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Formáli 

Lokaverkefni þetta er 30 ETCS-eininga raunhæft verkefni til meistaragráðu í mannauðs-

stjórnun í viðskiptafræði við Háskóla Íslands. Verkefnið er unnið fyrir sveitarfélagið 

Skaftárhrepp í samvinnu við sveitarstjóra og starfsmenn. Það hófst í janúar 2016 og lauk 

með samþykkt sveitarstjórnar 16. júní 2016.  

Leiðbeinandi minn var Svala Guðmundsdóttir, dósent í viðskipafræðideild við Félags-

vísindasvið, og er ég henni þakklát fyrir leiðsögnina. 

Starfsmönnum sveitarfélagsins Skaftárhrepps og þá sérstaklega Söndru Brá Jóhanns-

dóttur sveitarstjóra þakka ég móttökurnar, samstarfið og velviljann. 

Sérstakar þakkir fær Ásdís Káradóttir fyrir yfirlestur verkefnisins. 

Að lokum vil ég þakka fjölskyldu minni, vinum og vinnufélögum stuðninginn við 

námið, en án þolinmæði ykkar og skilnings væri meistaranámi mínu í mannauðsstjórnun 

ekki lokið. Stuðningur ykkar er mér ómetanlegur. 
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Útdráttur 

Verkefnið snerist um að útbúa mannauðsstefnu fyrir sveitarfélagið Skaftárhrepp og velja 

gildi sveitarfélagsins með starfsmönnum þess. Í því fólst einnig að semja áætlun um 

móttöku nýrra starfsmanna.  

Ekki var til mannauðsstefna fyrir sveitarfélagið Skaftárhrepp og hafði sveitarstjórnin 

hug á að bæta úr því. Gagnaöflun fór fram með fjölbreyttum hætti. Rýnihópur fór yfir 

drög að stefnunni, lagði til breytingar og kom með ábendingar. Gildi sveitarfélagsins 

voru valin á vinnufundi með starfsmönnum en þar komust þeir einnig að sameiginlegri 

niðurstöðu um lýsingu á hverju gildi fyrir sig. Jafnframt var útbúin móttökuáætlun fyrir 

nýliða ásamt gátlista til að tryggja að hugað sé að öllum þáttum þegar nýr starfsmaður 

mætir til starfa.  

Afrakstur verkefnisins er mannauðsstefna sveitarfélagsins Skaftárhrepps sem sam-

þykkt var á fundi sveitarstjórnar 16. júní 2016. Önnur afurð þess eru fjögur gildi sem 

starfsmenn völdu sér, þ.e. jákvæðni, heiðarleiki, samheldi og sveigjanleiki, auk nánari 

lýsingar á þeim. Loks er afraksturinn áætlun um móttöku nýrra starfsmanna með skil-

greindum ábyrgðaraðilum og gátlisti henni til stuðnings. 
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Abstract: 

The project was to prepare a human resource policy for the municipality Skaftárhreppur 

and help the employees to select values for the organization. It also involved to form a 

plan for reception of new workers. 

    Municippality Skaftárhreppur did not have a human resource policy and the head 

of  local authority was interested in rectifying that. Data collection was diverse. A focus 

group reviewed drafts of the human resource policy, proposed amendments and made 

suggestions. Organizational values were selected by the employees and they agreed 

upon a description of each value. A reception program for new employees was formed, 

including a checklist to ensure that attention will be given to all aspects upon arrival of 

new employees. 

     The end product is a human resource policy for municipality Skaftárhreppur, 

approved at the meeting of the municipal council on June 16, 2016. Another product is 

the four values that the employees chose, i.e. positive attitude (jákvæðni), integrity 

(heiðarleiki), solidarity (samheldni) and flexibility (sveigjanleiki), as well as a detailed 

description of each value. Finally there is a reception program for the arrival of new 

employees with defined guarantors and a checklist for support. 
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1 Inngangur 

Mannauður er öll sú reynsla og þekking sem starfsfólk skipulagsheilda býr yfir, ásamt 

dómgreind þess og persónulegum eiginleikum, svo sem færni, kunnáttu og hegðun, allt 

eiginleikar sem starfsfólk notar við vinnu sína og skipulagsheildin nýtur góðs af (Inga 

Jóna Jónsdóttir, 2003). 

Þróun mannauðs felur í sér aukna þekkingu og færni sem nýtist starfsfólki og 

skipulagsheildum (Yorks, 2005). Ávinningur starfsfólks er betri verkkunnátta og meiri 

áhugi á vinnunni, verkefnum og starfsemi skipulagsheildarinnar. Jafnframt fá það skýrari 

mynd af starfseminni og eykur það áhuga þess á aukinni ábyrgð og möguleikum til 

starfsframa, sem leiðir til meiri starfsánægju og vellíðunar (Ellström og Kock, 2008; 

Yorks, 2005). Ávinningur skipulagsheildarinnar af þróun mannauðs er minni starfs-

mannavelta og lægri kostnaður (Ellström og Kock, 2008).  

Stefnumiðuð þróun mannauðs býður upp á að þjálfa og þroska starfsmennina í starfi, 

auka þannig samkeppnisforskot skipulagsheilda og ná betri árangri þegar fram í sækir 

(Clardy, 2008).  

Mannauðsstjórnun felur í sér mikilvæg verkfæri til að greina og virkja framlag starfs-

fólks. Hún er jafnframt stjórntæki hjá skipulagsheildum þar sem hún nálgast viðfangsefni 

út frá aðföngum. Mannauðurinn er ein mikilvægasta auðlind hverrar skipulagsheildar og 

því talinn til fjárfestingar, ekki kostnaðar (Ingi Bogi Bogason og Ingi Rúnar Eðvarðsson, 

2008).  

Til að mannauðsstjórnun skipulagsheildar geti talist stefnumiðuð þarf hún að vera 

samþætt heildarstefnu hennar, tengjast áætlanagerð og vera í samræmi við aðrar 

stefnur hennar (Storey, 2001).  

Mannauðsstefna er áætlanagerð í mannauðsmálum og með henni kynna skipulags-

heildir mannauð sinn fyrir hagsmunaaðilum. Slík stefna tryggir jafnframt að þær hafi á 

að skipa rétta starfsfólkinu í réttu störfin á réttum tíma. Þessi áætlanagerð styður 

ákvarðanir sem snúa að mannauði (Kreitner, 2007; Byars og Rue, 2006). 

Gildi hverrar skipulagsheildar eiga að endurspegla hvernig starfsmönnum og stjórn-

endum ber að hegða sér (Torrington og Hall, 1998). Gildin hjálpa til við að skilgreina og 
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auðkenna stefnu skipulagsheildarinnar (Mankin, 2009). Þau eiga að vera hluti af stefnu-

miðari stjórnun. Nái þau fótfestu meðal starfsmanna nýtast þau skipulagsheildum til 

betri árangurs (Einar Svansson, 2008). 

Móttökuáætlun er mikilvæg svo að starfsfólk fái strax í upphafi upplýsingar um 

skyldur í starfi (Dessler, 2003). Sé gátlisti til staðar eru minni líkur á að eitthvað gleymist 

í upplýsingagjöfinni (Ingi Bogi Bogason og Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2008). 

Verkefni þetta skiptist í fimm kafla ásamt undirköflum. Á eftir inngangi er fræðileg 

umfjöllum. Þar er fjallað um mannauð og þróun hans, mannauðstjórnun og mannauðs-

stefnu, gildi og móttöku nýrra starfsmanna.  

Í aðferðafræðikaflanum er sveitarfélagið Skaftárhreppur kynnt en verkefnið er raun-

hæft og unnið í samstarfi og góðri samvinnu við starfsmenn hreppsins. Þar er farið yfir 

hvernig mannauðsstefnan var samin og gildin valin. 

Í niðurstöðukafla koma fram markmiðin með ritgerðinni sem eru mannauðsstefna 

fyrir sveitarfélagið Skaftárhrepp og gildin sem ákveðin voru á vinnufundi starfsmanna, 

ásamt móttökuáætlun fyrir nýja starfsmenn og gátlista. Þessar afurðir verkefnisins eru 

kynntar í sérstökum kafla og síðust eru lokaorð og samantekt verkefnisins. Í viðaukum er 

að finna mannauðsstefnuna sem samþykkt var af sveitarstjórn Skaftárhrepps 16. júní 

2016, gildi hreppsins, móttökuáætlun og gátlisti.  
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2  Fræðileg umfjöllun 

Í þessum kafla er fræðilega umfjöllum um viðfangsefni verkefnisins. 

2.1 Mannauður 

Mannauður er öll sú reynsla og þekking sem starfsfólk skipulagsheilda býr yfir, ásamt 

dómgreind þess og persónulegum eiginleikum, svo sem færni, kunnáttu og hegðun, allt 

eiginleikar sem starfsfólk notar við vinnu sína og skipulagsheildin nýtur góðs af (Inga 

Jóna Jónsdóttir, 2003). 

Samkvæmt Efnahags- og framfarastofnunarinnar OECD er hægt að skilgreina mann-

auð á þann hátt að hann falli undir blöndu af meðfæddum hæfileikum annars vegar og 

lærðri hæfni einstaklinga hins vegar, þar sem hægt er að tileinka sér færni og lærdóm 

með menntun og þjálfun. Storey (1995) telur mannauð grunn að velgengni skipulags-

heilda og nauðsynlegt að stjórnendur átti sig á hve vinnuframlag mannauðsins er mikil-

vægt í því sambandi. 

Litið er á mannauð sem grunnforsendu samkeppnisforskots (Ásta Bjarnadóttir, 2012). 

Þar sem samkeppni á markaðnum eykst og erfiðara verður að laða að, velja og halda í 

starfsmenn, mun ávinningur af góðri mannauðsstjórnun gera skipulagsheildir sam-

keppnishæfari (Stewart og Brown, 2009).  

Einn af undirstöðuþáttum í rekstri allra skipulagsheilda er mannauðurinn, þegar litið 

er til þekkingar hans og reynslu. Því skiptir miklu máli að vanda valið á þeim einstakling-

um sem veljast í störf og taka mið af hæfni þeirra, reynslu og þekkingu (Hitt, Bierman, 

Shimizu og Kochhar, 2001). Þá er jafnmikilvægt að halda besta fólkinu sem framtíðar-

starfsmönnum (Ingi Bogi Bogason og Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2008). 

Skipulagsheildir sem vilja innleiða breytta stefnu, eru í síbreytulegu umhverfi eða í 

örum vexti eru líklegar til að líta mannauðsstjórnun öðrum augum en þær sem búa við 

stöðugleika (Ásta Bjarnadóttir, 2012). 

Það verkfæri sem best er til þess fallið að hámarka vinnuframlag hvers starfsmanns 

og geta mælt frammistöðu hans, ásamt því að virkja mannauðinn sem best, er 

mannauðsstjórnun (Ingi Bogi Bogason og Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2008). 
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Að skilgreina hugtakið mannauðsstjórnun er ekki auðvelt þar sem það hefur víðtæka 

merkingu. Ýmsir hafa haldið því fram að það sé aðeins fínna orð yfir starfsmannastjórn-

un (Torrington, Hall, Taylor og Atkins, 2011). Storey (2001) telur að notkun hugtaksins 

marki ákveðin tímamót og setur fram þá kenningu að tilkoma þess hafi verið viðbrögð 

við samkeppni á markaði. Með því að beita því geti skipulagsheildir náð samkeppnisfor-

skoti. 

Þróuninni frá starfsmannahaldi til stefnumiðaðrar mannauðsstjórnunar er vel lýst í 

töflu 1 sem sótt er í meistararitgerð Halldórs Halldórssonar (2013). 

Tafla 1. Starfsmannahald til stefnumiðaðrar mannauðsstjórnunar (Halldór Halldórsson, 2013) 

 

Mannauðsstjórnun felur í sér öflug verkfæri til að greina og virkja framlag starfsfólks, 

en er jafnframt stjórntæki hjá skipulagsheildum þar sem hún nálgast viðfangsefni út frá 

aðföngum. Hafa verður í huga að mannauðsstjórnun er ekki hluti af kostnaði heldur 

fjárfestingu hjá skipulagsheildum, þar sem starfsfólkið, mannauðurinn, með alla sína 

hæfileika og færni, er ein mikilvægasta auðlind þeirra. Því er áríðandi fyrir skipulags-

heildir að huga vel að því að rækta starfsfólkið og umbuna því þegar vel er gert þannig 

að þær njóti starfskrafta þess lengi (Ingi Bogi Bogason og Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2008).  

Með því að vanda valið á starfsfólki og sinna starfsþróun þess innan skipulagsheildar-

innar eru meiri líkur til að starfsfólk sýni skipulagsheildinni hollustu (Storey, 2001). 

Að tryggja að skipulagsheildir nái markmiðum sínum og njóti árangurs með því að 

nota auðlindir sem starfsfólkið býr yfir er markmið mannauðsstjórnunar (Armstrong, 

2009). 

Helstu verkefnum mannauðsstjórnunar má skipta í þrjá flokka. Í fyrsta flokkinn, skipu-

lagningu, falla áætlanagerð og starfsgreining. Í annan flokkinn, að laða að og ráða gott 
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fólk, fellur það að afla umsækjenda og velja á starfsmönnum. Undir þriðja flokkinn, 

halda í og þróa gott fólk, flokkast móttaka og þjálfun starfsmanna, frammistaða, frammi-

stöðumat, hvatning og umbun, starfsþróun og starfslok (Sigrún H. Kristjánsdóttir og Gylfi 

Dalmann Aðalsteinsson, 2006; Kreitner, 2007). 

