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 Inngangur  

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

fjögurra ára. Í lok árs 2015 sitja eftirfarandi 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 er Inga Birna Antonsdóttir 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. Jafnframt er fundargerð send Kristínu Runólfsdóttur hjá Menntamálastofnun en hún er 

tengiliður ráðsins þar. 
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Störf ráðsins 

Almennt um ráðið  
Á árinu 2015 voru haldnir 8 fundir hjá ráðinu. Fundartímar voru ákveðnir allt starfsárið fram í 

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

Að auki voru haldnir 2 fundir með hluta af ráðinu ásamt skólameisturum Tækniskólans og 

Verkmenntaskólans á Akureyri vegna flutningsgreinarinnar. 

Upplýsingar um störf ráðsins 
Á fundum ársins 2015 var farið yfir ýmis málefni sem tengjast ráðinu og verður hér getið um 

þau helstu. 

Nýjar sveinsprófs- og nemaleyfisnefndir 
Nýjar sveinsprófsnefndir í bifvélavirkjun, bílamálun og bifreiðasmíði voru skipaðar af 

mennta- og menningarmálaráðuneyti þann 12. janúar og er skipunartími 1. janúar 2015 – 31. 

desember 2018.    

Einnig voru skipaðar nemaleyfisnefndir í bifvélavirkjun, bílamálun og bifreiðasmíði.   Er 

þetta í fyrsta skipti sem nemaleyfisnefndir í þessum greinum taka til starfa og fagnaði 

starfsgreinaráð skipun þeirra.   Hófst þá vinna í nefndunum við að semja reglur og fleira 

varðandi nemaleyfi sem leggja þyrfti fyrir starfsgreinaráðið.   Drög að reglum um nemaleyfi 

voru teknar fyrir og samþykktar á fundi ráðsins í nóvember. 

Nám í flutningsgreinum (nám í flutningafræðum) 
Á starfsárinu var haldið áfram með vinnu við uppsetningu á námsbraut fyrir flutningsgreinar.  

Lokið var við að semja námskrá og stofnað til samráðsvettvangs hluta starfsgreinaráðs með 

skólameisturum Tækniskólans og VMA.   Fundað var tvisvar og var mikill áhugi og vilji hjá 

báðum skólum að hefja undirbúning að náminu með haustinu.   Áætluðu skólarnir að hefja 

kennslu haustið 2016.  Um áramótin tók nýr skólameistari við í VMA og hefur þurft tíma til 

að setja sig inn í verkefnið og funda með Tækniskólanum og hefur upphafleg tímaáætlun 

riðlast vegna þessa.   

Í tengslum við umfjöllun starfsgreinaráðs um flutningsgreinar hefur verið fjallað um nauðsyn 

þess að fá kennslu í vinnuvélaréttindum inn í framhaldsskóla.   
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Endurmenntun meiraprófsbílstjóra 
Reglulega var fjallað um endurmenntun atvinnubílstjóra og áhyggjur ráðsins af stöðu mála.    

Samkvæmt tilskipun Evrópusambandsins eiga allir sem hafa akstur að atvinnu að 

undirgangast endurmenntun á 5 ára fresti. Þann 10. september 2018 skulu allir hafa lokið 

endurmenntun.   Mikil fjölgun ferðamanna eykur þörf á fleiri bílstjórum með 

meiraprófsréttindi.  Á fundi ráðsins í október var ekki ljóst hver tæki að sér þessa kennslu og 

þykir starfsgreinaráðinu nauðsynlegt að það fari að skýrast.   

Breyting á sveinsprófi í bílamálun 
Sveinsprófsnefnd í bílamálum lagði fram tillögu um breytingu á framkvæmd prófsins og snéri 

breytingin að framkvæmd en ekki verkþáttum með það markmið að gera prófið skilvirkara.   

Þóttu þessar breytingar heppnast vel í sveinsprófi sem haldið var í maí sl. 

Menntamálastofnun 
Starfsgreinaráði barst tilkynning frá Menntamálastofnun þar sem fram kom að hún hefur tekið 

við umsjón með starfsgreinaráðum af mennta- og menningarmálaráðuneytinu.  Vakin var 

sérstaklega athygli á breytingu varðandi umsýslu, uppgjör og reikninga.   Ekki verður um að 

ræða fastaframlag heldur aðeins greitt samkvæmt reikningi eftir að ársskýrslu hefur verið 

skilað.   

