fyrir starfsmönnum. 
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Staðan í dag: 

Mikið og gott tillit virðist vera tekið til þarfa starfsmanna þegar kemur að  

leyfisveitingum til umönnunar meðlima fjölskyldunnar eða til að fá frí eða 

tilhliðrun þegar illa stendur á hjá starfsmönnum í einhverjum slíkum tilfellum.  

Þetta á við yfir heildina og ekki varð vart við neina undantekningu þar á. 

Engin sérstök hvatning er t.d. til karlmanna að taka fæðingarorlof, litið er á það 

sem rétt sem sjálfsagt er að nýta og verða við en óþarfi að hvetja sérstaklega til 

þess.  Félagsleg tengsl maka og barna starfsmanna við vinnustaðinn, aðra 

starfsmenn og fjölskyldur þeirra eru mjög lítil.  Engin bein hvatning er til 

eflingar á þeim þætti.  Engin árshátíð er haldin á vegum sveitarfélagsins, en 

einstaka deildir halda stundum sínar árshátíðir eða standa fyrir uppákomum 

innan deildanna. Sem dæmi má nefna Árskóla, þar er mjög öflugt starf í gangi 

og mikið gert til að efla félagsleg tengsl  en það er fyrir tilstilli stjórnenda þar.  

Á sumum vinnustöðum hafa starfsmenn sjálfir frumkvæði að því að hittast utan 

vinnutíma og halda sinn fjölskyldudag eða bjóða mökum til sín í einhverja 

uppákomu, einnig standa fagfélögin stundum fyrir einhverskonar uppákomum.  

Félagsleg tengsl starfsmanna innan vinnustöðva eru mjög breytileg en nánast 

enginn á milli vinnustöðva.   

8.2.3. Gæðastjórnun, skjalastjórnun 

Gæðastjórnun sem slík getur í raun komið inn á alla þætti starfa og skipulags 

hjá fyrirtækjum, hér er þetta skoðað með það í huga hvort til séu handbækur, 

verklagsreglur og vinnulýsingar o.þ.h.  Einnig var athugað hvort það séu 

skilgreind gæði þjónustu í heild eða á einstökum starfsstöðvum, hver 

þjónustuviðhorfin eru og hvort markmið tilvistar séu sýnileg eða ljós þeim sem 

starfa hjá sveitarfélaginu.  Gæðastjórnun er oft besti grunnurinn til að byggja á 

þegar hlutir í fyrirtæki eiga að vera heildstæðir, hver í samræmi við annan, 

rekjanlegir og skilvirkir.  Gæði er hægt að skilgreina bæði út frá framleiðslu og 

þjónustu.  Sveitarfélög eru nánast í öllum tilfellum að megninu til 

þjónustustofnanir.  Þjónustumarkmið ættu þar af leiðandi að vera meðal 

höfuðmarkmiða sveitarfélags.  Markmið tilvistar eru lagaleg og staðfest af 

félagsmálaráðuneyti en nánar er oft kveðið á um áherslur og vægi einstakra 

þátta í samningum eða sáttmála milli þeirra pólitísku afla sem eru við völd 

hverju sinni. 
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Mikill munur getur verið á því hvort starfsemi er skilgreind út frá markmiðum 

þjónustu eða t.d. eftirliti.  Starfsheiti bera oft með sér ákveðna skilgreiningu 

sem getur verið erfitt að vinna sig frá.  Sem dæmi um það má nefna 

sundlaugavörð eða baðvörð sem er algengt heiti starfsmanna sem vinna við 

sundlaugamannvirki.  Starfsheitið ber með sér að starfsmanninum sé ætlað að 

verja eitthvað t.d. baðklefann fyrir gestum, í stað þess að vera þarna til að veita 

gestum þá þjónustu og umönnun sem gert er ráð fyrir í nútímasamfélagi.  

Viðhorf starfsfólks til starfs síns og vinnustaðar mótast af þeim skilgreiningum 

sem fyrir hendi eru og þeim viðhorfum sem eru í heiðri höfð. 

 

Staðan í dag: 

Ekkert þjónustumarkmið er sett fram sem nær yfir sveitarfélagið í heild.  Til 

eru þjónustumarkmið sett í lögum vegna hinna einstöku stofnana eða starfa 

innan sveitarfélagsins s.s.  skólastarf (kennara) er vel skilgreint í rituðu máli, 

sem og mörg störf innan félagsþjónustunnar s.s. störf á sambýlum fatlaðra.  

Einnig þegar kemur að sjúkraflutningum og slökkviliðsstarfi eru til handbækur 

um þau störf.  Lítið sem ekkert hefur verið skilgreint með markmiðasetningu 

þegar kemur að almennum starfsmönnum, engin starfsmannahandbók er til.  Á 

sumum sviðum er farið reglulega yfir markmið (óskráð) með forstöðumönnum 

en ekkert er unnið í heildarmörkun á stefnu heldur hefur hver sviðstjóri stefnu 

sem hann vill fara eftir.  Þjónustustig er mishátt á milli starfsstöðva og mjög 

misjafnt er hvort ráðið er í afleysingar yfir sumarið og liggur þar af leiðandi 

niðri ýmis þjónusta þegar viðkomandi starfsmenn eru í fríi.  Sumstaðar eru til 

handbækur yfir það sem á að vera í gangi, sumstaðar er til vísir að slíku.  

Ákveðin skjalastjórnun er í gangi víða í tengslum við stjórnsýsluna og afgreidd 

mál á vegum hennar, en almennt eru skjalastjórnunarmál ekki viðhöfð með 

skipulegum heildrænum hætti. 

8.2.4. Heilsumál 

Fyrirtæki geta leitað margra leiða til að sýna áhuga og umhyggju sína fyrir 

heilsu starfsmanna.  Það er hægt að ýta undir breytt viðhorf og efla áhuga á 

heilbrigði með ýmsum hætti t.d. með því að bjóða upp á heilsufarseftirlit, 

bólusetningar, úttektir á vinnuaðstöðu og leiðbeiningar um réttar 

vinnustellingar.  Það má hvetja til líkamsræktar með beinum hætti, t.d. í formi 
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styrkja eða með tilhliðrun á vinnutíma og óbeinum hætti  með góðri fyrirmynd 

eða stofnun gönguhópa.  Ýta má undir hollt matarræði með aukinni áherslu á 

ávexti og grænmeti í stað sætabrauðs.  Það er hægt að hvetja til eða aðstoða 

starfsmenn viðað losna undan áþján vímuefna, einnig er hægt að vera með 

ýmsar leiðbeiningar á lofti hvað varðar heilsu s.s. námskeið og fyrirlestra.  Það 

má segja að heilsa starfsmanna endurspegli í raun heilsu fyrirtækisins. 

 

Krafa  um bætta frammistöðu er ávalt áberandi í opinbera geiranum.  Fjarvistir 

starfsmanna er talinn vera einn mælikvarða á ,,heilbrigði” stofnunar/fyrirtækis, 

þær eru á sama tíma álitin vera stór kostnaðarliður.  Þessi kostnaður er óþarfur 

að stærstum hluta og má koma í veg fyrir hann ef menn gera sér grein fyrir að 

heilsa stafsfólks og heilsa fyrirtækis er nátengd.  Eitt af því sem er mikilvægt í 

þessu sambandi er að setja markmið til að ná því fram að starfsmenn finni fyrir  

skuldbindingu milli sín og fyrirtækisins, að starfsfólk sé samþykkt og að það 

geti tekið þátt í að aðlagast breytingum ( Marie McHugh, 2001, bls. 51). 

 

Umhyggja fyrir heilsu er vaxandi í þjóðfélaginu.  Það má m.a. sjá og heyra á 

umræðunni, þátttöku almennings í heilsurækt og almennum áhuga á 

heilbrigðum lífsstíl og hollum lifnaðarháttum.  Það er almenn vitneskja að 

veikindi eru að öllu jöfnu fátíðari og líðan betri hjá þeim sem hugsa um heilsu 

sína og hlúa að henni  með því að neyta hollrar fæðu stunda hreyfingu og halda 

sig frá vímuefnum.  Áreitið í samfélaginu er meira á öllum sviðum bæði þeim 

sem  leiða til hollustu og þeirra sem hvetja til óhollustu.  Ef litið er á starfsfólk 

sem fjárfestingu og alúð er lögð í að skapa þeim sem besta aðstöðu og aðstoð 

til að sinna vinnu sinni þá er efling heilsuræktar, neysla á hollu matarræði og 

heilsufarseftirlit stór þáttur í því auka virði þeirrar fjárfestingar.  Margir 

möguleikar eru til fyrir fyrirtæki að efla þennan þátt, án þess að það þurfi 

endilega að koma til stór fjárútlát.  Niðurstöður rannsókna á vegum 

vinnueftirlits ríkisins hafa gefið tilefni til eftirfarandi ályktunar;  ,, Markvisst 

vinnuverndarstarf eins og í þessu tilviki skilar verulegum árangri sem er þar 

með til verulegs gagns fyrir starfsmann, fyrirtæki og þjóðfélag”  

(Vinnueftirlitið e.d.). 
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Staðan í dag: 

Ekkert reglubundið starf tengt heilsumálum er innt af hendi í þágu starfsmanna 

sveitarfélagsins, ekki er heldur til staðar nein sérstök hvatning í átt að 

heilsusamlegu líferni.  Þetta eins og annað hefur verið á valdi einstakra 

forstöðumanna og er mjög breytilegt hvernig því er sinnt.  Sumir hafa skipulagt 

íþróttatíma fyrir starfsfólk því að kostnaðarlausu á meðan aðrir hafa tekið 

afdráttarlausa neikvæða afstöðu í umleitan starfsmanna eftir styrk til æfinga.  

Starfsfólk sumra starfstöðva hafa aðgang að hollu og fjölbreyttu matarræði á 

meðan aðrar hafa það ekki. 

8.2.5. Kjaramál 

Sveitarfélög hafa almennt falið utanaðkomandi sameiginlegum aðila á vegum 

sambands íslenskra sveitarfélaga (SÍS) eða  launanefnd sveitarfélaga, að sjá um 

samninga um kaup og kjör við sína starfsmenn, eða við launþegasamtök þeirra. 

Það er þó alltaf ákveðinn sveigjanleiki til staðar þar sem eingöngu er byggt á 

ákvörðun stjórnenda. Það kemur fram í stefnu launanefndar SÍS, að þeir vilja 

ná fram þeim markmiðum sem sveitarfélögin setja sér í starfsmannamálum og 

þjónustu miðað við fjárhagslega getu þeirra (Samband íslenskra sveitarfélaga, 

2002).  Starfsmat var framkvæmt árið 2004 hjá sveitarfélögum á Íslandi og 

tilgangur þess var m.a. að raða störfum í launaflokka og endurmeta fyrri röðun.  

,,Starfsmati er ætlað að leggja kerfisbundið mat á innihald og einkenni starfa. 

Með starfsmati skapast þannig hlutlæg viðmið sem hægt er að nýta við 

uppröðun á mismunandi störfum eftir innihaldi þeirra”  (Samband íslenskra 

sveitarfélaga, 2005). 

 

Sumir samningar/verkalýðsfélög kveða á um rétt starfsmanna til reglulegra 

launaviðtala þar sem hver og einn starfsmaður er í raun að semja sjálfstætt fyrir 

sig.  Einkageirinn er ekki eins bundinn af föstum launasamningum og hinn 

opinberi í þessum málum, þannig að svigrúmið er minna.   

 

Staðan í dag: 

Starfsfólk virðist að öllu jöfnu vilja hafa opna launastefnu þannig að það sé 

uppi á borðinu hvaða laun er verið að greiða hjá sveitarfélaginu en stjórnendur 

vilja almennt hafa lokaða launastefnu, annaðhvort til þess að geta umbunað 
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þeim sem þeim finnst standa sig sérstaklega vel án þess að láta þá hækkun 

ganga yfir línuna einnig til þess að geta e.t.v. haldið niðri launakostnaði. 

8.2.6. Klæðnaður og framkoma 

Almennt er talið sjálfsagt að fólk eigi að vera snyrtilegt til fara í vinnu sinni og 

það er jafnvel hægt að setja spurningarmerki við það hvort þörf er á að tiltaka 

sérstaklega í starfsmannastefnu hvernig starfsmenn eiga að vera til fara.  

Gagnvart sumum starfsmönnum sem ekki bera skynbragð á þessa hluti sjálfir 

getur verið þörf á því fyrir stjórnendur að hafa eitthvað til að vísa í þegar þeir 

vilja áminna starfsmenn um snyrtimennsku og hreinlæti.  Það er algengt að 

hafa ákvæði í starfsmannastefnum sem kveða á um almennt hreinlæti og 

snyrtimennsku ásamt því að hnykkja á skyldu vinnuveitenda (oft bundið í 

kjarasamningum) að útvega viðeigandi hlífðar- og skjólfatnað þar sem þess er 

þörf. 

 

Hegðunarreglur taka bæði á því hvernig æskileg hegðun er innan vinnustaðar á 

milli starfsmanna, á milli starfsmanna og stjórnenda og svo milli starfsmanna 

og viðskiptavina eða skjólstæðinga.  Í sumum tilfellum eru einnig ákvæði  um 

hegðun utan vinnustaðar og utan vinnutíma, annaðhvort í almennri 

starfsmannastefnu eða í einstökum ráðningarsamningum og þá oft frekar í 

samningum sem gerðir eru við yfirmenn og stjórnendur. 