Samkvæmt Ingu Jónu Jónsdóttur (2003) er rekstrarumhverfi skipulagsheilda sífellt að 

breytast, sem rekja má til byltinga í tækni, breytinga á hagkerfum og alheimsvæðingu. 

Þetta veldur því að áherslur skipulagsheilda beinast í meira magni að mannauðnum sem 

mikilvægri auðlind í heimi samkeppni og breytinga. Því ríður á að stjórnun starfsmanna-

mála styðji við stefnu og meginmarkmið skipulagsheildarinnar. 

Kenningar um stefnumiðaða mannauðsstjórnun eru ýmsar og nokkuð fjölbreyttar 

Guest freistaði þess að ná utan um þessar kenningar og setja þær fram sem mismunandi 

aðferðir eða nálganir, þ.e. stefnumiðaða, lýsandi og staðlaða (Analoui, 2007). 

Til að mannauðsstefna skipulagsheildar geti talist stefnumiðuð þarf hún að vera sam-

þætt heildarstefnu hennar, tengjast áætlanagerð og vera í samræmi við aðrar stefnur 

skipulagsheildarinnar (Storey, 2001). Samkvæmt Analoui (2007) sameinast mann-

auðsstjórnun heildarstefnu hverrar skipulagsheildar.  

Hendly og Pettigrew (1992) leggja áherslu á mannauðinn sem auðlind og einn 

lykilþátt að baki samkeppnisyfirburðum hverrar skipulagsheildar. Hann þarf að þróa í 

tengslum við þá stefnumiðuðu áætlanagerð sem í gangi er í hverri skipulagsheild. 

Stefnumiðuð mannauðsstjórnun byggist á almennri þátttöku starfsmanna, fyrirbyggj-

andi aðgerðum og áætlanagerð, sem auðveldar skipulagsheildum að mæla árangur og 

rökstyðja niðurstöður úr verkefnum (Armstrong, 2009; Kearns, 2010; Ásta Bjarnadóttir, 

2012). 

Skipulagsheildir sem innleitt hafa stefnumiðaða mannauðsstjórnun þurfa að tengja 

starfsmannastefnuna við stefnu og markmið skipulagsheildarinnar. Stjórnendur eru í 

auknum mæli gerðir ábyrgir fyrir starfsmannamálum í sínum einingum. Mannauðs-

stjórinn tekur meiri þátt í allri stefnumótun, auðveldara er að mæla ávinning af 

markvissri stjórn starfsmannamála og lögð er áhersla á mælingar (Ásta Bjarnadóttir, 

2012; Bratton og Gold, 2007). Slíkar skipulagsheildir eiga jafnframt meiri möguleika á að 

ná markmiðum sínum (Wright og McMahan, 1992). 
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Megináherslur stefnumiðaðrar mannauðsstjórnunar samkvæmt Sisson eru þær að 

starfsmannastefnan er samþætt heildarstefnu og á ábyrgð á starfsmannastjórnun flyst 

frá millistjórnendum til yfirstjórnar. Tengslin við starfsfólkið þrýsta á um og leggja 

áherslu á skuldbindingu þess. Það hefur auk þess stuðning stjórnenda þegar það sýnir 

frumkvæði (Millmore, Lewis, Saundres, Thornhill og Morrow, 2007). 

Að mati Wright og MacMahan (1992) er helsti munurinn á mannauðsstjórnun og 

stefnumiðaðri mannauðsstjórnun annars vegar sá að sú tenging milli aðferða mann-

auðsstjórnunar og stefnumiðaðrar mannauðsstjórnunar sem verður hjá skipulags-

heildum og hins vegar að samræmi stjórnunaraðferða sem áður var mismunandi verður 

samræmt og tengist framtíðarstefnu skipulagsheildarinnar. 

Þegar um slíka samþættingu er að ræða telja Millmore o.fl. (2007) að tala megi um 

stefnumiðaða mannauðsstjórnun. Sú yfirsýn sem stefnumiðuð mannauðsstjórnun hefur 

á málum tengdu starfsfólki og ákvarðanir sem teknar eru af skipulagsheildinni eftir 

innleiðingu stefnumiðaðrar mannauðsstjórnunar telur Armstrong (2006) að hafi mikinn 

áhrif á árangur þeirra til framtíðar. 

Rannsóknir sýna jákvæðar niðurstöður hjá skipulagsheildum sem tengt hafa stefnu-

miðaða mannauðsstjórnun við frammistöðu þeirra (Millmore o.fl., 2007). 

2.2 Þróun mannauðs 

Almennt ber fræðimönnum saman um að þróun mannauðs feli í sér aukna þekkingu og 

færni sem nýtist bæði starfsmönnum og skipulagsheildum (Yorks, 2005). Hugtakið þróun 

mannauðs felur að mati Hamlin og Stewart (2011) í sér fjögur markmið, þ.e. að bæta 

árangur og skilvirkni starfsmanna, auka árangur og skilvirkni skipulagsheilda, þróa 

kunnáttu, þekkingu og starfshæfni og stuðla að vexti starfsmanna, þroska þeirra og fleiri 

möguleikum.  

Að bæta við þekkingu og færni starfsmanna þannig að þeir eflist sem einstaklingar, 

auki sérþekkingu sína og setji sér markmið um að leggja sig alla fram í starfi telja Wexley 

og Latham (2002) tilgang þróunar mannauðs. 

Þjálfun og starfsþróun starfsmanna auk þróunar á starfseminnar innan hverrar skipu-

lagsheildar er sú skilgreining sem McLagan (1989) heldur fram og telur að geri greinar-

mun á þróun mannauðs annars vegar og mannauðsstjórnun hins vegar. Þróun mann-
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auðs leggur áherslu á betrumbætur en mannauðsstjórnun leggur áherslu á að skapa og 

viðhalda. Hann leggur þó áherslu á að samhliða séu stefna, skipulag og framkvæmd 

þróunar mannauðs og mannauðsstefna, þannig að ekki komi til árekstra (Mankin, 2009). 

Ávinningurinn fyrir starfsmenn er meiri verkkunnátta og áhugi á vinnunni, verkefnum 

og starfsemi skipulagsheildarinnar. Þannig fær starfsmaðurinn skýrari mynd af starfsem-

inni sem fram fer í skipulagsheildinni og það ýtir undir áhuga hans á að fá úthlutað eða 

taka sér víðtækari ábyrgð og möguleikum til starfsframa, sem leiðir til aukinnar ánægju 

og vellíðunar (Ellström og Kock, 2008; Yorks, 2005).  

Ávinningur skipulagsheildarinnar af þróun mannauðs er samkvæmt Ellström og Kock 

(2008) minni starfsmannavelta og lægri kostnaður.  

Stefnu hefur verið lýst sem ferli sem felur í sér skref sem varða greiningu, áætlana-

gerð og framkvæmd. Með framtíðasýn er leitast við að draga saman hlutverk og mark-

mið skipulagsheildarinnar (Mankin, 2009). Framtíðarsýn er hluti af stefnu skipulagheild-

arinnar og snýr að framtíðaráformum og markmiðum (Collins og Porras, 2004). Bæði 

stefna og framtíðarsýn eiga að vera í samræmi við gildin, sem aftur eiga að ýta undir að 

markmiðum skipulagsheildarinnar verði náð (Argandona, 2003). 

Menning hverrar skipulagsheildar snýst um gildin sem til staðar eru og farið er eftir 

(Cornelissen, 2008). Sá hluti menningar sem er sýnilegastur að mati Schein (2004) er 

hegðun starfsmanna. Á hana hafa sýn, stefna og gildi skipulagsheildarinnar áhrif, en 

viðhorf starfsmanna og skynjun þeirra er hluti menningar (Schein, 2004; Morgan, 1997).  

Þeir þættir sem sem tengja þróun mannauðs við aðra þætti skipulagsheildarinnar eru 

sýndir á mynd 1 (Morgan; Levitt og Malek, 2007). 
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Mynd 1. Tengsl þróunar mannauðs við aðra þætti skipulagsheildar (Morgan, Levitt og Malek, 2007) 

Mankin (2009) lýsir stefnu skipulagsheildar sem ferli sem felur í sér skref sem varða 

greiningu, áætlanagerð og framkvæmd. Með framtíðasýn er leitast við að draga saman 

hlutverk og markmið skipulagsheildarinnar.  

Sá hluti menningar sem er sýnilegastur að mati Schein (2004) er hegðun starfsmanna. 

Á hana hafa sýn, stefna og gildi skipulagsheildarinnar áhrif, en viðhorf starfsmanna og 

skynjun þeirra er hluti menningar (Schein, 2004; Morgan, 1997).  

Mannauðsstjórnun og þróun mannauðs eru þrátt fyrir sérkenni og hlutverk sín, sam-

ofin hugtök. McLagan (1989) telur að þróun mannauðs eigi að leggja áherslu á umbætur 

en verkefni mannauðsstjórnunar sé sköpun og viðhald. Stefnur, áætlanir, stefnumótun 

og verklag mannauðsstjórnunar og þróunar mannauðs ættu að vera samstillt, þá sé 

tryggt að sú stefna sem sett er um þróun mannauðs sé í takt við stefnur mannauðs-

stjórnunar. 

Meginmarkmið stjórnenda hverrar skipulagsheildar þurfa að einhverju leyti að vera 

byggð á gildum hennar, þar sem sýn, markmið og gildi tengjast. Mun erfiðara verður að 

fylgja markmiðum eftir séu engin tengsl á milli. Hægt er að gera gildin meira áberandi ef 

þau eru felld inn í markmið skipulagsheildarinnar (Urde, 2003). 

Frá því á níunda áratugnum hafa fræðimenn freistað þess að skilgreina hvað felst í 

hugtakinu stefnumiðuð mannauðsstjórnun (Clardy, 2008).  
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Síðar komu fram á sjónarsviðið fræðimenn sem settu fram nákvæmari skilgreiningar. 

Þar á meðal voru Rothwell og Kazanas (1989) sem vildu nota sömu aðferðir við þróun 

mannauðs og notaðar eru við stefnumótun skipulagsheilda, þ.e. með athugun á um-

hverfinu, SVÓT-greiningu o.fl. Þeir settu jafnframt fram stefnumiðaðar lærdómsaðferðir 

varðandi þekkingu, færni og getu sem þörf væri á fyrir ákveðna hópa, bæði starfsmenn 

og viðskiptavini.  

Rothwell og Kazanas (1989) telja að þær aðferðir sem notaðar eru við þróun 

mannauðs þurfi að tengjast stefnu skipulagsheildarinnar. 

Undir það taka Mankin (2009) og Tannenbaum (2002) þar sem stefnumiðuð þróun 

mannauðs ýti undir að hver skipulagsheild búi yfir færni sem nauðsynleg er til að vinna 

eftir stefnu og framtíðarsýn og ná þeim markmiðum sem sett eru. 

Samkvæmt Clardy (2008) er mikilvægt fyrir þær skipulagsheildir sem reiða sig að 

mestu leyti á mannauðinn að halda í starfsmenn og styðja þá til þroska, en með því nær 

skipulagsheildin hámarksárangri. 

Stefnumiðuð þróun mannauðs býður upp á að þjálfa og þróa mannauðinn og með því 

auka samkeppnisforskot skipulagsheilda og ná betri árangri þegar fram í sækir (Clardy, 

2008). 

Mankin (2009) setti fram ferli sem sýnt er á mynd 2 sem lýsir stefnumiðaðri þróun 

mannauðs. 
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Mynd 2. Stefnumiðuð þróun mannauðs (Mankin, 2009) 

 

Samkvæmt Mankin (2009) er stefnumiðuð þróun mannauðs viðvarandi verkefni 

hverrar skipulagsheildar og tryggir að hún búi yfir nauðsynlegri færni í samræmi við 

stefnuna og geri henni kleift að ná markmiðum með skilvirkum hætti.  

Fyrstu kynni starfsmanns af nýjum vinnustað hafa mikil áhrif á hann og því er ríður á 

að upplifunin verði jákvæð og strax í upphafi séu ljósar þær kröfur sem starfið gerir til 

starfsmannsins (Ingi Bogi Bogason og Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2008). Jafnframt getur það 

viðmót sem nýr starfsmaður mætir í upphafi mótað skoðanir hans á vinnustaðnum til 

framtíðar, haft áhrif á starfsánægju hans og aukið tryggð hans við vinnustaðinn fyrstu 

mánuðina í nýju starfi (McGilliCuddy, 1998).  

Nýr starfsmaður mætir til vinnu á nýjum vinnustað með ákveðnar væntingar, bæði til 

starfsins en líka til vinnustaðarins. Yfirmaður nýja vinnustaðarins hefur væntingar um 

vinnuframlag starfsmannsins og afköst (Shore og Tetrick, 1994).  

Um leið og nýr starfsmaður mætir til starfa þarf að vera til staðar ferli sem auðveldar 

honum að ná tökum á starfinu, kynnast menningu skipulagsheildarinnar og nýjum sam-

starfsmönnum (Soffía Sveinsdóttir og Inga Jóna Jónsdóttir, 2009). 
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Dessler (2003) telur mikilvægt að í upphafi fái nýr starfsmaður upplýsingar um skyld-

ur hans í starfi og því sé nauðsynlegt að móttakan sé skipulögð.  