Rafbíladagur 
IÐAN fræðslusetur kynnti rafbíladag IÐUNNAR sem haldinn var 25.-26. september.   Á 

rafbíladeginum var hægt að skoða og kynna sér flesta þá rafbíla sem eru á markaðinum í dag.  

Auk þess voru ýmsir fyrirlestrar í boði, m.a. frá Borgarholtsskóla og Grænni orku.   Sérstök 

áhersla var lögð á öryggismál vegna rafbíla og var slökkviliðinu boðið að koma á kynningu og 

lét IÐAN útbúa leiðarvísa með öryggisupplýsingum hvernig eigi að athafna sig við 

rafmagnsbíla sem lent hafa í tjóni.  

Erlend nemaskipti 
IÐAN fræðslusetur kynnti erlend nemaskipti í bíliðngreinum.   Nemaskiptin ganga út á að 

nemar í iðnnámi geta sótt um að taka hluta af vinnustaðanámi sínu erlendis og fá til þess styrk 

frá Erasmus+.   IÐAN auglýsir styrkina og sér um að aðstoða nemana við að finna 

móttökuaðila o.fl.  Hingað til hefur aðeins einn íslenskur nemi í bílamálun nýtt sér þennan 

möguleika en íslensk bílaverkstæði hafa tekið á móti fjölda nema frá Frakklandi. 
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Mat á námskrá í bíliðngreinum 
Í tengslum við vinnu greiningardeildar mennta- og menningarmálaráðuneytis á mati 

iðnnámsbrauta í Borgarholtsskóla var rætt um erindi sem starfsgreinaráðið sendi mennta- og 

menningarmálaráðuneytinu 2012.   Var þar óskað eftir að gert yrði mat á starfi námsbrautar í 

bíliðnum í Borgarholtsskóla og voru vangaveltur um hvort þessi vinna tengdist erindi 

starfsgreinaráðsins frá árinu 2012.    

Námsbraut í bifhjólavirkjun.   
Þann 9. nóvember barst ráðinu erindi frá VMA vegna verkefnis sem miðar að uppsetningu 

námsbrautar í bifhjólavirkjun.  Erindið var tekið fyrir á fundi ráðsins í nóvember og var 

niðurstaða fundarins að meiri tíma þyrfti til að taka afstöðu til þess og erindinu svarað síðar. 

Evrópuverkefni um nám í bílamálun 
IÐAN kynnti verkefni sem IÐAN, Tara og Borgarholtsskóli taka þátt í en markmið þess er að 

auka aðsókn í nám í bílamálun.   Verkefnið hófst í október, er til tveggja ára og styrkt af 

Erasmus+.  Auk Íslands eru þátttakendur:  Þýskaland, Frakkland, England og Danmörk sem 

hefur umsjón með verkefninu. 

Staðan á bíliðngreinunum 
Á síðasta fundi ársins var rætt um stöðu bíliðngreina í skólunum og nauðsyn þess að 

endurskoða grunndeild bíliðngreina og tengja grunndeildina betur við hverja iðngrein.   

Fundað verður með Borgarholtsskóla eftir áramót. 

Erindi til ráðsins 
Í desember barst erindi frá mennta- og menningarmálaráðuneytinu vegna fyrirspurnar 

Jafnréttisstofu um verklag við öflun tilnefninga í sveinsprófsnefndir.  Erindið var tekið fyrir á 

fyrsta fundi starfsgreinaráðsins 2016. 

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. Þá var einnig töluvert samstarf við Tækniskólann.  Einnig er 

mikið samstarf við bílgreinasvið IÐUNNAR. Ráðið sendir Kristínu Runólfsdóttur, tengilið 

ráðsins í Menntamálastofnun, fundargerðir frá fundum ráðsins sem og ársskýrslu. Þá sækir 

Hilmar Harðarson formaður ráðsins fundi í starfsgreinanefnd og tekur með sér aðra úr ráðinu 

eftir því sem fundarefni gefa tilefni til.  
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Mat á stöðu starfsmenntunar í málaflokknum 
Vinna stendur ennþá yfir hjá Tækniskólanum og VMA að setja upp námsbrautir fyrir 

flutningsgreinina.   Ekki er ennþá ljóst hvort hún verði kennd sem sér námsbraut eða fléttuð 

inn á aðrar námsbrautir.    

