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Starf: Framkvæmdastjóri Öldrunarheimila Akureyrarbæjar. 
Lektor við Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands 
 
Lögheimili: Þelamerkurskóla, Hörgársveit 
601 Akureyri 
 
Fæðingarstaður/dagur: Ísafirði, 14, febrúar 1959. 
 
Hjúskaparstaða: Kvæntur Ingileif Ástvaldsdóttur, kennara og skólastjóra Þelamerkurskóla, og 
eigum við þrjú uppkomin börn og þrjú barnabörn. 
 
Foreldrar: Guðmundur Helgi Ingólfsson (f. 6. okt. 1933, d. 19. mars 2000) og Jóna Valgerður 
Kristjánsdóttir (f. 26. sept. 1935)  
 
Menntun: 

 Menntaskólinn á Ísafirði, 1975-1979, stúdentspróf 1979. 

 Háskóli Íslands, 1980-1982, stundaði nám í lögfræði í tvö ár án fullnægjandi árangurs. 
Námsgreinar, almenn lögfræði, heimspekileg forspjallsvísindi, stjórnskipunarréttur og 
sifjaréttur. 

 Agder Distrikthögskole í Kristiansand, Noregi, 1991-1994, lokapróf og starfsréttindi í 
félagsráðgjöf.  

 Framhaldsnám í stjórnun í heilbrigðis- og félagsmálum (Helse- og sosial Administrasjon) 
við Högskolen i Agder. Námið veitir starfsréttindi til stjórnunarstöðu í þeim málaflokki 
sérstaklega, bæði hjá ríki eða sveitarfélögum. 

 1995 Cand. mag. frá Högskolen i Agder. 

 2005 M.A. frá Háskóla Íslands í okt. 2005, meistaranám í félagsráðgjöf . 
 

Starfsreynsla í heilbrigðis- og félagsþjónustu: 

 Frá 1982 til 1988, forstöðumaður við Hlíf, íbúðir og þjónustumiðstöð aldraðra á Ísafirði. 

 Frá 1985 til 1988, framkvæmdastjóri byggingasamvinnufélags um byggingu íbúða fyrir 
aldraða á Ísafirði. 

 Frá 15.júní 1988 til sept. 1991, forstöðumaður/framkvæmdastjóri Dalbæjar, heimilis 
aldraðra á Dalvík. 

 Frá 1. júlí 1995 til ágúst 2004, félagsmálastjóri á Dalvík (síðar Dalvíkurbyggð) og jafnframt 
félagsmálastjóri fyrir Ólafsfjörð og Hrísey frá áramótum 2002. 

 Frá 1. mars til 6. júní 2005, tímabundið starf hjá Barnaverndarstofu. 

 Frá ágúst 2004, sjálfstætt starfandi félagsráðgjafi og rekstur eigin stofu m.a. í samstarfi 
við Reyni-ráðgjafastofu á Akureyri. Meðal verkefna voru tímabundin verkefni við stjórnun 
félagsþjónustu sveitarfélaga hjá Félagsþjónustu Rangárvalla- og V-Skaftafellssýslu (4 
mánuðir), Fjölskylduþjónustu Árborgar (3-4 mánuðir) og Félagsþjónustu Fljótsdalshéraðs 
(12 mánuðir). 

 Frá 1. ágúst 2008, lektor við Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands.  

 Frá 1. jan. 2013, framkvæmdastjóri Öldrunarheimila Akureyrarbæjar. 
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Önnur starfsreynsla: 

 1975-1980 sumarvinna í fiskvinnslu, skrifstofustarf, og lögregluþjónn á Ísafirði. 

 1977-1980 hlutastarf sem framkvæmdastjóri Félagsheimilisins í Hnífsdal. 

 1983-1985 hlutastarf sem kennari í bókfærslu við Iðnskólann á Ísafirði. 

 1992-1994 hlutastarf í föstum verkefnum sem félagsráðgjafi hjá Kristiansand kommune, 
Noregi. 

