FUNDARGERÐ

Nefnd:

Framkvæmdanefnd

Efni:

Starfsreglur starfsmats og framlagning starfa v/endurmats

Viðstaddir:

Berglind Eva Ólafsdóttir, Sólveig B. Gunnarsdóttir, Inga Rún Ólafsdóttir, Bjarni
Bjarnason, Auður Lilja Erlingsdóttir, Steinvör Laufey Jónsdóttir, Signý Jóhannesdóttir,
Árni Egilsson, Jakobína Björnsdóttir.

Fundardagur: 20.4.2015
Tími:

10:00 – 14:00

Fundarstaður: Samband ísl. sveitarfélaga, Borgartúni 30

Tekið fyrir á fundi:


Starfsreglur starfsmats:
o Skipan starfsmatsnefndar/framkvæmdanefndar (2.gr.)
 Skipan formanns nefndarinnar og varaformanns
 Varaformaður skal ekki taka við formennsku í fjarveru formanns í lengri tíma,
einungis styttri tíma.
o Fundir framkvæmdanefndar (7.gr.)
 Rætt um boðun einstakra stéttarfélaga og sveitarfélaga sem málið varðar á
fundi nefndar þegar við á.
o Undirbúningur gagna heima í héraði (8.gr.)
 Notast við orðalagið „fulltrúar/tengiliðir“ sem sjá um þennan undirbúning
heima í héraði.
 Fulltrúar/tengiliðir þurfa ekki að vera formleg teymi heldur vera til taks þegar
þurfa þykir.
 Að gögn séu yfirfarin í héraði áður en þau eru send til nefndar - fara yfir
spurningalista, gera starfslýsingar og fara yfir.
o Form beiðni (20.gr.)
 farið yfir hvaða gögn þurfi að vera til staðar svo hægt sé að taka fyrir beiðni
og framkvæma nýtt mat/endurmat.
 Starfsmatsnefnd/framkvæmdanefnd getur þó metið hvenær beiðni telst gild
þó einstaka gögn vanti.
o Endurskoðun á mati starfa (22.gr.)
 Kerfisbundin endurskoðun starfsmatskerfisins fari fram á um það bil 5 ára
fresti.
 Um er að ræða þróun starfsmatskerfisins á 5 ára fresti (uppfærslur kerfisins
og fylgjast með þeim breytingum sem átt hafa sér stað í Bretlandi.
 Mikilvægt að starfsmatskerfið sé í stöðugri þróun.



Bókun: Starfsreglur verða síðar settar varðandi hvernig verkskipting skal vera innan
starfsmatsnefndar/framkvæmdanefndar.



Ákveðið að gera skýrslu um störf framkvæmdanefndar og starfsmatsins fyrir árið 2014 og
rekja verkefni og breytingar á kerfi starfsmatsins meðal annars sem átti sér stað á árinu. Árni
ætlaði að byrja að setja punkta niður til að hefja þessa vinnu.



Rætt um Áfrýjunarnefnd – hlutverk og skyldur.
o Þessi umræða verður tekin upp í stóru nefndinni þar sem ákveða verður hvernig
nefndin skal vinna og hvaða umboð hún hefur til að afgreiða mál eða vísa þeim aftur í
starfsmatsnefnd/framkvæmdanefnd.



Rætt um rökstuðninginn sem kemur frá starfsmatinu – að ekki þurfi að rökstyðja hvers vegna
ekki fékkst hækkun á þennan eða hinn þáttinn heldur aðeins hvers vegna tiltekinn þáttur er
metinn á því þrepi sem hann er metinn á.
o mikilvægt að vanda orðalag og rökstuðningur sé skýr og einfaldur.



Farið yfir verkferlið varðandi stofnun nýs starf, bráðabirgðaraðanir og endurmat hjá
sveitarfélögum.
o Rætt um hvort sveitarfélögin geti leitað til verkefnastofu starfsmatsins varðandi
ráðgjöf um bráðabirgðaraðanir.
o Umræða um birtingu niðurstöðu starfa á starfsmatsvef – hvort birta eigi línur allra
starfa eða einungis útgefinna starfa.



Umræða hvort eigi að stefna að gerð staðlaðra starfslýsinga fyrir útgefin störf – kosti og galla
og hvort slíkt væri mögulegt. Sömuleiðis hvernig og hver ætti að sinna slíkri vinnu.



Staðfest að vinnan við kerfibundna endurskoðun starfa verði í algjörum forgangi í vinnu
nefndarinnar og verkefnastofu sambandsins. Viðtöl vegna starfsmats muni því bíða fram yfir
þá vinnu.

Fundi slitið kl.14:00

