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Abstract 

 
The Icelandic society has gone through big changes over a rather short 

period of time.  Those changes are mostly due to outside influence, 

such as progress in the fields of science and technology, which have 

changed how people communicate and how information is spread.   

Municipalities in Iceland are unavoidably participants in this ever-

changing environment. Their role in service has changed as results of 

the social changes in the environment and in the labor market, due to 

transferal of assignments from the state to the municipalities. The 

employees have therefore to be ready to participate during these 

constant changes and new tasks. Municipalities as employers have met 

these changes by introducing plans for continuous learning as a goal to 

plan seminars and training, to reinforce their human capital. Some 

municipalities have already introduced these plans and others are in the 

process of doing so. 

 

This project has been executed in participation with two municipalities, 

Vesturbyggð and Tálknafjarðarhreppur. Its main goal is to prepare an 

introduction of a continuous learning plan for them to follow to 

encourage development within the personnel, so they have a chance to 

increase their knowledge and competence and as a result increase job 

satisfaction. Some aspects of Human resource management have 

shown that encouragement actuates job satisfaction and the need to 

develop in their job. Municipalities could therefore use these theories 

and encourage the staff to develop and grow by introducing a 

continuous learning plan.  
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Útdráttur  
 

Íslenskt þjóðfélag hefur á tiltölulega stuttum tíma tekið miklum 

breytingum vegna utanankomandi áhrifa, eins og framfara á sviði 

vísinda og tækni, sem leitt hafa af sér örari samskiptahætti og 

upplýsingdreifingu. Sveitarfélög á Íslandi eru óhjákvæmilega 

þátttakendur í því breytilega umhverfi. Þjónustuhlutverk þeirra hefur 

breyst í takt við félagslegar breytingar í umhverfinu og á 

vinnumarkaðinum, m.a. með tilfærslu verkefna frá ríki til sveitarfélaga. 

Þar af leiðandi verða starfsmenn sveitarfélaganna að vera í stakk búnir 

til að takast á við stöðugar breytingar og ný verkefni. Sveitarfélögin 

sem atvinnurekendur skulu mæta þessum kröfum með innleiðingu sí- 

eða endurmenntunaráætlana með það að markmiði að skipuleggja 

námskeið og þjálfun til þess að efla þann mannauð sem starfsmenn 

þeirra eru. Sum sveitarfélög hafa nú þegar hafist handa við innleiðingu 

símenntunaráætlana og önnur ekki.  

 

Verkefni þetta sem unnið er í samvinnu við Vesturbyggð og 

Tálknafjarðarhrepp miðar að því að undirbúa innleiðingu 

símenntunaráætlunar fyrir sveitarfélögin. Stuðla þannig að framþróun í 

starfsmannamálum, gefa starfsmönnum kost á að auka þekkingu sína 

og starfshæfni og leiða þar með til aukinnar starfsánægju. Ýmsir þættir 

mannauðsstjórnunar hafa sýnt fram á að hvatning ýti undir ánægju í 

starfi og þörf starfsmanna til að ná árangri og þroska í starfi. 

Sveitarfélögin geta nýtt sér þessar kenningar og haft hvetjandi áhrif á 

starfsmenn til eflingar og þroska með innleiðingu 

símenntunaráætlunar.  
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