Eins og kemur fram í rannsókn Halldórs Halldórssonar (2013) sem lýst er í meistara-

ritgerð hans er hluti af móttöku og kynningu nýliða að til staðar sé starfsmannahandbók 

og að í henni séu nauðsynlegar upplýsingar fyrir nýjan starfsmann. Mikilvægt sé að í 

henni séu upplýsingar um hver ber ábyrgð á innleiðingarferli og hvaða nýliðaþjálfun 

standi nýjum starfsmanni til boða. Sé fóstrakerfi til staðar þarf það jafnframt að koma 

fram. Ákjósanlegt er að í handbókinni séu einnig upplýsingar um þjálfun starfsmanna. 

Sé til staðar gátlisti um móttöku nýs starfsmanns hjá hverri skipulagsheildi eru minni 

líkur á því að eitthvað gleymist í upplýsingagjöf til starfsmannsins við upphaf starfsferils 

hans (Ingi Bogi Bogason og Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2008).  

Til að auka vellíðan starfsmanns og tryggja að honum finnist hann velkominn á nýjan 

vinnustað telur Gylfi Dalmann Aðalsteinsson (2003) brýnt að búið sé að upplýsa 

samstarfsfólkið um komu hans.  

Ingi Bogi Bogason og Ingi Rúnar Eðvarðsson (2008) telja stjórnendur ættu að taka á 

móti nýjum starfsmanni á fyrsta degi, bjóða hann velkominn og veita upplýsingar um 

starfið og vinnustaðinn. Þeir ættu að kynna hann fyrir þeim aðila sem ber ábyrgð á 

fræðslu hans og þjálfun fyrstu dagana í starfi. Slíkur aðili kallast fóstri.  

Hlutverk fóstra er að leiðbeina nýjum starfsmanni og vera honum til stuðnings. Þá er 

ætlast til að hann kynni óskráðar reglur skipulagsheildarinnar fyrir nýja starfsmanninum. 

Fóstrinn tekur nýliðann með sér í mat og kaffi svo að meiri líkur séu á að honum finnist 

hann strax tilheyra hópnum (Allen, 2008). 

Eins og áður segir hefur upplifun nýs starfsmanns fyrstu dagana eða vikurnar í starfi 

mikil áhrif og í því sambandi ráða viðmót og móttaka stjórnenda miklu. Þar sem 

kostnaður við ráðningu, móttöku og þjálfun nýrra starfsmann er mikill, skiptir það 

sköpum við að draga úr starfsmannaveltu og auka framleiðni hjá nýjum starfsmönnum 

að móttaka þeirra sé eins vönduð og mögulegt er (Armstrong, 2009). 

2.3 Mannauðsstefna 

Mannauðsstefna er áætlanagerð í mannauðsmálum og með henni kynna skipulags-

heildir mannauð sinn fyrir hagsmunaaðilum, jafnframt tryggja þær að þær hafi á að 
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skipa rétta starfsfólkinu í réttu störfin á réttum tíma. Þessi áætlanagerð styður ákvarð-

anir sem snúa að mannauði ( Kreitner, 2007; Byars og Rue, 2006).  

Mannauðsstefna hverrar skipulagsheildar styður við stefnu hennar og auðveldar 

stjórnendum ákvarðanatöku um mannauðsmál (Bryars, og Rue, 2006). Lee og Miller 

(1999) gera greinarmun á skráðri og óskráðri mannauðsstefnu. Hjá smærri skipu-

lagsheildum er óskráð mannauðsstefna algengari. Þeir telja jafnframt að mikilvægt sé að 

mannauðsstefnan sé skráð þótt skipulagsheildir séu litlar. Með skráðri mannauðsstefnu 

eru meiri líkur á því að það sama gangi yfir allar og að þekking tapist ekki þegar starfs-

fólk hverfur frá skipulagsheildinni. 

Mannauðsstefnur innihalda aðferðir við stjórnun mannauðs ásamt markmiðum. Þær 

hafa áhrif á frammistöðu skipulagsheildarinnar og allir stjórnendur taka þátt í mótun 

mannauðsstefnunnar. Þær eru að hluta til fyrirfram ákveðnar en að hluta til óskráðar. 

Mannauðsstefnur eru ólíkar á milli starfsfólks og stjórnenda, en einfaldast er að 

skilgreina þær fyrir hverja einingu innan skipulagsheildarinnar og eru þær þá yfirleitt 

flóknari í stjórum skipulagsheildum sem eru með ólíkar deildir og starfsemi í fleiri en 

einu landi (Boxall og Purcell, 2008). 

Mannauðsstefna hverrar skipulagsheildar eflir samband stjórnenda og starfsmanna 

sem telja meiri umhyggju borna fyrir þeim og að frammistaða þeirra sé meira metin. 

Leiðir þetta af sér aukna framleiðni, betri liðsheild starfsmanna og meiri gæði í rekstri. 

Jafnframt má reikna með lengra og tryggara samstarfi sem byggist á trausti og eykur 

árangur. Mannauðsstefna getur bætt ímynd skipulagsheilda út á við og gert þær 

eftirsóknarverðari í augum þeirra sem leita sér að vinnu (Lee og Miller, 1999).  

2.4 Innihald mannauðsstefnu sveitarfélaga á Íslandi 

Í meistararitgerð sinni rannsakaði Halldór Halldórsson (2014) starfsmannastefnur allra 

sveitarfélaga á landinu og notaði 25 lykilþætti við að greina stefnurnar. Tafla 2 sýnir 

hvaða þættir eru til staðar þegar rýnt er í innihald starfsmannastefna minnstu sveitar-

félaganna. 
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Tafla 2. Innihaldsgreining starfsmannastefna minnstu sveitarfélaganna (Halldór Halldórsson, 2013)  

 

Í starfsmannastefnum sveitarfélaga, sem á annað borð hafa slíka stefnu, er alltaf 

tekið á launa- og kjaramálum, sí- og endurmenntun, starfsþróun og samþættingu starfs 

og fjölskyldulífs. Hvergi er í stefnunum vísað í aðrar stefnur sveitarfélags. Í starfsmanna-

stefnum fimm sveitarfélaga er bæði tekið á þátttöku starfsmanna í stefnumótun og sett 

fram gildi eða leiðarljós. Í öllum stefnunum, með einni undantekningu, hjá minnsta 

sveitarfélaginu, er kafli um starfslok og starfslokaviðtöl. 

Halldór Halldórsson (2013) hannaði jafnframt mælitæki (sjá töflu 3) til að leggja mat á 

þroskastig starfsmannastjórnunar hjá sveitarfélögum. Innihaldi þau fimm þætti eða fleiri 

teljast þau stunda stefnumiðaða mannauðsstjórnun.  
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Tafla 3. Mælitæki þroskamælikvarða starfsmannastefnu (Halldór Halldórsson, 2013) 

 

Öll minnstu sveitarfélögin 24 teljast með starfsmannahald eftir greiningu Halldórs, 

þar sem þau eru öll á þrepi 1. Skaftárhreppur er meðal þessara minnstu sveitarfélaga. 

Gylfi Dalmann Aðalsteinsson (2003) ber í rannsókn sinni saman 22 lykilþætti í starfs-

mannastefnum stofnana, sveitarfélaga og fyrirtækja (sjá töflu 4) og niðurstöður hans 

benda til að starfsmannastefnur sveitarfélaga og stofnana séu yfirleitt samhljóma en 

starfsmannastefnur fyrirtækja séu fjölbreyttari. Helsti munurinn er sá að starfsmanna-

stefnur sveitarfélaga og stofnana eru yfirleitt ítarlegri og byggjast að einhverju leyti á 

lögum, reglugerðum og kjarasamningum. 

Tafla 4. Innihald starfsmannastefna – 22 lykilþættir (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2006) 
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Niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að þegar starfsmannastefnur sveitarfélaganna 

eru bornar saman kemur í ljós að þau sveitarfélög standa sig best sem hafa sett sér 

stefnur sem innihalda einna flesta lykilþætti mannauðsstjórnunar.  

2.5 Gildi 

Gildi skipulagsheildar eiga að endurspegla hvernig starfsmönnum og stjórnendum ber 

að hegða sér (Torrington og Hall, 1998). Vinni skipulagsheildir markvisst með gildi sem 

hluta stefnumiðaðrar stjórnunar má líta svo á að þau taki þátt í stefnunni. Gildi hverrar 

skipulagsheildar segja því mikið um stefnuna og fyrirtækjamenninguna, ekki síst þegar 

skipulagsheildir hafa stefnu um menninguna (Snjólfur Ólafsson, 2011). 

Mankin (2009) telur afar gagnlegt fyrir skipulagsheildir að setja sér gildi til að ná 

markmiðum sínum og samstilla hópinn. Gildin geta því verið kjarninn í stefnu hverrar 

skipulagsheildar. Jafnframt hjálpa gildi við að skilgreina og auðkenna stefnu skipulags-

heildarinnar.  

Gildi eru einkennisorð sem allir starfsmenn skipulagsheildarinnar eiga að þekkja, 

vinna og lifa eftir, enda eru þau leiðarljós skipulagsheildarinnar (Halldór Halldórsson, 

2013).  

Hjá hverri skipulagsheild eru gildin gjarnan þrjú til sex. Þau breytast yfirleitt ekki frá 

því að þau eru sett þar sem þau bera einkenni vinnustaðamenningar hverrar skipulags-

heildar. Þau teljast því kjarnagildi (Collins og Porras, 2004). Nauðsynlegt er að stjórnend-

ur og starfsmenn fylgi eftir og trúi þeim kjarnagildum sem skipulagsheildin setur (Collins 

og Porras, 1996). Kjarnagildi skilgreina Collins og Porras (1996, 2004) sem viðvarandi og 

nauðsynlegar grundvallarreglur hverrar skipulagheildar, gildi sem ekki þarf að réttlæta 

fyrir neinum. Þau haldast óbreytt og breytingar í umhverfinu hafa ekki áhrif á þau. 

Lencioni (2002) telur fjögur gildi geta verið til staðar í skipulagsheildinni. Í fyrsta lagi 

grunngildi sem hegðun og ákvarðanir endurspegla. Í öðru lagi eru vonargildi, sem ekki 

eru til staðar, en eru markmið starfsfólks að nálgast í framtíðinni. Í þriðja lagi eru gildi 

um daglegar venjur sem lýsa lágmarkskröfum sem gerðar eru til hegðunar starfsfólks. Í 

fjórða lagi eru gildi sem verða óvart til og eru sprottin upp hjá starfsfólkinu sjálfu. 

Munurinn er mestur milli grunngilda og vonargilda, þar sem mikilvægara er fyrir skipu-

lagsheild að gera betur en samkeppnisaðilarnir. 
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Önnur flokkun á gildum kemur fram hjá Urde (2003) sem talar um þrenns konar gildi. 

Það eru grunngildi sem eiga að vera leiðarljós skipulagsheildarinnar, fyrirtækjagildi sem 

eiga að endurspegla fyrir hvað skipulagsheildin stendur og einkenni hennar og viðbætt 

gildi, en það eru þau gildi sem viðskiptavinurinn tengist tilfinningaböndum. Tenging þarf 

að vera milli allra þriggja gildanna hjá skipulagsheildinni. 

Samkvæmt Snjólfi Ólafssyni (2011) eru til skipulagsheildir þar sem stjórnendur hafa 

tekið ákvörðun um gildin og ekki er unnið með þau á neinn hátt, á meðan aðrar skipu-

lagsheildir tengja þau stefnu á markvissan hátt. Enn aðrir telja að gildi eigi að tengjast 

fyrirtækjamenningunni.  

Hegðun og skoðanir starfsfólks byggjast á gildum (Wilkins og Ouchi, 1983) og oft 

styðst starfsfólk við þau við ákvarðanatöku (Hofstede, 1985). 

Þegar starfsfólk veit hvaða gildi skipulagsheildin stendur fyrir og til hvers er ætlast af 

því, vinnur það og tekur ákvarðanir samkvæmt gildunum. Þannig hafa þau áhrif á 

frammistöðu þeirra og meiri líkur eru á að skipulagsheildin eflist og styrkist. Mikilvægt er 

fyrir stjórnendur að hafa í huga hvaða áhrif gildin hafa á viðhorf og frammistöðu 

starfsmanna (Deal og Kennedy, 2000). 

Tengi starfsfólk persónuleg markmið og gildi við gildi skipulagsheildarinnar telja 

Kalliath, Bluedorn og Strube (1999) meiri líkur á að starfsánægja aukist og starfs-

mannavelta minnki. 

Bestu þjónustufyrirtæki vilja bjóða upp á afburðaþjónustu og því er mikilvægt að 

gildin höfði til starfsmanna með þeim hætti að þau vilji gera sitt besta og jafnvel aðeins 

meira (Peters og Waterman, 1995). 

Einar Svansson (2008) telur gildi vera hluti af stefnumiðaðri stjórnun hverrar skipu-

lagsheildar og nái þau fótfestu meðal starfsmanna muni þau nýtast skipulagsheildum til 

betri árangurs. 

Hver skipulagsheild leggur mismunandi áherslu á fyrir hvað gildi þeirra standa. Sumar 

vilja höfða til viðskiptavina, önnur til starfsfólksins eða á vörur og þjónustu. Mestu máli 

skiptir þó að bæði starfsfólkið og stjórnendur trúi á gildin og hafi þau að leiðarljósi í 

störfum sínum (Collins og Porras, 2004).  

