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Stuðla að: 

• Framgangi háskólamenntaðra á vinnumarkaði 

• Framþróun stofnana með markvissri starfsþróun 

 



Hlutverk 

 

• Virk öflun og miðlun upplýsinga um starfs- og 
starfsferilsþróun til félagsmanna, ríkisstofnana og 
fræðsluaðila 

• Afgreiðsla styrkumsókna 

• Stuðningur og fræðsla til stofnana um skipulag og 
framsetningu starfsþróunaráætlana 

 

-> Nýr samstarfsvettvangur í starfsþróunarmálum 



Hlutverk 
 

Ætlað að hvetja stofnanir til að styðja starfsmenn: 

 Auka þekkingu sína í starfi 

 Bæta við eða endurnýja menntun sína 

 Fá tækifæri til að þróa faglega hæfni 

 

->  viðhalda verðgildi starfsmanna á vinnumarkaði 



Starfsþróun 
Hvað er starfsþróun? 

Áður starfsþróun = stöðuhækkun 

Nú getur starfsþróun þýtt m.a.: 

• Símenntun 

• Endurmenntun 

• Starfsþjálfun 

• Tilfærsla í starfi 

• Aukin ábyrgð 

• Stöðuhækkun 



Starfsþróunaráætlun 
= fræðsluáætlun starfsmanns 

• Þarfagreining á sjálfum sér – SVÓT 

• Hvaða þjálfun og fræðslu þarf til að verða betri 
starfsmaður? 

• Starfsmaður gerir starfsþróunaráætlun í takt við 
starfsþróunarmarkmið stofnunar  

• Starfsmaður ber ábyrgð á eigin starfsþróun til að 
halda verðgildi sínu á vinnumarkaði  

 



Af hverju starfsþróun? 

 

Starfsþróun - ávinningur fyrir stofnanir 

• Eftirsóknarverðari vinnustaður  

• Aukin starfsánægja 

• Hæfara starfsfólk 

• Meiri tryggð og minni starfsmannavelta  

• Framleiðni eykst 

• Hagkvæmari rekstur 

 



Af hverju starfsþróun? 

 

Starfsþróun - ávinningur fyrir starfsmenn 

• Viðhalda menntun og þekkingu 

• Tækifæri til að þróast í starfi 

• Starfsöryggi eykst 

• Aukin starfsánægja 

• Virði á vinnumarkaði eykst 

   



Forsaga 

 

• Í kjarasamningum BHM við ríkið 28. júní 2008 var 
kveðið á um í bókun fjögur að sett yrði á stofn 
Starfsþróunarsetur háskólamanna 

• Samþykktir STH voru undirritaðar 4. janúar 2011 

• STH tók formlega til starfa í byrjun árs 2012 þegar 
forstöðumaður var ráðinn til starfa 



Aðilar að STH 
• Fjármálaráðherra f.h. ríkisins 

• BHM - 18 aðildarfélög 
Dýralæknafélag Íslands, Félag geislafræðinga, Félag háskólamenntaðra starfsmanna 
stjórnarráðsins, Félag íslenskra félagsvísindamanna, Félag íslenskra náttúrufræðinga, 
Félag lífeindafræðinga, Félagsráðgjafafélag Íslands, Fræðagarður, Iðjuþjálfarafélag 
Íslands, Kjarafélag viðskipta- og hagfræðinga, Leikarafélag Íslands, Ljósmæðrafélag 
Íslands, Stéttarfélag bókasafns- og upplýsingafræðinga, Stéttarfélag háskólamanna á 
matvæla- og næringarsviði, Stéttarfélag lögfræðinga, Sálfræðingafélag Íslands, 
Stéttarfélag sjúkraþjálfara og Þroskaþjálfafélag Íslands 



Framlag ríkisins til STH 

• Stofnframlag ríkisins 25 mkr.  

–  Bókun 4, kjarasamningar frá 28. júní 2008  

• Viðbótarframlag 35 mkr.  

–  6 gr. samþykkta  STH, 4. janúar 2011 

• Viðbótarframlag 30 mkr.  

–  Bókun 6,  kjarasamningar frá 6. júní 2011 

 

Iðgjöld:  0,70% af heildarlaunum 

 

 

 



Stjórn STH 

Frá BHM:   

• Ína Björg Hjálmarsdóttir, formaður 

• Guðlaug Kristjánsdóttir 

• Bragi Skúlason   

Frá fjármálaráðuneytinu: 

• Ágústa Hlín Gústafsdóttir, varaformaður 

• Gunnar Björnsson 

• Guðmundur H. Guðmundsson  

 



Réttindi til styrkumsókna hjá STH 

 

• Fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs 

• BHM 

• Ríkisstofnanir 

• Aðildarfélög BHM sem eiga aðild að STH 

• Félagsmenn ofangreindra aðildarfélaga 



Styrkir til einstaklinga 

Árið 2011 - eingreiðsla 

• Félagsmenn BHM sem eiga aðilda að setrinu gátu 
sótt um endurgreiðslu fyrir útlögðum kostnaði vegna 
námskeiða og símenntunar sem fram fór á árinu 
2011 

• 92 fengu styrk að upphæð 10.5 mkr. 

• Styrkt voru skólagjöld, námskeið, ráðstefnur, 
verkefni, ferðir og gisting 



Upphæð styrkja eftir aðildarfélögum 
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Úthlutunarreglur - stofnanir 

 

Megináhersla  

• Innleiðing starfsþróunaráætlana  

• Styrkumsóknir á grundvelli starfsþróunaráætlana 

• Stjórn er að móta úthlutunarreglur til framtíðar 

 

starfsthroun.is og bhm.is/starfsthroun 

annas@bhm.is 
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 Takk fyrir áheyrnina 