 Sumarvinna 1993 og 1994, skrifstofustarf hjá Barðstrendingi hf.  

 Vorið 1994 hlutastarf við félagsmálaskrifstofuna "Ungdom i Arbeid" í Kristiansand. 

 1994-1995 starfaði sem aðstoðarkennari í hlutastarfi við Högskolen i Agder, í 
"organisasjonsteori – personal administrasjon og ledelse". 

 Frá 2003-2008, stundakennari við félagsvísindadeild/félagsráðgjöf Háskóla Íslands. 

 Febrúar 2006. Þjálfararéttindi í námsefninu Persónuleg stjórnun og Árangur í starfi sem 
gefið er út af Leadership Management® International. 

 Frá 1998, starfað samhliða starfi og sem aðalstarf frá árinu 2004-2008, sem sjálfstætt 
starfandi félagsráðgjafi við ýmis ráðgjafastörf, handleiðslu, fyrirlestra og námskeiðahald 
fyrir einstaklinga, fyrirtæki, stofnanir og sveitarfélög m.a. sviði félagsþjónustu, 
öldrunarþjónustu, barnaverndar. 

 
Félagsmálastörf /önnur reynsla: 

 1986 kjörinn bæjarfulltrúi á Ísafirði. Starfaði í ýmsum nefndum og ráðum tengdu því 
starfi, m.a. bæjarráði og hafnarnefnd. 

 1990 kjörinn varamaður í bæjarstjórn Dalvíkur og sat þar 2-3 fundi. 

 Sat í stjórn Starfsmannafélags Dalvíkurkaupstaðar á árinu 1991. 

 1991-1994 sat í þriggja manna ráði námsmanna sem endurskoðaði og gerði tillögur til 
breytinga á uppbyggingu náms í félagsráðgjöf við Agder Distrikthögskole. 

 1992-1994 kjörinn formaður í nýstofnuðum samtökum námsmanna í félagsráðgjöf við 
Agder Distrikthögskole. (FR-Fellesrådet for barnevernspedagog- og sosionom-
studenter). 

 Frá 1995-1999, blaðamaður í hlutastarfi við héraðsfréttablöðin Bæjarpóstinn á Dalvík og 
Norðurslóð í Svarfaðardal. 

 Frá 1998-2007, fulltrúi í Svæðisráði málefna fatlaðra á Norðurlandi eystra. 

 Frá 1998 stjórnarmaður í samtökum félagsmálastjóra á Íslandi og síðar formaður þeirra 
samtaka frá 2000 til vors 2002. 

 Frá 1999 til 2005, fulltrúi Sambands íslenskra sveitarfélaga í Flóttamannaráði Íslands. 

 Frá 1999-2002 Fulltrúi samtaka félagsmálastjóra á Íslandi í undirbúningshóp og síðar 
stjórn náms í barnavernd við Endurmenntunarstofnun Háskóla Íslands. 

 Frá 1999-2003 stjórnarmaður í European Social Network (ESN), samtökum 
félagsmálastjóra í Evrópu. 

 Frá 2002 stjórnarmaður í Ís-Forsa, samtökum um rannsóknir í félagsráðgjöf.  

 Frá 2011 fulltrúi í stjórn Félagsráðgjafafélagi Íslands. 

 Stjórnunar- og nefndastörf við Háskóla Íslands, m.a. Fulltrúi á Háskólaþingi, Fulltrúi 
félagsvísindasviðs í Vísindasiðanefnd HÍ, fulltrúi í Starfshóp um fátækt í Reykjavík, fulltrúi 
í samráðshópi Hjálparstarfs kirkjunnar um fátækt, fulltrúi í ritstjórn Þjóðarspegils- 
ráðstefnu um rannsóknir í félagsvísindum/félagsráðgjöf, fulltrúi í stjórn og 
framkvæmdaráði Rannsóknarstofnunar í barna og fjölskylduvernd.   
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Umfjöllunarefni lokaritgerða: 
Lokaritgerð í félagsráðgjöf: 
Úttekt á vinnumiðlunar-verkefni fyrir unglinga í Fevik/Grimstad.  Skrifleg skýrsla vorið 1994 
til Agder Distrikthögskole Kristiansand, Grimstad kommune, og Sosialdepartementet 
(Félagsmálaráðuneyti).  
 
