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Inngangur  

Nýtt starfsgreinaráð samgöngu-, farartækja- og flutningsgreina var skipað 12. febrúar 2015 til 

fjögurra ára. Í lok árs 2016 sitja eftirtalin í ráðinu: 

 

Aðalmenn   Skipunaraðili 

Hilmar Harðarson  Alþýðusamband Íslands 

Helgi Ólafsson  Alþýðusamband Íslands 

Þórarinn Sverrisson  Alþýðusamband Íslands 

Einar Guðmundsson  Samtök atvinnulífsins 

Gunnar Valur Sveinsson Samtök atvinnulífsins 

Özur Lárusson  Bílgreinasambandið 

Jón B. Stefánsson  Félag íslenskra framhaldsskóla 

 

Varamenn   Skipunaraðili 

Árni Steinar Stefánsson Alþýðusamband Íslands 

Birgir Örn Guðmundsson Alþýðusamband Íslands 

Jóhann R. Sigurðsson  Alþýðusamband Íslands 

Lísbet Einarsdóttir  Samtök atvinnulífsins 

Rúnar Garðarsson  Samtök atvinnulífsins 

Sverrir Gunnarsson  Bílgreinasambandið 

Gyða Ó. Friðbjarnardóttir Kennarasamband Íslands  

 

Hilmar Harðarson er áfram formaður ráðsins. Gunnar Valur Sveinsson var kosinn 

varaformaður.  Formaður og varaformaður eru kosnir til tveggja ára í senn.  Starfsmaður 

ráðsins var Inga Birna Antonsdóttir þar til á miðju tímabili en þá tók við Ólafur Stefánsson 

bæði frá IÐUNNI fræðslusetri og er ráðið hýst þar.  

Aðalmenn eru boðaðir á fundi í ráðinu og ef um forföll er að ræða boða þeir sjálfir varamenn 

fyrir sig. Einnig geta aðalmenn boðað varamenn með sér ef erindi fundarins gefur tilefni til. 

Fundaritari er starfsmaður ráðsins og sendir fundargerð til aðal- og varamanna að loknum 

fundi.  
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Störf ráðsins 

Almennt um ráðið  

Á árinu 2016 voru haldnir 11 fundir hjá ráðinu. Fundartímar voru ákveðnir allt starfsárið fram 

í tímann og sendir aðalmönnum í fundarboði. Góð mæting var á fundi ráðsins á starfsárinu.   

Upplýsingar um störf ráðsins 

Á fundum ársins 2016 var farið yfir ýmis málefni sem tengjast ráðinu og verður hér getið um 

þau helstu. 

Nám í flutningsgreinum (nám í flutningafræðum) 

Lokið er gerð námskrár og undirbúning kennslu á vegum Tækniskólans og 

Verkmenntaskólans á Akureyri. Áætlað var að hefja námið haustið 2016 en að því varð ekki 

og er nú stefnt að það hefjist haustið 2017 við skólana.  

Endurmenntun atvinnubílstjóra 

Unnið hefur verið að undirbúningi endurmenntunar atvinnubílstjóra hjá IÐUNNI að 

frumkvæði ráðsins. Námslýsingar námskeiða eru tilbúnar, búið að festa kennara og afla allra 

leyfa. Námskeiðin  munu hefjast í byrjun næsta árs og verða í umsjá bílgreinasviðs 

IÐUNNAR.  

Námssamningar í fámennum byggðarlögum  

Erindi barst frá Mennta- og menningarmálaráðuneytinu varðandi möguleika 

bifreiðaverkstæða, í fámennum byggðum, til að gera námssamninga í bifreiðasmíði og 

bílamálun án þess að vera með meistara í þessum iðngreinum.   Starfsgreinaráðinu, 

bílgreinasviði IÐUNNAR og nemaleyfisnefnd í bílamálun var falið að gera samstarfssamning 

milli IÐUNNAR og þeirra verkstæða sem óska eftir slíku ef af yrði. Starfsgreinaráðið vísaði 

erindinu til bílgreinasviðs IÐUNNAR og nemaleyfisnefnda í viðkomandi iðngreinum. 

Staðan hjá bíliðngreinunum 

Ráðinu barst erindi frá Mennta- og menningarmálaráðuneytinu nr. MMR16030194, um hvort 

fagráð hafi verið stofnað á vegum starsgreinaráðsins og hverjir sitji í ráðinu. Starfsgreinaráð 

hefur stofnað fagráð og í því sitja: 

Ragnar Ingvarsson - IÐAN 

Kristján M. Gunnarsson - Borgarholtsskóli 

Hilmar Harðarson - FIT 

Ingi Bogi Bogason - Borgarholtsskóli 

Özur Lárusson – BGS 

 

Fagháskólastig 

Verkefnahópur um fagháskólanám sendi tillögu til mennta og menningarmálaráðherra um að 

ráðherra skipi samstarfsráð um fagháskólanám og er það starf að fara í gang. Aðkoma 

starfsgreinaráðsins að þessu verkefni er í formi stuðnings og hvatningar um framkvæmd 

þessa.  

Helstu samstarfsaðilar og samstarf við þá 

Eins og fyrri ár voru helstu samstarfsaðilar ráðsins mennta- og menningarmálaráðuneytið og 

þeir framhaldsskólar sem tengjast greinunum sem að ráðinu snúa, þ.e. Borgarholtsskóli og 

Verkmenntaskólinn á Akureyri varðandi bíliðngreinar og Tækniskólinn og VMA vegna 

flutningagreina. Ráðið sendir Kristínu Runólfsdóttur, tengilið ráðsins í Menntamálastofnun, 

fundargerðir frá fundum ráðsins sem og ársskýrslu. Þá sækir Hilmar Harðarson formaður 
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ráðsins fundi í starfsgreinanefnd og tekur með sér aðra úr ráðinu eftir því sem fundarefni gefa 

tilefni til.  

Ársreikningur 

 

 

Sundurliðun á reikningi sem sendur er Menntamálastofnun vegna starfsárs 2016  

 

 

 

 

Lokaorð frá formanni 

Enn hefur innleiðing námsbrautar í flutningsgreinum ekki náð fram að ganga.   Kennsla í 

flutningsgreinunum ætti að geta hafist þ.e. námsskrá og kennsluundirbúningur virðist vera í 

höfn 

Starfsgreinaráðið hefur áfram hvatt móðurskóla í bíliðnum, Borgarholtsskólann, til að vinna 

að  breytingu á námskrám í bíliðngreinum með það markmið að þeir sem hefji nám í 

bíliðngreinum fái strax viðfangsefni úr faggreinunum. Telur ráðið að þetta muni minnka 

brottfall úr námi. Ráðið hefur áhyggjur af fækkun nemenda í bifvélavirkjun og sérstakar 

áhyggjur af stöðu kennslu í bílamálun og bifreiðasmíði þar sem nemendum hefur fækkað 

mikið síðustu ár þrátt fyrir góðar horfur í atvinnulífinu.  

Undirbúningur námskeiða hjá IÐUNNI fyrir atvinnubílstjóra sem hófst að frumkvæði ráðsins 

á árinu er á „lokametrunum“ og hefst kennsla að forfallalausu í ársbyrjun 2017. 

Skoðun á möguleikum fagháskóla er að hefjast og mun verða viðfangsefni starfsgreina sem 

heyra undir ráðið á næsta ári.  

Nóg verkefni bíða því starfsgreinaráðsins á árinu 2017 og væri óskandi að árangur starfsins 

verði góður og án þarflausra tafa. 

 

 

 


