Starfsreglur starfsmatsnefndar

I. KAFLI
Starfshættir starfsmatsnefndar
1. gr. Hlutverk starfsmatsnefndar
Hlutverk starfsmatsnefndar Reykjavíkurborgar er að sjá um framkvæmd starfsmats hjá
Reykjavíkurborg á grundvelli starfsmatskerfsins (Single status job evaluation).
Starfsmatsnefnd hefur yfirumsjón með þróun og aðlögun starfsmatskerfisins í samvinnu við
framkvæmdanefnd starfsmats Sambands íslenskra sveitarfélaga1.
Nefndin starfar skv. ákvæðum kjarasamninga Reykjavíkurborgar og þeirra stéttarfélaga sem
samið hafa um aðild að starfsmatinu.

2. gr. Skipan starfsmatsnefndar
Starfsmatsnefnd Reykjavíkurborgar er skipuð annars vegar þremur föstum fulltrúum
stéttarfélaga, þ.e. fulltrúa Eflingar – stéttarfélags, Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar og
Bandalags háskólamanna. Hins vegar er nefndin skipuð þremur fulltrúum Reykjavíkurborgar
og skal einn þeirra gegna formennsku. Varamenn starfsmatsnefndar skulu skipaðir með
sama hætti.
3 gr. Verkefnastofa starfsmats
Reykjavíkurborg og Samband íslenskra sveitarfélaga reka saman Verkefnastofu starfsmats.
Starfsmenn Verkefnastofu starfsmats skulu bundnir sérstakri trúnaðarskyldu skv. 2. mgr. 57.
gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011.
Starfsmenn Verkefnastofu starfsmats eru faglega sjálfstæðir í störfum sínum. Kostnaður af
störfum þeirra er greiddur af Reykjavíkurborg og hafa þeir réttindi og skyldur starfsmanna
Reykjavíkurborgar.

4. gr. Fundir starfsmatsnefndar
Starfsmatsnefnd Reykjavíkurborgar fundar reglulega. Formaður boðar til fundar með
hæfilegum fyrirvara. Formanni er skylt að boða til fundar ef tveir eða fleiri nefndarmenn
krefjast þess. Fulltrúi sem forfallast skal boða varamann í sinn stað.
Til að hægt sé að fjalla um eða taka ákvörðun um einstök mál þurfa fulltrúar frá þeim
stéttarfélögum sem málin varða að hafa verið boðaðir. Starfsmatsnefnd er ákvörðunarhæf
þegar hún er skipuð a.m.k. tveimur fulltrúum stéttarfélaga í nefndinni og tveimur fulltrúum
Reykjavíkurborgar. Allar ákvarðanir nefndarinnar skulu vera samhljóma. Fundargerðir
starfsmatsnefndar eru birtar á heimasíðu Verkefnastofu starfsmats.
Fulltrúar í starfsmatsnefnd eru bundnir trúnaðarskyldu.
Mannréttindastjóri Reykjavíkurborgar á rétt til setu eða getur tilnefnt aðila til setu í sinn stað á
starfsmatsnefndarfundum og fundum faglegrar samráðsnefndar (skv. 5.gr.) og er til ráðgjafar
eftir atvikum.
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Starfsmatsnefnd Sambands íslenskra sveitarfélaga kýs framkvæmdanefnd starfsmats til
eins árs í senn sem sér um afgreiðslu starfsmatserinda.

Ákvarðanir nefndarinnar eru fullnaðarákvarðanir. Þó er heimilt að vísa málum til
áfrýjunarnefndar skv. 21 grein. Einnig er heimilt að vísa málum til samstarfsnefnda/
starfskjaranefndar á grundvelli ákvæða um starfsmatsnefnd í kjarasamningum aðila.
Þegar málefni tiltekins sviðs eru til umfjöllunar er heimilt að kalla til starfsmannastjóra
sviðsins til ráðgjafar. Starfsmenn Verkefnastofu starfsmats eiga sæti á fundum nefndarinnar
og eru nefndinni til ráðgjafar.