Lokaritgerð í námi í stjórnun í heilbrigðis og félagsþjónustu: 
„Sjálfstæði og sjálfsákvörðunarréttur aldraðra“ (undirtitill; -fullyrðing til hátíðlegra nota eða 
veruleiki), apríl 1995, til Högskolen i Agder. 
 
Lokaritgerð í meistaranámi í félagráðgjöf: 
„Hegðun, líðan og félagslegar aðstæður 11-18 ára barna innan barnaverndar á Íslandi“ 
(undirtitill; - sjónarhorn barna,  foreldra, kennara og starfsmanna barnaverndar), október 
2005, Háskóli Íslands. 
 
Aðrar rannsóknir/útgáfur og rit (fram til 2008): 

 Áætluð þörf fyrir þjónustuíbúðir fyrir aldraða á Ísafirði og nágrenni. Skrifleg skýrsla 1984. 

 Upplýsingabæklingur um þjónustu við aldraða á Ísafirði, 1985. 

 Skýrsla þjónustuhóps aldraðra á Ísafirði, staða og áætluð þörf. Skrifleg skýrsla 1987. 

 Breytt dvalarheimili með aukinni þátttöku aldraðra? Tilraunaverkefni, skrifleg skýrsla til 
Heilbrigðisráðuneytisins og stjórnar Dalbæjar,  í okt. 1990. 

 Vímuvarnaáætlun Dalvíkur 1998-2002. Útgefin 1998. 

 Skýrsla og tillögur um uppbyggingu félags- og skólaþjónustu sveitarfélaga við utanverðan 
Eyjafjörð, haust 1995. 

 Kynningarbæklingur á þjónustuúrræðum félagsþjónustu Dalvíkurbyggðar. Útgefinn 2000. 

 Byggðamál. Ísland í Evrópu. Greining á samningsmarkmiðum Íslands við hugsanlega 
aðildarumsókn að ESB. Útgefin 2001. 

 Matslistar Achenbachs, þýðing, útgáfa og endurútgáfa spurningalista ASEBA (Achenbach 
system of empirically based assessment) fyrir aldurshópa 6-18 ára, 18-59 ára og 60-90+ 
ára ásamt öðrum höfundarréttarhöfum hér á landi. 

 Sjálfsmat eldri borgara. Greinargerð til heilbrigðisráðuneytis vegna styrks úr 
Framkvæmdasjóði aldraðra um þýðingu og forprófun á matstæki fyrir 60-90 ára og eldri, 
janúar 2006. 

 Öldrunarþjónusta í Egilsstaðalæknishéraði – tillögur um uppbyggingu heildstæðrar 
öldrunarþjónustu. Unnið í mars/apríl 2007. 

 
Umsjón námskeiða og kennsla við Félagsráðgjafardeild, heiti námskeiða: 
Almenn félagsráðgjöf: Saga, kenningar og fagþróun, Atvinnuleysi og afleiðingar þess, Börn, 
fjölskyldur og barnavernd, Félagsráðgjöf á heilbrigðissviði, Leiðbeinandi við BA og MA 
verkefni, Lífsskeiðakenningar og þroskaferli, Málstofur um MA verkefni, Rannsóknaraðferðir í 
félagsráðgjöf, Öldrun og málefni aldraðra. 
 
Ritaskrá: sjá í öðru skjali - ritaskrá. 
 

Gert á Þelamörk, í janúar 2013 
 

Halldór Sig. Guðmundsson 


