
Vinnumarkaðurinn og kynslóðirnar

Ragnar Þór Ingólfsson, formaður VR

21. nóvember 2019, Grand hótel





Hvað erum við að gera?

• Lýðræði á vinnustað

• Stafrænt hæfnihjól

• Raunfærnimat og fagmenntun í verslun og

þjónustu

• Diplómanám viðskiptafræði og verslunarstjórnun



Atvinnulýðræði er ... 

▷ ... það fyrirkomulag   

að starfsmenn hafi 

tiltekin áhrif á   

ákvarðanir um 

stjórn fyrirtækis



Atvinnulýðræði og hvað svo?

▪ Víðtækur réttur til stjórnarsetu

▪ Takmarkaður réttur til stjórnarsetu

▪ Enginn eða nánast enginn réttur



Ísland og atvinnulýðræði

• 1965 – fyrsta þingsályktunartillagan um 

atvinnulýðræði

• Áfram var reynt á næstu árum: 1968, 1970, 1973, 

1977, 1982, 1997, 2000, 2003, 2013, 2014, 2015, 2016 



Verkalýðshreyfingin og atvinnulýðræði

• ASÍ þing 2018 samþykkt krafa að „ný tækni og breytingar

á atvinnuháttum verði á forsendum launafólks …”

• Ákvæði í kröfugerð VR í kjarasamningum vorið 2019 

um að „vinnustaðalýðræði verði innleitt á vinnustaði

þannig að starfsfólk fái fulltrúa í stjórnir fyrirtækja.”

• Þing Landssambands ísl. verzlunarmanna haustið 2019 

krafðist stjórnarsetu starfsmanna, meðal annars til að

bregðast við 4. iðnbyltingunni



Stafræna hæfnihjólið – hvers vegna?

• Fjórða iðnbyltingin - Svar við kallinu

• Hvað er stafræn hæfni? - Verkfæri fyrir almenning

Hver er mín 

stafræna hæfni?

https://stafraenhaefni.is/


Hvað er stafræn hæfni?

• Geta beitt viðeigandi 

þekkingu og færni í stafrænu 

umhverfi

• Nota stafræna tækni til 

ýmissa viðfangsefna sem 

borgari, vinur, fjölskylda, 

neytandi og starfskraftur



Hvernig virkar sjálfsmatsprófið?

• Þýðing á dönskum 

vef og stuðst er við 

danskan gagnagrunn

• Línulegt ferli

• Stjörnumerkir eigin 

getu á mismunandi 

hæfnisviðum 

stafrænnar hæfni



Hvernig virkar sjálfsmatsprófið?

• Niðurstöðurnar birtast í 

geislariti sem sýnir 16 

mismunandi hæfnisvið

• Heildarprósenta sýnd á 

miðri mynd

• Þátttakandi fær 

ráðleggingar hvar hann 

megi bæta sig og hvernig



A B C

Stúdentsprófsbraut í 
verslun og stafrænum 

lausnum

Fagnám á 
framhaldsskólastig fyrir 
starfandi verslunarfólk

Fagháskólanám fyrir 
verslunarstjóra

Viðskiptabraut  stafræn 
viðskiptalína

Fagnám verslunar- og 
þjónustu.

Diplómanám í 
viðskiptafræði og 
verslunarstjórnun

Þrjár leiðir til menntunar í verslun og þjónustu





Fagnám og raunfærnimat 

• Fagnám fyrir starfandi verslunarfólk sem býður upp á 

raunfærnimat þar sem kunnátta og hæfni hvers og eins er

metin til eininga á móti kenndum áföngum.

• Þannig fá einstaklingar með starfsreynslu og hæfni slíkt

metið til eininga og styttingar á námi sínu.

• 90 eininga nám kennt í fjarnámi í Verslunarskóla Íslands, 

þaraf eru 30 einingar kenndar í vinnustaðanámi hjá

samstarfsfyrirtæki.

• Lýkur með fagprófi.



Diplómanám í viðskiptafræði og verslunarstjórnun

• Námið er ætlað að gefa starfandi verslunarstjórum færi á að

styrkja sig í starfi, en verslunarstjórn fylgir mikil ábyrgð.

• 60 ECTS eininga fjarnám með vinnu.

• Námið byggir á hæfnigreiningu fyrir starf verslunarstjóra og

samvinnu við lykilfyrirtæki í verslun og þjónustu.

• Markmiðið með náminu er að opna dyr fyrir þá sem mennta sig í 

verslun og þjónustu og vilja halda áfram í háskólanám. 

• Námið er metið til eininga til áframhaldandi náms í 

viðskiptafræði til BSc-gráðu, bæði við Háskólann á Bifröst og

Háskólann í Reykjavík