 

Staðan í dag: 

Starfsmönnum er almennt útvegaður sá hlífðarfatnaður sem þeir þurfa á að 

halda vegna vinnu sinnar, það þekkist að greiddir séu fatapeningar en það fer 

eftir samningum viðkomandi stéttarfélaga hverju sinni.  Starfsmenn hafa lent í 

því að flytjast á milli stéttarfélaga og missa þá niður þessi réttindi.  Sá fatnaður 

sem starfsmanni er úthlutaður er ekki í öllum tilfellum passandi í stærðum og 

er ekki nema í undantekningartilfellum ,,eign” starfsmannsins.  Starfsmenn sem 

eru í hlutastarfi geta lent í því að vera að nota eftir hádegi fatnað sem annar 

starfsmaður notaði fyrir hádegi án þess að fatnaðurinn nái að þorna á milli.   

Margir eru hlynntir því að taka upp einkennisfatnað en aðrir vilja einskorða 

reglur um klæðaburð við lágmarkssnyrtimennsku og síðan að notast við 

nafnspjöld svo hinn almenni bæjarbúi sjái hver er starfsmaður sveitarfélagsins 
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og hver ekki.  Það er ekki sátt um að það eigi að setja einhverjar reglur um það 

hvernig starfsmenn eigi að haga sér utan vinnustaðar, frekar vilja menn að 

unnið sé að því að byggja upp virðingu í samskiptum og efla gagnkvæmt traust, 

velvilja og tillitssemi.  Það er tekið fram í ráðningarsamningum sviðsstjóranna 

að þeir séu alltaf fulltrúar sveitarfélagsins innan vinnu og utan. 

8.2.7. Menntamál 

Í þjóðfélagi hraðrar þróunar og örra breytinga er erfitt að halda velli á markaði 

öðruvísi en að vera virkur í  að sækja nýja þekkingu og tileinka sér ný 

vinnubrögð.  Sveitarfélög standa frammi fyrir þessu á sama hátt og önnur 

fyrirtæki.  Samkeppni um hæft starfsfólk er staðreynd og það er hæft starfsfólk 

sem er grundvöllur velgengni á mörgum sviðum.  Margir þættir menntunar eru 

hrein nauðsyn til að geta sinnt sínu starfi eins og t.d. þegar tölvuvæðingin reið 

yfir á  9. og 10.  áratugnum.  Menn vilja oft tengja menntun því að sinna þeim 

þáttum sem nauðsynlegir eru vegna starfsþróunar.  Það er í raun mjög opin 

yfirlýsing og getur leitt bæði til lítillar þátttöku fyrirtækissins eða mikillar, allt 

eftir því hversu djúpt menn eru tilbúnir að fara í skilgreiningu á því hvað er 

starfsþróun.  Allt sem eflir starfsmanninn og gerir hann hæfari til að sinna starfi 

sínu má segja að sé hluti af starfsþróun, ef eitthvað eflir hann sem persónu eða 

sem manneskju þá er meira en líklegt að það efli hann einnig í starfi og er þar 

með orðið hluti af starfsþróun, sérstaklega ef starfið byggist á því að veita 

þjónustu og sinna fólki eins og megnið af störfum starfsmanna sveitarfélaga. 

 

Í starfsmannastefnu er hægt að vera með atriði sem lýsa viðhorfi til menntunar, 

eða framtíðarsýn fyrirtækisins þ.e. hvernig að vill að menntunarstig 

starfsmanna sinna sé eftir ákveðinn árafjölda.  Þar ætti að koma fram vilji og 

viðhorf til þátttöku starfsmanna í námskeiðum innan fyrirtækis og utan og 

hvort það er eyrnamerkt fjármagn til að sinna endurmenntun og  símenntun 

innan fyrirtækis og utan.  Mörg námskeið eru heimil samkvæmt 

kjarasamningum, en það hvort starfsmenn sæki þau fer eftir vilja og stuðningi 

stjórnenda.  Einnig skiptir frumkvæði máli, vill fyrirtæki eiga frumkvæði að 

námskeiðum eða er hvatt til þess að frumkvæðið sé starfsmannanna?  Einnig 

þekkist það að veittir séu styrkir til ýmiss konar námskeiða sem bæði tengjast 

starfinu og ekki.  Í sumum kjarasamningum er kveðið á um rétt starfsmanna til 
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launaðra leyfa sem nýtt eru í endurmenntun.  Sem dæmi má nefna 

Akureyrarbæ sem hefur tekið upp þá stefnu að veita stjórnendum heimild til að 

sækja um styrk í formi launaðra námsleyfa og eru úthlutunarreglur m.a. 

miðaðar við starfsaldur (Akureyrarbær 2003). 

 

Staðan í dag: 

Í stefnumörkun SÍS kemur m.a. fram markmið um menntun starfsmanna 

,,að vinna að sameiginlegum hagsmunamálum hvað varðar símenntun og 

starfsþróunarmál starfsmanna sveitarfélaga”  (Samband íslenskra sveitarfélaga, 

2002).  Stjórnendur hafa tilhneigingu til að skýla sér á bakvið það að verið sé 

að greiða í starfsmenntasjóð verkalýðsfélaga  og að búið sé að hækka laun 

starfsmanna m.t.t. símenntunarákvæða og þessvegna þurfi þeir ekkert að spá í 

þessi mál, starfsfólkið geti bara sótt sjálft það sem það hefur áhuga á.  

Málaflokknum hefur í raun dálítið verið úthýst, og menn virðast halda að með 

því þá þurfi ekki að taka afstöðu eða sinna þessum þætti.  Mörg stéttarfélög 

eins og t.d. allra kennara eru með mjög öflug símenntunarákvæði.  Þeir 

starfsmenn sem ekki hafa öflug fagfélög á bak við sig njóta minni réttinda en 

starfsmönnum finnst almennt að þar séu tækifæri til framfara innan 

sveitarfélagsins og óska eftir aukinni virkni frá stjórnendum t.d. með því að 

koma fram með símenntunarstefnu og viðhafa meiri hvatningu ásamt því að 

upplýsa starfsmenn um möguleika þeirra og tækifæri. 

8.2.8. Siðfræði 

Nauðsynlegt er að velta fyrir sér siðfæðilegum spurningum í öllum mannlegum 

samskiptum og spyrja spurninga eins og hvað er rétt? og hvað er rangt?  

Hvernig viljum við byggja upp starfsandann á vinnustaðnum? Viljum við efla 

samkennd? – hvernig förum við að því?  Viljum við tryggja jafnrétti, 

samkvæmni og réttsýni?  Hjá opinberu þjónustufyrirtæki ber að afgreiða 

samskonar erindi á sama hátt – hvernig ætlum við að tryggja það?  Öllum 

fyrirtækjum sem eru með fleiri en 25 starfsmenn er skylt að búa til opinbera 

jafnréttisstefnu, þó hún sé í grunninn sett til að jafna stöðu kvenna og karla þá á 

þar að taka á ýmsum málum sem talin eru vera góð siðfræði svo sem 

eineltismál og  kynferðisleg áreitni.  Það eru fleiri þættir sem taka þarf tillit til á 

vinnustöðum, svo sem jafnrétti m.t.t. aldurs, þjóðernis, trúarbragða, frændsemi, 
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félagslegrar stöðu og einnig jafnrétti á milli starfsstöðva.  Algengt er að kveðið 

sé á um það að önnur störf starfsmanna megi ekki fela í sér hagsmunaárekstra 

við það starf sem viðkomandi sinnir hjá fyrirtækinu.  Það er kannski ekki 

bannað, en farið fram á að það sé upplýst og rætt. 

 

Staðan í dag: 

Samþykktir sveitarfélagsins afmarka hlutverk embættismanna og segja til um 

hvað kjörnir fulltrúar eiga að gera en ekkert er til skráð um samskipti 

starfsmanna og kjörinna fulltrúa, engar sjáanlegar reglur eru til um það hvernig 

skilið er á milli starfs og pólitíkur.  Starfsmenn sveitarfélagsins sem eru 

jafnframt kjörnir fulltrúar hafa fengið leyfi til að sinna því starfi og þurfa ekki 

að minnka við sig vinnu á móti, þ.e. laun skerðast ekki þótt þeir sinni pólitísku 

starfi á vinnutíma og skiptar skoðanir eru um réttmæti þess.  Það sem helst er 

lagt til grundvallar sem mótrök er að þá sé viðkomandi starfi ekki fullsinnt.  

Bæjarbúar (þjónustuþegar) eigi rétt á því að svo sé.  Einnig er því haldið fram 

að laun fyrir þessi störf í stjórnsýslunni ættu að vera með þeim hætti að 

starfsmenn eigi ekki að tapa á því að sinna henni og þar af leiðandi ættu þeir að 

geta ,,stimplað sig út” þegar skipt er um hlutverk.  Starfsmönnum og 

stjórnendum er gert að fylgja jafnræðisreglu skv. stjórnsýslulögum.  Fagleg 

samskipti milli almennra starfsmanna og kjörinna fulltrúa eru nánast ekki nein.  

Stjórnskipulagið í heild sinni er lítið kynnt og mörgum starfsmönnum almennt 

ekki ljóst hvernig það virkar.  Sviðsstjórar eru ekki sýnilegir stjórnendur úti í 

hinum ýmsu deildum, þeir hafa litið inn í stuttar, formlegar heimsóknir í 

nokkrar deildir.  

 

Það er til jafnréttisstefna sem endurskoða átti árið 2004 en það hefur ekki náðst 

að gera það.  Jafnréttisstefnunni er ekki haldið á lofti og ekki var öllum ljóst að 

hún væri til.  Það þekkist að bæði yfirmenn og almennir starfsmenn séu að 

vinna annarsstaðar en hjá sveitarfélaginu– það er í gangi með vitund 

yfirmanna, hvert dæmi fyrir sig er skoðað m.t.t. þess að það komi ekki niður á 

vinnunni.  Skiptar skoðanir um það hvort mönnum finnst það vera í lagi m.t.t 

hagsmunaárekstra.  Nauðsynlegt er að skapa jafnræði með reglum, víða kom 

fram í viðtölum að ekki er jafnræði til staðar á öllum sviðum í dag t.d. í 

sambandi við ráðningar og heimildir starfsmanna. 
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8.2.9. Starfslok 

Brottrekstur og áminnigar eru alltaf viðkvæm og erfið ferli.  Mikilvægt er að 

setja fram skýrar leiðbeiningar sem stjórnendur geta stuðst við þegar þörf er á.  

Starfslok verða líka vegna uppsagna starfsfólksins sjálfs, eða þegar  

starfsævinni er að ljúka.  Þar þarf að skoða hver lagaramminn er og síðan 

mynda menn sér skoðun á því hvort tilhliðrun sé æskileg eða óæskileg.  Til 

hverra vilja stjórnendur t.d. taka tillit?  Þar er um ýmsa að ræða s.s. 

starfsmanninn sjálfan og hans óskir og væntingar, fyrirtækið, viðskiptavini, 

samstarfsmenn eða þá sem væntanlega taka við starfinu af viðkomandi. 

 

Staðan í dag: 

Almennt þá er ekki rætt sérstaklega við þá sem eru komnir á aldur nema í 

grunnskólunum.  Þar er að öllu jöfnu rætt við þá sem eru komir á aldur og 

skoðuð staðan m.t.t. þess hvort stofnunin þarf á þeim að halda eða ekki. 

Heimildir eru til að hætta bakvöktum og næturvöktum við 55 ára aldur, einnig 

hefur verið gerð tilslökun í tengslum við starfslok m.a. á þann hátt að 

starfsmaður fékk að halda lífeyrisréttindum þó hann léti af störfum. 

Brottrekstur hefur átt sér stað, bæði beinn og í tengslum við 

skipulagsbreytingar, þar hefur verið fylgt meginreglum kjarasamninga.  

Stjórnendur voru nokkuð sammála um það að nauðsynlegt væri að hafa 

einhverjar reglur til viðmiðunar í þessum málum. 

8.2.10. Starfsmannasamtöl 
Ef starfsmenn eiga að fá tækifæri til starfsþróunar í sínu starfi og tækifæri til að 

hafa áhrif á hvernig starf þeirra er skipulagt og unnið þá þurfa þeir að hafa 

farveg til skoðanaskipta og umræðu um starf sitt, stöðu sína og sig sjálfa.  

Starfsmannasamtöl eru dæmi um vettfang af þessu tagi og sennilega einn sá 

áhrifaríkasti.  Starfsmannasamtöl eru stefnumiðaður samskiptamáti milli 

starfsmanns og stjórnanda.  Í starfsmannasamtölum gefst starfsmanni tækifæri 

til að koma á framfæri sínum skoðunum, óskum, þörfum og væntingum til 

starfsins, sjálfs sín  og vinnustaðarins.  Rædd eru t.d.  samskipti, líðan, aðstaða, 

markmið og hlutskipti.  Algengast er að skilja að launaviðtöl og almenn 

starfsmannasamtöl.  Til þess að starfsmannasamtöl skili árangri þurfa þau að 

eiga sér stað með reglubundnum hætti og einnig þarf eftirfylgni að eiga sér stað 
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með skilvirkum hætti svo þau skili tilætluðum árangri.  Samtölin eru meira á 

grundvelli starfsmanns en stjórnanda, þau gefa stjórnanda tækifæri til að 

kynnast viðhorfum starfsmannsins betur. 