Gildi geta orðið til upp úr reynslu skipulagsheildarinnar, en starfsfólkið getur líka haft 

áhrif á hver þau verða (Deal og Kennedy, 2000). 
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Framúrskarandi skipulagsheildir hafa, þrátt fyrir mismundandi gildi, ýmsa sameigin-

lega eiginleika. Gildi þeirra eru yfirleitt orðuð á eigindlegan máta og fjárhagsleg markmið 

á megindlegan, aldrei nákvæm en alltaf metnaðarfull. Fjárhagslegu markmiðin standa 

aldrei ein og sér heldur tengjast þau ávallt öðrum markmiðum skipulagsheildarinnar og 

hafa yfirleitt bara áhrif á þá starfsmenn sem sitja efst í skipuritinu, en hafa minni áhrif á 

þá sem sitja neðar í því. Þær skipulagsheildir sem vilja bjóða bestu þjónustuna átta sig á 

þessu og gildin þeirra blása krafti í starfsfólkið. Því geta þær boðið framúrskarandi 

þjónustu (Peters og Waterman, 1995).  

Lebow og Simon (1997) telja að flestir stjórnendur geri sér grein fyrir mikilvægi gilda 

en telji jafnframt að vinnunni sé lokið þegar þau hafi verið ákveðin og birt með einhverj-

um hætti. Það dugi þó ekki til og leggja verði mikla áherslu á innleiðingu þannig að þau 

hafi áhrif á hegðun starfsfólks. 

Í meistararitgerð sinni um gildi og þýðingu þeirra, þar sem Jónína S. Tryggvadóttir 

(2012) greindi gildi hjá Te og Kaffi ehf., er niðurstaðan sú að þrátt fyrir að hópur 

starfsmanna hafi komið að því að velja gildin vissi tæplega helmingur starfsmanna ekki 

hver þau voru, réttu ári eftir að þau voru sett, þar sem lítil vinna var sett af hálfu 

stjórnenda í að halda þeim á lofti.  

Í meistararitgerð sinni bar Hlynur Stefánsson (2015) saman gildi 28 fyrirtækja og 28 

stofnana og notaði við rannsóknina innihaldsgreiningu, sem samkvæmt Berelson (1952) 

er rannsóknaraðferð fyrir hlutlausa, kerfisbundna og mælanleg lýsingu á innihaldi 

samskipta. Lagði hann saman til að sjá hversu oft sama gildi kemur fram hjá fyrirtækjum 

annars vegar og stofnunum hins vegar. Jafnframt lagði hann þetta tvennt saman. Rann-

sóknin sýnir að fjöldi gilda að meðaltali var 3,679. Algengasta gildið var fagmennska, þ.e. 

kom fyrir hjá sjö fyrirtækjum. Þar á eftir komu gildin árangur og heiðarleiki hjá fimm 

fyrirtækjum, jákvæðni kom fyrir hjá tveimur fyrirtækjum. Þegar kemur að stofnunum var 

fagmennska aftur algengasta gildið, þ.e. var meðal gilda ellefu stofnana. Næstalgeng-

asta gildið var virðing, hjá sex stofnunum. Gildið heiðarleiki kom fyrir hjá tveimur 

stofnunum. 

Þegar lagðar eru saman niðurstöður hjá fyrirtækjum og stofnunum kemur í ljós að 

fagmennska er algengasta gildið, er meðal gilda hjá 18 skipulagsheildum. Heiðarleiki 

kemur fram hjá sjö skipulagsheildum og jákvæðni hjá fjórum. 
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Hlynur Stefánsson (2015) bar einnig saman tengsl gilda og var niðurstaðan að algeng-

ast var að gildin fagmennska og árangur tengdust öðrum gildum skipulagsheildar. 

Niðurstaða Hlyns er sú að gildið fagmennska er það gildi sem er skipulagheildum á 

Íslandi er ofarlega í huga við valið. Veltir hann því fyrir sér hvort um kjarnagildi sé að 

ræða eða tískufyrirbrigði þar sem þetta er efst bæði hjá stofnun og fyrirtækjum. 

Næstvinsælustu gildin eru hins vegar mismunandi milli fyrirtækja og stofnana, þ.e. 

árangur og heiðarleiki hjá fyrirtækjum en virðing hjá stofnunum. Næst á vinsælda-

listanum er þó sama gildið hjá fyrirtækjum og stofnunum, þ.e. traust.  

Megintilgangur með því að setja gildi er að þau leiðbeini og hjálpi starfsfólki til að 

skilja fyrir hvað skipulagsheildin stendur. Þau eiga ekki bara að vera falleg orð á blaði 

(Lebow og Simon, 1997). Einföld og skýr framsetning á gildum er því æskileg til að koma 

þeim skilaboðum skýrt til starfsfólks og viðskiptavina fyrir hvern þau eru og fyrir hvað 

skipulagsheildin stendur (Jónína S. Tryggvadóttir, 2012). 
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3 Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður sveitarfélagið Skaftárhreppur kynnt, farið yfir hvernig afrakstur 

verkefnisins leit dagsins ljós, mannauðsstefna, gildi og móttökuáætlun nýrra starfs-

manna. Þar sem um raunhæft verkefni er að ræða var settur á fót rýnihópur ásamt því 

að haldinn var vinnufundur með starfsmönnum þar sem gildi voru ákveðin. Fyrirliggjandi 

gögn voru af skornum skammti, en haldin var dagbók um vinnuferlið. 

3.1 Um Skaftárhrepp  

Skaftárhreppur varð til við sameiningu fimm hreppa árið 1990, Hörgslandshrepps, 

Kirkjubæjarhrepps, Leiðvallahrepps, Skaftártunguhrepps og Álftavershrepps. Kirkju-

bæjarklaustur er eini þéttbýlisstaður hreppsins, í daglegu tali nefnt Klaustur. Þar er 

boðið upp á margs konar þjónustu, verslun er á staðnum sem og iðnaður. Landbúnaður 

og ferðaþjónusta eru helstu atvinnuvegir svæðisins, ásamt fiskeldi (Klaustur, e.d.-a). 

Hinn 1. janúar 2016 voru íbúar hreppsins 470 talsins, 251 karl og 219 konur (Hagstofan, 

e.d). Hjá Skaftárhreppi starfa 45 starfsmenn í færri stöðugildum (Sandra Brá Jóhanns-

dóttir, munnleg heimild). 

Stofnanir Skaftárhrepps eru hefðbundnar, en rekinn er skóli, leikskóli og tónlistar-

skóli. Héraðsbókasafn er á staðnum og íþróttamiðstöð. Skipulags- og byggingarfulltrúi 

starfar hjá hreppnum, sem og slökkvilið (Klaustur, e.d.-b). Á hjúkrunar- og dvalar-

heimilinu Klausturhólum er rfjölbreytt dægradvöl í boði (Klausturhólar, e.d). 

3.2 Skipurit Skaftárhrepps  

Í sveitarstjórn Skaftárhrepps sitja fimm einstaklingar, en ásamt henni starfa ýmsar aðrar 

nefndir, skipulagsnefnd, fræðslunefnd, æskulýðs- og íþróttanefnd, menningarmála-

nefnd, atvinnumálanefnd, umhverfis- og náttúruverndarnefnd og loks jafnréttisnefnd. 

Sérstök rekstarnefnd er um hjúkrunar- og dvalarheimilið Klausturhóla og svo eru 

starfandi fjallaskilnefndir (Klaustur e.d.-a). Á mynd 3 má sjá skipurit Skaftárhrepps. 
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Mynd 3. Skipurit Skaftárhrepps (Klaustur e.d.-c skipurit) 

3.3 Rýnihópar 

Rýnihópar eru umræðuhópar þar sem fyrirfram ákveðin málefni eru rædd og lögð er 

áhersla á að þátttakendur hópsins rýni þau, spyrji spurninga og skiptist á skoðunum. 

Rýnihópar henta vel til að fá fram skoðanir, reynslu, kröfur og áhyggjur þátttakenda, í 

þeim kemur líka fram sjónarhorn sem erfiðara er að fá með öðrum rannsóknaraðferðum 

(Barbour og Kitzinger, 1999).  

Notkun rýnihópa er eigindleg rannsóknaraðferð og vel til þess fallin að nota meðfram 

öðrum rannsóknaraðferðum. Með vandaðri hönnun rannsóknar er hægt að ná góðum 

upplýsingum um rannsóknarefnið með notkun rýnihópa (Morgan, 1996). Gott er að 

nota rýnihóp til að safna upplýsingum eða gögnum og til að svara rannsóknar-

spurningum og ná fram upplýsingum sem oft er erfitt eða jafnvel ómögulegt að ná fram 

með öðrum rannsóknaraðferðum (Merriam, 2009).  

Samkvæmt Barbour (1999) eru gott að nota rýnihópa til að ná fram fjölbreyttum 

skoðunum fólks þegar innleiddar eru breytingar í skipulagsheildum. Það er sveigjanleg 
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aðferð og gerir rannsóknarferlið aðgengilegt bæði fyrir þátttakendur og stjórnendur, þar 

sem það eykur skilning á breytingaferlinu. 

 Gott er að einstaklingar sem mynda rýnihóp hafi til að séu ólíkir en markmið með 

hópnum er að ná fram fjölbreyttri umræðu. Til að stuðla að henni ætti að vanda val 

þátttakenda. Gæta þarf að aðstæðum svo að hópurinn finni til öryggis og að 

andrúmloftið sé gott (Sóley S. Bender, 2003). 

Rýnihópur þarf að vera nógu fámennur til að rödd allra sem í honum eru heyrist, en 

samt nógu fjölmennur til að mismunandi sjónarmið komi fram. Algengast er að í 

rýnihópi séu sex til tíu einstaklingar (Krueger, 1984). 

3.4 Drög að mannauðsstefnu – vinnuferlið  

Vinnustaðaúttekt var framkvæmd hjá Skaftárhreppi 2015 og í framhaldi af henni var 

ákveðið að setja fram mannauðsstefnu fyrir sveitarfélagið. Hinn 20. janúar 2016 hafði 

rannsakandi samband með tölvupósti við sveitarstjóra Skaftárhrepps og kynnti sig og lét 

í ljós áhuga sinn á að semja drög að mannauðsstefnu sem hluta af meistararitgerð í 

mannauðsstjórnun við Háskóla Íslands.  

Næstu vikur áttu sveitarstjóri og nemandi símtöl og tölvupóstar gengu á milli, en 

fyrsti fundur sveitarstjóra og nemanda var á skrifstofu sveitarstjóra föstudaginn 5. 

febrúar. Hinn 26. febrúar átti nemandi fund með leiðbeinanda þar sem farið var yfir 

punkta sem komu fram á fundinum með sveitarstjóra. Rætt var hvernig best væri að 

nálgast verkefnið. Upplýsti nemandi sveitarstjóra um efni fundarins en þar kom meðal 

annars fram að leggja skyldi drögin að mannauðsstefnunni fyrir rýnihóp. Rædd voru gildi 

sveitarfélagsins en þau voru ekki til staðar skráð og því var ákveðið að fara í gildavinnu 

með starfsmönnum.  

Hugmynd að rannsóknaráætlun var send sunnudaginn 13. mars til sveitarstjóra með 

tölvupósti svo hægt væri að setja niður ákveðnar tímasetningar varðandi rýnihóp og 

boða til fundar um gildavinnu. Ábendingar komu til baka frá sveitarstjóra varðandi tíma-

setningar ásamt tillögu að því hvenær mannauðsstefnan yrði lögð fyrir sveitarstjórn til 

samþykktar.  

Miðvikudaginn 16. mars var uppfærð tímaáætlun send til sveitarstjóra og í svari hans 

kom fram að stofnanir sveitarfélagsins halda starfsmannfundi á ýmsum dögum og 
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ýmsum tímum dags og ákveðið var 29. mars að þeir myndu senda athugasemdir við 

drög að mannauðsstefnu 5. apríl. 

Fyrsta tillaga að mannauðsstefnu var send til sveitarstjóra 31. mars ásamt upplýsing-

um úr meistararitgerð Halldórs Halldórssonar (2013) þar sem hann tók saman innihalds-

lýsingar starfsmannastefna sveitarfélaga sem höfð var til hliðsjónar við ritun stefnunnar. 

Auk þess voru hafðar til hliðsjónar mannauðsstefnur eða starfsmannastefnur annarra 

skipulagsheilda. Ásamt drögunum voru sendar leiðbeiningar til starfsmanna um hvernig 

gildavinnan skyldi fara fram. 

Fundur með rýnihóp var haldinn 12. apríl og voru þátttakendur frá sveitarstjórn, 

Kirkjubæjarskóla, leikskólanum, íþróttamiðstöðinni og héraðsbókasafninu, ásamt 

sveitarstjóra. Á fundinn var boðaður starfsmaður Klausturhóla sem komst ekki en sendi 

athugasemdir til rannsakanda. Ýmsar góðar ábendingar komu úr rýnihópnum ásamt ósk 

um að setja mannauðsstefnuna upp með svipuðum hætti og jafnréttisáætlun sveitar-

félagsins.  

Ábendingarnar voru vel þegnar og þær yfirfarnar bæði af rannsakanda og sveitar-

stjóra og 19. apríl voru uppfærð drög send til yfirferðar hjá starfsmönnum stofnana 

ásamt leiðbeiningum um hvernig stjórnendur stofnana gætu sem best staðið að þeirri 

vinnu. Jafnframt var send hugmynd um móttökuáætlun nýrra starfsmanna sem sveitar-

stjóri kallaði eftir. 

Hinn 21. apríl bárust ábendingar varðandi móttökuáætlunina og einn lið í mannauðs-

stefnunni sem tekur á samfélagslegum áföllum. 

Fyrstu ábendingar frá starfsmannafundum varðandi drög að mannauðsstefnunni 

bárust 12. maí ásamt beiðni um að halda einn sameiginlegan starfsmannafund þar sem 

farið væri í sameiginlega gildavinnu. Ákveðið var að sá fundur yrði haldinn mánudaginn 

23 maí kl. 16:30. 