5. gr. Fagleg samráðsnefnd
Starfsmatsnefnd Reykjavíkurborgar ásamt framkvæmdanefnd starfsmats Sambands
íslenskra sveitarfélaga mynda Faglega samráðsnefnd. Hlutverk nefndarinnar er að vera
faglegur samráðsvettvangur um þróun starfsmatskerfisins, rekstur Verkefnastofu starfsmats,
verkferla og verklag starfsmatsins.

6. gr. Vernd upplýsinga
Gögn sem lögð eru fyrir starfsmatsnefndina skulu ekki vera persónugreinanleg. Öll vinnsla
tölvutækra persónugreinanlegra gagna í starfsmatsferlinu skal háð aðgangstakmörkun með
lykilorðum og aðgengi bundið við starfsmenn Verkefnastofu starfsmatsins. Starfsmatsviðtöl
skulu auðkennd með einstökum númerum. Úrvinnsla sem flokkast undir viðkvæmar
persónuupplýsingar skal tilkynnt fyrirfram til Persónuverndar, en starfsmatsnefnd starfar skv.
leyfi Persónuverndar. Vinnugögn og persónugreinanleg gögn eru ekki birt opinberlega með
neinum hætti.

7. gr. Birting niðurstaðna
Starfsmatsnefnd birtir niðurstöður starfsmats með eftirfarandi hætti:
a) Verkefnastofa starfsmats birtir niðurstöður matsins sem samþykktar hafa verið af
starfsmatsnefnd sundurliðaðar fyrir hvern þátt á heimasíðu Verkefnastofu starfsmats.
Einnig er sundurliðunin send til viðkomandi sviðs og stéttarfélags
b) Fundargerðir starfsmatsnefndar eru birtar á heimasíðu Verkefnastofu starfmats.

II. KAFLI
Skilyrði starfsmats og flokkun starfa
8. gr. Skilyrði starfsmats
Við mat á starfi þarf að uppfylla eftirfarandi atriði:
a)
að starfsheiti hafi verið skráð og ISTARF flokkað og að ný/uppfærð undirrituð
starfslýsing liggi fyrir,
b)
að starfsmaður/starfsmenn hafi útfyllt spurningalista starfsmats
c)
að starfinu hafi verið gegnt hjá Reykjavíkurborg samfellt að minnsta kosti í sex
mánuði,
d)
að verksvið sé viðvarandi og stöðugt.
Tilfallandi eða tímabundin störf, t.d. sumarstörf og átaksverkefni, heyra ekki undir starfsmat.
Ennfremur er starfsmatsnefnd heimilt, í undantekningatilfellum (t.d. árstíðabundin störf), að
vísa málum með rökstuðningi til röðunar í samstarfsnefnd/starfskjaranefnd.

9. gr. Val á fulltrúum starfa í starfsmatsviðtöl
Við val á fulltrúum í starfsmatsviðtöl skal taka mið af úrtaksreglum starfsmatsnefndar um
fjölda starfsmanna sem boða á í starfsmatsviðtal úr hverju starfi:
1 stm. í starfi = 1 í viðtal ásamt yfirmanni
2-5 stm. í starfi = 2 í viðtal ásamt yfirmanni
6-30 stm. í starfi = 4 í viðtal ásamt yfirmanni
31-60 stm í starfi = 6 í viðtal ásamt yfirmanni
61 eða fleiri stm = 10% starfsmanna, upp að 10 viðtölum

Starfsmannastjóri sviðs gerir tillögu til starfsmanna Verkefnastofu starfsmats um starfsmenn
sem eru fengnir til viðtals sem fulltrúar starfs ásamt upplýsingum um næsta yfirmann. Þess
bera að gæta að fulltrúar endurspegli starfsmannahópinn, þ.e. að kynskipting, aldur og
vinnustaðir séu hlutfallslega í samræmi við starfsmannahópinn sem gegnir starfinu.
Úrtaksreglurnar er hægt að nálgast hér í heild sinni.