Nauðsynlegt er að endurskoða grunndeild bíliðngreina með það markmið að tengja hana betur 

við hverja grein fyrir sig 

Mikilvægt er að koma endurmenntun meiraprófsbílstjóra í réttan farveg m.t.t. tilskipunar frá 

Evrópusambandinu og ekki síður vegna mikillar fjölgunar ferðamanna á Íslandi. 
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Ársreikningur 

 

Starfsgreinaráð samgöngu-, farartækja- og flutningsgreina 

Rekstrarreikningur 2015 

Rekstur 2015      
  Tekjuliðir:       
  Vaxtatekjur af bankareikningi 13.912       

  Tekjur alls   13.912      

         
  Gjaldaliðir:      
  Fjármagnstekjuskattur           2.781       
  Verkefnastjórn vegna flutningsgr. (v/2014)                   590.000       
        
  Gjöld alls:   592.781,00      

  Rekstrarniðurstaða  -578.869,00       

Efnahagsreikningur 2015 

Eignir           

   Á bankareikn. 01.01.2015  1.698.899   

        
   Á bankareikn. 31.12.2015 ⃰ ⃰  1.120.030   
        

Skuldir    0   

        

    Eignir umfram skuldir     1.120.030 

 

Sundurliðun á reikningi sem sendur er Menntamálastofnun vegna starfsárs 2015  

Undirbúningur funda, ritun fundargerða 384.000 

Umsagnir, almenn þjónusta við ráðuneyti og starfsgreinanefnd 150.000 

Veitingar og húsnæði funda 290.353 

Umsýsla, prentun gagna og annar kostnaður 40.000 

Þjónusta bókara, fjársýsla og endurskoðu 35.000 

Samtals 899.353 

 

  ⃰ Kom einnig fram á rekstrarareikningi 2014, var ekki greitt fyrr en 2015 og því sett inn til að 

sýna rétta stöðu á bankareikningi. 

⃰⃰  ⃰  Inneign á bankareikning er hluti af styrk úr verkefninu Nám er vinnandi vegur. Inneignina á 

að nota til kynningar á námsbraut í flutningafræðum.  
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Lokaorð frá formanni 

Nýtt ráð kom saman í mars og hélt áfram vinnu við innleiðingu námsbrautar í 

flutningsgreinum.   Verkefnið tafðist sökum skólameistaraskipta í VMA en var enn í vinnslu í 

árslok og verður að teljast eitt af mikilvægustu verkefnum ráðsins á árinu 2016.  Samhliða 

kennslu í flutningsgreinunum sér ráðið tækifæri í að nemendur geti tekið vinnuvélaréttindi og 

jafnvel almenn ökuréttindi í verknámsskólum.  Horfir ráðið til fyrirmynda í nágrannalöndum í 

því samhengi.   

Starfsgreinaráðið telur mikilvægt að beita sér fyrir breytingu á námskrám í bíliðngreinum með 

það markmið að þeir sem hefji nám í bíliðngreinum, byrji strax í greininni.  Telur ráðið að 

þetta muni minnka brottfall í greinunum en ráðið hefur sérstakar áhyggjur af stöðu mála í 

bílamálun og bifreiðasmíði þar sem nemendum hefur fækkað mikið síðustu ár þrátt fyrir góðar 

horfur í atvinnulífinu.   Námskrá í bíliðngreinum var mikið rædd á yfirstandandi ári og verður 

fyrirferðarmikið mál í starfi ráðsins 2016. 

Nýorka hefur komið talsvert til umræðu og kemur til með að vera það áfram á komandi ári. 

Fleiri og fleiri bíleigendur velja sér ökutæki sem ganga fyrir nýorku og því er umræðan og 

þekkingin nauðsynleg þegar horft er til framtíðar.   

Næsta verkefni ráðsins er að gera tillögu að námsgreinum í meistaranámi og útfæra 

áfangalýsingar fyrir fagtengda sérhæfingu samkvæmt tilmælum frá Menntamálastofnun.   

Æskilegt er að sú vinna klárist fyrir sumarleyfi. 

Ærin verkefni bíða því starfsgreinaráðsins á árinu 2016, og er ráðið ætíð opið fyrir nýjum 

verkefnum. 

 

 


