20. fundur

Reykjavík 6. desember 2021
2009474SA
Málalykill: 16.10
Fundargerð samráðsnefnd Sambands íslenskra sveitarfélaga
bæjarstarfsmannafélaga innan BSRB

Fjarfundur var haldinn í samráðsnefnd Sambands íslenskra
bæjarstarfsmannafélaga innan BSRB þann 29. Júní 2022, kl. 11:00.

sveitarfélaga

og

Fulltrúar BSRB voru: Arna Jakobína Björnsdóttir og Karl Rúnar Þórsson.
Fulltrúar Sambands íslenskra sveitarfélaga voru: Berglind Eva Ólafsdóttir, Margrét Sigurðardóttir,
Ellisif Tinna Víðisdóttir og Inga Rún Ólafsdóttir, sem ritaði fundargerð.
Þetta gerðist:
1.

Breyting á námi félagsliða
Breytinga á námi félagsliða. Málið rætt en frekari umræðu frestað til næsta fundar.

2. Ferðir til og frá vinnu gr. 5.7.7.3
Erindi frá Kili vegna túlkunar sveitarfélags á gr. 5.7.7.3 í kjarasamningi aðila
Grein 5.7.7.3 hljóða svo:
5.7.7.3 Þar sem almenningssamgöngur eru fyrir hendi og vinnutími starfsmanns hefst, eða hann
er kallaður til vinnu á þeim tíma, sem almenningsvagnar ganga ekki skal honum séð fyrir ferð eða
greiddur ferðakostnaður. Sama gildir um lok vinnutíma. Þó er ekki greiddur ferðakostnaður til
þeirra sem búa innan við 1,5 km (loftlínu) frá föstum vinnustað.
Mælið rætt en frekari umræðu frestað til næsta fundar.

3. Vinnutímaskjal grunnskólastarfsmanna
Bæjarstarfsmannafélögin óskuðu eftir að reikniskjal um launadreifingu verði endurskoðað
með tilliti til styttingar vinnutíma. Bæjarstarfsmannafélögin eru ósátt við að einstök
sveitarfélög hafa notað það sem viðauka við ráðningarsamninga en það á að vera
upplýsingablað fyrir starfsmenn.
Niðurstaða:
Aðilar eru sammála um að vinna að endurskoðun reikniskjalsins.

4. Sameining mannauðssjóða
BÓKUN 7 [2020] Starfsmennt og Mannauðssjóðir Í sífellt fjölbreyttara starfsumhverfi
sveitarfélaga er mikilvægt að efla símenntun starfsmanna til að mæta þeim kröfum sem
gerðar eru til þeirra um þjónustu á hverjum tíma. Til að ná framangreindu markmiði mun
Samband íslenskra sveitarfélaga stefna að aðild að Fræðslusetrinu Starfsmennt. Með
samstarfi samningsaðila og Starfsmenntar er stefnt að því að koma á auknu framboði
starfstengdra námskeiða fyrir starfsmenn sveitarfélaga. Forsenda aðildar Sambands íslenskra
sveitarfélaga að Starfsmennt er að samhliða verði mannauðsjóðir Samflots, Kjalar og KSG
sameinaðir í einn Mannauðssjóð bæjarstarfsmannafélaga
Niðurstaða:
Aðar eru sammála um að ganga í málið í janúar og ljúka þessu verki.

5. Könnun meðal starfsmanna sveitarfélaga
Fyrirmyndin er stofnun ársins hjá ríkinu. Allir starfsmenn spurðir.
Sótt um styrk í mannauðssjóðina til þess.
Skoða umboð Sambandsins til að gera svona könnun og vilja sveitarfélaga til að taka þátt.

6. Önnur mál.
Engin önnur mál
Fleira var ekki gert.
Fundi slitið.
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