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Umfjöllun dagsins
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•Raunfærni

• Símenntun

•Þróun starfa

•Vinnumarkaður framtíðarinnar

2



Fræðslusetrið Starfsmennt? 

• Kjarasamningar 2001 milli FJR og BSRB (ríkisstarfsmenn)
• SFR - stéttarfélag í almannaþjónustu
• Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar (ríkisstarfsmenn)
• Kjölur - stéttarfélags starfsmanna í almannaþjónustu
• Samflot bæjarstarfsmannafélaga
• Félag flugmálastarfsmanna ríkisins
• Félag starfsmanna stjórnarráðsins

• Samningar við
• Mannauðssjóði Samflots, Kjalar og KSG (Kópavogur, Suðurnes, Garðabær)
• Sveitamennt og Ríkismennt
• Starfsþróunarsetur háskólamanna
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Hlutverk Starfsmenntar

Starfsmennt býður opinberum starfsmönnum víðtæka 
möguleika til menntunar og þroska.

Starfsmennt aðstoðar stjórnendur við mótun 
vinnustaðamenningar og starfsumhverfis sem miðar  
að því að auka ánægju og hvatningu í starfi.
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...býður opinberum starfsmönnum möguleika 
til menntunar og þroska

• Nám bæði stutt og langt
• Þróum sjálf t.d. Launaskólinn

• Kaupum af öðrum t.d. Endurmenntun HÍ, framhaldsskólum

• Ráðgjöf
• Áhugasviðsgreining

• Sjálfsstyrking

• Spjall og ábendingar um leiðir í námi og starfi

• Raunfærnimat
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... aðstoðar stjórnendur

• Greinir fræðsluþarfir

• Setur saman fræðslupakka (stofnanaskóla)

• Býður námskeið fyrir stjórnendur

• Veitir almenna mannauðsráðgjöf
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Samstarf við stofnanir um nám, fjöldi námskeiða og þátttakenda árið 2017

Stofnun

Námskeið 

haldin

Námskeið

felld niður

Fjöldi

þátttakenda

Biskupsstofa 1 1 20

Flensborg 1 1 13

Fríhafnarskólinn 6 4 162

Háskóli Íslands 0 2 0

Isavia 16 0 306

Menntamálastofnun 1 0 19

Samgöngustofa 1 0 24

Sýslumannsembættin 8 0 216

Vinnueftirlit ríkisins 4 0 63

Vinnumálastofnun 1 0 12

Hafnarfjörður 10 5 263

Kópavogur 24 0 305

Reykhólahreppur 0 1 0

Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu 20 2 493

Seljudalur 5 0 75

Skálatún 2 0 45

Vesturbyggð 2 0 55

Alls 102 15 2.071



Hæfnigreining starfa – verkefni með 
sýslumannsembættunum
• Sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu

• Sýslumanninum á Suðurlandi

• Sýslumanninum á Norðurlandi vestra

Greina störfin og kröfur um hæfni

Gera tillögu að sameiginlegu sniðmáti starfslýsinga
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Starfatorg maí 2018
Sýslumaðurinn á Norðulandi vestra



Þarfa-
greining 
fræðslu 

TR 
skólinn
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• Mat á móti námi/námskröfum (viðmiðum námsbrautar)

• Mat á móti starfi/starfskröfum (viðmiðum atvinnulífs)

,,Skipulegt ferli þar sem með formlegum hætti 
er lagt mat á alhliða þekkingu og færni 
einstaklings. 

Matið getur byggst á skólagöngu, starfsreynslu, 
starfsnámi, frístundanámi, framhaldsfræðslu, 
félagsstörfum og lífsreynslu viðkomandi.”

