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•  Aukin þörf á starfsfólki með 
menntun og reynslu 

• Hvar getum við sótt þetta fólk? 
• Atvinnuleysi á Íslandi í mars 

2,7% 
• Augljóst að ekki er 

mannskapur til að sinna 
þörfinni í dag 
 
 
 
 
 

 
 

10.000 ný störf í 
ferðaþjónustu 
 
 



• Flytja verður inn þekkingu til að 
bregðast við þörfinni 

• Auglýsa á alþjóðlegum miðlum  
• Leita maður á mann 
 
 

  
Hvað gerum við þá? 



• Krafa um menntun og þjálfun – mjög 
mikilvæg 

• Öryggi farþega og starfsmanna fyrir öllu 
• Fjallamennskugrunnur mjög mikilvægur 
• Sérhæfð námskeið fyrir leiðsögumenn 
• Félag fjallaleiðsögumanna á Íslandi 
• Keilir – Leiðsögunám í ævintýraleiðsögn 

í samstarfi við Thompson River 
University í Kanda 

Kröfur um þekkingu 
og reynslu 



• Öflun gagna 
• Umsókn fyllt út 
• Frumrit sent til Íslands með „snigla“ 

pósti 
• Yfirferð Útlendingastofnunar á 

umsókn  
• Ferlið getur tekið allt að 5 mánuðum 

til að geta unnið á Íslandi í 3-4 
mánuði! 

• Óvissa um hvort leyfi fæst 
 
 
 
 

Innflutningur á 
þekkingu 



• Starfsfólk Útlendingastofnunar 
ekki öfundsvert 

• Gífurlegt álag 
• Mjög neikvætt umhverfi 
• Mikið af örgum viðskiptavinum 

sem vilja fá svör um sína stöðu 
 
 
 
 

Yfirferð umsóknar 
Útlendingastofnun 



• Ferlið það sama hvort sem um 
fyrstu umsókn er að ræða eða 
ekki 

• Þarf að einfalda ferlið – minni 
umsókn þegar komið er aftur 

• Gera þetta rafrænt – „snigla“ 
póstur fram og til baka um 
heiminn virkar allt of hægt 

• Kerfið er letjandi – umsækjendur 
hætta við að koma til landsins 
 
 
 
 
 
 

Yfirferð umsóknar 
Útlendingastofnun 



• Fjölþjóðlegur vinnustaður með fólk 
af yfir 20 þjóðernum 

• Styrkir alla okkar leiðsögumenn að 
fá að vinna með fólki sem hefur 
reynslu um allan heim 

• Fjölbreytt þekking 
• Kenna hvort öðru 
• Mikilvæg þekking og reynsla sem 

við missum af ef leiðsögumenn 
nenna ekki að standa í þessu til að 
koma hingað að vinna 

• Leiðsögumenn sem ferðast um allan 
heiminn og vinna 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hvers vegna að 
standa í þessu? 



Takk fyrir! 
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