 

Staðan í dag: 

Öllum sviðsstjórum var gert að taka starfsmannasamtöl á síðasta ári (2004) við 

sína starfsmenn í Ráðhúsi og forstöðumenn rekstrareininga (aðrir stjórnendur 

innan sveitarfélagsins), forstöðumönnum rekstareininga var gert að taka 

starfsmannasamtöl við sína undirmenn.  Þessu átti að ljúka fyrir áramót en er 

ekki lokið.  Til eru stöðluð eyðublöð og leiðbeiningar fyrir þá sem eiga að taka 

samtölin þar sem m.a. koma fram markmiðin með þeim.  Mjög misjafnt er 

hvernig þessi skilaboð hafa skilað sér til forstöðumanna rekstareininga, sumir 

hafa aldrei heyrt á þetta minnst og  hvorki fengið leiðbeiningar eða óskir um að 

framkvæma starfsmannasamtöl.  Aðrir stjórnendur hafa sinnt þessu um árabil 

með mismunandi hætti. Sameiginlegur fræðslufundur var haldinn til kynningar 

á starfsmannasamtölum, en hann var eingöngu haldinn fyrir starfsmenn 

Ráðhúss. 

8.2.11. Upphaf starfs 
Mjög gott er að hafa fyrirliggjandi ljósar vinnureglur um það hvernig og hvar 

störf eru auglýst, hver sér um ráðningar og hvernig móttaka og kynning nýliða 

fer fram.  Stjórnendum þarf að vera ljóst hvernig þeir áætla starfsmannaþörf og 

hvernig þeir vilja standa að þjálfun og fræðslu fyrir nýliða.  Flestum þessara 

þátta væri hægt að gera góð skil í starfsmannahandbók. 

 

Staðan í dag: 

Öll ný störf þarf að bera undir byggðaráð til samþykktar.  Það hefur tíðkast 

bæði að auglýsa störf, vera með tilfærslur innan deilda  og finna starfsmenn 

innanhúss og utan í ákveðin störf án auglýsinga.  Sumar stöður er lagalega 

skylt að auglýsa s.s. stöður kennara og skólastjóra ef ekki eru útskrifaðir 

fagmenntaðir einstaklingar sem sinna starfinu. 

Móttaka starfsmanna hefur verið með ýmsum hætti allt frá því að starfsmaður 

fái engar upplýsingar, upp í það að kynning er með besta móti bæði á starfinu 

sjálfu, starfsstöðinni sem og stjórnsýslunni og uppbyggingu sveitarfélagsins í 
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heild.  Í flestum tilfellum virðist sem lausleg kynning á viðkomandi starfsstöð 

sé viðhöfð og síðan kynning á starfinu sjálfu.  Starfsþjálfun fer oft eftir 

aðstæðum þess sem er að hefja störf, þ.e. hversu vel hann þekkir til starfsins 

e.t.v. sem íbúi eða þjónustuþegi.  Ófaglærðir starfsmenn sem sinna starfi 

kennara í öllum skólum eru bara ráðnir til eins árs í einu og búa þar af leiðandi 

við mjög lítið starfsöryggi. 

8.2.12. Upplýsingagjöf 

Upplýsingagjöf er eitt orð yfir þau samskipti sem eiga sér stað innan fyrirtækis.  

Undir þetta falla atriði eins og upplýsingagjöf til starfsmanna, upplýsingagjöf 

frá starfsmönnum, fréttabréf, tölvupóstur, dreifirit, fylgirit í launaumslagi, 

starfsmannafundir, deildarfundir, verkefnafundir og heildarfundir.  

Upplýsingagjöf er hverju fyrirtæki nauðsynleg til þess að halda uppi virkni.  

Streymi upplýsinga er hluti af samskiptaferli innan fyrirtækis.  Mikilvægt er að 

skipuleggja virkar samskiptaleiðir innan fyrirtækis til að tryggja að hægt sé að 

koma skilaboðum á milli á sem skilvirkastan hátt.   Einnig er talið mikilvægt að 

skapa aðstæður/umhverfi til að það geti átt sér stað óformleg samskipti á milli 

starfsmanna.  Samskiptaform getur verið á marga vegu allt eftir eðli og tilgangi 

þess sem koma á á framfæri.  Upplýsingastreymi getur verið bæði lóðrétt, 

uppávið, niðurávið og lárétt eða þvert í fyrirtækjum.  

 

Staðan í dag: 

Sú upplýsingagjöf sem er mest í gangi í dag er innan einstakra deilda, 

Sveitarstjóri er með vikulega pistla en þeir fara eingöngu til starfsmanna 

Ráðhúss og eins forstöðumanns deildar því hann sótti það mjög stíft.  

Almennar fréttir eru fyrir bæði starfsmenn og bæjarbúa á heimasíðu 

sveitarfélagsins, starfsmenn verða að bera sig eftir því að fá þær upplýsingar 

því ekki hafa allir aðgang að tölvu. 

 

Deildarfundir (allar deildir innan eins sviðs) eru sjaldgæfir, rætt hefur verið um 

að koma upplýsingum til starfsmanna með því að setja einhverskonar fréttabréf 

með í launaumslögin en það hefur ekki komið til þess enn, einu fylgibréfin þar 

eru um mál sem tengjast launamálum.  Um heildarfundi  er það að segja að 

aldrei hefur verið haldinn slíkur fyrir alla starfsmenn en forstöðumenn eru 
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stundum kallaðir saman og þá helst ef ræða á niðurskurð eða aðhald. Einn 

sameiginlegur fundur í anda uppbyggingar og samskipta hefur verið haldinn 

fyrir forstöðumenn síðan Sveitarfélagið Skagafjörður varð til.  Sumar stofnanir 

hafa reglulega fundi og jafnvel fasta fundardaga.  T.d. á vegum Fjölskyldu- og 

þjónustusviðs er reglubundin upplýsingagjöf innan sviðsins einu sinni í viku 

milli ákveðinna aðila og síðan fagfundir vegna afgreiðslu ýmislegra 

félagsmála. 

 

Það er eitthvað um skipulagt upplýsingastreymi inni í hinum ýmsu deildum, 

algengt er að það séu haldnir reglulegir starfsmannafundir innan þeirra og 

upplýsingatöflur eru notaðar víða.  Það koma engar upplýsingar skipulega frá 

yfirmönnum stofnana til framkvæmdaráðs/sviðsstjóra.  Helst koma upplýsingar 

ef eitthvað er að.  Hvert svið skilar ársskýrslu en þær eru ekki mjög 

aðgengilegar.  Lítið sem ekkert upplýsingastreymi er upp í móti, þó aðeins 

misjafnt á milli deilda,  en að öllu jöfnu aðeins skárra upplýsingastreymi niður í 

móti. Talsverð fjarlægð virðist vera á milli margra kjörinna nefnda og þeirra 

stjórnenda sem starfa í viðkomandi málaflokki skólanna sjálfra.  Skólanefnd 

(sú pólitíska) fundar t.d. ekki einu sinni á ári í skólum.  Mörgum finnst að 

nefndir og kjörnir fulltrúar þurfa að heimsækja deildir meira og sýna að þeim 

sé annt um starfið, starfsfólkið og að upplýsingar komi frá þeim um það 

hvernig mál standa, t.d. hefur fræðslu og menningarnefnd aldrei látið sjá sig á 

Hólum til að kynna sér starfsemi á vegum Sveitarfélagsins Skagafjarðar þar. 

8.2.13. Vinnutími og mætingar. 

Starfs- og vinnutími  getur verið margbreytilegur, jafnvel innan sama 

fyrirtækis.  Mætingar eru ýmist sveigjanlegar eða fastsettar.  Kennarar geta t.d. 

ómögulega haft sveigjanlegan vinnutíma þar sem fylgja verður ákveðinni 

fyrirframákveðinni stundaskrá.  Sveigjanleiki á einnig illa við í vaktavinnu þar 

sem ein vaktin þarf að taka við af annarri, eða á leikskóla þar sem foreldrar 

treysta á það að einhver taki á móti börnum þeirra á ákveðnum tímum.  Engu 

að síður er mögulegt að bjóða uppá sveigjanleika þar sem því verður við komið 

þótt það krefjist kannski aukins skipulags af hálfu stjórnenda.  Tímabanki er 

ein útgáfa af sveigjanleika sem er notuð  - þá ber starfsmanni skylda til að skila 

ákveðinni vinnu (í klst.) innan mánaðar eða innan vikunnar – en starfsmaðurinn 
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getur fleytt tímum á milli daga að vild.  Oft er skilgreindur kjarnatími þar sem 

allir verða að vera við, s.s. frá 10.00 til 15.00.  Þá er gert ráð fyrir að skreppur 

og annað þess háttar eigi sér einnig stað utan þess tíma.  Flest stéttarfélög hafa 

ákvæði um ráðningartíma, fastráðningar og lausráðningar – sumstaðar er ekki 

hægt að lausráða nema til ákveðins tíma og á þá starfsmaður rétt á fastráðningu 

í lok reynslutímans sem er oftast nær 3 – 6 mánuðir. 

 

Staðan í dag: 

Það er sveigjanleiki í því sem hægt er í tengslum við vinnutíma innan dagsins.  

Lítið sem ekkert um stimpilklukkur, mikið traust er til starfsmanna í því að 

vera til staðar á umsömdum tíma.  Ákveðin viðveruskylda er til staðar og oft 

kveðið á um vinnuskyldu í ráðningarsamningum, sérstaklega hjá þeim sem eru 

með fastlaunasamninga.  Sem dæmi um sveignanleika hjá starfsmönnum þá 

eiga t.d. skólaliðar að klára ákveðið verk og geta farið að því loknu.  Það er 

skylda allra yfirmanna að fylgjast með mætingu og halda utanum skráningu á 

yfirvinnu.  Yfirvinna er háð leyfum, stefnan virðist almennt vera að hafa 

yfirvinnu eins litla og kostur er.  Vaktavinna er á nokkrum starfsstöðvum 

sveitarfélagsins, stundum allan sólarhringin en líka má kalla það vaktavinnu 

eins og á leikskólum þó það sé ekki yfir nótt, þá rúllar þetta innan dagsins á 

milli vikna.  Auðvelt er almennt að fá frí til að skreppa og skjótast.  Allir 

starfsmenn eru með ráðningarsamning, en sumir búa við það að þurfa að 

endurnýja hann á hverju hausti. 

 

Almennt er miðað við að starfsmenn taki fulla ábyrgð á sínum verkum og viti 

hver skylda þeirra er.  Starfsmönnum er almennt treyst til þess að skila sínu, 

þeir hafa skilgreinda yfirvinnu fasta inni í sínum samningum.  Sveigjanleiki er 

til staðar gagnvart því að breyta starfshlutfalli tímabundið vegna persónulegra 

aðstæðna. 

8.2.14. Vöxtur í starfi, umbun. 

Tækifæri til vaxtar og eflingar í starfi er einn af þeim þáttum sem skipta 

nútímastarfsmanninn verulegu máli.  Vöxtur í starfi þarf ekki alltaf að þýða 

tilfærslu eða stöðuhækkun þó að sjálfsögðu sé það einn af augljósustu 

möguleikunum.  Vöxturinn getur átt sér stað innan starfsins með eflingu 
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starfsmannsins, þekkingar hans og í kjölfarið starfsins sjálfs.  Frammistöðumat 

er mat á frammistöðu starfsmanns með tilliti til margra þátta sem snúa að starfi 

hans svo sem út frá starfslýsingu, árangri eða út frá hegðun. 

 

Umbun er nauðsynlegur þáttur í hvatningu starfsmanna, ekki síður umbun í 

orði en á borði.  Bónuskerfi eru víðast hvar aflögð en þó þekkist að starfsmenn 

geri samninga um árangurstengdan bónus, s.s. í fjármálageiranum en það á 

tæpast við í þjónustu.  Umbun getur verið margvísleg og eru til dæmis 

jólagjafir til starfsmanna ein tegund umbunar sem er hlutfallslega ódýr en 

oftast mikils metin af starfsfólki. 

 

Staðan í dag 

Almennt finnst mönnum æskilegt að það liggi ljóst fyrir hvað er hægt að gera 

til að eflast í starfi.  Víða er talsvert um það að starfsmenn séu að eflast í starfi, 

en það er mjög misjafnt hvort þetta er samkvæmt stefnu (sem oftar en ekki er 

óskráð) hvers stjórnanda eða byggist á frumkvæði starfsmanns.  Ekki er mikið 

um tilfærslur á milli starfa,  en það þekkist þó, starfsmönnum hefur verið boðið 

uppá tilfærslur, það hefur bæði verið þegið og ekki þegið.  Svigrúm er almennt 

lítið til almennra stöðuhækkana því vinnustaðir eru oft litlir og fáar stöður í 

boði.  Starfsmenn eru samt ekki almennt að fá tækifæri til að sækja um betri 

stöður sem losna því það er allur gangur á því hvort þær eru auglýstar.  Talsvert 

er hrósað á mörgum vinnustöðum þótt það séu vissulega starfstöðvar inn á milli 

þar sem það þekkist hérumbil næstum ekki. 

