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Fundur fjármálaráðuneytis og Félags forstöðumanna
Grand Hótel

22. nóvember 2007

Kannanir

▪ Aðalhluti könnunar á starfsumhverfi 
ríkisstarfsmanna - svör starfsmannaríkisstarfsmanna svör starfsmanna

▪ Forstöðumannahluti könnunarinnar – ekki 
spurt um einelti

▪ “Skyndi”könnun á meðal stjórnenda til 
samanburðar við alm markað
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samanburðar við alm. markað
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Samanburður

▪ 6% alm. markaður
▪ 8% Reykjavíkurborg 2007

Ríki

▪ 17% starfsmanna skv. starfsmönnum
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▪ 28% stofnana skv. stjórnendum

Einelti og kynferðisleg áreitni
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Fyrsta spurning úr skyndikönnun:
Er fjallað um einelti í stefnu stofnunar þinnar 
(til dæmis í starfsmannastefnu), þ.e. að einelti 
verði ekki liðið hjá stofnuninni?verði ekki liðið hjá stofnuninni?

Svör:
– 1. Já 56,67%
– 2. Nei 39,17%

3 ??? 4 17%
43,34%
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– 3. ??? 4,17%

Er þetta nógu gott ?

Önnur spurning úr skyndikönnun:
Er til verkferill/viðbragðsáætlun um aðgerðir 
gegn einelti hjá þinni stofnun?

Svör:
– 1. Já 21,55%
– 2. Nei 75,00%
– 3. ??? 3,45% 78,45%
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Þetta er ekki nógu gott.
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Þriðja spurning úr skyndikönnun:
Telur þú að gagn sé af verkferlinum 
/viðbragðsáætluninni?

Flestir sem geta svarað þessu halda að svo sé.

Heldur hvað?
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Hlutur stjórnenda skv. skyndikönnun:

Hafa stjórnendur stofnunarinnar verið fræddir 
um einelti og hvernig þeir skuli bregðast við g g þ g
ef starfsmenn tilkynna þeim um einelti á 
vinnustaðnum?

Einungis u.þ.b. 30% stjórnenda virðast 
hafa fengið formlega fræðslu um einelti á
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hafa fengið formlega fræðslu um einelti á 
vinnustöðum – 56% starfsmanna
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Hvað veldur þessu?

▪ Andvaraleysi fjármálaráðuneytisins?Andvaraleysi fjármálaráðuneytisins?

▪ Sinnuleysi stjórnenda?

▪ Séraðstæður í ríkisrekstrinum?
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Viðbrögð fjármálaráðuneytisins 1

▪ Kynning á niðurstöðum starfsumhv.könnunar

▪ Efni sem þegar er komið á vefsíðu 
fjármálaráðuneytisins með tenglum

▪ Fréttabréf stjórnenda 17. september sl.

▪ Hvatningarbréf til ráðuneyta og stofnana um 
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viðbrögð við einelti frá 13. nóv. sl. ásamt 
upplýsingum um niðurstöður á stofnun
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Viðbrögð fjármálaráðuneytisins 2

▪ Þessi fundur – sem hluti af formlegri fræðslu

▪ Fyrirhuguð er útgáfa bæklings – Einelti frá 
sjónarhóli stjórnenda

▪ Kannanir á einelti vorið 2008 og önnur 2009 
með nákvæmari greiningu þar sem t.d. gerendur 

ði i di
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verði greindir

▪ Sértæk aðstoð/aðgerðir fyrir þá verst settu?

Hvernig bætum við úr 
og fyrirbyggjum einelti?

Virðum mannauðinn
Notum bestu aðferðirnar
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