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Abstract 

The largest municipalities in Iceland have in most cases the most authority 

on the local labor market. Thus it is important to address personnel issues, 

to handle and maintain them well.  

The management of Vestmannaeyjar wants to create a written human 

resources strategy in order to clarify measurable goals and to make it 

easier for personnel to know their rights and duties. 

This project created an outline of a human resources strategy for 

Vestmannaeyjar. That was done by making a comparison of two 

developed human resources strategies, of Akureyri and Reykjanes. 

Interviews were conducted with the personnel managers of these two 

municipalities and a former town councilor of Reykjanes. A questionnaire 

was mailed to the personnel of Vestmannaeyjar to analyze the need for 

human resources strategy. 

The factors that comprise the human resources strategy outline are those 

factors that the personnel believe are important and need to be addressed 

in personnel issues. 

Considering the reaction of some of the personnel towards the 

questionnaire, uncertainty and fear was evident among them. It can be 

inferred that the personnel experience discomfort and insecurity at work. It 

can be concluded that a great need is for improvements in human resource 

management. 

 

Key words:  

Human resource management 
Human resources strategy 
Personnel 
Personnel manager 
Municipality 

 



Lok 2106 v

Útdráttur 

Stærstu sveitarfélög á Íslandi hafa í flestum tilfellum mestu mannaforráð í 

atvinnulífinu. Þess vegna er mikilvægt að einblína á starfsmannamál, að 

vel sé haldið utan um þau og að þeim sé viðhaldið. 

Stjórnendur Vestmannaeyjabæjar hafa áhuga á því að setja niður skriflega 

starfsmannastefnu til að skýra markmið og gera þau mælanlegri. Einnig að 

auðvelda starfsmönnum að skilja hvaða réttindi og skyldur þeir hafa. 

Í þessu verkefni voru gerð drög að starfsmannastefnu fyrir 

Vestmannaeyjabæ. Til þess að það væri mögulegt var gerður samanburður 

á tveimur mótuðum starfsmannastefnum hjá sveitafélögum Akureyrar- og 

Reykjanesbæjar. Tekin voru viðtöl við starfsmannastjóra þeirra og 

fyrrverandi bæjarfulltrúa Reykjanesbæjar. Einnig voru sendir út 

spurningalistar til starfsmanna Vestmannaeyjabæjar til að kanna þörfina 

fyrir starfsmannastefnu. 

Þeir þættir sem eru í drögum að starfsmannastefnunni eru þeir þættir sem 

starfsmönnum þykir þörf fyrir í starfsmannamálum. 

Miðað við viðbrögð hluta starfsmanna gagnvart könnuninni mátti finna 

fyrir vissri hræðslu og óvissu. Þá má telja að starfsmönnum líði ekki vel í 

vinnunni og að þeir séu óöruggir með störf sín. Þetta sýnir að mikil þörf er 

á úrbótum í mannauðsstjórnun. 
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