 

Jólagjafir og  jólakveðjur er dæmi um einn þátt umbunar sem er sláandi ólíkur 

á milli deilda, í sumum deildum árviss gleðilegur viðburður en þekkist ekki 

annarsstaðar.  Viðhorf starfsmanna er gegnumgangandi það að þeim finnst 

þetta eiga að vera samræmt, á meðan það er það ekki þá skapast ákveðin 

togstreita milli starfsstöðva.  Mjög mismundandi er á milli deildarstjóra 

hvernig þeir líta á vald sitt og ábyrgð til að stjórna þessum hlutum, í raun allt 

frá því að þeim finnist fjárhagsáætlanir stjórna þeim upp í það að þeir gera sér 

góða grein fyrir því að þeir stjórna fjárhagsáætluninni og allri forgangsröðun 

þar. 
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8.2.15. Tækni 

Er tæknin að vinna fyrir þig eða þú fyrir hana?  Vilja stjórnendur að fyrirtækið 

sé tæknivætt?  Tækni getur á margan hátt auðveldað störf innanfyrirtækja og 

orðið til þess að efla þau á margvíslegan hátt.  Efling þjónustu með samskiptum 

við viðskiptavini með hjálp nútímatækni færist stöðugt í vöxt og má nefna 

útspil kaupstaðarins Garðabæjar með eflingu heimasíðu sinnar og hvatningu til 

íbúanna um aukin samskipti við stjórnsýsluna þar í gegn sem dæmi um 

nútímavæðingu þar sem verið er að nýta tæknina vel.   

 

Staðan í dag: 

Sveitarfélagið heldur úti heimasíðu sem er talsvert virk í sambandi við 

fréttaflutning og einnig eru fundargerðir sveitarstjórnar færðar reglulega þar 

inn.  Sveitarfélagið er komið ágætlega af stað með rafvæðingu á umsóknum og 

fleira því tengt.  Margar stofnanir og deildir hafa sínar eigin síður sem vísað er 

í af sveitarfélagssíðunni. 

8.2.16. Þekkingarstjórnun 

Þekkingarstjórnun er ný en mjög vaxandi fræðigrein innan stjórnunarfræðanna, 

hún kemur fram á ýmsan hátt og getur falið í sér þekkingaröflun, 

þekkingarskráningu, þekkingarmiðlun og þekkingarleit.  Eitt af grunnatriðum 

þekkingarstjórnunar er hringferli eða í raun spírall sem felur í sér umbreytingu 

leyndrar þekkingar í ljósa, sem verður síðan til þess að leynd þekking eflist og í 

framhaldinu er henni aftur breytt í ljósa.  Mikilvægt atriði í þekkingarstjórnun 

er að halda utan um þá þekkingu sem er til staðar, efla frumkvæði og tillögur 

frá starfsmönnum og stjórnendum til þess að auka nýsköpun.  Tvær 

mannauðsstjórnunarstefnur tengjast þekkingarstjórnun og eins og fram kemur í 

nýútkominni bók eftir Dr. Inga Rúnar Eðvarðsson (2004 bls. 136-138) þá hefur 

þekkingarstjórnun áhrif á flesta þætti starfsmannamála í fyrirtækjum.  Því er 

spáð að skapandi mannauðsstjórnun verði tekin upp í auknum mæli og einnig 

kemur fram að fyrirtæki í þjónustu hallist að þeirri gerð mannauðsstjórnunar.  

Skapandi mannauðsstjórnun byggir m.a. á þáttum eins og nýsköpun, 

samskiptum, trausti, langtímatengslum, langtímamarkmiðum, miðlun 

þekkingar og umbun til eflingar miðlunar og þróunar. 
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Staðan í dag: 

Starfsmönnum er ekki gert að skrá þekkingu sína eða miðla henni sérstaklega.  

Enginn þekkingarbrunnur er til staðar, ekki til upplýsingar um menntun og eða 

hæfni einstakra starfsmanna.  Sama og ekkert er leitað eftir viðhorfi eða 

tillögum frá millistjórnendum, né óskað eftir þátttöku þeirra í mótun stefnu eða 

uppbyggingu verkefna. 
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9. Tillögur 
 

Samkvæmt uppbyggingu stjórnkerfisins er eðlilegt að yfirmarkmið og 

framtíðarsýn séu mótuð af hinu pólitíska valdi, þ.e. sveitarstjórn og byggðaráði, 

síðan væri það samvinnuverkefni þeirra og embættismanna að innleiða, 

framkvæma og endurmeta stefnuna sem lögð er fram.  Aðrar stefnur sem 

mótaðar eru verða að stefna í sömu átt eða styrkja sömu sýn til að árangur 

náist.  Þær stefnur geta í grunninn verið unnar á mismunandi stöðum í kerfinu 

þó þær komi allaf til umfjöllunar og samþykktar hjá yfirstjórn, sveitarstjórn og 

byggðaráði áður en þær koma til framkvæmda. 

 

Þjálfun stjórnenda er einn af þeim þáttum sem mest þyrfti að hlúa að samhliða 

því sem ákveðið verður að vinna að því að koma í gagnið öflugri 

starfsmannastefnu.  Starfsmannastefnan kemur ekki til með að nýtast til neins 

sem heitið getur ef stjórnendur fá ekki markvissa þjálfun í beitingu þeirra 

aðferða sem nauðsynlegar eru til að ná fram árangi. 

 

Það þarf að gera sýnilegt á markvissan hátt að Sveitarfélagið Skagafjörður er 

þjónustustofnun.  Stjórnendur og starfsmenn þurfa að vera meðvitaðir um að 

Sveitarfélagið Skagafjörður er til fyrir íbúana, öll stefnumótun, starfsemi, 

viðhorf og umtal ætti að taka mið af því öllum stundum allsstaðar.  Það er ekki 

sjálfgefið að starfsmenn og stjórnendur geri sér grein fyrir þessu um leið og 

þeir eru komnir á launaskrá sveitarfélagsins, þetta þarf stöðugt að kenna, 

viðhalda, endurnýja og byggja upp. 

Hér á eftir fer samantekt á megin framkvæmdaþáttum sem mælt er með að 

settir verði af stað sem fyrst: 

 

• Sýna í verki þann vilja að efla þátttöku stjórnenda deilda og rekstrareininga í 

almennri stefnumótun sveitarfélagsins,  t.d. með því að velja þá sem 

umsagnaraðila og fá ábendingar frá þeim um starfsmannastefnuna áður en hún 

verður lögð fyrir sveitarstjórn. 

• Setja fram starfsmannastefnu og fyrstu tillögu að framkvæmdaáætlun, sjá má 

starfsmannastefnuna í heild sinni í viðauka 5. 
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• Hefja þjálfun fyrir stjórnendur og millistjórnendur í mannauðsstjórnun. 

• Að gerðar verði starfáætlanir í starfsmannamálum af 

forstöðumönnum/deildarstjórum um það hvernig þeir ætli að framfylgja 

starfsmannastefnunni 2005-2006 í sinni deild. 

• Að hafist verði handa við ráðningu í nýtt starf, ,,Þróunarstjóri þekkingar- og 

mannauðs” sem hefur starfsmannamál, í víðasta skilningi orðsins, á sinni 

könnu. 

• Að jafnréttisstefnan verði endurskoðuð og að þar verði aukin áhersla á að jafna 

stöðu starfsmanna m.t.t. starfsstöðva og félagslegarar aðstöðu, pólitískra 

skoðanna og  frændsemi.  Gera þarf úttekt á þessum þáttum og endurvinna 

jafnréttisáætlun m.t.t. þeirra.  

• Móta stefnu í þekkingar- og upplýsingamálum sem hefur það m.a. að markmiði 

að nýta, skapa, varðveita og miðla þekkingu meðal starfsmanna og í framhaldi 

af því til íbúa sveitarfélagsins. 

 

Tilgreind markmið mega ekki vera of stór í einu, en það skiptir máli að þau séu 

viðráðanleg, raunhæf, mælanleg, tímasett og í fullu samræmi við 

framtíðaráform sveitarfélagsins Skagafjarðar  –  máltækið góðir hlutir gerast 

hægt á vel við í þessu tilviki. 
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10. Umræður 
 

Þótt sveitarfélög lúti ekki  í öllu sömu lögmálum og almenn hagnaðardrifin 

fyrirtæki þá eru stjórnunaraðferðir sem notaðar eru í fyrirtækjum sem ekki eru 

hagnaðardrifin á margan hátt sambærileg við stjórnunaraðferðir í 

hagnaðardrifnum fyrirtækjum.  Sveitarfélagi er ætlað ákveðið hlutverk og það 

hefur ákveðnar auðlindir til að ná því hlutverki, markmiðið hlýtur því að vera 

að nýta þær auðlindir sem best og ná hámarksarðsemi á þann hátt.  Ein af 

auðlindunum er starfsfólkið.   

 

Það að búa til starfsmannastefnu getur einungis verið grunnur sem byggja þarf 

á, halda við og þróa um ókomna framtíð.  Við lifum á tímum breytinga og 

fyrirtæki í dag þurfa að vera undir það búin að breytast dag frá degi.  

Starfsmannastefna er ekki staðlað plagg sem einusinni verður til og allt fellur í 

fínan farveg í framhaldinu, starfsmannastefna er viljayfirlýsing – síðan eru það 

verkin sem tala.  Það skiptir miklu máli að vera sannur í þeim yfirlýsingum 

sem gefnar eru, markmiðin þurfa að vera raunhæf og starfsfólk þarf að trúa því 

að þetta sé eitthvað sem er komið til að vera. 

 

Víða er skortur á umhyggju fyrir velferð starfsmanna.  Verulega ríkjandi 

,,gamlar” stjórnunaraðferðir og viðhorf til starfsmanna og starfsmannamála, þar 

sem stjórnendum finnst mörgum að hver sé sinnar gæfu smiður og það sé meira 

á ábyrgð starfsmannsins en stjórnandans að skapa viðunandi, uppbyggilegt og 

skapandi vinnuumhverfi.  Litið er á starfsfólk sem kostnaðarlið frekar en 

fjárfestingu.  Ójafnvægi er á milli starfsmanna og á milli starfsstöðva í 

heimildum til eflingar s.s. heimildum til að sækja námskeið, fá leiðbeiningar á 

vinnustað, vinnufatnað, atlæti, félagslíf o.m.fl.   

 

Fjarlægð yfirstjórnar frá starfsmönnum er talsverð og það kemur fram  mjög 

ólík sýn á hvernig ástandið er í dag.  Yfirmenn staðhæfa að fram að fram hafi 

farið fræðsla sem undirmenn kannast ekki við að hafa fengið.  Ótrúlega langt er 

oft á milli þess sem yfirmenn segja að sé í gangi og búið að upplýsa um og þess 
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sem starfsmenn og eða stjórnendur rekstareininga verða varir við.  Sviðsstjórar 

halda almennt að ástandið sé mun betra en það í raun er.   

 

Það ber engu að síður að varast alhæfingar í þessu því það eru stjórnendur 

innanum sem eru með mjög framsæknar hugmyndir og hefur tekist einstaklega 

vel til við uppbyggingu jákvæðrar og hvetjandi menningar á sínum 

vinnustöðum.  Margt gott er í gangi í starfsmannamálum og gott tillit er tekið 

til aðstæðna starfsmanna þegar eitthvað bjátar á.  Hjá sveitarfélaginu starfar 

öflugur sveitarstjóri með framsæknar nútímalegar hugmyndir og aðferðir í 

stjórnun, það væri styrkur fyrir sveitarfélagið í heild að þær aðferðir næðu 

aukinni útbreiðslu. 

 

Starfsmannasamtöl eru alger nauðsyn til að ná fram athugasemdum, óskum, 

væntingum og framtíðarsýn hvers starfsmanns.  Einnig ættu skipulagðar vel 

unnar úttektir á aðstöðu og aðbúnaði að eiga sér stað.  Starfsmönnum finnst 

félagsleg tengsl bæði þau sem myndast á milli starfsmanna og á milli 

starfsstöðva annars vegar og á milli starfsmanna og fjölskylda þeirra hins vegar 

skipta verulega miklu máli.  Þeim finnst efling þeirra tengsla  koma þeim 

skilaboðum á framfæri til starfsmanna að meiri umhyggja sé fyrir þeirra velferð 

og alúð lögð í að sinna þeim sem manneskjum. 
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11. Niðurstöður 
 

Hjá Sveitarfélaginu Skagafirði starfar hæft stafsfólk sem býr yfir mikilli 

þekkingu og er starfsfólkið ein af mikilvægustu auðlindum sveitarfélagsins.  

 

Tilgangur starfsmannastefnu á að vera að stuðla að betra starfsumhverfi, með 

henni eru sett fram  viðmið um það hvernig standa á að eflingu mannauðsins til 

að þau markmið sem sett hafa verið náist.  Markmiðin beinast í átt að 

framtíðarsýn sveitarfélagsins í heild.  Rauði þráðurinn í starfsmannastefnunni 

er að skapa ákjósanlegar aðstæður þannig að stjórnendur geti gert allt sem í 

þeirra valdi stendur til að stuðla að sem bestri og víðtækastri starfsánægju 

starfsmanna á hverjum vinnustað. 

 

Ráðlegt er að innihald starfsmannastefnu byggist á þeim þáttum sem rannsakað 

er að skipta meginmáli þegar gæði starfsævinnar eru metin.  Vegna þess að 

þegar þeim þáttum er sinnt þá er fyrirtækið að ná því að nýta sem best þau gæði 

og þann auð sem er til staðar og er þar með líklegra til að ná betri 

heildarárangri í öllu því sem stefnt er að.   Stjórnendum þarf að vera ljóst 

hvernig staðan er, hvort framkvæmdin byggist að stórum hluta á að skrá niður 

og gera aðgengilegar reglur og viðmið, eða er óskin sú að ná fram breytingum 

á einhverju sviði t.d. einhversstaðar þar sem stjórnendur telja að verið sé að 

vinna gegn yfirmarkmiðum fyrirtækisins.  Reglur og viðmið sett fram í 

starfsmannastefnu geta verið til þess að móta og styrkja ákveðna hegðun sem 

stjórnendur telja að séu til hagsbóta fyrir alla aðila þegar upp er staðið.   

