
STEFNUSKJAL 18/10/2022 

  
 

1 
 

 

Mannauðsstefna Sólheima                                     

 
1. Stefnumið 

Sólheimar hafa þá stefnu að á Sólheimum veljist til starfa hæft, áhugasamt og traust starfsfólk. 

Með mannauðsstefnu sinni leggja Sólheimar fram þá helstu áhersluþætti sem taka til ráðninga í 

störf, starfsþróun, starfsumhverfi og samskipti starfsmanna innbyrðis og gagnvart Sólheimum 

sjálfum. Sólheimar leggja áherslu á að starfsmenn séu efldir í starfi og hafi til að bera frumkvæði 

og sjálfstæði í vinnubrögðum.  

2. Ráðningarferli 

Sólheimar sækjast eftir að ráða til sín hæfa og metnaðarfulla einstaklinga sem eru tilbúnir til að 

takast á við krefjandi verkefni og bera þá ábyrgð sem starfinu fylgir. Í öllu ráðningarferlinu er horft 

til Jafnréttisáætlunar Sólheima. Sólheimar ráða það starfsfólk til starfa hverju sinni sem telst 

hæfast til að sinna því og við ráðningu eru umsóknir metnar hlutlægt og heildstætt eftir menntun, 

aldri, fyrri störfum, annarri reynslu og öðru sem máli er talið skipta. 

3. Ráðningarsamningur og nýir starfsmenn 

Þegar ekki er um tímabundna ráðningu að ræða er í ráðningarsamningi gert ráð fyrir sex mánaða 

reynslutíma. Í ráðningarsamningi er m.a. kveðið á um vinnutíma, starfsstöð, gildistíma, uppsagnir, 

þagnarskyldu, heimild til öflunar upplýsinga úr sakaskrá, lífeyrissjóð, stéttarfélag og launakjör. Í 

ráðningarsamningi er nýjum starfsmönnum jafnframt bent á að kynna sér ítarlega stefnuskjöl 

Sólheima sem finna má á heimasíðu Sólheima  (www.solheimar.is), s.s. 

• Mannauðsstefna Sólheima 

• Stefnu og viðbragðsáætlun Sólheima gegn einelti, kynferðislegri og kynbundinni áreitni og 

ofbeldi 

• Verklagsreglur um meðferð tölvupósts og netnotkun starfsmanna Sólheima ses 

• Jafnréttisáætlun Sólheima 

http://www.solheimar.is/
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Þegar nýr starfsmaður hefur störf á Sólheimum tekur yfirmaður hans á móti honum. Yfirmaður 

fer strax yfir helstu atriði, s.s. tímaskráningar, kynnir hann fyrir starfsmönnum, sýnir honum alla 

þá staði sem nauðsyn er á og sér til þess að nýr starfsmaður finni til öryggis og viti hvert hann geti 

leitað eftir aðstoð og upplýsingum. Leitast skal við að fá reyndari starfsmann til að gegna hlutverki 

sérstaks leiðbeinanda á meðan nýr starfsmaður setur sig inn í starfið og lærir á starfsumhverfið. 

Vinnustöð nýs starfsmanns skal útbúin þægilegum búnaði og standast kröfur um 

vinnuverndarsjónarmið. 

4. Þagnarskylda 

Í ráðningarsamningi undirritar starfsmaður ákvæði þess efnis að hann sé bundinn þagnarskyldu 

um hvað eina er hann verður áskynja í starfi sínu og leynt á að fara samkvæmt lögum, reglum 

vinnuveitanda, fyrirmælum yfirmanns eða eðli málsins. Gildir þagnarskyldan jafnt utan sem innan 

Sólheima og helst einnig þótt starfsmaður láti af störfum. 

5. Starfslýsingar 

Starfslýsingar skulu vera til um öll störf á Sólheimum. Starfslýsingar skulu unnar af yfirmanni 

hverrar starfsstöðvar í samráði við framkvæmdastjóra. Starfslýsing skal undirrituð samhliða 

ráðningarsamningi.  

6. Jafnrétti og samskipti á vinnustað 

Sólheimar leggja áherslu á að ákvæði laga og reglna sem varða jafnréttismál séu virt í hvívetna og 

að starfsmönnum sé ekki mismunað s.s. eftir aldri, kynferði, þjóðerni, kynþætti, 

stjórnmálaskoðunum eða trúarskoðunum. 

Starfsmönnum ber að sýna samstarfsfélögum virðingu og háttvísi í öllum samskiptum. 

kynferðisleg eða kynbundin áreitni er ekki liðin, í hvaða formi sem slík háttsemi kann að birtast 

sbr. 3. gr. (-Stefnu og viðbragðsáætlun Sólheima gegn einelti, kynferðislegri og kynbundinni 

áreitni og ofbeldi.)  

7. Umgengni á vinnustað 

Starfsmenn skulu ganga vel um húsnæði, búnað, vélar, tæki, verkfæri og aðrar eignir Sólheima og 

gæta þess í hvívetna að hvorki hljótist af tjón né hlutir skemmdir. 