Hinn 13. maí bárust fleiri ábendingar frá starfsmannafundum varðandi drög að mann-

auðsstefnunni. 

Fimmtudaginn 19. maí ræddu sveitarstjóri og rannsakandi saman um skipulag gilda-

vinnunnar. 
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Mánudaginn 23. maí var haldinn starfsmannafundur hjá sveitarfélaginu þar sem 

starfsmenn unnu sameiginlega að því að setja gildi fyrir sveitarfélagið (sjá nánar í kafla 

2.4). 

Athugasemdir sem bárust rannsakanda um drög að mannauðsstefnu lutu meðal 

annars að því að í upphaflegum drögum var talað um að ekki þyrfti að auglýsa afleys-

ingastöður til eins árs en rætt var um að best væri að auglýsa allar stöður. Þetta var 

niðurstaðan þótt það gæti verið hamlandi ef til dæmis kæmi upp sú staða að ráða þyrfti 

í aflýsingarstarf með stuttum fyrirvara, vegna ófyrirséðra aðstæðna. Jafnframt var rætt 

hvað ætti væri við með orðalaginu áberandi háttur, en skýrt er hvernig auglýsa ber störf 

hjá opinberum aðilum. Óskað var eftir því að ábyrgðarhlutverk þeirra sem taka á móti 

nýjum starfsmanni væri skýrt og var orðalagi breytt samkvæmt því. 

Rætt var um skilgreiningu á einelti og hvort hún ætti heima í mannauðsstefnunni. 

Niðurstaðan var að skilgreina einelti frekar í áætlun sveitarfélagsins um viðbrögð við 

einelti .  

Ábendingar komu um orðalag í starfsaldurskaflanum og var hann orðalagi varðandi 

viðurkenningu eða gjöf við starfslok breytt. 

Gerðar voru athugasemdir við málfar og stafsetningu sem tekið var tillit til. 

Föstudaginn 3. júní voru uppfærð drög, að teknu tilliti til athugasemda og ábendinga 

frá starfsmönnum, send sveitarstjóra til yfirlesturs. Að loknum yfirlestri voru drög að 

mannauðsstefnu send til yfirlesturs hjá íslenskufræðingi. 

Hinn 3. júní voru drög stefnunnar, ásamt niðurstöðum úr gildavinnunni, send 

sveitarstjóra til yfirlesturs, að yfirferð á ábendingum lokinni voru uppfærð drög send 

aftur til sveitarstjóra 10. júní. Í framhaldi voru sameinaðir voru kaflar um mismunun og 

jafnrétti, en við nánari skoðun þótti ljóst að efni þeirra áttu heima í sama kafla. 

Lokaútgáfa mannauðsstefnunnar var send til sveitarstjóra 10. júní. 

Á fundi sveitarstjórnar Skaftárhrepps 16. júní 2016 var mannauðsstefnan samþykkt 

og rannsakanda sendar bestu þakkir fyrir vinnuna. 

3.5 Helix aðferðafræði 

Aðferðafræði Helix eru hugtök, verkfæri og tækni til að auðvelda áætlanagerð og 

ákvarðanatöku í hópavinnu. Þau gera vinnuna skilvirkari og árangursríkari. Þessi að-
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ferðafræði eykur þátttöku í hópavinnu og nálgast flókin verkefni á einfaldan hátt. Um er 

að ræða straumlínulagaða aðferð, en þó skilvirka, þar sem hugmyndir, mat hugmynda 

og ákvarðanir eru teknar. Krefst þessi aðferð öflugrar þátttöku þeirra sem í hópnum eru. 

Allar hugmyndir eru settar fram með einföldum hætti og skjalfestar og hægt er að nota 

ýmsar aðrar aðferðir í bland við þessa aðferðafræði. Einföld framsetning hugmynda 

auðveldar hópavinnu þar sem allar hugmyndir eru sjáanlegar öllum, einfalt er að skrá 

þær niður og auðvelt endurheimta hugmyndir síðar. 

Samkvæmt aðferðafræðinni á að halda hugmyndahlutanum og mati á hugmyndum 

aðskildum, sem gerir það að verkum að hugmyndirnar flæða frekar og meiri líkur eru á 

því að frábærar hugmyndir komi fram. Þetta veldur einnig því að þátttakendur í hópnum 

eru ekki hræddir við gagnrýni á hugmyndir sínar og hópurinn vinnur saman sem heild að 

sameiginlegu markmiði. Venjulega koma fimm til sjö hugmyndir frá hverjum þátt-

takenda, en þegar allar hugmyndir þátttakenda í hópnum eru sjáanlegar koma oftast 

fleiri hugmyndir upp á yfirborðið og þátttakendur fara að raða hugmyndum saman í 

kollinum og telja að einhverjar passi saman og aðrar ekki.  

Í upphafi vinnufundar fá þátttakendur ákveðið verkefni eða spurningu sem þeir eiga 

að koma með hugmyndir að með því að skrifa þær á blað. Ein hugmynd er skrá á hvert 

blað öll eru hengd upp á vegg svo að allir sjái. Stjórnandi flokkar eða raðar hugmynd-

unum svo saman með þátttakendum, eftir innihaldi. Mismunandi er eftir því hvers konar 

verkefni verið er að vinna með hvert framhaldið er en iðulega er hugmyndum forgangs-

raðað eftir mikilvægi og unnið meira með hverja hugmynd. Ef nokkrar hugmyndir eru 

taldar jafnmikilvægar er oft kosið um forgangsröðun (Helix.com). 

3.6 Gildi Skaftárhrepps – vinnufundur 

Hlutverk Skaftárhrepps er skráð í sveitarstjórnarlög, nr. 138/2011, og eiga gildi hans að 

styðja við hlutverkið. 

Fundur um gildavinnu var boðaður af sveitarstjóra 23. maí 2016 og mættu 38 starfs-

menn af 45 eða 84%. Ekki áttu allir heimangengt enda er veitt þjónusta allan sólar-

hringinn, t.d. á Klausturhólum, dvalarheimili aldraðra. 

Fundurinn hófst á því að sveitarstjóri bauð fundarmenn velkomna, þakkaði þeim fyrir 

að gefa sér tíma í þessa vinnu og kynnti rannsakanda, sem tók til máls og fór yfir í hverju 



 

33 

verkefni vinnufundarins fælist en það var að velja í sameiningu gildi sveitarfélagsins 

Skaftárhrepps.  

Rannsakandi útskýrði hvað gildi væri, en þau þurfa að vera vel skilgreind og skýr og til 

þess fallin að leiðbeina starfsfólki til að ná markmiðum sem sveitarfélagið Skaftár-

hreppur stefnir að. Til að hjálpa starfsfólkinu að taka réttar ákvarðanir og vera 

leiðbeinandi í hegðun sinni þurfa gildin að vera skýr. Með því að starfsmenn taki þátt í 

gildavinnunni er meiri möguleiki á að festa gildin í sessi hjá Skaftárhreppi. Ekki voru allir 

vissir um hvað gildi væru og tók rannsakandi eftirfarandi dæmi: „Traust“ getur ekki verið 

gildi heldur ávinna starfsmenn sér traust, t.d. með því að vera áreiðanleg. 

Útskýrði rannsakandi aðferðafræðina við teymisvinnuna á fundinum. Hún kallast 

„Helix“ og felst í því að allir starfsmenn fá „post-it“-miða. Á þá á hver og einn að skrá 

hugmynd að gildum, eitt gildi á hvern miða. Rannsakandi safnaði svo saman öllum 

miðunum of festi þá upp á vegg. Þegar allir miðar voru komnir voru þeir flokkaðir saman 

því að fram komu nokkrir miðar með sömu hugmynd að gildi.  

Því næst fengu allir starfsmenn úthlutað þremur grænum límdoppum og áttu þeir að 

skoða allar hugmyndir af gildum sem á veggnum voru og voru grænu doppurnar atkvæði 

þeirra. Máttu þeir setja allar doppurnar á einn miða eða skipta þeim niður á einn til þrjá 

miða.  

Að atkvæðagreiðslunni lokinni kom í ljós að fjögur gildi hlutu flest atkvæði. 
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4 Niðurstöður  

Niðurstöður vinnu rannsakanda liggja í mannauðsstefnu sveitarfélagsins Skaftárhrepps 

sem lögð var fyrir rýnihóp sem samanstóð af fulltrúum sveitarstjórnar og starfsmanna 

og samþykkt var í sveitarstjórn 16. júní 2016.  

 Mannauðsstefnan er kaflaskipt og í henni kemur meðal annars fram hvernig staðið 

skuli að nýráðningum og móttöku nýrra starfmanna. Til að auðvelda stjórnendum það 

verkefni var útbúin áætlun um móttöku nýliða. Í henni kemur fram hvað þarf að gera 

þegar nýr starfsmaður mætir til starfa, hver ber ábyrgð á framkvæmdinni og hver 

tímamörkin eru. Þá var útbúinn gátlisti til að auðvelda móttöku nýrra starfsmanna.    

Í mannauðsstefnunni eru vinnuvernd og öryggi tengd lögum um aðbúnað, hollustu-

hætti og öryggi á vinnustöðum, nr. 46/1998. Jafnframt er vísað til jafnréttisáætlunar 

Skaftárhrepps sem samþykkt var í sveitarstjórn í janúar 2016.  

Tekur mannauðsstefnan á því hvernig starfsfólki er veitt viðurkenning fyrir störf sín 

en misræmis milli vinnustaða gætti áður.  

4.1 Mannauðsstefna Skaftárhrepps 

Eftirfarandi er mannauðsstefna sveitarfélagsins Skaftárhrepps eins og hún var samþykkt 

á fundi sveitarstjórnar 16. júní 2016. 

Sýn 

Hjá Skaftárhreppi starfa hæfir og ánægðir starfsmenn sem veita góða þjónustu.  

Umfang mannauðsstefnu og tilurð 

Mannauðstefna Skaftárhrepps nær til allra sem starfa hjá sveitarfélaginu og stofnunum þess. 

Stefnan byggist á niðurstöðum vinnustaðaúttektar Vinnuverndar ehf. haustið 2015 og athuga-

semdum frá , stjórnendum og öðrum starfsmönnum sveitarfélagsins.  

Almenn markmið mannauðsstefnu 

 Taka faglega og samræmt á málefnum starfsmanna 

 Hlúa að starfsmönnum og gefa þeim tækifæri á að eflast og þróast í starfi 

 Auka þekkingu og færni starfsmanna til að takast á við verkefni sín 

 Gæta hagsmuna starfsmanna og vinnuveitanda 
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Starfsmarkmið og framkvæmdaáætlun  

Eftirfarandi eru starfsmarkmið sveitarfélagsins í mannauðsmálum, sem ná til allra þátta þeirra, 

ásamt framkvæmdaáætlun þar sem lýst er aðgerðum sem ráðast þarf í til að ná einstökum 

markmiðum, hver ber ábyrgð á framkvæmdinni og hver tímaramminn er hverju sinni. 

Ráðningar og nýliðaþjálfun – móttaka nýrra starfsmanna 

Öll störf eru auglýst á áberandi hátt. Undanþegin auglýsingu eru afleysingastörf og störf sem 

ráðið er í til eins árs. 

Starfslýsingar eiga að vera til fyrir öll störf sveitarfélagsins og bera stjórnendur stofnana ábyrgð 

á að útbúa þær. Sveitarstjóri ber ábyrgð á að starfslýsingar fylgi ráðningarsamningum stjórn-

enda. Í starfslýsingum er kveðið á um þagnarskyldu og ber starfsmönnum að virða trúnað um 

viðkvæmar upplýsingar sem þeir fá vitneskju um í starfi sínu. Þagnarskyldan helst þótt látið sé af 

störfum. 

Aðgerð Ábyrgð Tímarammi 

Starfslýsingar Stjórnendur stofnana Vor 2017 

Móttaka nýrra starfsmanna er á ábyrgð forstöðumanna stofnana. Þeir styðjast við móttöku-

áætlun og laga hana að þörfum stofnunarinnar. Starfsmenn eru ábyrgir fyrir því að taka vel á 

móti nýjum samstarfsfélögum. 

Aðgerð Ábyrgð Tímarammi 

Móttökuáætlun Stjórnendur stofnana Haust 2016 

Vinnuvernd og öryggi 

Starfsskilyrði eru ávallt í samræmi við ákvæði laga um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á 

vinnustöðum, nr. 46/1980. Í hverri stofnun er gerð skrifleg öryggisáætlun sem byggist á áhættu-

mati. Á vinnustöðum þar sem það á við eru skipaðir öryggistrúnaðarmenn og öryggisverðir sem 

bera ábyrgð á að kröfum um öryggi sé framfylgt. Stjórnendur stofnana bera ábyrgð á að 

öryggistrúnaðarmenn og öryggisverðir séu tilnefndir og fái nauðsynlega fræðslu.  

Einelti er ekki liðið hjá stofnunum sveitarfélagsins Skaftárhrepps. Sveitarfélagið setur sér stefnu 

gegn einelti og viðbragðsáætlun um hvernig bregðast skuli við komi það upp. Þannig er bæði 

hugað að forvörun og aðgerðum gegn einelti. 