III. KAFLI
Skipulagning starfsmatsviðtala
10. gr. Boðun starfsmatsviðtala
Umsjón með skipulagningu starfsmatsviðtala er í höndum starfsmanna verkefnastofu
starfsmats sem úthluta hverri stofnun tímaramma fyrir viðtöl, en starfsmannastjóri
hlutaðeigandi sviðs raðar starfsmönnum og yfirmönnum sem mæta eiga í viðtöl á ákveðna
tíma innan þess ramma og bera ábyrgð á boðun þeirra. Starfsmenn verkefnastofu starfsmats
boða fulltrúa stéttarfélaga í viðtölin.

11. gr. Kynningarefni fyrir viðtöl
Áður en starfsmatsviðtal fer fram skal starfsmannastjóri sviðs tryggja að starfsmenn hafi
fengið kynningarefni um starfsmat og þau gögn sem nauðsynleg eru fyrir starfsmatsviðtal.

12. gr. Ábyrgð á undirbúningi starfsmanns
Starfsmannastjóri sviðs og næsti yfirmaður bera ábyrgð á og skulu tryggja að starfsmaður fái
í vinnutíma tækifæri til að kynna sér fræðsluefni um starfsmatið og að fylla út spurningalista
starfsmats og skila honum fyrir viðtal. Mikilvægt er að skapa starfsmanni aðstöðu og tækifæri
til að ræða við aðila í sama starfi og yfirmann um spurningar sem kunna að vakna og yfirfara
starfslýsingu.

13. gr. Starfsmatsviðtöl
Starfsmatsviðtöl fara fram á boðuðum fundarstað. Auk starfsmanns eða eftir atvikum
starfsmanna er starfsmaður verkefnastofu starfsmats, fulltrúi stéttarfélags viðkomandi
starfsmanns og næsti yfirmaður viðstaddir viðtalið.

14. gr. Starfsyfirlit
Í lok starfsmatsviðtals er farið yfir starfsyfirlit viðtalsins með starfsmanni og næsta yfirmanni.
Yfirlitið er stutt samantekt á kröfum til starfs byggð á svörum í viðtalinu.

15. gr. Skoðun á matsniðurstöðum
Þegar niðurstaða starfsmats liggur fyrir getur starfsmaður innan 30 daga óskað eftir fundi
með starfsmannastjóra sviðs og næsta yfirmanni að viðstöddum fulltrúa hlutaðeigandi
stéttarfélags til að fara yfir niðurstöður starfsmats á starfi sínu.
Boða skal til þessa fundar innan 14 daga frá því að skrifleg ósk þess efnis er borin fram af
starfsmanni, nema aðilar komi sér saman um aðra tilhögun.

IV. KAFLI
Endurmat starfa.
16. gr. Skilyrði endurmats
Starfsmatsnefnd ber að endurskoða niðurstöðu starfsmats ef vísbendingar eru um að
verulegar og viðvarandi breytingar hafi orðið á starfinu frá því að það var síðast metið eða
aðrar málefnalegar ástæður eru fyrir hendi sem sýnt er fram á að hafi haft umtalsverð áhrif á
niðurstöður starfsmatsins. Þar gæti t.d. verið um að ræða ný verkefni sem bætt hefur verið
við starfssvið eftir endurskipulagningu starfs eða vegna breytinga á löngu tímabili.
Í beiðni um endurmat þarf að greina á milli þeirra þátta sem krafist er í starfinu og þeirra þátta
sem starfsmaður innir af hendi umfram það sem starfið gerir kröfur um skv. ákvörðun sviðs

17. gr. Form beiðni
Beiðni um endurmat skal skilað á þar til gerðu eyðublaði. Starfsmaður getur leitað aðstoðar
fulltrúa stéttarfélags og/eða sviðs við að útbúa beiðni.
Beiðni sem er ófullnægjandi er ekki tekin til meðferðar og endursend með leiðbeiningum um
ágalla.
Til að beiðni teljist gild þarf að fylgja henni, útfylltur spurningarlisti og rökstuðningur.
Starfsmenn verkefnastofu starfsmats óska eftir staðfestri starfslýsingu hjá sviðinu og
skulu þeir tilkynna starfsmatsnefnd um viðkomandi endurmatsbeiðni á næsta fundi nefndar
eftir að beiðnin berst.

