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Útdráttur á ensku 
Key terms: 

Public administration - Human resource management -  Human resource 
stragegy - Strategic human resource management - Core competencies - 
Institutional culture. 
In this study the question is posed if the implementation of strategic human 

resource management is a realistic management choice for the business 

environment of a municipality and if strategic human resource management in 

public administration is a realistic way to a more effective human resource 

management. 

Recognized theories on human resource management are discussed as well as 

various models that have been introduced, such as the model introduced by the 

Michigan-group, the Harvard-group and the mappings of John Storey and David 

Guest. Human resource management is compared to traditional personnel 

management. The end of the theoretical section defines the concept of core 

competencies. 

The methodology applied is an exploratory study, supported by the available data 

on the operation of public administration and interviews with the executives and 

employees of the municipality of Husavik. 

The research chapter contains analyses of the external environment of the 

municipality of Husavik, i.e. laws and regulations, and relations with the Union of 

Local Authorities in Iceland and the labour unions. The analyses of the internal 

environment includes an examination of the management set-up within the 

organisation, an analysis on the institutional culture and the core competencies 

and an examination of the personnel management. Furthermore it is examined 

what would be needed for the municipality of Husavik to apply the spirit of 

human resource management and finally an opinion is expressed if the 

introduction of a strategic human resource management is a realistic alternative 

for the municipality of Husavik. 
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Samantekt 
Lykilorð 

Opinber stjórnsýsla – Mannauðsstjórnun – Stefnumiðuð mannauðsstjórnun 

– Kjarnafærni – Stofnanamenning – Árangursrík starfsmannastjórnun – 

Samþætting viðskiptastefnu við starfsmannastefnu  

Í rannsókninni er spurt hvort innleiðing á stefnumiðaðri mannauðsstjórnun sé 

raunhæfur stjórnunarvalkostur í rekstrarumhverfi sveitarfélags, hvaða áhrif geta 

hlotist af slíkri innleiðingu og hvort stefnumiðuð mannauðsstjórnun í opinberri 

stjórnsýslu sé raunhæf leið til markvissari starfsmannastjórnunar. 

Fjallað er um þær kenningar sem viðurkenndar eru um mannauðsstjórnun og ýmis 

líkön sem hafa verið sett fram, svo sem líkan Michigan-hópsins, Harvard-hópsins 

og kortlagingar Johns Storeys og Davids Guests. Mannauðsstjórnun er borin 

saman við hefðbundna starfsmannastjórnun og þjóðfélagslegur aðdragandi 

mannauðsstjórnunarkenninga kannaður. Stefnumiðuð stjórnun er skoðuð í 

samhengi við stefnumiðaða mannauðsstjórnun og sameiginlegir þættir þeirra 

kannaðir.  Áður en fræðilega kaflanum lýkur er svo hugtakið kjarnafærni 

skilgreint. 

Aðferðafræðin sem stuðst er við er leitandi rannsókn (e. exploratorial study), 

stuðst er við þau gögn sem liggja fyrir um starfsemi opinberrar stjórnsýslu og 

tekin viðtöl við stjórnendur og starfsmenn Húsavíkurbæjar.   

Í rannsóknarkaflanum er gerð greining á ytra umhverfi Húsavíkurbæjar m.t.t. laga, 

reglugerða og samþykkta og tengsla stjórnsýslunnar við Samband íslenskra 

sveitarfélaga og stéttarfélög. Gerð er SVÓT-greining á mannauði Húsavíkurbæjar.  

Greining á innra umhverfi felur í sér m.a. athugun á hlutverkum stjórnenda, 

stjórnskipulag innan skipulagsheildarinnar, greiningu á stofnanamenningunni og 

kjarnafærni stjórnenda og starfsmanna, athugun á starfsmannastefnu, launamálum 

og fjölskyldustefnu. Því næst er kannað hvað þarf að gera til að Húsavíkurbær taki 

upp anda mannauðsstjórnunar og loks er tekin afstaða til þess hvort innleiðing 

stefnumiðaðrar mannauðsstjórnunar sé raunhæfur valkostur hjá Húsavíkurbæ.  

 