Aðgerð Ábyrgð Tímarammi 

Setja stefnu um eineltismál Sveitarstjórn Vor 2017 

Kynna viðbragðsáætlun Forstöðumenn stofnana Haust 2017 

Jafnréttismál 

Sveitarfélagið vinnur eftir jafnréttisáætlun Skaftárhrepps 2016-2018 sem samþykkt var í sveitar-

stjórn 14. janúar 2016. Markmið hennar er að tryggja jafnan rétt og stöðu kvenna og karla í allri 

starfsemi sveitarfélagsins. Tryggja á jafna möguleika við ráðningar í störf og tilfærslur milli 

starfa. Kynin njóti sömu launa fyrir sambærileg og jafnverðmæt störf og hafi sömu möguleika til 

starfsþróunar og símenntunar. Leitast er við að draga úr því að störf skiptist í kvenna- og 

karlastörf.  
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Skaftárhreppur mismunar ekki starfsmönnum vegna kynferðis, kynþáttar, kynhneigðar, þjóð-

ernis, trúarbragða eða stjórnmálaskoðana. Starfsmenn Skaftárhrepps bera virðingu fyrir sam-

starfsmönnum og samferðarfólki og fagna fjölbreytni sem fylgir ólíkum menningarhópum. 

Starfið og fjölskyldan 

Eins og frekast er kostur leitast Skaftárhreppur við að gera starfsmönnum kleift að samræma 

starfið og fjölskylduna með hlutastörfum, sveigjanlegum vinnutíma eða tilfærslu í starfi, ef 

aðstæður leyfa. 

Sé þess kostur gerir Skaftárhreppur starfsmönnum kleift að flytjast milli starfa eða minnka við 

sig starfshlutfall í aðdraganda starfsloka vegna aldurs eða vegna skertrar starfsgetu. Við 

starfslok er starfsmaður upplýstur um áhrif breytinganna á lífeyri og önnur réttindi.  

Verði starfsmenn fyrir áföllum sem tengjast fjölskyldum þeirra er til staðar viðbragðsáætlun í 

sveitarfélaginu. 

Aðgerð Ábyrgð Tímarammi 

Viðbragðsáætlun 
samfélagsáfalla 

Sveitarstjórn 2016-2017 

Starfsaldur 

Á 5 ára fresti er starfsmönnum veitt viðurkenning fyrir störf sín fyrir Skaftárhrepp. Starfsmaður 

sem lætur af störfum eftir 10 ára starfsaldur hlýtur sérstaka viðurkenningu eða gjöf.  

Starfslok 

Greindar eru ástæður þess að starfsmenn láta af störfum fyrir sveitarfélagið og upplýsingum þar 

að lútandi safnað í starfslokaviðtölum. Hugað er að úrbótum á vinnuumhverfi í samræmi við 

greininguna, eftir því sem tilefni er til. 

Þjónusta, framkoma og samskipti 

Starfsmenn veita góða þjónustu og hafa jákvætt viðhorf til íbúa sveitarfélagsins og annarra sem 

njóta þjónustu þeirra, sem og samstarfsmanna sinna. Þeir eru stundvísir, rækja starf sitt af 

réttsýni, alúð og samviskusemi og gæta kurteisi í hvívetna.  

Starfsmenn sem verða uppvísir að því að trufla eða ögra öðrum á vinnustað, með orðum, 

látbragði eða atferli, leggja samstarfsmenn í einelti eða áreita kynferðislega, teljast brjóta 

grundvallarreglur um samskipti á vinnustað. Slík hegðun líðst ekki og getur leitt til áminningar 

og starfsmissis. 

Kjara- og launamál 

Um starfskjör, réttindi og skyldur starfsmanna sveitarfélagsins fer samkvæmt lögum, ákvæðum 

kjarasamninga og ráðningarsamningi. Launakjör eru samkvæmt gildandi kjarasamningum Sam-

bands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. 

Sí- og endurmenntun (starfsþróun) 

Starfsmenn fái tækifæri til að þróast í starfi og hvatningu til að sækja sér sí- og endurmenntun. 

Árlega greinir hver stofnun þörf starfsmanna fyrir fræðslu, setur fram áætlun um sí- og endur-

menntun og skipuleggur fræðslu og þjálfun. 
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Aðgerð Ábyrgð Tímarammi 

Áætlun um sí- og 
endurmenntun 

Forstöðumenn stofnana Árlega 

Starfsmannasamtöl 

Starfsmannasamtöl fara fram a.m.k. einu sinni á ári. Í samtalinu fara starfsmaður og stjórnandi 

yfir kröfur og væntingar til starfsins, styrkleika og veikleika starfsmannsins gagnvart starfinu, 

starfsánægju og líðan í starfi. Opin skoðanaskipti eru mikilvæg til að sjónarmið beggja komi 

fram. Mikilvægt er að báðir aðilar fylgi eftir niðurstöðum starfsmannasamtalsins. 

Aðgerð Ábyrgð Tímarammi 

Starfsmannasamtal Forstöðumenn stofnana Árlega 

Eftirfylgni Starfsmaður og 
forstöðumaður 

6 mánuðum eftir samtal 

Samskipti og upplýsingamiðlun 

Samskipti starfsmanna byggjast á gagnkvæmu trausti og virðingu. Framkoma starfsmanna er 

þeim og Skaftárhreppi til sóma. Stjórnendur skapa fordæmi og ýta undir góða samvinnu meðal 

allra starfsmanna og stofnana. 

Stjórnendur veita starfsmönnum upplýsingar um starfsemi hverrar stofnunar á reglulegum 

starfsmannafundum og með öðrum boðleiðum.  

Eftirfylgni 

Mannauðsstefnan er að lágmarki endurskoðuð á tveggja ára fresti en oftar komi fram ábend-

ingar frá starfsmönnum sem krefjast örari endurskoðunar.  

Í tengslum við starfsmannasamtöl er lögð fyrir könnun meðal starfsmanna til að mæla starfs-

ánægju, líðan í starfi, hvort starfsmenn hafi fengið svigrúm til að þróast í starfi, sækja námskeið 

o.fl.  

Mikilvægt er að í kjölfar mælinga sé hugað að útbótum og sett fram aðgerðaáætlun þar sem 

skýrt kemur fram hver ber ábyrgð á tilteknum aðgerðum.  

Aðgerð Ábyrgð Tímarammi 

Könnun lögð fyrir starfsmenn í 
tengslum við 

starfsmannasamtöl 

Forstöðumenn stofnana og 
sveitarstjóri 

Árlega 
 

 

Til margra þeirra lykilþátta sem fram komu í meistararitgerð Halldórs Halldórssonar 

(2013) og felast í innihaldsgreiningu minnstu sveitarfélaganna var tekið tillit til við 

vinnslu mannauðsstefnunnar. Það gildir um aðbúnað á vinnustað sem sett var undir 

vinnuvernd og öryggi. Útbúin hefur verið jafnréttisáætlun hjá sveitarfélaginu Skaftár-

hreppi og er vísað til hennar í mannauðsstefnunni. Tekið er á upplýsingamiðlun og 

samskiptum, starfsþróun, starfsmannasamtölum, svo eitthvað sé nefnt.  
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Þegar rýnt er í helstu niðurstöður könnunar sem gerð var á starfsumhverfi ríkis-

starfsmanna 2006 og birt 2007 (Ómar H. Kristmundsson, 2007) kemur mikilvægi þess að 

framfylgja starfsmannastefnu, þar sem greina megi fylgni milli þess og starfsánægju 

starfsmanna og afstöðu þeirra til stjórnenda.  

Í þessum niðurstöðum kemur jafnframt fram að starfsmenn sem sótt hafa sí- og 

endurmenntun töldu færni sína hafa aukist.  

Þarna kemur jafnframt fram mikilvægi þess að fylgja eftir starfsmannasamtölum en á 

því er misbrestur samkvæmt svarendum könnunarinnar. 

4.2 Samanburður mannauðsstefna 

Þegar kaflar mannauðsstefnu sveitarfélagsins Skaftárhrepps eru bornir saman við þá 25 

lykilþætti sem Halldór Halldórsson (2013) greinir frá í meistararitgerð sinni og 

mannauðsstefnur minnstu sveitarfélaga landsins innihalda og þá 22 þætti sem Gylfi 

Dalmann Aðalsteinsson (2006) dregur fram sem algengustu lykilþætti íslenskra 

skipulagsheilda sést að margt er sameiginlegt (sjá á töflu 5). 

Tafla 5. Samanburður á innihaldi lykilþátta starfsmannastefnu minnstu sveitarfélganna (Halldór 
Halldórsson, 2014); algengustu lykilþættir íslenskra skipulagsheilda (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 

2006); innihald mannauðsstefnu sveitarfélagsins Skaftárhepps (2016). 
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Það sem vekur athygli rannsakanda að eftirfylgni með að mannauðsstefnan sé 

endurskoðuð er ekki talinn einn af lykilþáttum hjá Halldóri Halldórssyni (2013) og Gylfa 

Dalmann Aðalsteinssyni (2006). 

Ákveðið var í tengslum við vinnu við mannauðsstefnuna að starfsmenn sveitar-

félagsins Skaftárhrepps myndu í sameiningu setja sér gildi en þau eru ekki sérstaklega 

tilgreind í mannauðsstefnunni. 

4.3 Gildi Skaftárhrepps 

Vinnufundur var haldinn með starfsmönnum sem komu sér saman um hvaða fjögur gildi 

starfsmenn sveitarfélagsins Skaftárhrepps ætla að vinna eftir, ásamt nánari lýsingu 

starfsmanna á hverju og einu þeirra.  

Niðurstaða vinnufundar starfsmanna sveitarfélagsins Skafárhrepps þar sem valin voru 

gildi var að fjögur gildi hlutu flest atkvæði. Jákvæðni og heiðarleiki fengu sin hver 12 

atkvæðin, samheldni 5 atkvæði og sveigjanleiki 4 atkvæði, sjá töflu 6. 

Tafla 6. Niðurstöður úr gildavinnu starfsmanna Skaftárhepps 

 

Þegar starfsmenn höfðu valið þessi fjögur gildi var hverju borði, en þau voru fjögur, 

falið það verkefni að setja saman eina setningu sem lýsti að þeirra mati hverju og einu 

gildi. Niðurstöðurnar fyrir hvert gildi eru eftirfarandi: 
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Jákvæðni: 

 Mæta fólki með bros á vör og opnum hug 

 Takast á við verkefni dagsins með opnum hug og bros á vör 

 Vera opin fyrir hugmyndum annarra 

 Að sjá björtu hliðarnar og vera uppbyggileg 

 

Heiðarleiki: 

 Að sinna starfi sínu af virðingu og samkvæmt bestu vitund og getu 

 Vinna samkvæmt sinni bestu sannfæringu 

 Geta sagt skoðanir sínar á kurteisan hátt og geta tekið við og veitt uppbyggi-

lega gagnrýni 

 Að vera heiðarlegur gangvart sjálfum sér og öðrum 

 

Samheldni: 

 Skilningsrík gagnvart hvert öðru og þeim sem við erum að þjónusta 

 Margar hendur vinna létt verk 

 Vinna sem einn hópur að sameiginlegum verkefnum 

 Að vinna saman að settum markmiðum 

 

Sveigjanleiki: 

 Taka tillit til aðstæðna hverju sinni (undir eins) 

 Takast á við breytingar með opnum hug og jákvæðni 

 Að koma til móts við þarfir þeirra sem til okkar leita eftir bestu getu 

 Að vera sveigjanlegur í samskiptum og gagnvart samstarfsfólki í breyttum 

aðstæðum 

Fundinum lauk um kl. 18:00 og þökkuðu sveitarstjóri og rannsakandi starfsmönnum 

fyrir þátttökuna.  
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Í framhaldi yfirfóru og sameinuðu rannsakandi og sveitarstjóri setningarnar sem 

starfsmenn settu fram þannig að hverju gildi er lýst nánar með tveimur setningum. 

Gildi sveitarfélagsins Skaftárhrepps eru eftirfarandi: 

Heiðarleiki 

 Sinna starfi sínu af virðingu og vera heiðarlegur gagnvart sjálfum sér og öðrum  

 Miðla skoðunum sínum á kurteisan hátt og geta tekið við og veitt uppbyggilega 

gagnrýni 

Jákvæðni 

 Takast á við verkefni dagsins og mæta fólki með bros á vör 

 Fagna nýjum hugmyndum, sjá björtu hliðarnar og vera uppbyggileg 

Samheldni 

 Vinna sem einn hópur að sameiginlegum verkefnum og settum markmiðum 

 Vera skilningsrík gagnvart hvert öðru og þeim sem við veitum þjónustu 

Sveigjanleiki 

 Takast á við breytingar með opnum huga og jákvæðni og vera sveigjanleg í 

samskiptum  

 Koma til móts við þarfir þeirra sem til okkar leita, eftir bestu getu  

 

Þegar rýnt er í meistararitgerð Hlyns Stefánssonar (2015) þar sem hann tekur saman 

tíðni gilda fyrirtækja og stofnana má sjá að tvö af þeim gildum sem starfsmenn sveitar-

félagsins Skaftárhrepps völdu, heiðarleiki og jákvæðni, eru ofarlega á lista yfir þau sem 

tíðast koma fram af þeim 198 gildum sem rannsóknin tekur til. Gildið samheldni kemur 

ekki fram á listanum en er skylt hugtakinu liðsheild sem þar er að finna. Gildið sveigjan-

leiki kemur ekki fram á listanum.  

Með aðkomu starfsmanna við að ákveða gildin eru meiri líkur til að ánægja verði með 

þau og að starfsmenn tileinki sér þau í daglegum störfum. 

4.4 Móttaka nýrra starfsmanna 

Í mannauðsstefnu sveitarfélagsins Skaftárhrepps er kafli sem snýr að ráðningum og 

nýliðaþjálfun. Til að styðja stjórnendur í starfi sínu og ljóst væri hver bæri ábyrgð á þeim 
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atriðum sem snúa að móttöku nýrra starfsmanna var sett upp tafla þar sem ábyrgðar-

svið er skýrt sem og tímarammi. 