Lög um framhaldsfræðslu nr. 27/2010



Raunfærnimat 
á móti kröfum 
Háskólabrúar 

Keilis
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Mat á móti starfi/á 
móti hæfnikröfum 
starfs/atvinnulífs

Bankamenn  
þjónustufulltrúi

Hljóðvinnsla

Vöruhús

Mat á mót námskröfum:

• Iðngreinar

• Starfsnámsbrautir
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Fremtidens arbejde
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Þróun 

starfa
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Tæknin er að breyta umhverfinu

• Uber – stærsta leigubílastöð heims – á ekki eina einustu
bifreið

• Airbnb – stærsta gistiheimili heims – á ekki eitt einasta
hótel

• Tölvur orðnar “gáfaðri” en menn og greina tilfelli af meiri
nákvæmni

• App sem segir þér í hvernig skapi þú ert
• Ef ekki aðgengilegt í símanum – gleymdu því þá!
• Sjálfkeyrandi bílar
• 3D prentarar
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1. iðnbylt.

• Verksmiðjur

• Gufuvélin

• Vélvæðing

2. iðnbylt.

• Færibandið

• Fjöldafram-
leiðslan

• Rafmagnið

3. iðnbylt.

• Tölvurnar

• Sjálfvirknin

• Internetið

4. iðnbylt.

• Gervigreindin

• Háhraðinn

• Samtengingin

• Aðgengið
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Internet 
of things

Gervi-
greind

Sjálf-
keyrandi 

bílar

Þrívíddar-
prentara

4. iðnbyltingin



Framtíðin
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• Adaptability – aðlögunarhæfni

• Technology and computational thinking –

upplýsingatækni (tölvur, internet, snjalltæki o.fl.)

• Innovation – nýsköpun

• Media literacy – læsi á fjölmiðla og upplýsingar, 

greiningarhæfni

• Social intelligence and care-giving – félagsleg 

hæfni og umönnun

• Growth mindset  lifelong learning – viljinn til að 

vaxa, þróast og læra



Árið 2022

54% allra starfsmanna munu 
þurfa  á  verulegri endur- og 

símenntun að halda

= 11 þús. félagsmanna í BSRB

• 35% þjálfun í ca. 6 mán = 4 þús.

• 9% þjálfun í ca. 6-12 mán = 1 þús.

• 10% þjálfun í 12+ mán = 1 þús.
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Að læra allt lífið
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• “læren om at lære” for at 
ruste den enkelte til at kunne 
videreutvikle egen 
kompetanse senere i livet. 

Kompass 2018: Digitalisering – hvilken 
kompetanse trenger vi?

Útgefandi: www.kompetansenorge.no

http://www.kompetansenorge.no/


Nám á að leiða til……

•…. aukinnar þekkingar og hæfni

•…. breytingar á viðhorfi og

•…. breyttrar hegðunar

Nám verður hjá einstaklingnum

Umhverfið ýtir undir og styður nám
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Þörf á viðbótarmenntun, þjálfun eða fræðslu …
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Mikil Hvorki né Lítil Engin

... í tengslum við núverandi starf … til styrkingar á vinnumarkaði almennt séð

Stofnun ársins 2017 – sérkönnun til SFR félagsmanna



Á hvaða sviði?
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Upplýsingatækni og 
tölvur
31%

Stjórnun og samskipti
19%

Erlend tungumál
5%

Skrifstofa, bókhald, 
viðskiptafræði

8%

Stjórnsýsla, lögfræði
7%

Skjalastjórnun, 
upplýsingavarsla

4%

Umönnun og 
heilbrigðisgreinar

10%

Annað
16%

Stofnun ársins 2017 – sérkönnun til SFR félagsmanna



Staldraðu við….. 

hverju hefðir þú
svarað?
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Á ábyrgð starfsmanns

Á ábyrgð vinnuveitanda

Stefnumiðuð
starfsþróun

Starfsþróun = Allar þær 

aðgerðir sem miða að því að 
auka þekkingu, getu, færni 
og áhuga starfsmanns 
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Ef þú veist ekki hvert þú
ert að fara þá skiptir engu 

máli hvert þú ferð!



Að læra allt lífið

• Sú færni að hafa getu og hæfni til að byggja upp sína eigin 
þekkingu og færni á markvissan hátt, er því orðin mjög 
mikilvæg til þess að ná árangri á vinnustöðum nútímans. 