 

Mótun starfsmannastefnu byggist stefnu byggist á greiningu ytri og innri þátta, 

það þarf að vera ljóst hvernig staðan er í dag, hvað er verið að gera núna og 

hvað hefur áhrif á þær gjörðir.  Stjórnendur þurfa að gera sér grein fyrir hver 

starfsemi fyrirtækisins er, hverjir viðskiptavinirnir eru og  hverjar þarfir þeirra 

eru í raun og veru.  Þeir þurfa að gera sér grein fyrir því hvert stefnir ef áfram 

er haldið á þeirri braut sem liggur fyrir í dag og þeir þurfa jafnframt að gera 

það uppvið sig hvort þeir eru sáttir við það sem þeir sjá í stöðunni eða vilja þeir 

sjá fyrirtækið á einhverjum öðrum stað eftir nokkur ár.  Ef svo er þá þarf að 
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setja það fram sem framtíðarsýn.  Þegar framtíðarsýn er mörkuð þá er hægt að 

setja markmið sem styðja hana og í framhaldi af því búa til áætlanir sem leiða 

fyrirtækið að markmiðunum sínum og þaðan jafnt og þétt í átt að framtíðarsýn 

þess. 

 

Áskorunin sem stjórnendur sveitarfélagsins standa frammi fyrir er sú að gera 

sér skýra grein fyrir markmiðum sínum, hvert vilja þeir stefna, hver er 

tilgangurinn og hvernig náum við sameiginlega sem heild að styrkja þann 

tilgang.  Stöðugt er uppi krafa um bætta frammistöðu, aukin gæði þjónustu, 

hagræðingu og sparnað.  Einnig er um aukningu að ræða á flutningi verkefna 

frá ríki til sveitarfélaga.  Þetta eykur þörfina á því fyrir sveitarfélögin að leita 

leiða til að ná meira út úr þeim auðlindum sem til staðar eru.  Ein af þessum 

auðlindum er starfsfólkið. 

 

Við búum nú í þjóðfélagi þar sem breytingar eru hluti af daglegu lífi, fyrirtæki 

eru að gera sér grein fyrir því að breytingar og framþróun er ekki spurning um 

val heldur nauðsyn til að halda velli. 
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Viðauki 1

Starfsstöðvar og starfsmenn sveitarfélagsins 
 

Í ráðhúsi sveitarfélagsins starfa embættismenn – Sveitarstjóri, sviðstjórar og 

þeirra nánustu samstarfsmenn. 

 

Umhverfis- og tæknisvið:  
• Sviðsstjóri og 4 starfsmenn starfandi í Ráðhúsi. 

• Hafnirnar: 2 starfsmenn,  eitt og hálft starf á Sauðárkróki og hálft starf í 

Hofsósi 

• Áhaldahúsin: 6 starfsmenn á Sauðárkróki og eitt á Hofsósi, einnig eru 

starfandi  þjónustufulltrúar í Fljótum, á Hofsósi,í Lýtingsstaðahreppi í 

Varmahlíð og á Sauðárkróki aðallega vegna snjómoksturs. 

• Slökkvistöðin, 4 starfsmenn á Sauðárkróki, 1 á Hofsósi og 1 í 

Varmahlíð 

Markaðs- og þróunarsvið;  
• Sviðsstjóri og 4 starfsmenn starfa í Ráðhúsi. 

• Safnahús, 6 starfsmenn. 

• Byggðasafn, 1 starfsmaður. 

Fjármálasvið,  
• Sviðsstjóri og 4 starfsmenn starfa í Ráðhúsi. 

Eignasjóður Skagafjarðar,  
• Sviðsstjóri og 2 starfsmenn starfa í Ráðhúsi. 

Fjölskyldu- og þjónustusvið  
• Sviðsstjóri og 9 starfsmenn starfa í Ráðhúsi 

• Dagvistun Aldraðra, 4 starfsmenn 

• Sambýli Fellstúni 19;  9 Starfsmenn 



• Skammtímavistun Grundarstíg; 3 starfsmenn 

• Sambýli Jöklatúni 22;  4 starfsmenn 

• Iðja – hæfingarstöð og dagvist fyrir fatlaða; 4 starfsmenn 

• Frekari liðveisla, aðallega Freyjugata 18; 3 starfsmenn 

• Heimaþjónustan;  15 starfsmenn (5 stöðugildi) 

• Félagsleg liðveisla; hlutastörf, enginn fastráðinn 2- 3 á hverjum tíma 

• Bílstjóri í flutningum fatlaðra; 1 stöðugildi. 

• Glaðheimar, leikskóli Sauðárkróki, 22 starfsmenn 

• Furukot og Krílakot, leikskólar Sauðárkróki 25 starfsmenn. 

• Birkilundur, leikskóli Varmahlíð, 11 starfsmenn 

• Brúsabær, leikskóli að Hólum, Leikskólinn að Sólgörðum í Fljótum og 

leikskólinn Barnaborg Hofsósi heitir allt til samans Tröllaborg, 14 

starfsmenn. 

• Árvist  dagvistun fyrir yngri grunnskólanemendur og elstu 

leikskólanemendur, 7 starfsmenn   

• Árskóli, grunnskólinn Sauðárkróki, 87 starfsmenn 

• Grunnskólinn að Hólum, 9 starfsmenn. 

• Grunnskólinn Hofsósi og að Sólgörðum í Fljótum, 18 starfsmenn 

• Varmahlíðarskóli, grunnskóli, 24 starfsmenn. 

• Tónlistarskóli, 6 starfsstöðvar vítt og breitt um sveitarfélagið 14 

starfsmenn 

• Íþróttahús Sauðárkróki 7 starfsmenn 

• Íþróttamiðstöð Varmahlíðarskóla  og sundlaug 7 starfsmenn 

• Íþróttavellir Sauðárkróki, 3 starfsmenn í 4 mánuði á ári. 

• Sundlaug Sauðárkróks, 8 starfsmenn 

• Sundlaug Sólgörðum, 1 starfsmaður í 3 mánuði á ári. 

• Félagsmiðstöðin Friður Sauðárkróki 3 starfsmenn 

• Vinnuskóli Skagafjarðar, um 11 starfsmenn á sumrin fyrir utan 

unglingana sem eru á bilinu 80 – 100 hvert ár. 
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100% 185 138 20 9 21 115 70

50-100% 114 81 15 4 18 103 11

>50% 57 46 4 1 9 43 14

Samtals 356 265 39 14 48 261 95

Starfshlutfall í apríl 2003 



Viðauki 2
Samkomulag um samstarf 

Sjálfstæðisflokkurinn(D) og Vinstrihreyfingin-grænt framboð (VG) gera með sér svofellt 
samkomulag ummeirihlutasamstarf í Sveitarstjórn Sveitarfélagsins Skagafjarðar á 

kjörtímabilinu 2002 – 2006. 

 Inngangur.  

� Fulltrúar framboðanna D og VG hafa náð samkomulagi um stjórnun í Sveitarfélaginu 
Skagafirði á kjörtímabilinu og komist að sameiginlegri niðurstöðu um úrvinnslu 
málefna.  Þau áhersluatriði sem fram koma í þessum samningi eru grundvöllur að 
samstarfi framboðanna og vísbending um þann einlæga vilja að láta traust og 
fagmennsku verða leiðarljós við stjórnun sveitarfélagsins.  Samkomulag um meðferð 
málefna er í aðalatriðum byggt á stefnuskrá framboðanna við nýafstaðnar 
sveitarstjórnarkosningar. Taka þarf á alvarlegum fjárhagsvanda sveitarfélagsins og því 
mun sparnaður og hagræðing verða lögð til grundvallar í rekstri með það að markmiði 
að lækka skuldir og skapa svigrúm til framkvæmda og bættrar þjónustu í framtíðinni. 
Gerð verður úttekt á fjárhagsstöðu sveitarfélagsins og munu framkvæmdaáætlanir taka 
mið af henni.  Einnig verður gerð úttekt á sameiningarferlinu sl. fjögur ár, hvernig til 
hefur tekist, hvaða lærdóm má af því draga og hvaða úrbætur megi gera.    

� Stuðlað verður að bjartsýni og framfaravilja hjá íbúum sveitarfélagsins. Lögð verður 
áhersla á að auka tengsl sveitarstjórnar og íbúanna og bæta aðgengi þeirra að 
upplýsingum er varða sveitarfélagið og rekstur þess.   

Stjórnsýslu- og fjármálasvið.  

� Stjórnskipulag og samþykktir sveitarfélagsins verða endurskoðaðar í þeim tilgangi að 
ná fram aukinni skilvirkni og hagkvæmni.  Gerð verður ítarleg og skýr 
starfsmannastefna og símenntunarstefna.  Innra eftirlit með fjárreiðum sveitarfélagsins 
verður eflt og unnið að endurskoðun tekjuskiptingar ríkis og sveitarfélaga.  
Framkvæmdaáætlun verður ekki lögð fram fyrr en að afloknu milliuppgjöri á stöðu 
sveitarfélagsins.    

Fjölskyldu- og þjónustusvið.  

� Rekstur og starfsemi skóla og skólaskrifstofu verður skoðuð í heild sinni og 
endurmetin með það að markmiði að bæta og hagræða í skólastarfi í héraðinu.  
Mörkuð verður skýr menntunar- og skólamálastefna.  Gerð verður fram-
kvæmdaáætlun um viðhald og uppbyggingu skólamannvirkja.   Stefnt verður að því að 
auka framboð á leikskólarými og öðrum dagvistarúrræðum.  Stuðlað verður að 
auknum tengslum atvinnulífs og skóla og lögð verður aukin áhersla á fræðslu um 
menningu og náttúru Skagafjarðar í skólastarfi.  Stefnt verður að því að styrkja nám á 
framhaldsskólastigi og að í Skagafirði verði miðstöð framhaldsmenntunar í völdum 
verkgreinum á landsvísu.  Unnið verður að því að efla Skagafjörð sem vettvang 
rannsókna, þróunarstarfs og menntunar á háskólastigi.  Stutt verður við söfn, minja- og 
menningarsetur í sveitarfélaginu og þeim sköpuð vaxtarskilyrði.  Rekstrargrundvöllur 



félagsheimila verði styrktur og þau efld sem miðstöðvar menningar og félagslífs.  
Unnið verður að því að ná samningum við ríkisvaldið um menningartengda starfsemi í 
Skagafirði.  

� Tryggð verði góð félagsþjónusta og að hún nái til þeirra íbúa sveitarfélagsins sem á 
henni þurfa að halda.  Stutt verður við íþrótta- og tómstundastarf barna og unglinga í 
gegnum samstarf skóla,  íþróttafélaga og önnur félagasamtök.  Fjárframlög 
sveitarfélagsins til íþróttahreyfingarinnar verða betur skilgreind til að tryggja að þau 
nýtist sem best til þeirra verkefna sem þeim er ætlað.  Þegar verði hafist handa við 
undirbúning Landsmóts UMFÍ 2004 í samstarfi við UMSS með það að markmiði að 
standa vel að mótshaldi og tryggja sem breiðasta þátttöku Skagfirðinga.  Áfram verður 
unnið að uppbyggingu forvarna í samvinnu við hlutaðeigandi aðila.  Unnið verður að 
bættri öldrunarþjónustu í héraðinu og sveitarstjórn mun beita sér fyrir því að öflug 
heilbrigðisþjónusta verði áfram rekin í Skagafirði.  

Umhverfis- og tæknisvið.  

� Horfið verður frá áformum um virkjun við Villinganes og aðkoma sveitarfélagsins að 
Héraðsvötnum ehf verður endurskoðuð.  Gerð verði úttekt á hagkvæmni smærri 
virkjana.    Efla þarf Skagafjarðarveitur og vinna að aukinni fjölbreytni í nýtingu 
jarðvarma í héraðinu. Sérstök áhersla verður lögð á að leita að heitu vatni fyrir Hofsós 
og nærsveitir. Stefnt er að því að Skagfirðingar verði þátttakendur í því þróunarstarfi 
sem nú fer fram á landinu í virkjun jarðvarma og vistvænna orkugjafa.  Gætt verði 
hagsmuna sveitarfélagsins og landeigenda í óbyggðamálum.  Staðsetning sorpförgunar 
verður endurskoðuð og kannaðar verða nýjungar varðandi sorpvinnslu.  Mótuð verður 
umhverfisstefna þar sem áhersla verður lögð á að tengja betur saman umhverfi, 
atvinnulíf og skóla. Rannsóknir og fræðsla um náttúru Skagafjarðar gegna þar einnig 
lykilhlutverki.  Unnið verður áfram að Staðardagskrá 21, verkefninu “Fegurri sveitir” 
og að koma fráveitumálum í viðunandi horf.   

� Áfram verður unnið að vistvænni nýtingu afrétta og haldið verður uppi virku 
búfjáreftirliti og forðagæslu.   

� Hagkvæmni og notagildi almenningssamgangna í sveitarfélaginu verður athugað.  
Lögð verður áhersla á uppbyggingu vega innan héraðs og betri vegtengingar við 
hálendið.  Standa þarf vörð um flugsamgöngur.  Áfram verður unnið að góðu viðhaldi 
og uppbyggingu hafna.   

