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Starfsmennt er afrakstur kjarasamninga frá
árinu 2001

Fjármála- og 
efnahagsráðuneyti

Stéttarfélög innan
BSRB
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Bókun varð 
að grein árið 

2020



Starfsmennt er

samstarfsvettvangur stéttarfélaga 
og opinberra vinnuveitenda um 
hæfniþróun í þeim tilgangi að 
viðhalda og auka gæði opinberrar 
þjónustu.
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Stuðningur Starfsmenntar

Einstaklingurinn
• Starfsþróunarráðgjöf fyrir 

einstaklinga
• Nám og leiðir til að styrkja 

þekkingu, leikni og viðhorf
• Raunfærnimat

Stofnunin
• Þarfagreining fræðslu 
• Nám og leiðir til að styrkja 

þekkingu, leikni og viðhorf
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Hæfni/ 
færni

Þekking

LeikniViðhorf

• Þekking: fræðileg eða hagnýt byggð á 
formlegri eða óformlegri menntun

• Leikni: geta beitt aðferðum, verklagi, 
hugsun á meðvitaðan eða 
ómeðvitaðan hátt

• Viðhorf/hugarfar: Félagsleg og 
tilfinningaleg færni t.d. seigla, 
sjálfstraust, persónuleiki, 
gróskuhugarfar 

Hæfnin/færnin: Hagnýta sér 
þekkingu, leikni og viðhorf. 

Hún gerir kröfu um 
sköpunarmátt, ábyrgð og virkni
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Heimild: Framtíðarnefnd forsætisráðherra, 2019, okt. Íslenskt samfélag 2035-2040. Þróun 
atvinnulífs, umhverfis, byggðar og lýðfræðilegra þátta. Útg. Stjórnarráð Íslands.



Fimm stólpar menntakerfisins
EQF IQF Formleg menntun/formlega skólakerfið Óformleg menntun/óformlega 

skólakerfið

6-8 4-7 Háskóli, fagháskóli, iðnmeistari Fullorðinsfræðsla
Endurmenntun

Framhaldsfræðsla
Fyrirtækjafræðsla

3-5 2-4 Stúdentspróf, sveinspróf, sjúkraliði eða annað 
próf til starfsréttinda

1-2 1
Grunnskólapróf
Framhaldsskólapróf (við 18 ára aldur)

Ekki á 
þrepi

Ekki á 
þrepi

Leikskóli

Vinnan
Félagsstarf
Fjölskyldan
Lífið sjálft

(formlaus menntun)





Allt nám byggir á 
þeim væntingum að 

það nýtist í 
raunheimum
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Hefurðu einhvern tímann lært eitthvað í 
vinnunni?
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Á móti viðmiðum starfs/atvinnulífs
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Draga dulda hæfni fram, gera hana sýnilega.
Finna hvaða hæfni vantar upp á til að sinna tilteknu starfi/tilteknum verkefnum.

Skapa möguleika fyrir starfsmann til að bæta hæfni sína og taka að sér ný/breytt verkefni.



13

Stofnanasamningar 
Sameykis 

Athugun gerð árið 2018

Af 285 samningum voru 
133 með starf fulltrúa, 
ritara, þjónustufulltrúa 
o.þ.h.
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28% af störfum verða stafvædd á næstu 10-15 árum.

Önnur 60% verða fyrir áhrifum aukinnar stafvæðingar 
og munu að hluta til verða stafræn.

Jaðarvæðing starfa (polarisation of jobs) hefur áhrif á 
millistörfin sem ýmist verða einfaldari eða flóknari. 
Einfaldari verkefnin fara til vélmennanna.

Breytingar á störfum
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Raunfærnimat á móti viðmiðum 
starfs sérhæfðs þjónustufulltrúa

Vinnumálastofnun – útibú Skagaströnd Húsnæðis- og mannvirkjarstofnun –
útibú á Sauðárkróki



Nafn og
kennitala

þátttakanda/starfsmanns
Hefur staðfesta hæfni sem sérhæfður 

þjónustufulltrúi á þriðja þrepi hæfniramma um 
íslenska menntun (Starfaprófíll: Sérhæfður 

þjónustufulltrúi nr. 99-18-04-006).



BSRB kallar eftir því að allir vinnustaðir hins opinbera setji sér 

starfsþróunarstefnu og fylgi henni eftir með virkri 

starfsþróunaráætlun til að þjálfa sitt starfsfólk. 

Úr tillögum stjórnar BSRB að stefnu BSRB til umræðu í málefnahópum
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• 50% opinberra 
starfsmanna = eitt stykki 
Akureyri eða um 19.000 
manns.
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Þá leggur BSRB ríka áherslu á að bæði ríki og sveitarfélög 

komi að uppbyggingu og rekstri fræðslusetra á sviði endur-

og símenntunar sem hafa það hlutverk að greina og hanna 

menntunarleiðir fyrir félagsmenn aðildarfélaga BSRB, þeim 

að kostnaðarlausu.

Úr tillögum stjórnar BSRB að stefnu BSRB til umræðu í málefnahópum



Fræðslusjóðir

• Verða til í kjarasamningum
• Sameiginleg „eign“ starfsmanna og 

vinnuveitenda
• Eiga að styðja við

símenntun/starfsþróun til að auka
hæfni starfsmanna og efla
starfsemina. 
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Formúlan: 
vinnuveitandi + stéttarfélag = kjarasamningur/sjóður
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Yfirlit yfir kostnaðarþátttöku sjóða og réttindi félagsmanna
aðildarfélaga BSRB til þjónustu Starfsmenntar
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Er það hér 
sem ég skila 
inn umsókn?
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Hafa reglur sjóða valdið því að góð
verkefni hafa dagað uppi?
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Vangaveltur leikmanns um bókun 3
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Hæfni-
stefna





Fræðslusetrið Starfsmennt

Starfsmennt býður opinberum starfsmönnum starfstengda símenntun og veitir 

ríkisstofnunum heildstæða þjónustu á sviði starfsþróunar. 

Starfsmennt er samstarfsvettvangur starfsmanna og stjórnenda þar sem unnið 

er að þróun þekkingar og þjálfunar í þágu einstaklings og samfélags.

www.smennt.is