18. gr. Upplýsingaskylda vegna endurmatsbeiðni
Óski starfsmannastjóri sviðs eftir endurmati á starfi skal hann upplýsa þann eða þá sem
gegna starfinu um forsendur beiðnar.
Óski starfsmaður/starfsmenn eftir endurmati á starfi skulu starfsmenn verkefnastofu
starfsmats tilkynna starfmannastjóra sviðs skriflega um að óskað hafi verið eftir endurmati á
niðurstöðum starfsmats vegna starfs sem heyrir undir starfsemi sviðsins.
Ef starfið er á fleiri sviðum skal nefndin eftir atvikum tilkynna öðrum starfsmannastjórum um
fyrirliggjandi endurmatsbeiðni þannig að tryggt sé að samræmis sé gætt við mat starfa innan
borgarinnar.
Einnig skal tilkynna stéttarfélagi starfsmanns/starfsmanna um beiðnina.

19. gr. Ákvörðun um endurmat
Starfsmatsnefnd tekur endurmatsbeiðni til afgreiðslu sé skilyrðum til endurmats fullnægt.
Leiði endurmat starfs til breytinga tekur það gildi frá þeim tíma sem fullnægjandi beiðni um
endurmat barst Verkefnastofu starfsmats skv. ákvæðum kjarasamninga.

20. gr. Endurskoðun starfsmats
Árlega skal yfirfara öll störf sem ekki hafa hlotið endurmat eða endurskoðun undanfarin fimm
ár og skal það gert með eftirfarandi hætti:
a) Starfsmenn verkefnastofu starfsmats útbúa árlega lista yfir þau störf sem metin voru fimm
árum fyrr og hafa ekki hlotið endurmat eða aðra endurskoðun. Listinn verður aðgengilegur á
heimasíðu starfsmatsins.
b) Mannauðsdeild sendir listann til starfsmannastjóra sviðs og óskar eftir starfslýsingu fyrir
viðkomandi störf sem berast skal mannauðsdeild innan tveggja mánaða. Starfslýsingin á að
vera uppfærð og ekki eldri en 6 mánaða. Ef starfsmannastjóri sviðs telur að starfið hafi breyst
skal sviðið óska eftir endurmati.
c) Ef ekki berst endurmatsbeiðni frá sviði eða starfsmanni innan 2 mánaða að því er varðar
fyrrnefnd störf eru viðkomandi stéttarfélagi sendar upplýsingar um það ásamt starfslýsingum
starfanna og félagið getur í kjölfarið beitt sér fyrir því að endurmatsbeiðni komi frá
starfsmanni/starfsmönnum.
d) Ef ekki berst endurmatsbeiðni frá sviði eða starfsmanni en nefndin er engu að síður
sammála um að þörf sé á endurskoðun starfsins, getur nefndin óskað eftir frekari
rökstuðningi frá viðkomandi starfsmannastjóra og eftir atvikum kallað hann til fundar til að
fara yfir málið.
e) Árlega skal starfsmatsnefnd funda með starfsmannastjórum og fara yfir starfslýsingar
starfa á listanum.

V. KAFLI
Áfrýjunarnefnd.
21. Áfrýjunarnefnd


Niðurstöðum starfsmatsnefndar er hægt að vísa til áfrýjunarnefndar skv. reglum sem
þar um gilda.
Samþykkt, 4.10.2016.