� Kannaðir verða möguleikar á að nýta Atvinnuþróunarfélagið Hring áfram til 
atvinnuþróunar í Skagafirði.  Sveitarfélagið vinni að uppbyggingu stoðumhverfis fyrir 
eflingu atvinnulífs og að því að skapa ákjósanleg skilyrði fyrir nýsköpun í atvinnulífi.  
Stuðlað verður að frekari rannsóknum og kortlagningu á menningar- og 
náttúruauðlindum héraðsins og auðlindir Skagafjarðar verði nýttar á sjálfbæran hátt til 
hagsbóta fyrir Skagfirðinga.  Áhersla verður lögð á fjölbreytni í atvinnulífi og að hlúa 
að þeiri starfssemi sem fyrir er.  Sérhæfð þjónusta á landsvísu verði byggð upp við 
Heilbrigðisstofnunina.  Efla þarf Skagafjörð sem ferðamannasvæði með sérstaka 
áherslu á orlofshúsabyggðir og menningartengda ferðaþjónustu.  Leitað verði 
iðnaðarkosta sem falla að því umhverfi og byggðamynstri sem fyrir er.  Tryggja þarf 
tengsl atvinnulífs og menntastofnana t.d. í sambandi við eflingu fiskeldis og 
hrossaræktar.  Unnið verður að framfaramálum í samstarfi við ríkisvaldið og lögð 



áhersla á að verja og styrkja opinberar stofnanir í sveitarfélaginu og afla aukinna 
verkefna.     

Markmiðið með þessu samkomulagi og samstarfi D og VG við stjórnun Sveitarfélagsins 
Skagafjarðar er að leggja okkar að mörkum til að efla og styrkja mannlíf í Skagafirði.  Með 
samstilltu átaki sveitarstjórnar og íbúanna er hægt að láta Skagafjörð njóta þeirra verðleika 
sem honum ber, auka velferð og fjölbreytni mannlegra athafna.     

Samkomulag þetta nær einnig yfir setu fulltrúa framboða D og VG í stjórnum, ráðum og 
nefndum.   

 Forseti sveitarstjórnar verður Gísli Gunnarsson af D-lista  

 Formaður byggðarráðs verður Gísli Gunnarsson af D-lista  

 Sveitarstjóri verður Ársæll Guðmundsson af VG-lista  

Önnur niðurskipan fulltrúa framboðanna mun koma fram við afgreiðslu í sveitarstjórn.   

Fulltrúar D og VG hafa einnig gert með sér samkomulag um verklagsreglur í 
meirihlutasamstarfinu sem undirritaðir munu halda í heiðri.    

Sauðárkrókur 9. júní 2002 

Fyrir hönd Sjálfstæðisflokks   Fyrir hönd Vinstrihreyfingarinnar-græns framboðs 

_______________________________ _______________________________ 
Gísli Gunnarsson     Ársæll Guðmundsson 

_______________________________ _______________________________ 
Ásdís Guðmundsdóttir    Bjarni Jónsson 

_______________________________ _______________________________ 
Bjarni Maronsson    Gísli Árnason 

_______________________________ _______________________________ 
Bjarni Egilsson     Sigurbjörg Guðmundsdóttir   



Viðauki 3
Tengiliður og starfsmenn sem rætt var við og voru í vinnuhóp 

Tengiliður 

Jakob Frímann Þorsteinsson, forstöðumaður 

Vinnustaður: Upplýsingamiðstöð Norðurlands vestra í Varmahlíð 

Rýnihópur 

Helga Haraldsdóttir 53 ára, sjúkraliði, trúnaðarmaður á vinnustað, starfsaldur 

11 ár. Vinnustaður: Sambýli fyrir fatlaða Sauðárkróki. 

Linda Björnsdóttir, 41 árs, leikskólakennari, starfsaldur 23 ár. 

Vinnustaður: Birkilundur Varmahlíð. 

Sigurbjörn Björnsson, 41 árs, slökkviliðs- og  sjúkraflutningamaður, starfsaldur 

hlutastarf 20 ár, fullt starf sl. 5 ár.  Vinnustaður: Brunavarnir Skagafjarðar. 

Svava Svavarsdóttir, 54 ára, stuðningsfulltrúi sl. 7 ár, starfsaldur 20 ár með 

hléum.  Vinnustaður: Árskóli Sauðárkróki. 

Svavar Atli Birgisson, íþróttakennari, 24 ára, starfsaldur 7 mánuðir. 

Vinnustaður: Árskóli Sauðárkróki. 

Þórunn Elfa Guðnadóttir, deildarstjóri heimaþjónustu, 40 ára, starfsaldur 10 ár. 

Vinnustaður: Ráðhús Sauðárkróki. 

Viðtöl við eftirtalda starfsmenn 

Anna Árnína Stefánsdóttir leikskólastjóri Hólum. 

Ársæll Guðmundsson, sveitarstjóri. 

Áskell Heiðar Ásgeirsson, sviðsstjóri markaðs- og þróunarsviðs. 

Elsa Jónsdóttir, sviðsstjóri eignasjóðs. 

Gunnar Sandholt, sviðsstjóri fjölskyldu- og þjónustusviðs. 

Jón Örn Berndsen, sviðsstjóri umhverfis- og tæknisviðs. 

Margeir Friðriksson, sviðsstjóri fjármálasviðs. 

María Björk Ingvadóttir æskulýðs- og tómstundafulltrúi. 

Páll Dagbjartsson skólastjóri Varmahlíð. 

Rúnar Vífilsson fræðslu- og íþróttafulltrúi. 

Sigrún Alda Sighvatz, launafulltrúi  



Viðauki 4
Vinnublað notað í samtölum og vinnu rýnihóps. 
 
Umræðupunktar - spurningar 
 
Fyrisögn Innihald Upplýsingar 

Aðbúnaður 
• Aðbúnaður á vinnustað  m.t.t. skjávinnu hjá 

þeim sem vinna við tölvu, m.t.t. öryggis hjá 
þeim sem það á við o.s.frv. 

• Hiti, kuldi, raki, hávaði, stöðugleiki. 
• Fataskápar, hirslur, læstar hirslur.   
• Aðgengi og þrif. 
• Tækjakostur, viðhald og endurnýjun 
• Aðgengi og aðbúnaður starfsmanna sem búa 

við skerta starfsorku eða fötlun. 
 

Fjölskyldumál 
 

• Fjölskyldustefna 
• Tengsl við maka og börn t.d. hvað varðar 

skemmtanir og uppákomur.   
• Leyfi vegna veikinda/umönnunar/jarðarfara. 
• Taka fæðingarorlofs, lenging 

fæðingarorlofs, fæðingarorlof karla. 
 

Gæðastjórnun 
 

• Handbækur 
• Verklagsreglur vinnulýsingar 
• Skilgreind gæði þjónustu 
• Þjónustuviðhorf 
• Markmið tilvistar 

 

Heilsumál 
 

• Heilsufarseftirlit – bólusetningar úttektir á 
vinnuaðstöðu og vinnustellingum. 

• Hvatning til líkamsræktar 
• Hollustuhættir – mötuneyti –ávextir-

grænmeti 
• Reykingar/vímuefni – aðstoð við að losna 

undan áþján. 
• Heilsuleiðbeiningar, námskeið og 

fyrirlestrar. 
• Heilsustyrkir s.s. íþróttastyrkir, námskeiðs 

styrkir. 
 

Kjaramál 
 

• Launamál/kjaramál 
• launaviðtöl, starfsmat, árangursmat. 
• Hvernig eru laun ákvörðuð, opin eða lokuð 

stefna? 
• Fastlaunasamningar? 

 



Klæðnaður og 
framkoma 
 

• Einkennisfatnaður 
• Hlífðarfatnaður 
• Kröfur um klæðaburð,  
• Snyrtimennska 
• Hegðunarreglur 
• Hegðun utan vinnustaðar 

 

Menntamál 
 

• Námskeið 
• Endurmenntun 
• Símenntun,  
• Nýmenntun innan fyrirtækis og utan. 
• Námskeið.skv. kjarasamningum.   
• Frumkvæði fyrirtækisins eða starfsmanna   
• Styrkir 
• Launatengd námskeið 
• Launuð leyfi. 

 

Siðfræði 
• Eineltismál 
• Jafnrétti m.t.t. kyns, aldurs, þjóðernis, 

trúarbragða, félagslegrar stöðu. 
• Jafnræði 
• Eru samskonar mál afgreidd á sama hátt 

sama hver á í hlut? 
• Önnur vinna / hagsmunaárekstrar 

 

Starfslok 
 

• Starfslokasamningar 
• Hámarksaldur 67 eða 70 ár? 
• Hver eru lögin – er tilhliðrun möguleg, 

Tilhliðrun æskileg eða óæskileg. 
• Brottrekstur, áminningar, hvert er ferlið við 

brottrekstur (hefur það átt sér stað) 
 

Starfsmanna-
samtöl 
 

• Eru þau til staðar? 
• Reglubundin? 

 

Tækni 
• Tæknivæðing 
• Tölvuvæðing, rafvæðing 
•

Þekkingar-
stjórnun 
 

• Skjalastjórnun 
• Skráning þekkingar  
• Utanumhald  
• Frumkvæði og tillögur frá starfsmönnum og 

stjórnendum 
• Nýsköpun. 

 



Upphaf starfs 
 

• Ný störf, hvernig og hvar eru þau auglýst 
• Hver sér um ráðningar 
• Hvernig er starfsmannaþörf áætluð 
• Móttaka og kynning nýliða 
• Fræðsla og þjálfun nýliða, hver 

framkvæmir? samkvæmt hverju er 
framkvæmt? 

 

Upplýsingagjöf 
• Upplýsingagjöf til starfsmanna 
• Fréttabréf. 
• Tölvupóstur 
• Dreifirit 
• Fylgirit í launaumslagi 
• Starfsmannafundir 
• Deildarfundir 
• Verkefnafundir 
• Heildarfundir 

 

Vinnutími og 
mætingar 

• Vaktavinna 
• Mætingar –  
• Sveigjanleiki? 
• Tímabanki? 
• Skreppur 
• Læknisheimsóknir innanbæjar 
• Læknisheimsóknir utanbæjar 
• Yfirvinna hvernig er henni háttað?  

leyfisskyld eða ákveðin skv. frumkvæði 
starfsmanns. 

• Er vinna skipulögð þannig að mögulegt er 
að ljúka henni innan dagvinnutíma. 

• Ráðningarsamningar, reynslutími, 
fastráðningar 

• Fjarvistir 
 

Vöxtur í starfi  
 

• Stöðuhækkanir, hverjir eru möguleikarnir, 
hvernig eru þeir kynntir 

• Er leitað markvisst eftir hæfileikum 
starfsfólks innan fyrirtækis 

• Umbun 
• Bónus 
• Frammistöðumat 

 

Annað s.s. 
meginviðhorf 
o.fl. 
 



Viðauki 5

Starfsmannstefna Sveitarfélagsins Skagafjarðar 
 

Ákvæði kjarasamninga sem ganga lengra gagnvart rétti starfsmanna 
halda á allan hátt gildi sínu og ganga framar starfsmannastefnu. 

Ábyrgð og eftirlit með framkvæmd er í höndum sveitarstjóra 
 

Sveitarfélagið vill byggja upp grundvöll til þess að vera öflug í að takast á við 

breytingar.  Breytingar og framþróun eru stór þáttur í því að auka gæði 

þjónustu og í framhaldi af því lífsgæði íbúa sveitarfélagsis.  Til að svo megi 

verða verðum við að byrja á okkur sjálfum, okkar starfi, samskiptum og 

upplýsingamiðlun.  Það er vilji sveitarfélagsins að leggja mikinn metnað í að 

efla starfsgæði og starfsþróun á öllum vinnustöðum sveitarfélagsins.  

 

Sveitarfélagið vill efla starfsfólk sitt til að það sé sem best í stakk búið til að 

halda áfram að byggja upp og bæta sveitarfélagið og þar með samfélag okkar 

allra, vinnustaðir sveitarfélagsins eru mjög margbreytilegir og starfsmenn búa 

við margskonar samningsbundin starfskjör. Með ýmsum þáttum 

starfsmannastefnunnar er ætlunin að jafna aðstöðu og aðbúnað starfsmanna, 

koma í veg fyrir misræmi, efla réttlæti og skapa grundvöll fyrir því að allir 

starfsmenn sveitarfélagsins geti litið á sig sem heild og að þeir geti verið stoltir 

af því að kalla sig starfsmenn Sveitarfélagsins Skagafjarðar. 

 

Sveitarfélagið Skagafjörður er þjónustustofnun sem hefur velferð íbúanna og 

velferð starfsmanna sinna að leiðarljósi. Skagafjörður vill leitast við að tryggja 

að þarfir þeirra sem þjónustu sveitarfélagsins njóta hafi forgang og að 

þjónustan sé góð að mati þeirra. 

Sveitarfélagið Skagafjörður ætlar að efla notkun tækni og nýta hana til að vinna 

með okkur í því að bæta hagsæld bæjarbúa. 

 

Það skiptir máli að starfsmönnum líði vel á vinnustað sínum, að þeir finni að 

virðing sé borin fyrir framlagi þeirra. 