Klara Steinarsdóttir, sérfræðingur í fræðsludeild Landsbankans, október 2018
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• For workers, there is an unquestionable need to take 
personal responsibility for one‘s own lifelong 
learning and career development.
(World Economic Forum (2018): The Future of Jobs Report 2018, bls. 23)

• Þegar ég var búinn með námið við Juilliard og hér 
heima þá kom þessi erfiða stund þar sem ekki var 
lengur beðið eftir skipunum að ofan frá kennara. Þá 
verður maður að gerast sinn eigin kennari. 
(Víkingur Heiðar Ólafsson, píanóleikari, 13.október 2018) 
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„Advances in technology and 
the expansion of internet 
access create enormous 

opportunities and challenges 
for working people. Union 
engagement in education, 
training and organising the 

internet age is crucial.“
Bls. 8
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Umræða



37

Vinnumarkaður 
framtíðarinnar



38

Ef þú veist ekki hvert þú
ert að fara þá skiptir engu 

máli hvert þú ferð!
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34%

57%

9%

2017

28%

55%

17%

2057

Mannafjöldaspá Hagstofu Íslands 2017 - 2057
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Internet 
of things

Gervi-
greind

Sjálf-
keyrandi 

bílar

Þrívíddar-
prentara

4. iðnbyltingin
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Gervi-
greind

42



43

Hvað með opinbera geirann?



Hið opinbera

• Hraði í þróun - tæknilausnir

• Krafa um aðlögunarhæfni, skilvirkni og hraðari
málsmeðferð (24/7)

• Skýr rammi (lög og regluverk) – skýrir verkferlar

• Valddreifing – lýðurinn kallar eftir því að vera með í 
ákvarðanatökunni

• Hagur borgaranna í fyrirrúmi
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• Verktakavinna

• Svört vinna

• Hvar er skattaleg heimilisfesti starfsmanns?

• Stéttarfélagsaðild – fólk þarf að standa skil að iðgjöldunum 
sjálft

• Meðferð og vinnsla persónuupplýsinga

• Hefðbundin kvennastörf – jafnréttisbaráttan
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Stéttarfélagsaðild 2006 2016
Félagsmaður í stéttarfélagi 85,2% 90,4%

Ekki félagsmaður 10,3% 7,9%

Veit ekki/neitar að svara 4,5% 1,7%

Hagstofa Íslands, Vinnumarkaðskönnun

World Economic Forum spáði um hvenær 
jafnrétti kynjanna verði náð

• Árið 2014 .... því verður náð árið 2095
• Árið 2018 .... því seinkar til ársins 2133
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https://youtu.be/khjY5LWF3tg?t=388
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Hvernig deilum 
við auðnum?

Hvernig verður 
framtíð starfa 

innan opinbera 
geirans?

Hvaða nýju 
menntun 

þurfum við?

Nýsköpun...... 
læra, læra, 

læra



Tilfinningagreind 
sjaldan mikilvægari
• Sjálfsvitund

• Sjálfsstjórn

• Sjálfshvatningu

• Samúð

• Félagsfærni

„Því á endanum snýst þetta um okkur 

manneskjurnar, menningu okkar og gildi. Við þurfum 

að leggja okkur fram svo allir skilji, óháð menningu, 

þjóðerni og tekjum, hvaða áskorunum siðmenning 

okkar stendur frammi fyrir og hvernig við tökumst á 

við þessar áskoranir.“ (Klaus Schwab)
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Umræða



Fræðslusetrið Starfsmennt
Nám og þjónusta

Fræðslusetrið Starfsmennt býður opinberum starfsmönnum 

starfstengda símenntun og veitir ríkisstofnunum heildstæða þjónustu 

á sviði starfsþróunar. Þjónustan er sérsniðin að þörfum þátttakenda 

um allt land í krafti faglegs samstarfsnets og nútíma upplýsingatækni. 

Starfsmennt er samstarfsvettvangur starfsmanna og stjórnenda þar 

sem unnið er að þróun þekkingar og þjálfunar í þágu einstaklings og 

samfélags.


