FUNDARGERÐ
Nefnd:

Framkvæmdanefnd

Efni:

Framlagning og afgreiðsla á mati starfa

Viðstaddir:

Inga Rún Ólafsdóttir, Berglind Eva Ólafsdóttir, Ellisif Tinna Víðisdóttir, Margrét
Sigurðardóttir, Steinvör Laufey Jónsdóttir, Auður Lilja Erlingsdóttir, Linda Björk
Halldórsdóttir, Arna Jakobína Björnsdóttir, Árni Egilsson (í síma), Anna Lilja
Magnúsdóttir, Karl Rúnar Þórsson (STH).

Fundardagur: 22.05.2017
Tími:

11:00 – 13:00

Fundarstaður: Allsherjarbúð, Borgartúni 30
Dagskrá:
I.

Nýtt framlagt mat og endurmat á störfum:

1400-83
1400-84
6250-9
8717-14
II.

Hafnarfjörður: Húsasmiður (nýtt)
Hafnarfjörður: Kerfisfræðingur með vefumsjón (nýtt)
Fjallabyggð: Deildarstjóri Iðju dagvistar (nýtt)
Ölfus: Deildarstjóri Launadeildar (Endurmat)

Afgreiðsla á störfum:

6000-55 Verkstjóri SVA/iðnaðarstarf (Akureyri) – Kjölur
Endurmat á starfi samþykkt 496 stig.

6000-132 Rekstrarstjóri innanhúss Hlíðarfjalli (Akureyri) – Kjölur
Mat á starfi 501 stig.

III.
Önnur mál
Lagt var fram formleg tillaga til nefndar um að uppfæra röðun á Starfsmaður í skóla með stuðningi
og stuðningsfulltrúi í skóla í samræmi við endurmat á sambærilegum störfum sem eru notuð fyrir
einstaka sveitarfélög (staðbundin störf) og snýr hún að því að hækka matið á fjórða þætti um eitt
þrep úr 26 stigum í 39 stig. Tillagan var samþykkt og tekur hækkunin gildi frá og með 1 júní 2017.

Stuðningsfulltrúi í skóla – 427 stig

427

60 26 52 39 39 30 30 30 39 13 13 26 30

1

Starfsmaður í skóla m. stuðning – 407 stig

407

40 26 52 39 39 30 30 30 39 13 13 26 30

Einnig var samþykkt breyting á starfsheitum fjögurra útgefinna starfa:
Starfaheiti var:
Starfsmaður á sambýli I Verður: Starfsmaður á heimili fyrir fatlað fólk I
Starfsmaður á sambýli II Verður: Starfsmaður á heimili fyrir fatlað fólk II
Starfsmaður á sambýli III Verður: Starfsmaður á heimili fyrir fatlað fólk III
Félagsliði á sambýli
Verður: Félagsliði á heimili fyrir fatlað fólk

Linda Björk fór yfir stöðuna á vinnu vegna viðtala fyrir BHM störfin, en það gengur mjög illa, bæði
hvað varðar skil á gögnum fyrir viðtölin og einnig bókun viðtala.
Lagt er til að Margrét hringi út til sveitarfélaganna vegna fyrsta úrtakshópsins og ítreki við þau að skila
inn tilsettum gögnum til Verkefnastofu starfsmatsins.
Einnig þarf að halda fund með viðkomandi stéttarfélögum og fara yfir mönnun í viðtölin, en það er
nauðsynlegt að hafa nægan mannskap til að sitja viðtölin. Einnig er gott að fara yfir hlutverk fulltrúa
stéttarfélaga í viðtölum.
Fundi slitið kl. 12.30.
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