8. Mæting og viðvera 

Þar sem því verður við komið skulu starfsmenn eiga kost á sveigjanlegum vinnutíma. Slíkt getur 

eðli máls samkvæmt ekki átt við alla. Í sveigjanlegum vinnutíma getur falist að starfsmaður skili 

annað hvort ákveðinni viðveru á vinnustað eða ákveðnum verkefnum. Hugsanlega getur komið 

til greina að starfsmaður vinni hluta starfs heiman frá sér eftir nánara samkomulagi við yfirmann. 
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Viðvera starfsmanns á vinnustað er ávallt skráð með stimpilklukku. Þurfi starfsmaður að vinna 

fjarri starfsstöð lætur hann yfirmann vita sem sér þá um tímaskráningu fyrir starfsmanninn. 

9. Starfsmannasamtöl 

Starfsmannasamtöl skulu fara fram einu sinni á ári. Tilgangur Þeirra er að ræða málefni 

hlutaðeigandi starfsmanns á opinn og hreinskilinn hátt og fylgja eftir stefnu og markmiðum sem 

Sólheimar hafa sett sér. Hlutaðeigandi starfsmaður og yfirmaður fara þar yfir störf og verkefni 

liðins árs, meta hvort unnt sé að bæta starfsárangur, markmið starfsmanns, líðan á vinnustað og 

aðra þætti tengda Sólheimum og þeim verkefnum sem þar eru unnin. Starfslýsing er einnig 

endurskoðuð og uppfærð eftir slíkt viðtal ef á þarf að halda. 

10. Fræðslumál, símenntun og þekking 

Sólheimar leggja áherslu á að starfsmönnum standi til boða öll nauðsynleg fræðsla til þess að geta 

sinnt starfi sínu og þróast í starfi. Starfsmenn eru hvattir til þess að afla sér menntunar og 

þekkingar sem nýst getur þeim í starfi. Viðkomandi starfsmaður metur fræðsluþörf sína í samráði 

við yfirmann. 

11. Veikindi og leyfi 

Veikindi skal tilkynna til yfirmanns samdægurs. Láta skal vita dag hvern hvort um áframhaldandi 

fjarvist sé að ræða. Að jafnaði þarf ekki að skila læknisvottorði nema veikindi séu langvarandi. 

Við sérstakar aðstæður svo sem vegna fráfalls náins ættingja getur starfsmaður fengið leyfi frá 

störfum í fáeina daga án skerðingar á launum skv. samkomulagi við yfirmann, en slíkt leyfi getur 

þó að hámarki orðið 5 dagar á ári. Starfsmaður getur einnig tekið launalaust leyfi eða nýtt 

orlofsdaga.  

Við sérstakar aðstæður sem falla undir skilgreiningu laga um sorgarleyfi er miðast réttur 

starfmanns við gildandi lög. 

Tilfallandi fjarvistir vegna læknisferða, jarðarfara o.fl. eru án skerðingar á launum séu þær 

hóflegar að mati yfirmanns en hann skal alltaf látinn vita þegar slíkar fjarvistir standa fyrir dyrum. 

Starfsmenn eru hvattir til að efla eigin vellíðan m.a. með því að leggja rækt við að efla eigin heilsu 

með ástundun líkamsræktar. Starfsmenn Sólheima eru með gjaldfrjálsan aðgang að 

líkamsræktarherbergi á Sólheimum. 

12. Starfslok 

Við starfslok, hvort sem þau eru til komin vegna ráðningar starfsmanns í annað starf hjá öðrum 

vinnuveitanda, vegna aldurs eða af öðrum ástæðum, leggja Sólheimar áherslu á að vandað sé til 

viðskilnaðar viðkomandi starfsmanns. Fara skal fram starfslokasamtal, ef því verður við komið. Í 

því skal áréttuð þagnarskylda þess starfsmanns sem lætur af störfum. 
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Þegar starfsmaður sem vinnur vaktavinnu nær eftirlaunaaldri 67 ára, skal kanna hug hans til þess 

hvort hann óski eftir að starfa lengur. Ef svo er, skal yfirmaður meta hvort skynsamlegt sé að 

viðkomandi starfsmaður haldi áfram störfum í vaktavinnu. Ef yfirmaður metur það svo að ekki sé 

æskilegt að viðkomandi vinni vaktavinnu áfram m.v. það álag sem starfinu fylgir, skal viðkomandi 

sagt upp með sex mánaða fyrirvara. 

Við 70 ára aldur skulu starfsmenn láta af störfum hjá Sólheimum. Starfsmanni er heimilt að vinna 

til loka þess mánaðar sem hann nær 70 ára aldri. Senda skal starfsmanni tilkynningu um starfslok 

vegna aldurs a.m.k. þremur mánuðum áður en til þeirra kemur.  

Starfsmanni sem hætt hefur störfum fyrir aldurs sakir, er heimilt að koma inn í afleysingar 

einstaka daga, meti yfirmaður það svo að starfsmaðurinn hafi heilsu til þess. 

Stefnuskjal fyrst útgefið 2. febrúar 2021. Uppfært 18. október 2022.  

 

 

 

 

Breytingar gerðar frá fyrri útgáfu: 

1. Bætt inn tilvísun í lög nr. 77/2022 um sorgarleyfi og lítilsháttar lagfæringar gerðar. 


