FUNDARGERÐ

Nefnd:

Framkvæmdanefnd

Efni:

Framlagning og afgreiðsla á mati starfa

Viðstaddir:

Margrét Sigurðardóttir, Berglind Eva Ólafsdóttir, Auður Lilja Erlingsdóttir, Unnur
Flóvenz, Rósa Björk Bergþórsdóttir, Bjarni Bjarnason, Árni Egilsson (Kjölur), (í síma),
Arna Jakobína (Kjölur), Anna Lilja Magnúsdóttir (BHM), Gunnar Halldór (FIT), Jóhann
og Skúli (VSFH), Rita (SFK).

Fundardagur: 19.11.2018
Tími:

11:00 – 11:45

Fundarstaður: Allsherjarbúð, Borgartúni 30

Dagskrá:
I.

Afgreiðsla:

1400-89 Hafnarfjörður: Garðyrkjustjóri – VSFH
Samþykkt 567 stig.
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1000-24 Kópavogur: Innheimtufulltrúi III / gjaldkeri – (SfK)
Frestun.
1000-153 Kópavogur: Þjónustustjóri þjónustuvers – (SfK)
Frestun.
1000-155 Kópavogur: Kerfis- og notendaþjónusta – (SfK)
Frestun.
II.

Önnur mál:

Afstaða um þekkingarþátt þegar kemur að starfi Ráðgjafarþroskaþjálfa í innleiðingu BHM:
-Sambandið vill meta störf eftir mismunandi kröfum.
-Anna Lilja; mótmælir þessu. Nú þegar komið fordæmi úr áfanga 1 þar sem 4 störf lágu undir
og starfið var samþykkt með breytingu í þekkingarþætti þegar tveimur starfslýsingum hafði
verið breytt. Nú liggja undir 4 störf þar sem þekkingarkrafan er klárlega í 142 í tveimur þeirra
og í þeirri þriðju er sagt BA eða MA.

-Auður Lilja; Þessi regla 50/50 ekki til og aldrei bókað um þetta, fordæmisgefandi dæmið var
þegar Auður Lilja sagði að verkefnastofa treysti sér til að samþykkja starfið. Anna Lilja
mótmælir.
-Sambandið vill meta hvert starf fyrir sig, í tilfelli ráðgjafaþroskaþjálfa væri hægt að meta
starfið í 142.
Sambandið er ekki að samþykkja einhverja þumalputtareglu heldur aðeins þetta starf.

Beiðni frá FÍF um að fá skriflegar athugasemdir við athugasemdum frá þeim:
-Samþykkt að Anna Lilja athugi hvort FÍF sé eina félagið eða hvort þetta væri fordæmisgefandi
og einnig hvort FÍF vilji fá athugasemdir afturvirkt eða aðeins um störf sem á eftir að
samþykkja. Framkvæmdanefnd vill ekki senda frá sér neitt skriflegt svar fyrr en eftir skoðun á
þessu máli.

Fundi slitið: 11:45