4.4.1  Hver gerir hvað og hvenær 

Hér er hverri aðgerð við móttöku nýrra starfsmanna lýst, ábyrgðasviðið skilgreint og 

tímamörk sett. 

Aðgerð Ábyrgð Tímarammi 

– Upplýsingar til starfsfólks: Hver 
er nýr starfmaður, í hvaða starf 
er hann ráðinn, hvenær byrjar 
hann, hver verður fóstri 

– Tilnefna starfsmann sem fóstra 
– Tilnefna varamann fóstra til að 

taka við komi upp veikindi eða 
fjarvistir 

– Sækja um aðgang að 
nauðsynlegum tölvukerfum 

Forstöðumenn stofnana Um leið og gengið hefur verið 
frá ráðningu 

– Gera áætlun um nauðsynlega 
þjálfun (ef þarf) 

– Móttaka nýs starfsmanns, hann 
boðinn velkominn til starfa 

– Upplýsingar veittar um 
vinnustaðinn, sveitarfélagið og 
starfið 

– Kynning á stefnum og gildum 
– Starfssamningur kynntur, 

vinnutími, launakerfi, 
hvíldartími, þagnarskylda, 
öryggisatriði og hvernig tilkynna 
beri veikindi 

– Upplýsingar veittar um 
æskilegan klæðnað ef við á og 
ef sveitarfélagið útvegar 
klæðnað 

– Kynning á reglum varðandi 
notkun síma, tölvupósts og nets 

– Kynning á starfsmannafélagi 
– Skoðunarferð um vinnustaðinn, 

salerni, stimpilklukka o.þ.h. 
– Helstu vinnufélagar kynnir 
– Fóstri kynntur fyrir starfsmanni 

Forstöðumenn stofnana Fyrsti vinnudagur nýs 
starfsmanns 

– Kynning á tölvukerfum, 
starfsaðstöðu og verkefnum 

Fóstri Fyrstu dagar í starfi 

– Staðan tekin með nýjum 
starfsmanni um hvort eitthvað 
vanti upp á upplýsingagjöf 

Forstöðumenn stofnana Eftir fyrsta mánuð í starfi? 
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Með þessu er ljóst hver ber ábyrgð á hvaða aðgerð og hvenær ber að ljúka henni. 

Með þessu er vonast til að allir nýir starfsmenn fái sömu móttökur hjá öllum stofnunum 

sveitarfélagsins Skaftárhrepps og að engin atriði við móttökuna gleymist.  

4.4.2 Gátlisti 

Til að styðja betur við stjórnendur við móttöku nýrra starfsmanna var útbúinn gátlisti 

sem ætti að auðvelda þeim starfið og koma í veg fyrir að einhver atriði gleymist þegar 

tekið er á móti nýjum starfsmanni. 

Ábyrgð: Forstöðumenn stofnana 
Tímarammi: Um leið og gengið hefur verið frá ráðningu 
 

Upplýsingar til starfsfólks: Hver er nýr starfmaður, í hvaða starf er hann ráðinn, hvenær 
byrjar hann, hver verður fóstri 
 
Tilnefna starfsmann sem fóstra 
 
Tilnefna varamann fóstra til að taka við komi upp veikindi eða fjarvistir 

 

Sækja um aðgang að nauðsynlegum tölvukerfum 

 

Ábyrgð: Forstöðumenn stofnana 
Tímarammi: Fyrsti vinnudagur nýs starfsmanns 

 

Gera áætlun um nauðsynlega þjálfun (ef þarf) 
 
Móttaka nýs starfsmanns hann boðinn velkominn til starfa 
 
Upplýsingar veittar um vinnustaðinn, sveitarfélagið og starfið 
 
Kynning á stefnum og gildum 
 
Starfssamningur kynntur, vinnutími, launakerfi, hvíldartími, þagnarskylda, öryggisatriði 
og hvernig tilkynna beri veikindi 
 
Upplýsingar veittar um, æskilegan klæðnað ef við á og ef sveitarfélagið útvegar klæðnað 
 
Kynning á reglum varðandi notkun síma, tölvupósts og nets 
 
Kynning á starfsmannafélagi 
 
Skoðunarferð um vinnustaðinn, salerni, stimpilklukka o.þ.h. 
 
Helstu vinnufélagar kynntir 
 
Fóstri kynntur fyrir starfsmanni 
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Ábyrgð: Fóstri  
Tímarammi: Fyrstu dagar í starfi 

 

Kynning á tölvukerfum, starfsaðstöðu og verkefnum 
 

 
Ábyrgð: Forstöðumenn stofnana 
Tímarammi: Eftir fyrsta mánuð í starfi? 

 

Staðan tekin með nýjum starfsmanni um hvort eitthvað vanti upp á 
upplýsingagjöf 

 

Með því að skilgreina betur ábyrgðarsvið og tímaramma við móttöku nýrra starfs-

manna, ásamt því að hafa gátlista, fá stjórnendur stofnana sveitarfélagsins Skaftár-

hrepps í hendurnar hjálpartæki sem auðvelda þeim starfið og samræmi verður á milli 

stofnana. 
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5  Umræða og lokaorð 

Markmið þessa raunhæfa verkefnis var að skrifa mannauðsstefnu fyrir sveitarfélagið 

Skaftárhrepp, það markmið náðist og var mannauðsstefnan samþykkt í sveitarstjórn 

Skaftárhrepps 16. júní 2016. 

Mannauðsstefna er áætlanagerð í mannauðsmálum og í henni kynna skipulagsheildir 

mannauð sinn fyrir hagsmunaaðilum, en þær eiga jafnframt að tryggja að skipulags-

heildin hafi á að skipa rétta starfsfólkinu í réttu störfin, á réttum tíma (Kreitner, 2007; 

Byars og Rue, 2006). Eins á mannauðsstefnan að styðja við stefnu skipulagsheildarinnar 

og auðvelda stjórnendum ákvarðanatöku um mannauðsmál (Bryars og Rue, 2006). 

Áhugavert er að bera saman innihald mannauðsstefnu sveitarfélagsins Skaftárhrepps 

við niðurstöður úr rannsókn Gylfa Dalmanns Aðalsteinssonar (2003) og niðurstöður úr 

meistararitgerð Halldórs Halldórssonar (2013) þar sem þeir skoðuðu innihald mannauðs-

stefna, annar vegar allra sveitarfélaga og hins vegar fyrirtækja, stofnana og sveitar-

félaga. Í þessum samanburði kom í ljós að margt er sameiginlegt með þessum aðilum. 

Eftirtektarvert var að eftirfylgni eða endurskoðun var ekki til staðar niðurstöðum þeirra, 

en það er lykilatriði í árangursríkri mannauðsstefnu.  

Þegar mannauðsstefna sveitarfélagsins Skaftárhrepps er metin eftir mælitæki því sem 

Halldór Halldórsson (2013) setti fram í meistararitgerð sinni dregur rannsakandi þá 

ályktun að mannauðsstefna sé komin á þroskastig mannauðsstjórnunar, þrátt fyrir að 

sveitarstjóri sé starfsmannastjóri, sem helgast af smæð sveitarfélagsins. Aðrir þættir eru 

uppfylltir, þ.e. til staðar er starfsmannastefna og í henni er ákvæði um endurskoðun á 

tveggja ára fresti, eða oftar komi fram ábendingar um slíkt. Í stefnunni er vísað til 

jafnréttisáætlunar sem til staðar er. Í henni er skýrt ábyrgðarhlutverk og tímarammi. 

Starfsmenn komu bæði að myndun mannauðsstefnunnar og völdu gildin og fyrir hvað 

þau standa á sameiginlegum vinnufundi.  

Gildi hverrar skipulagsheildar eiga að endurspegla hvernig starfsmönnum og stjórn-

endum ber að hegða sér (Torrington og Hall, 1998). Í samskiptum við sveitarstjóra sem 

var fulltrúi Skaftárhrepps við vinnu verkefnisins komu fram óskir um að gildi yrðu valin. 

Það var gert á sameiginlegum starfsmannafundi þar sem hugmyndir að gildum komu frá 
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starfsmönnum. Um þær hugmyndir var svo kosið og að lokum urðu fjögur gildi fyrir 

valinu – jákvæðni, heiðarleiki, sveigjanleiki og samskipti. Jafnframt komu starfsmenn sér 

saman um lýsingu á hverju og einu gildi svo allir leggi sama skilning í fyrir hvað hvert og 

eitt gildi stendur.  

Áhugavert var að hlusta á starfsmenn í lok fundarins þegar vinnunni var lokið og 

heyra sagt: „Höfum við ekki verið að vinna eftir þessu.“ Þetta eykur trúna á að gildin eigi 

eftir að festa sig í sessi. Ýmislegt er þó hægt að gera til að auka líkurnar á því.  

Hægt er að búa til veggspjöld sem hengd eru upp á áberandi stað á hverjum vinnu-

stað. Þau má setja inn í staðlaða undirskrift starfsmanna í tölvupósti og hafa þau áber-

andi á vef sveitarfélagsins. Setji starfsmenn sér markmið í starfi væri hægt að tengja þau 

gildunum. Verði gildin ekki fest í sessi með þessu móti eru líkur á að þau falli í gleymsku.  

Vonir standa til að starfsmenn hafi gildin að leiðarljósi í störfum sínum. Hvernig inn-

leiðing þeirra á sér stað er í höndum sveitastjórnar og starfsmanna, en hægt er að „lifa 

gildin“ með mismunandi hætti. Mikilvægt er að sú innleiðing sé árangursrík, en þegar 

rýnt er í niðurstöður rannsóknar Jónínu S. Tryggvadóttur (2012) á greiningu gilda hjá Te 

og Kaffi ehf. kom í ljós að tæplega helmingur starfsmanna vissi ekki hver þau voru. 

Vonandi gildir annað um tilfinningu starfsfólks sveitarfélagsins Skaftárhrepps fyrir sínum 

gildum. 

Fram kom ósk um að rannsakandi útbyggi móttökuáætlun fyrir nýja starfsmenn og úr 

varð að útbúin var bæði móttökuáætlun og gátlisti sem hjálpa ætti stjórnendum að 

muna eftir öllum sem þáttum sem þurfa að vera til staðar þegar nýr starfsmaður mætir, 

sem og að farið sé yfir alla nauðsynlega þætti með nýjum starfsmanni.  

Fyrstu kynni starfsmanns á nýjum vinnustað hafa mikil áhrif á hann og því er 

mikilvægt að upplifunin verði jákvæð strax í upphafi og starfsmanninum séu ljósar þær 

kröfur sem starfið gerir. Sé gátlisti til staðar eru minni líkur á að eitthvað gleymist í 

upplýsingagjöfinni (Ingi Bogi Bogason og Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2008). 

Þetta ætti að auðvelda stjórnendum móttöku nýrra starfsmanna, og samræma 

vinnubrögð milli stofnana. Mikilvægt er að nýir starfsmenn fái sömu móttöku og 

kynningu hvar svo sem þeir koma til með að starfa og að upplýsingagjöf sé samræmd.  

Með móttökuáætluninni og gátlistanum vonast rannsakandi til að komið sé verkfæri 

sem styðji stjórnendur í starfi sínu og auðveldi þeim og starfsmönnum öllum að taka á 
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móti nýjum starfsmönnum, auki upplýsingagjöf til nýrra starfsmanna og að þeir fá sömu 

móttökur hjá öllum stofnunum sveitarfélagsins Skaftárhrepps, þannig ættu fyrstu kynni 

nýrra starfsmanna að auka ánægju þeirra í starfi. 

Nú þegar sveitarstjórn Skaftárhrepps hefur samþykkt mannauðsstefnu fyrir sveitar-

félagið á fundi sínum bindur rannsakandi vonir við að eftir henni verði unnið. Stefnuna 

ætti að endurskoða reglulega og ekki sjaldnar en á tveggja ára fresti. Henni ætti að gera 

hátt undir höfði og gera sýnilega bæði starfsmönnum og öðrum hagsmunaaðilum. 
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Viðauki 1. Mannauðsstefna Skaftárhrepps 

Sýn 

Hjá Skaftárhreppi starfa hæfir og ánægðir starfsmenn sem veita góða þjónustu.  

Umfang mannauðsstefnu og tilurð 

Mannauðstefna Skaftárhrepps nær til allra sem starfa hjá sveitarfélaginu og stofnunum 

þess. Stefnan byggist á niðurstöðum vinnustaðaúttektar Vinnuverndar ehf. haustið 2015 

og athugasemdum frá stjórnendum og öðrum starfsmönnum sveitarfélagsins.  

Almenn markmið mannauðsstefnu 

 Taka faglega og samræmt á málefnum starfsmanna 

 Hlúa að starfsmönnum og gefa þeim tækifæri á að eflast og þróast í starfi 

 Auka þekkingu og færni starfsmanna til að takast á við verkefni sín 

 Gæta hagsmuna starfsmanna og vinnuveitanda 

Starfsmarkmið og framkvæmdaáætlun  

Eftirfarandi eru starfsmarkmið sveitarfélagsins í mannauðsmálum, sem ná til allra þátta 

þeirra, ásamt framkvæmdaáætlun þar sem lýst er aðgerðum sem ráðast þarf í til að ná 

einstökum markmiðum, hver ber ábyrgð á framkvæmdinni og hver tímaramminn er 

hverju sinni. 

