FUNDARGERÐ

Nefnd:

Framkvæmdanefnd

Efni:

Framlagning og afgreiðsla á mati starfa

Viðstaddir:

Berglind E. Ólafsdóttir, Margrét Sigurðardóttir, Ragnar Ólason, Hjalti Einarsson, Arna
Jakobína Björnsdóttir, Árni Egilsson, Rósa B. Bergþórsdóttir, Steinvör L. Jónsdóttir,
Ingibjörg Ósk Birgisdóttir (verktækni), Eldey Huld Jónsdóttir (FÍ).

Fundardagur: 4.5.2020
Tími:

11:00 – 12:30

Fundarstaður: Fjarfundur

Dagskrá
I.

Afgreiðsla:

VFÍ SFB Sviðstjói 1 - Frestað
Deildarstjóri 1 (Skipulags- og/eða byggingarfulltrúi) - Frestað
VFÍ SFB Forstöðumaður 3 - Frestað
VFÍ SFB Verkefnastjóri 3 - Frestað
VFÍ SFB Forstöðumaður 2 - Frestað
VFÍ SFB Heilbrigðisfulltrúi - Frestað
VFÍ SFB Verkefnastjóri 2/verkefnastjóri með sértæka ábyrgð - Frestað

1605-19 Mosfellsbær- Héraðskjalavörður (FRG) endurmat - Frestað

6000-162 Akureyri skjalavörður (FRG) endurmat - Frestað

BHM-76 Skagafjörður- verkefnastjóri (sérfræðingur á safni) (Fræðagarður) endurmat
- Frestað

1231.18 Ölfus- Sundlaugarvörður með tækjastjórn (STH) endurmat
-Starf samþykkt með 374 stig.
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7300-31 Fjarðabyggð- Slökkviliðs og sjúkraflutningam. EMT-B viðhald (LSS) endurmat
-Starfið samþykkt með 509 stig.
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1400-30 Hafnarfjörður- Félagsráðgjafi í ráðgjafateymi (félagsráðgjafi 2) (FÍ) endurmat
– Frestað
8717-20 Ölfus- Verkamaður III / Starfsmaður þjónustumiðstöðvar (efling) endurmat
-Frestað
7300-31 Fjarðabyggð- Aðalbókari (FRG) endurmat
-Starfið samþykkt með 651 stig.
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1400-96 Hafnarfjarðarbær- Deildarstjóri á bókasafni (FRG) endurmat
-Starfið samþykkt með 586 stig.
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Framlagning

1000-157 Kópavogur- Forstöðumaður íþróttamiðstöðvarinnar í Versölum og Boðalaugar (FRG)
endurmat
1000-158 Kópavogur- Forstöðumaður íþróttavalla (STM-Kóp) endurmat
Austurbrú- Yfirverkefnastjóri (FRG) endurmat.

II.

Önnur mál:

Rannís umsókn – Könnun á þekkingu starfsmanna sveitarfélaga á starfsmati.
5 ára endurskoðun á öllum störfum
Rafrænar undirskriftir
Hvernig fundum verður háttað í framtíðinni – Jakobína leggur til að fundirnir verði áfram á Teams en
ekki á fundum hjá sambandinu. Ath! gætu verið einstakir fundir vegna stærri mála – setja þá inn fast
t.d. einu sinni á önn.

Bókun um breytingar á framkvæmd starfsmats hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga
Til samræmis við vinnulag Starfsmatsnefndar Reykjavíkurborgar, svokölluð Reykjavíkurleið
samþykkir Framkvæmdanefnd starfsmats að taka upp eftirfarandi vinnulag varðandi framkvæmd
mats á tveimur þáttum í starfsmatskerfinu SAMSTARF , þ.e. Ábyrgð á stjórnun (10 þáttur) og Ábyrgð
á fjármunum (11. þáttur).

Ábyrgð á stjórnun
Störf sem fela í sér mannaforráð skal að lágmarki meta á fjórða þrepi í ábyrgð á stjórnun. Hér er átt
við mannaforráð sem fela í sér ábyrgð á ráðningum, agamálum og öðru er tengist
starfsmannamálum. Viðkomandi stjórnandi þarf að hafa ráðningarvald og umboð til að undirrita
formleg skjöl s.s. áminningar í starfi.
Verkefnastjórn skal meta á þriðja þrepi í ábyrgð á stjórnun. Hér er átt við störf sem fela í sér ábyrgð
á stórum / umfangsmiklum verkefnum sem ná yfir langt tímabil. Verkefnin eru fjölbreytt og flókin
t.d. verkstjórn og framkvæmd ákvarðana í samráði og samstarfi við annað starfsfólk, yfirumsjón
með málaflokki sem gengur þvert á svið sveitarfélags og alla verkstjórnun því tengdu.

Ábyrgð á fjármunum
Í störfum þar sem meginstarfið felur í sér að taka við greiðslum t.d. í afgreiðslu skal starf metið á
öðru þrepi í ábyrgð á fjármunum þó svo að skv. skilgreiningum starfsmatskerfisins ætti að meta
starfið á fyrsta þrepi.
Sama á við ef starfsmaður hefur þá ábyrgð í starfi að samþykkja úrræði sem fela í sér umtalsverð
fjárútlát fyrir sveitarfélag s.s. fjárhagsstuðning, húsaleigubætur, greiðslur vegna barna tengt
störfum barnaverndar o.fl.
Vinnulag við innleiðingu þessara bókunnar verður með eftirfarandi hætti:
Verkefnastofa leggur fram til Framkvæmdanefndar starfsmats lista yfir öll útgefin og staðbundin
störf. Merkir sérstaklega þau störf sem hún telur að eigi að taka breytingum vegna þessarar
bókunar.
Verkefnastofa sendir bæði lista yfir útgefin störf og staðbundin störf bæði til sveitar- og
stéttarfélaga eftir því sem við á.
Fulltrúar sveitar- og stéttarfélaga hafa síðan tvær vikur til þessa að koma með athugasemdir.
Verkefnastofa starfsmats yfirfer öll þau störf sem stéttarfélög og/eða sveitarfélög telja að eigi taka
breytingum vegna þessarar bókunar með tilliti til fyrirliggjandi gagna s.s. starfslýsinga. Í framhaldi
mun Verkefnastofa starfsmats leggja fram tillögur að breytingum til Framkvæmdanefndar
starfsmats.
Þegar listi yfir breytingar á útgefnum störfum og staðbundnum störfum liggur fyrir samþykktur af
Framkvæmdanefnd verður send tilkynning til sveitarfélaga um niðurstöðu nefndar.
Gildistaka er frá þeim tíma sem samþykkt Framkvæmdanefndar starfsmats liggur fyrir.
Ef fleiri störf bætast við síðar þá gilda reglur um endurmat starfa. Hækkun á mati gildir frá þeim
tíma er sótt var um endurmat og viðeigandi gögnum skilað inn til Verkefnastofu starfsmats.
Samþykkt á fundi Framkvæmdanefndar starfsmats þann 4. maí 2020.

Fundi slitið kl. 12:40

