
 

 

 
42. fundur        

 
 
 
 
 
 
 
 

Fundargerð starfsþróunarnefndar 

Sambands íslenskra sveitarfélaga og þeirra stéttarfélaga innan BSRB og ASÍ 
sem samið hafa um starfsmat í kjarasamningum 

 
Fundur starfsþróunarnefndar haldinn 28. september 2020 í fjarfundi (TEAMS) kl. 10:00.   

Mætt voru: Frá BSRB, Arna Jakobína Björnsdóttir og Karl Rúnar Þórsson.  

Frá ASÍ, Árni Steinar Stefánsson.  

Frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga Berglind Eva Ólafsdóttir og Margrét Sigurðardóttir sem ritaði 
fundargerð.  

Eftirfarandi mál voru tekin fyrir: 
 

 

1. Mat á námi sundlaugarvarðar  

Lögð fram beiðni um mat á nokkrum námsleiðum. 

Starfsheiti er sundlaugarvörður. 

Afgreiðslu frestað. 

2. Mat á námi starfsmanns í umönnun   

Lögð fram beiðni um mat á prófi af uppeldisbraut framhaldsskóla.  

Starfsheiti er umönnun á dvalarheimili. 

Niðurstaða starfsþróunarnefndar er að starfsmaður á rétt á 2% persónuálagi samkvæmt gr. 
10.2.3 fyrir 100 fein. Skilyrt er að námið tengist starfi viðkomandi starfsmanns og að ekki sé gerð 
krafa um framhaldsskólapróf í starfsmati. 

3. Mat á námi tölvara  

Lögð fram beiðni um mat á tveimur námskeiðum tölvustarfsmanns.  

Starfsheiti er staðbundið í sveitarfélaginu. 

Niðurstaða starfsþróunarnefndar er að starfsmaður á ekki rétt 2% persónuálagi samkvæmt gr. 
10.2.1 þar sem námsleiðir ná ekki samanlögðum 150 kest.  

Nám starfsmanns uppfyllir skilyrði um nýtingu náms við starfið en ekki lágmarkslengd 
námskeiðs.  
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4. Mat á námi gjaldkera/innheimtufulltrúa III  

Lögð fram beiðni um mat á tveimur námsleiðum. 

Starfsheiti er gjaldkeri/innheimtufulltrúi III. 

Afgreiðslu frestað.  

5. Mat á námi starfsmanns við félagsstörf aldraðra  

Lögð fram beiðni um mat á nokkrum námsleiðum. 

Starfsheiti er starfsmaður við félagsstörf aldraðra. 

Afgreiðslu frestað. 

6. Mat á námi sundlaugarvarðar  

Lögð fram beiðni um mat á nokkrum námsleiðum. 

Starfsheiti er sundlaugarvörður 

Niðurstaða starfsþróunarnefndar er að starfsmaður á rétt á 2% persónuálagi samkvæmt gr. 
10.2.1 vegna sjúkraflutninganáms þar sem það nýtist í starfi viðkomandi starfsmanns og nær 
lágmarkskennslustundafjölda. 

7. Mat á námi starfsmanns á heimili fyrir fatlað fólk II  

Lögð fram beiðni um mat á stjórnendanámi. 

Starfsheiti er starfsmaður á heimili fyrir fatlað fólk III 

Niðurstaða starfsþróunarnefndar er að starfsmaður á rétt á 2% persónuálagi samkvæmt gr. 
10.2.1 vegna sjúkraflutninganáms þar sem það nýtist í starfi viðkomandi starfsmanns og nær 
lágmarkskennslustundafjölda. 

8. Önnur mál 

Undirbúningur endurskoðunar reglna. 

 

Næsti fundur verður 26. október 2020 kl. 9:00 

 

 