Ráðningar og nýliðaþjálfun – móttaka nýrra starfsmanna 

Öll störf eru auglýst á áberandi hátt. Undanþegin auglýsingu eru afleysingastörf og störf 

sem ráðið er í til eins árs. 

Starfslýsingar eiga að vera til fyrir öll störf sveitarfélagsins og bera stjórnendur stofnana 

ábyrgð á að útbúa þær. Sveitarstjóri ber ábyrgð á að starfslýsingar fylgi ráðningarsamn-

ingum stjórnenda. Í starfslýsingum er kveðið á um þagnarskyldu og ber starfsmönnum 

að virða trúnað um viðkvæmar upplýsingar sem þeir fá vitneskju um í starfi sínu. 

Þagnarskyldan helst þótt látið sé af störfum. 

Aðgerð Ábyrgð Tímarammi 

Starfslýsingar Stjórnendur stofnana Vor 2017 

Móttaka nýrra starfsmanna er á ábyrgð forstöðumanna stofnana. Þeir styðjast við 

móttökuáætlun og laga hana að þörfum stofnunarinnar. Starfsmenn eru ábyrgir fyrir því 

að taka vel á móti nýjum samstarfsfélögum. 

Aðgerð Ábyrgð Tímarammi 

Móttökuáætlun Stjórnendur stofnana Haust 2016 
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Vinnuvernd og öryggi 

Starfsskilyrði eru ávallt í samræmi við ákvæði laga um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi 

á vinnustöðum, nr. 46/1980. Í hverri stofnun er gerð skrifleg öryggisáætlun sem byggist 

á áhættumati. Á vinnustöðum þar sem það á við eru skipaðir öryggistrúnaðarmenn og 

öryggisverðir sem bera ábyrgð á að kröfum um öryggi sé framfylgt. Stjórnendur stofnana 

bera ábyrgð á að öryggistrúnaðarmenn og öryggisverðir séu tilnefndir og fái 

nauðsynlega fræðslu.  

Einelti er ekki liðið hjá stofnunum sveitarfélagsins Skaftárhrepps. Sveitarfélagið setur sér 

stefnu gegn einelti og viðbragðsáætlun um hvernig bregðast skuli við komi það upp. 

Þannig er bæði hugað að forvörun og aðgerðum gegn einelti. 

Aðgerð Ábyrgð Tímarammi 

Setja stefnu um eineltismál Sveitarstjórn Vor 2017 

Kynna viðbragðsáætlun Forstöðumenn stofnana Haust 2017 

Jafnréttismál 

Sveitarfélagið vinnur eftir jafnréttisáætlun Skaftárhrepps 2016-2018 sem samþykkt var í 

sveitarstjórn 14. janúar 2016. Markmið hennar er að tryggja jafnan rétt og stöðu kvenna 

og karla í allri starfsemi sveitarfélagsins. Tryggja á jafna möguleika við ráðningar í störf 

og tilfærslur milli starfa. Kynin njóti sömu launa fyrir sambærileg og jafnverðmæt störf 

og hafi sömu möguleika til starfsþróunar og símenntunar. Leitast er við að draga úr því 

að störf skiptist í kvenna- og karlastörf.  

Skaftárhreppur mismunar ekki starfsmönnum vegna kynferðis, kynþáttar, kynhneigðar, 

þjóðernis, trúarbragða eða stjórnmálaskoðana. Starfsmenn Skaftárhrepps bera virðingu 

fyrir samstarfsmönnum og samferðarfólki og fagna fjölbreytni sem fylgir ólíkum 

menningarhópum. 

Starfið og fjölskyldan 

Eins og frekast er kostur leitast Skaftárhreppur við að gera starfsmönnum kleift að 

samræma starfið og fjölskylduna með hlutastörfum, sveigjanlegum vinnutíma eða 

tilfærslu í starfi, ef aðstæður leyfa. 

Sé þess kostur gerir Skaftárhreppur starfsmönnum kleift að flytjast milli starfa eða 

minnka við sig starfshlutfall í aðdraganda starfsloka vegna aldurs eða vegna skertrar 

starfsgetu. Við starfslok er starfsmaður upplýstur um áhrif breytinganna á lífeyri og 

önnur réttindi.  

Verði starfsmenn fyrir áföllum sem tengjast fjölskyldum þeirra er til staðar 

viðbragðsáætlun í sveitarfélaginu. 

Aðgerð Ábyrgð Tímarammi 

Viðbragðsáætlun 
samfélagsáfalla 

Sveitarstjórn 2016-2017 
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Starfsaldur 

Á 5 ára fresti er starfsmönnum veitt viðurkenning fyrir störf sín fyrir Skaftárhrepp. 

Starfsmaður sem lætur af störfum eftir 10 ára starfsaldur hlýtur sérstaka viðurkenningu 

eða gjöf.  

Starfslok 

Greindar eru ástæður þess að starfsmenn láta af störfum fyrir sveitarfélagið og 

upplýsingum þar að lútandi safnað í starfslokaviðtölum. Hugað er að úrbótum á 

vinnuumhverfi í samræmi við greininguna, eftir því sem tilefni er til. 

Þjónusta, framkoma og samskipti 

Starfsmenn veita góða þjónustu og hafa jákvætt viðhorf til íbúa sveitarfélagsins og 

annarra sem njóta þjónustu þeirra, sem og samstarfsmanna sinna. Þeir eru stundvísir, 

rækja starf sitt af réttsýni, alúð og samviskusemi og gæta kurteisi í hvívetna.  

Starfsmenn sem verða uppvísir að því að trufla eða ögra öðrum á vinnustað, með 

orðum, látbragði eða atferli, leggja samstarfsmenn í einelti eða áreita kynferðislega, 

teljast brjóta grundvallarreglur um samskipti á vinnustað. Slík hegðun líðst ekki og getur 

leitt til áminningar og starfsmissis. 

Kjara- og launamál 

Um starfskjör, réttindi og skyldur starfsmanna sveitarfélagsins fer samkvæmt lögum, 

ákvæðum kjarasamninga og ráðningarsamningi. Launakjör eru samkvæmt gildandi 

kjarasamningum Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. 

Sí- og endurmenntun (starfsþróun) 

Starfsmenn fái tækifæri til að þróast í starfi og hvatningu til að sækja sér sí- og 

endurmenntun. Árlega greinir hver stofnun þörf starfsmanna fyrir fræðslu, setur fram 

áætlun um sí- og endurmenntun og skipuleggur fræðslu og þjálfun. 

Aðgerð Ábyrgð Tímarammi 

Áætlun um sí- og 
endurmenntun 

Forstöðumenn stofnana Árlega 

Starfsmannasamtöl 

Starfsmannasamtöl fara fram a.m.k. einu sinni á ári. Í samtalinu fara starfsmaður og 

stjórnandi yfir kröfur og væntingar til starfsins, styrkleika og veikleika starfsmannsins 

gagnvart starfinu, starfsánægju og líðan í starfi. Opin skoðanaskipti eru mikilvæg til að 

sjónarmið beggja komi fram. Mikilvægt er að báðir aðilar fylgi eftir niðurstöðum 

starfsmannasamtalsins. 

Aðgerð Ábyrgð Tímarammi 

Starfsmannasamtal Forstöðumenn stofnana Árlega 

Eftirfylgni Starfsmaður og 
forstöðumaður 

6 mánuðum eftir samtal 
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Samskipti og upplýsingamiðlun 

Samskipti starfsmanna byggjast á gagnkvæmu trausti og virðingu. Framkoma 

starfsmanna er þeim og Skaftárhreppi til sóma. Stjórnendur skapa fordæmi og ýta undir 

góða samvinnu meðal allra starfsmanna og stofnana. 

Stjórnendur veita starfsmönnum upplýsingar um starfsemi hverrar stofnunar á 

reglulegum starfsmannafundum og með öðrum boðleiðum.  

Eftirfylgni 

Mannauðsstefnan er að lágmarki endurskoðuð á tveggja ára fresti en oftar komi fram 

ábendingar frá starfsmönnum sem krefjast örari endurskoðunar.  

Í tengslum við starfsmannasamtöl er lögð fyrir könnun meðal starfsmanna til að mæla 

starfsánægju, líðan í starfi, hvort starfsmenn hafi fengið svigrúm til að þróast í starfi, 

sækja námskeið o.fl.  

Mikilvægt er að í kjölfar mælinga sé hugað að útbótum og sett fram aðgerðaáætlun þar 

sem skýrt kemur fram hver ber ábyrgð á tilteknum aðgerðum.  

Aðgerð Ábyrgð Tímarammi 

Könnun lögð fyrir starfsmenn í 
tengslum við 

starfsmannasamtöl 

Forstöðumenn stofnana og 
sveitarstjóri 

Árlega 
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Viðauki 2. Gildi Skaftárhrepps 

Heiðarleiki 

 Sinna starfi sínu af virðingu og vera heiðarlegur gagnvart sjálfum sér og öðrum  

 Miðla skoðunum sínum á kurteisan hátt og geta tekið við og veitt uppbyggilega 

gagnrýni 

Jákvæðni 

 Takast á við verkefni dagsins og mæta fólki með bros á vör 

 Fagna nýjum hugmyndum, sjá björtu hliðarnar og vera uppbyggileg 

Samheldni 

 Vinna sem einn hópur að sameiginlegum verkefnum og settum markmiðum 

 Vera skilningsrík gagnvart hvert öðru og þeim sem við veitum þjónustu 

Sveigjanleiki 

 Takast á við breytingar með opnum huga og jákvæðni og vera sveigjanleg í 

samskiptum  

 Koma til móts við þarfir þeirra sem til okkar leita, eftir bestu getu  
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Viðauki 3. Móttaka nýrra starfsmanna 

Aðgerð Ábyrgð Tímarammi 

– Upplýsingar til starfsfólks: Hver 
er nýr starfmaður, í hvaða starf 
er hann ráðinn, hvenær byrjar 
hann, hver verður fóstri 

– Tilnefna starfsmann sem fóstra 
– Tilnefna varamann fóstra til að 

taka við komi upp veikindi eða 
fjarvistir 

– Sækja um aðgang að 
nauðsynlegum tölvukerfum 

Forstöðumenn stofnana Um leið og gengið hefur verið 
frá ráðningu 

– Gera áætlun um nauðsynlega 
þjálfun (ef þarf) 

– Móttaka nýs starfsmanns, hann 
boðinn velkominn til starfa 

– Upplýsingar veittar um 
vinnustaðinn, sveitarfélagið og 
starfið 

– Kynning á stefnum og gildum 
– Starfssamningur kynntur, 

vinnutími, launakerfi, 
hvíldartími, þagnarskylda, 
öryggisatriði og hvernig tilkynna 
beri veikindi 

– Upplýsingar veittar um 
æskilegan klæðnað ef við á og 
ef sveitarfélagið útvegar 
klæðnað 

– Kynning á reglum varðandi 
notkun síma, tölvupósts og nets 

– Kynning á starfsmannafélagi 
– Skoðunarferð um vinnustaðinn, 

salerni, stimpilklukka o.þ.h. 
– Helstu vinnufélagar kynnir 
– Fóstri kynntur fyrir starfsmanni 

Forstöðumenn stofnana Fyrsti vinnudagur nýs 
starfsmanns 

– Kynning á tölvukerfum, 
starfsaðstöðu og verkefnum 

Fóstri Fyrstu dagar í starfi 

– Staðan tekin með nýjum 
starfsmanni um hvort eitthvað 
vanti upp á upplýsingagjöf 

Forstöðumenn stofnana Eftir fyrsta mánuð í starfi? 
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Viðauki 4. Móttaka nýrra starfsmanna – gátlisti  

 
Ábyrgð: Forstöðumenn stofnana 
Tímarammi: Um leið og gengið hefur verið frá ráðningu 
 

Upplýsingar til starfsfólks: Hver er nýr starfmaður, í hvaða starf er hann ráðinn, hvernær 
byrjar hann, hver verður fóstri 
 

Tilnefna starfsmann sem fóstra 
 

Tilnefna varamann fóstra til að taka við komi upp veikindi eða fjarvistir 
 

Sækja um aðgang að nauðsynlegum tölvukerfum 

 

Ábyrgð: Forstöðumenn stofnana 
Tímarammi: Fyrsti vinnudagur nýs starfsmanns 

 

Gera áætlun um nauðsynlega þjálfun (ef þarf) 
 

Móttaka nýs starfsmanns hann boðinn velkominn til starfa 
 

Upplýsingar veittar um vinnustaðinn, sveitarfélagið og starfið 
 

Kynning á stefnum og gildum 
 

Starfssamningur kynntur, vinnutími, launakerfi, hvíldartími, þagnarskylda, öryggisatriði 
og hvernig tilkynna beri veikindi 
 

Upplýsingar veittar um, æskilegan klæðnað ef við á og ef sveitarfélagið útvegar klæðnað 
 

Kynning á reglum varðandi notkun síma, tölvupósts og nets 
 

Kynning á starfsmannafélagi 
 

Skoðunarferð um vinnustaðinn, salerni, stimpilklukka o.þ.h. 
 

Helstu vinnufélagar kynnir 
 

Fóstri kynntur fyrir starfsmanni 
 

Ábyrgð: Fóstri  
Tímarammi: Fyrstu dagar í starfi 

 

Kynning á tölvukerfum, starfsaðstöðu og verkefnum 
 

 

Ábyrgð: Forstöðumenn stofnana 
Tímarammi: Eftir fyrsta mánuð í starfi? 

 

Staðan tekin með nýjum starfsmanni um hvort eitthvað vanti upp á upplýsingagjöf 

 

 

 


