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FUNDARGERÐ
Nefnd:
Efni:
Viðstaddir:

Fundardagur:
Tími:
Fundarstaður:

Starfsmatsnefnd
147. fundur nefndar
Ragnar Ólason; Halldór Gunnarsson ; Anna Lilja Magnúsdóttir;
Ragnhildur Ísaksdóttir; Anna Helgadóttir; Kristrún Einarsdóttir;
Auður Lilja Erlingsdóttir; Bjarni Bjarnason; Steinvör Laufey Jónsdóttir
17/03/2015
10:00 - 11:15
Vonarstræti 4

147. fundur Starfsmatsnefndar haldin í Vonarstræti 4.
Þriðjudaginn 17.03.2015 og hófst hann kl. 10.00.
Mætt af hálfu stéttarfélaganna: Ragnar Ólason (Eflingu), Halldór Gunnarsson (StRv),
Anna Lilja Magnúsdóttir (BHM),
Mætt af hálfu Rvk: Ragnhildur Ísaksdóttir, Anna Helgadóttir og Kristrún Einarsdóttir.
Starfsmenn Starfsmats: Auður Lilja Erlingsdóttir, Bjarni Bjarnason og Steinvör Laufey Jónsdóttir
Fyrirtekið:
I.
Áður framlagðar tillögur á endurmati starfa.
Mál nr. 2014 -111 ÍTR6500forstöðumaður íþróttamannvirkis. Tillaga að mati 703 stig.
Afgreiðsla samþykkt.
II.
Nýjar framlagðar tillögur að endurmati starfa.
Mál nr. 2014- 116 USK8860yfirverkfræðingur II. Tillaga að mati á starfi 744 stig.
Mál nr. 2014- 117 USK8870byggingaverkfræðingur stærri verkefni. Tilaga að mati á starfi 632
stig.
Mál nr. 2014- 118 VEL6500verkefnastjóri félagsauðs og frístunda. Tillaga að mati á starfi 601
stig.
III.
Önnur mál.
Beiðni barst frá stéttarfélagi vélstjóra og málmtæknimanna um að skoða starfið
USK3224umsjónarmaður vélaverkstæðis. Nefndin leggur til óbreytt mat á starfinu en viðkomandi
starfsmenn geta óskað eftir endurmati á starfinu.
Borist hefur beiðni um endurmat á starfi USK1112dráttarvélastjóri, öll gögn bárust og verður
beiðnin tekin til skoðunar.
Bréf frá Starfsmannafélagi Reykjavíkurborgar sem gerir tillögur um að breyta
þekkingarþættinum þar sem styttra nám er ekki metið og þau leggja til að bæta inn 70 stiga þrepi
í kerfið. Eins og kerfið er uppbyggt þá getum við ekki framkvæmt þessa breytingu og svo eru
styttri námsbrautir metnar í kerfinu í dag og það er þriðja þrepið 60 stigin. Tillaga var gerð um að

vísa bréfinu yfir í stóru endurskoðunarnefndina til afgreiðslu.
Fleira var ekki á dagskrá. Fundi slitið kl. 11.10.
Ath: Niðurstöður Starfsmatsnefndar á mati starfa eru sendar til launadeildar og
starfsmannastjóra viðkomandi sviða og birtar á heimasíðu Reykjavíkurborgar við fyrsta tækifæri.

