FUNDARGERÐ

Nefnd:

Framkvæmdanefnd

Efni:

Framlagning og afgreiðsla á mati starfa

Viðstaddir:

Inga Rún Ólafsdóttir, Margrét Sigurðardóttir, Rósa Björk Bergþórsdóttir, Bjarni
Bjarnason, Steinvör Laufey Jónsdóttir, Ragnar Ólason, Hjalti Einarsson (BHM), Árni
Egilsson, Rita Arnfjörð Sigurðardóttir (SfK).

Fundardagur: 22.10.2018
Tími:

11:00 – 12:15

Fundarstaður: Virkisbúð, Borgartúni 30

Dagskrá:
I.

Afgreiðsla:

1000-154 Kópavogur: Þjónustufulltrúi á stjórnsýslustigi og staðgengill þjónustustjóra – (SfK)
-

lagt til að notað verði útgefið starfsheiti (4190.14 Þjónustufulltrúi) í stað þess að klára matið
á þessu starfi.
Endurmat – Frestun á afgreiðslu

1000-153 Kópavogur: Þjónustustjóri þjónustuvers – (SfK)
-

Endurmat – Frestun á afgreiðslu

6000-151 Akureyri: Launafulltrúi IV – (Kjölur)
-

Endurmat á starfi samþykkt: 495 stig.
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6000-155 Akureyri: Hópstjóri launavinnslu – Kjölur
-

Nýtt mat á starfi samþykkt: 518 stig.
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1400-90 Hafnarfjörður: Verkefnastjóri – (STH)
-

-

Árni óskar bókað: þar sem að fulltrúar Sambandsins samþykkja framlagt mat, þá samþykkir
hann matið, en gerir athugasemdir við framlagða starfslýsingu, sem er innihaldslítil og í litlu
samræmi við niðurstöðu starfsmatsins.
Nýtt mat á starfi samþykkt: 614 stig.
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5122.24 Akureyri: Matráður IV – Frestað
-

Endurmat – Frestun á afgreiðslu

1000-24 Kópavogur: Innheimtufulltrúi III / gjaldkeri – (SfK)
-

Endurmat – Frestun á afgreiðslu

II.

Framlagning

Nýtt mat
1000-155 Kópavogur: Kerfis- og notendaþjónusta – SfK
6000-156 Akureyri: Tölvuumsjónarmaður í grunnskóla – Kjölur
-

lagt til að notuð verði útgefin lína (starfsheiti).

1400-89 Hafnarfjörður: Garðyrkjustjóri - VSFH
-

Frestun á framlagningu - vantaði fulltrúa frá stéttarfélagi

III.

Önnur mál
-

-

1

Tekið fyrir erindi frá BHM félögum1 um vinnu við framlagningu og afgreiðslu á störfum
BHM. Í erindinu er lagt til; Að miðlæg ákvörðun verði tekin um þekkingarþátt starfa í 1.
áfanga.
Að framlagning starfa í 2. áfanga verði hafin næsta mánudag hjá þeim félögum sem hafa
lokið afgreiðslu á störfum í 1. áfanga.

Félagsráðgjafafélag Íslands, Félag íslenskra félagsfræðinga, Fræðagarður, Iðjuþjálfafélag Íslands,
Félag íslenskra náttúrufræðinga, Sálfræðingafélag Íslands, Stéttarfélag bókasafnsfræðinga, Þroskaþjálfafélag Íslands,
Stéttarfélag lögfræðinga, Dýralæknafélag Íslands

-

-

Að störf í 2. áfanga verði lögð fram, óformlega, hjá þeim félögum sem hafa lokið
umfjöllun sinni um störf í 1. áfanga að undanskyldum þekkingarþætti, þar sem aðilar eru
sammála um að fara í þá vinnu að breyta þurfi starfslýsingum svo hægt sé að breyta mati
á þekkingarþætti á ákveðnum störfum í 1. áfanga. Störfin í 2. áfanga verða síðan
formlega lögð fram þegar 1. áfanga er formlega lokið.
Að fundað verði tvisvar í viku með þeim félögum sem þess óska, frá og með 22. október.
Að skipulagðir verði vinnudagar í nóvember og desember og dagsetningar liggi fyrir eigi
síðar en 31. október.

Niðurstaða umræðu;
-

Sambandið vill ekki taka völdin af sveitarfélögunum með kröfu um þekkingu til starfanna en
hefur sett sig í samband við sveitarfélögin til að biðja um að afstaða verði tekin til þess hvort
að vilji sé til þess að uppfæra starfslýsingar og auka við þekkingarþáttinn.

-

Nefndin samþykkir að hefja framlagningu á störfum í 2. áfanga þrátt fyrir að afgreiðsla á
störfum í 1.áfanga er ekki lokið hjá sumum félaganna.

Fundi slitið: 12:15