 



Til þess að efla þjónustuna og ná markmiðum okkar þá höfum við þetta 

leiðarljós; 

 

við  Erum opin fyrir nýjungum 

við höfum Fagleika í fyrirrúmi 

við leitum Leiða til framfara 

við berum Umhyggju fyrir samborgurum okkar 

við höfum Metnað í að bæta okkur 

við viljum Stöðugar umbætur 

við berum Traust til starfsmanna okkar 

 

Þjónusta og upplýsingamiðlun 
Samskipti, athafnir, hagsmunir. 

 

Stefna 

Sveitarfélagið Skagafjörður vill leggja áherslu á fagmennsku traust og 

heiðarleika í öllum samskiptum og upplýsingamiðlun innan sveitarfélagsins.  

Starfsfólk starfar fyrst og fremst í þágu bæjarbúa og ber að meta 

almannahagsmuni ofar sínum eigin.  

Framkoma og athafnir innan og utan vinnustaðar eiga að samrýmist starfinu 

sem þeir gegna. 

Sveitarfélagið Skagafjörður skal miðla með markvissum hætti upplýsingum til 

starfsmanna um öll þau mál sem varða þjónustu og framkvæmdir á vegum 

þess. 

Allir starfsmenn sveitarfélagsins bera ábyrgð á því að miðla  nauðsynlegum 

upplýsingum í tengslum við starf sitt til réttra aðila.  

 

Mikilvæg atriði til að tryggja stefnunni framgang 

• Að hægt sé á einfaldann hátt að ná til allra starfsmanna á vinnutíma. 

• Að starfsmenn séu almennt upplýstir um það sem er í gangi og á döfinni hjá 

sveitarfélaginu. 



• Að til sé þjónustustefna og skilgreind þjónustumarkmið. 

• Að fastsetja starfsmannafundi. 

• Að yfirstjórn sé sýnileg úti í deildum. 

• Að Sveitastjórn og nefndir séu í virku samstarfi við stjórnendur og sýnilegar 

úti í deildum. 

• Opinber almennur þjónustutími er frá 09.00 til 16.00 allar þjónustustöðvar 

með opið í hádeginu. 

 

Verkáætlun starfsárið 2005 – 2006 

1. Að allir starfsmenn hafi netfang og aðgang að tölvu. 

2. Útgáfa fréttabréfs a.m.k. eitt fyrir áramót og annað á fyrstu 3 mánuðum 2006 

3. Tölvupóstur/pistlar sveitastjóra fari til allra starfsmanna (allt nema 

persl.uppl.um starfsmenn í ráðhúsi) 

4. Gera úttekt meðal íbúa og starfsmanna á því hvar þörf er á bættri þjónustu. 

5. Fastir starfsmannafundir á öllum starfsstöðvum fjórum sinnum á ári, 

sviðsstjóri viðkomandi sviðs- og sveitarstjóri mæti á a.m.k. einn þeirra. 

 

Ráðningar og starfslok 
Ný störf, auglýsingar, starfslok,  

 

Stefna 

Ný störf skulu auglýst bæði innan starfsstöðva sveitarfélagsins og utan. 

Starfsmönnum sveitarfélagsins skal veittur forgangur að lausum störfum hjá 

sveitarfélaginu.   

 

Lögð verði mikil og góð áhersla á að taka vel á móti nýliðum með jákvæðu 

viðmóti og viðeigandi vinnuaðstöðu.  

 

Að öllu jöfnu skulu starfsmenn láta af störfum við 67 ára aldur en eiga þess 

kost að starfa til sjötugs. Gefinn er möguleiki á sveigjanleika sé þess óskað, t.d. 

með tilfærsla í starfi eða breytt starfssvið, styttri vinnutíma eða flýttum 

starfslokum með óskertum réttindum.   

 



Starfsmenn í stjórnunarstöðum skulu að jafnaði láta af stjórnunarstörfum við 65 

ára aldur, en eiga möguleika á tilfærslu til að geta sinnt áframhaldandi starfi til 

70 ára aldurs með óskertum réttindum.  

 

Mikilvæg atriði til að tryggja stefnunni framgang 

• Að auglýsa öll störf innanhúss hvort sem þau eru ný eða ekki. 

• Ef starf losnar þá getur komið til endurmats og hagræðingar þar sem það á 

við. 

• Tilfærslur og breytingar á starfi geta átt sér stað án auglýsinga. 

• Vanda ber kynningu nýliða og skal hún innihalda m.a. kynningu á starfinu, 

starfsemi vinnustaðarins, samstarfsmönnum, hlutverk starfsstöðvarinnar, þátt 

og staðsetningu hennar í stjórnkerfinu sem og að kynna fyrir þeim  stjórnkerfi 

og starfssemi sveitarfélagsins, ásamt þeim réttindum og skyldum sem starfinu 

fylgja 

• Bjóða upp á námskeið/ viðtöl til að takast á við breytingarnar s.s. það að vera 

að hverfa af vinnumarkaði 

 

Verkáætlun starfsárið 2005 – 2006 

1. Útbúa starfsmannahandbók með upplýsingum fyrir starfsmenn um 

starfsmannamál, stjórnkerfið o.fl. 

2. Móta verklagsreglur um móttöku og þjálfun nýrra starfsmanna. 

3. Móta verklagsreglur um áminningar og uppsagnir. 

 

Starfsþróun – menntun 
Starfsmannasamtöl, námskeið 

 

Stefna 

Sveitarfélagið Skagafjörður leggur metnað sinn í að þróa starfsumhverfið í þá 

átt að starfsmenn geti í samvinnu við sinn yfirmann mótað og þróað störf sín í 

með það að markmiði að efla þau, gera þau innihaldsrík og skilvirk.   

 



Sveitarfélagið vill að sjálfstæði og frumkvæði starfsmanna fái að njóta sín sem 

mest, unnið skal markvist að bættri verkkunnáttu og þróun verkefna bæði til að 

auka hæfni starfsmanns og til að auka hæfni vinnustaðarins til að takast á við 

síbreytileg viðfangsefni. 

 

Sveitarfélagið Skagafjöður vill skapa hvetjandi umhverfi til náms sem 

auðveldar starfsmönnum að viðhalda faglegri þekkingu sinni í samræmi við 

síbreytilegar kröfur 

 

Starfsmannasamtöl skulu framkvæmd árlega, sérstök starfsmannasamtöl eiga 

sér einnig stað við upphaf starfs og við starfslok.  

 

Mikilvæg atriði til að tryggja stefnunni framgang 

• Símenntun og þróun verkefna og starfa kemur til með að skila sér í bættri 

þjónustu til samstarfsmanna, milli starfsmanna og í framhaldi af því einnig til 

íbúa sveitarfélagsins. 

• Starfsmannasamtöl eru einn besti samskiptamátinn til að ná fram streymi 

upplýsingar milli starfsmanns og yfirmanns, þróun starfs, verkefna og 

starfsmannsins sjálfs ásamt umræðum um tillögur, óskir og væntingar 

starfsmannas, á að vera einn af aðaðþáttum þess. 

• Starfslokasamtöl, ef starfsmaður segir upp störfum skal stjórnandi leitast við 

að ræða við starfsmanninn með það að markmiði að greina ástæður 

uppsagnarinnar. 

• Til þess að sýna að sveitarfélaginu Skagafirði sé annt um velferð starfsmanna 

sinna þá verða að ver ákvæði í starfsáætlun sviða, deilda og stofnana um 

hvernig starfsmannastefnan verði framkvæmd á hverjum vinnustað. 

 

Verkáætlun starfsárið 2005 – 2006 

1. Til þess koma starfsmannasamtölum af stað þá fá allir stjórnendur og 

millistjórnendur sérstakaþjálfum i því að framkvæma slík samtöl. Þjálfun 

verður sept.-okt 2005. 



2. Starfsáætlun í starfsmannamálum verði mótuð af 

forstöðumönnum/deildarstjórum um það hvernig þeir ætli að framfylgja 

starfsmannastefnunni 2005-2006 í sinni deild. 

3. Mótuð verður  metnaðarfull  símenntunarstefna 

 

Heilsa og vinnuumhverfi 
Framkoma, fatnaður, vinnutími. 

 

Stefna 

Sveitarfélagið Skagafjörður vill efla heilsusamlegt starfsumhverfi og stuðla að 

andlegu og líkamlegu heilbrigði þannig að vellíðan starfsfólks sé sem mest. 

Kappkostað er að hægt sé að skipuleggja vinnu þannig að hún rúmist innan 

dagvinnutíma. 

 

Lögð er áhersla á að allt starfsfólk sveitarfélagsins sé snyrtilegt til fara og starfi 

sínu til sóma í umgengni, hreinlæti og fasi, í þeim störfum sem hlífðarfatnaður 

er nauðsynlegur skal starfsmönnum útvegað slíkt við hæfi á hverjum stað. 

 

Starfsfólk sveitarfélagsins skal eiga kost á sveigjanlegum vinnutíma, 

hlutastörfum eða annarri hagræðinu vinnutíma þar sem því verður við komið.  

Þannig skal starfsfólki auðveldað að samræma fjölskylduábyrgð og ábyrgð í 

starfi. 

 

Mikilvæg atriði til að tryggja stefnunni framgang 

• Til þess að efla heilsusamlegt starfsumhverfi, hafa starfsmenn rétt á úttekt á 

sinni starfsstöð og leiðbeiningar frá fagfólki um líkamsbeitingu við vinnu. 

Úrbætur verða gerðar í kjölfarið þar sem þörf er á. Gefa starfsfólki möguleika á 

að hagræða vinnutíma til heilsueflingar. 

• Í jafnréttisáætlun er fjallað um ýmsa þætti er lúta að vinnuumhverfi, mikilvægt 

er að áætluninni sé fylgt og hún endurskoðuð reglulega og gerð 

framkvæmdaáætlun á 4 ára fresti. 

 



Verkáætlun starfsárið 2005 – 2006 

1. Starfsfólki verður boðið að nýta mannvirki sveitarfélagsins til 

heilsueflingarþegar því er við komið. 

2. Styrkir til líkamsrækta í formi “Hálftími á móti hálftíma” t.d. að fá 

framlengdan hádegismat um hálftíma. 

3. Skipulögð úttekt á vinnustellingum og tilsögn um líkamsbeitingu hjá þeim 

starfsmönnum sem sinna umönnunarstörfum. 

4. Bjóða uppá heilsufarseftirlit (mælinga á t.d. blóðþrýstingi, blóðsykri og 

kólesteróli) og bólusetningar. 

5. Hafa sunddag, skíðadag eða göngudag einusinni eða oftar á ári. 

6. Stefnt er að því að allar vinnustöðvar verði teknar út af vinnu- og 

heilbrigðiseftirliti innan árs. 

 

Samvinna og stjórnun 
Samheldni, samvinna, samskipti, stjórnendur, upplýsingar 

 

Stefna 

Traust, fagmennska og heiðarleiki skal einkenna samskipti milli starfsmanna 

sveitarfélagsins, íbúa, kjörinna fulltrúa og nefndarmanna.  

 

Sveitarfélagið Skagafjörður vill að starfsmenn sveitarfélagsins líti á sig sem 

eina heild, efla samskipti og samvinnu á milli deilda þannig að við getum unnið 

betur saman að því að búa til öflugt sveitarfélag. 

 

Sveitarfélagið Skagafjörður vill vinna að því að efla félagsleg tengsl 

starfsmanna sín á milli til að auka samheldni þeirra. 

Sveitarfélagið Skagafjörður vill efla samstarf fagaðila sveitarfélagsins sem 

koma að þjónustu við sömu markhópa. til þess að skapa farveg fyrir enn betra 

samfélag í Skagafirði.  

 

Efla þátttöku stjórnenda deilda og rekstrareininga í almennri stefnumótun 

sveitarfélagsins  

 



Starfsmenn skulu ekki stunda starfsemi sem telja má að sé í samkeppni við 

starfsemi sveitarfélagsins eða þiggja greiðslur eða annan viðurgjörning frá 

viðskiptamönnum sem túlka má sem þóknun fyrir greiða. 

 

Mikilvæg atriði til að tryggja stefnunni framgang 

• Skapa farveg fyrir sameiginlega viðburði og, uppákomur. 

• Setja fram vinnureglur varðandi jólagjafir og annan hvetjandi glaðning sem 

sveitarfélagið / starfsstöðvar gefa sínum starfsmönnum til að samræmi sé í 

þessum þáttum milli starfsstöðva. 

• Kjörnir fulltrúar eða nefndarmenn hafa ekki afskipti af daglegum störfum 

starfsmanna eða verkstjórn, en eru í samvinnu við stjórnendur um 

stefnumótandi þætti. 

• Stjórnendur skulu geta allt sem í þeirra valdi stendur til að stuðla að sem bestri 

og víðtækastri starfsánægju starfsmanna á hverjum vinnustað og virða 

andmælarétt starfsmanna. 

• Starfsmenn sveitarfélagsins skulu upplýsa sinn yfirmann ætli þeir að sinna 

öðru launuðu starfi með starfi sínu hjá sveitarfélaginu. 

