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Starfslýsingar 

• Eru viðhengi í kerfinu í dag. 

• Starfslýsingar innihalda: 

– Hæfni sem starfið krefst. 

– Menntun og reynsla. 

– Hlutverk. 

– Verkefni. 

– Ákvarðanir. 

– Sambönd og samskipti. 

– Ábyrgð. 

– Menntun og reynsla 

• Taka breytingum eftir því sem starfsmaður þróast í starfi. 

• Ítarlegri virkni í framtíðinni. 
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 Starfslýsingar 

Viðhengi 
Ítarlegri virkni 

byggð m.a. á 

hæfnikröfum 

Þróun á hæfni og 

hæfnikröfum 

starfa 

Í dag Framtíðin 
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 Starfsmannasamtal 

• Upprifjun á síðasta starfsmannasamtali (hafi það farið fram). 

• Yfirferð á starfslýsingu. 

• Hvað hefur gerst frá síðasta samtali. 

• Verkefni framundan: 

– Endurgjöf til starfsmanns. 

– Hvað er vel gert? 

– Hvað má bæta? 

• Starfsþróun og fræðsla. 

• Samstarf og samskipti. 

• Annað sem þarf að ræða. 

• Sameiginleg niðurstaða. 
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 Starfsmannasamtal 

FJÁRMÁLA- OG EFNAHAGSRÁÐUNEYTIÐ 



6 

 Starfsþróunaráætlun 

• Styður við markmið stofnunar um starfsþróun starfsmanna í 

samræmi við verkefni stofnunar. 

• Veitir starfsmönnum tækifæri á að auka og nýta þekkingu sína 

í starfi og þróa faglega hæfni og viðhalda þannig verðgildi sínu 

á vinnumarkaði. 

• Ákvarðanir um starfsþróun eru að öllu jöfnu teknar í 

starfsmannasamtali. 

• Ábyrgð starfsmanns og yfirmanns að fylgja 

starfsþróunaráætlun eftir. 

• Gerð starfsþróunaráætlana er liður í að stofnanir skapi 

umhverfi sem stuðlar jafnt að faglegri þróun starfsmanna og 

bætts árangurs stofnana.  
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 Er mannauðshluti Oracle fyrir alla? 

• Já, allar ríkisstofnanir eru með aðgang að Oracle. 

• Hvernig kemst ég inn í Oracle – aðgangur. 

• Mannauðshlutinn hentar smáum jafnt sem stærri 

stofnunum. 

• Allar stofnanir sem eru að sinna mannauðsmálum 

hafa gagn af notkun kerfisins. 
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Hvenær get ég byrjað að nota mannauðshlutann? 

• Í DAG. 

• Stofnun þarf að óska eftir aðgangi að 

sjálfsafgreiðslu. Þar er aðgangur að þeim 

aðgerðum sem voru kynntar hér. 

• Þessi aðgangur er stofnunum að kostnaðarlausu. 
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 Ávinningur þess að nota mannauðshluta Oracle 

• Markviss skráning upplýsinga veitir yfirsýn. 

– Aukin áhersla á mannauðsupplýsingar og tölfræði. 

• Staðlað og samræmt verklag. 

– Gæði vinnunnar eru tryggð. 

• Upplýsingar til staðar þegar þörf er á. 

• Virkja starfsmenn og stjórnendur. 

• Sparnaður á tíma og fjármagni þegar til lengri tíma er 

litið. 
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Takk fyrir áheyrnina. 
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