 

Verkáætlun starfsárið 2005 – 2006 

1. Staðið verður fyrir einni sameiginlegri uppákomu fyrir alla starfsmenn fyrir á 

árinu 2005 

2. Setja upp ferli fyrir samskipti milli kjörinna fulltrúa og nefndarmanna við 

starfsmenn og embættismenn (ásamt samskiptleiðum fyrir íbúa) 

3. Kynna ferlið bæði starfsmönnum og kjörnum fulltrúum ásamt nefndarmönnum 

 



Viðauki 6



SveitarfSveitarféélagið Skagafjlagið Skagafjöörðurrður

Starfsmannastefna 2005Starfsmannastefna 2005
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�� ByggðByggð áá viðhorfum frviðhorfum fráá breiðumbreiðum

hhóópi starfsmannapi starfsmanna
�� SamrSamrææmir þmir þáá kosti sem eru tilkosti sem eru til
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�� Hvernig eru mHvernig eru máál afgreiddl afgreidd íí dagdag
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Viðauki 7

Viltu taka þátt í að móta starfsmannastefnu þíns 
vinnustaðar,  

Sveitarfélagsins Skagafjarðar? 

Nú er tækifærið! 
Vinna er hafin við mótun starfsmannastefnu fyrir sveitarfélagið 
Skagafjörð.  Þetta er samstarfsverkefni sveitarfélagsins og nemanda á 
lokaári í viðskiptafræði við Háskólann á Akureyri. 
 

Grunnvinnan felst í því að afla upplýsinga um það hvernig starfsmannamál 
hafa verið afgreidd hjá sveitarfélaginu hingaðtil  og í framhaldi af því að afla  
upplýsinga um  viðhorf starfsmanna og stjórnenda til hinna ýmsu þátta sem 
tengjast starfsmannamálum. Það geta verið mál eins og tengsl fjölskyldu og 
vinnu, heilsumál, klæðnaður og framkoma, menntamál, upplýsingagjöf, 
vinnutími og mætingar, vöxtur í starfi og margt margt fleira. 

 
Reynt verður að nýta og vinna með þá reynslu og þær hugmyndir sem eru 
til staðar hjá starfsmönnum og móta stefnuna út frá því.   
Til þess m.a. að afla þeirra upplýsinga og vinna nánar með þær, á að setja 
af stað vinnuhóp sem er samsettur af starfsmönnum vítt og breitt um 
sveitarfélagið.  Einnig verða í framhaldinu tekin viðtöl við ýmsa 
starfsmenn. 
 
Gert er ráð fyrir að starfshópurinn starfi í u.þ.b. mánuð og haldi 4-6 fundi. 
Vinna við verkefnið í heild tekur u.þ.b. 2 - 3 mánuði. 
 
Þau ykkar sem hafið áhuga á að starfa í þessum hóp vinsamlegast sláið á 
þráðinn til Sísí í Ráðhúsinu s. 455-6000 og hún mun sjá um að skrá ykkur 
niður á lista, þið þurfið að gefa upp nafn, síma og hvar ykkar starfsstöð er í 
Sveitarfélaginu Skagafirði. 
 

1. fundur hópsins er áætlaður miðvikudaginn 16. febrúar 2005. 
 
kær kveðja 
Ársæll Guðmundsson Sveitarsjóri 
Svanhildur Guðmundsdóttir, Nemi í Viðskiptafræði við Háskólann á Akureyri 
 

- ☺ Áfram Skagafjörður ☺-
---------------------------------------------------- 



Viðauki 7+1

Verkefna og vinnuáætlun 
Heildarvinna á að samsvara um 300 klst. 
 
Ágætlega gekk að halda áætlun, seinkunn varð um tvær vikur á hópastarfi vegna tafa við að 
ná honum saman.  Fundir hópsins náðu einnig yfir lengra tímabil en áætlað var og orsakaðist 
það m.a. af annarri vinnu og skipulagi hennar hjá meðlimum hópsins.  Skipulagið breyttist 
þegar á leið vinnuna þegar ljóst var að starfsmannastefnan myndi ekki fara inn á borð 
sveitastjórnar í aprílmánuði, þar af leiðandi er ekki skrifuð nein vinna á það sem átti að 
vinnast í viku 11 og 12.  Það sem kom mér mest á óvart í vinnunni sjálfri var hve mikill tími 
fer í heimildaöflun og heimildaskoðun, einnig hversu erfitt var í raun að finna heimildir sem 
fjölluðu annarsvegar um mótun starfsmannastefnu og hinsvegar um starfsmannamál í 
sveitarfélögum.  Drjúgur tími fór síðan í lokafrágang, yfirlestur og fleira því tengt. 
 

2005-
viku-
númer 
 

Verkefni Hvað er þá tilbúið Tímar 
áætlaðir  

Tímar 
notaðir í 
verkið 

Tímar 
unnir á 
tímabilinu 

1 og 2 Undirbúningur, lestur 
og skipulag 

Verkáætlun 15  30 
 

15 

3 Fundur með 
Bæjarstjóra 

Umræðupunktar 
tilbúnir ásamt 
skipulagi hópfunda. 
Samstarfssamningur  
undirritaður. 
Framkvæmdaáætlun 
skilað til leiðbeinanda 
lokaverkefnis. 

15  9 9 

4
Fundur með 
yfirstjórnendum og 
millistjórnendurm. 
 
Kynning á 
uppbyggingu verkefnis 
ásamt verkáætlun. 
(PowerPoint) 
 
Settir fram 
umræðupunktar um 
framkvæmdir í dag, 
listi afhentur a.m.k. 
sólarhring fyrir fund til 
umhugsunar og 
skoðunar. 
 

Grunnupplýsingar um 
framkvæmdir í dag.  
 

20  37 
 

14 



Fundarmenn ræða 
grunnspurninganrnar. 
 
Skoðaðar 
starfsmannastefnur 
annarra bæjarfélaga 
 

5 Fundir með 
millstjórnendum, 
verkstjórum og 
einstökum 
starfsmönnum, 1-3 á 
hverjum fundi 

Viðbótarupplýsingar 
um framkvæmdir í 
dag frá fleiri 
sjónarhornum  
Vinnuópur myndaður 

20  20 8 

6 Fundur vinnuhóps  
Hugarflug, allar 
hugmyndir uppi á 
borðinu. 

 20                  17 11 

7
Fundur vinnuhóps, 
úrvinnsla SG 

Nánari vinna með 
hugmyndir 

15 
 

15 13 

8
Fundur vinnuhóps, 
úrvinnsla SG 
 

Mótuð beinagrind 15 
 

18 9,5 

9
Fundur vinnuhóps Mótuð frumdrög að 

starfsmannastefnu 
20 
 

18 17 

10 
Síðasti fundur 
vinnuhóps 

Tillögur lagðar fyrir 
yfirstjórn 

20 
 

22 17,5 

11 
Fundur með yfirstjórn, 
kynning á tillögum 
vinnuhóps 

Fram komnar 
breytingatillögur 
yfirstjórnar 

20 
 

0 12,5

12 
Fundur með yfirstjórn, 
lokayfirferð á 
starfsmannastefnu 
ásamt áætlun um 
innleiðingu. 

Starfsmannastefna 
lögð fyrir 
sveitarstjórn 

20 
 

0 15

13 
Vinna við ritgerð Fyrsta uppkast 

lokaritgerðar tilbúið 
til yfirlestrar 

30 
 

30 
 

8

14 
Vinna við ritgerð  30 

 
29 33 

 

15 
Vinna við ritgerð Annað uppkast 

tilbúið til yfirlestrar 
20 
 

20 37 

16-17 
Lokafrágangur Lokaritgerð skilað í  

16. viku. 
20 
 

43 
 

84,5 
 



Viðauki 7 + 2

Dagbók

Dagsetning Tími Staður Unnið við 

Des. 2004 0,5 Ráðhús Fundur með framkvæmdaráði
Des. 2004 0,5 Ráðhús Fundur með Sveitarstjóra
Des. 2004 4,0 Heima Lestur og leit

4. 1. 2005. 4,0 Ártorg Netleit og lestur
9. 1. 2005. 2,0 Heima Netleit og lestur

10. 1. 2005. 4,0 Heima Drög að skipulagi
16. 1. 2005. 6,0 Heima Lokafrágangur verkáætlunar
20. 1. 2005. 1,0 Ráðhús Fundur með Sveitarstjóra og skýrsla 1 send til leiðbeinanda
21. 1. 2005. 2,0 Heima Netvinna, upplýsingaöflun
23. 1. 2005. 5,0 Heima Netið skagafjordur.is o.fl.
25. 1. 2005. 3,0 Ráðhús Fundur með EJ og vinna við ritgerð
27. 1. 2005. 2,0 Ráðhús Kynningarfundur, skipulag vinnu kynnt fyrir framkvæmdaráði
29. 1. 2005. 4,0 Ráðhús Fundur með Gunnari S. og Rúnari V.
30. 1. 2005. 3,0 Heima Lestur
31. 1. 2005. 1,0 Ráðhús Fundur Ársæll
2. 2. 2005. 2,0 Ráðhús Fundur Elsa Jónsd.
3. 2. 2005. 2,0 Ráðhús Fundur Margeir
8. 2. 2005. 2,0 Ráðhús Fundur Jón Örn B
9. 2. 2005. 2,0 Ráðhús Fundur SAS og Ársæll ( í sitt hvoru lagi)

12. 2. 2005. 2,0 Sauðárkr. Fundur Jakob Frímann
12. 2. 2005. 5,0 Heima Lestur og skipulag
14. 2. 2005. 3,0 Ráðhús Fundur Áskell heiðar
14. 2. 2005. 2,0 Heima Vinna við ritgerð 
16. 2. 2005. 4,0 Sauðárkr. Fundur JFÞ
17. 2. 2005. 4,0 Sauðárkr. Vinna í Ráðhúsi
24. 2. 2005. 2,0 Heima Undirbúningur funda
25. 2. 2005. 2,0 Ártorg Netvinna, upplýsingaöflun
25. 2. 2005. 2,5 Ráðhús Fyrsti fundur starfshóps
26. 2. 2005. 3,0 Akureyri Bókasafn- gagnaöflun og lestur
27. 2. 2005. 2,0 Akureyri Lesstofa - skrif
27. 2. 2005. 8,0 Akureyri Lesstofa - lestur og skrif
1. 3. 2005. 3,0 Ráðhús Annar fundur starfshóps, heimildavinna um kvöldið
5. 3. 2005. 4,0 Sauðárkr. Vinna við fræðilegan hluta
6. 3. 2005. 9,0 Sauðárkr. Vinna við fræðilegan hluta

10. 3. 2005. 3,0 Ráðhús Þriðji fundur starfshóps
12. 3. 2005. 5,5 Sauðárkr. Vinna við fræðilegan hluta
14. 3. 2005. 3,5 Ráðhús Fjórði fundur starfshóps
15. 3. 2005. 1,0 Heima Lestur
16. 3. 2005. 1,0 Heima Lestur
17. 3. 2005. 1,0 Heima Tölvusamskipti við leiðbeinanda o.fl.
18. 3. 2005. 3,0 Heima Fræðilegur hluti
19. 3. 2005. 3,0 Heima Lestur
20. 3. 2005. 6,0 Heima Lestur og vinna við fræðilegan hluta
21. 3. 2005. 2,0 Heima Fræðilegur hluti
22. 3. 2005. 2,0 Heima Fræðilegur hluti
24. 3. 2005. 3,0 Heima Fræðilegur hluti
25. 3. 2005. 1,0 Heima Yfirferð á starfsmannastefnum annarra



26. 3. 2005. 1,0 Heima Yfirferð á starfsmannastefnum annarra
31. 3. 2005. 2,0 Heima Úrvinnsla gagna frá launadeild
2. 4. 2005. 6,0 Heima Úrvinnsla og skriftir sendi gögn til leiðbeinanda +  uppl. til hóps.
3. 4. 2005. 6,0 Heima Úrvinnsla og skriftir
4. 4. 2005. 2,0 Heima Úrvinnsla og skriftir
5. 4. 2005. 3,0 Heima Úrvinnsla og skriftir
6. 4. 2005. 10,0 Heima Úrvinnsla og skriftir
7. 4. 2005. 4,0 Varmahlíð Viðtal Páll + vinna við úrvinnslu og skipulag næsta hópfundar
9. 4. 2005. 8,0 Heima Vinna við ritgerð

10. 4. 2005. 10,0 Heima Vinna við ritgerð
11. 4. 2005. 14,0 Ráðhús Gagnavinna,skriftir, viðtöl, Anna og María + Hópur fimmti fundur
14. 4. 2005. 4,0 Heima Vinna við ritgerð
15. 4. 2005. 5,0 Heima Vinna við ritgerð
16. 4. 2005. 8,0 Heima Vinna við ritgerð
17. 4. 2005. 9,0 Heima Vinna við ritgerð
18. 4. 2005. 5,0 Varmahlíð Vinna við starfsmannastefnuna
19. 4. 2005. 4,0 Heima Vinna við starfsmannastefnuna
20. 4. 2005. 8,0 Heima Vinna við starfsmannastefnuna og heimildaskrá
21. 4. 2005. 11,0 Heima Yfirlestur, uppröðun og heimildaskrá
22. 4. 2005. 6,0 Heima Vinna við útdrátt og lagfæringar á texta
23. 4. 2005. 9,5 Heima Yfirlestur og lagfæringar
24. 4. 2005. 8,0 Heima Viðaukar og annað efni ásamt yfirlestri og lagfæringum
25. 4. 2005. 10,0 Heima Yfilestur og lokafrágangur
26. 4. 2005. 10,0 Sauðárkr. Lokafrágangur
27. 4. 2005. 4,0 Sauðárkr. Lokafrágangur
28. 4. 2005. SKILADAGUR

Samtals 308,0

Áætlað 300,0 Tímar
eftir -8,0 Tímar
eða -1,0 Fullir vinnudagar


