:: inngangur
Sveitarfélagið Skagafjörður hefur á að skipa hæfu
starfsfólki sem býr yfir mikilli þekkingu. Starfsfólkið er
ein mikilvægasta auðlind sveitarfélagsins.
Sveitarfélagið vill að starfsfólk sé sem best í stakk
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:: lokaorð
Starfsmannastefna sveitarfélagsins
verður árlega yfirfarin af sviðsstjórum
og Byggðarráði í tengslum við gerð
fjárhagsáætlunar. Ábyrgð og eftirlit með
framkvæmd starfsmannastefnunnar er
á höndum sveitarstjóra.
Sviðsstjórar eru ábyrgir fyrir framkvæmd
stefnunnar, hver á sínu sviði, og forstöðumenn
skulu fylgja henni eftir hver á sínum starfsstað.
Verkáætlanir stefnunnar skulu uppfærðar árlega.

Starfsmannastefna

Ákvæði kjarasamninga sem ganga lengra en
starfsmannastefnan gagnvart rétti starfsmanna
halda á allan hátt gildi sínu og ganga framar
stefnunni.
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Stefnt er að því að ráða starfsmannastjóra, sem
er ábyrgur fyrir starfsþróunarmálum og öðrum
atriðum stefnunnar sem snertir
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:: samvinna
& stjórnun
:: ráðningar
& starfslok
Stefna

:: þjónusta &
upplýsingamiðlun
Stefna
Sveitarfélagið Skagafjörður leggur áherslu
á fagmennsku, traust og heiðarleika í allri
þjónustu, öllum samskiptum og upplýsingamiðlun.
Sveitarfélagið skal með markvissum hætti
miðla upplýsingum til starfsmanna um öll þau
mál sem varða þjónustu og framkvæmdir á
þess vegum.
Sérhver starfsmaður ber ábyrgð á að miðla
upplýsingum um starf sitt til réttra aðila.
Framkoma starfsmanna innan og utan vinnustaðar á að vera í samræmi við það starf sem
þeir gegna.
Starfsfólk sveitarfélagsins starfar fyrst og
fremst í þágu íbúa.

Mikilvæg atriði til að tryggja
stefnunni framgang
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Að starfshópur geri tillögur að þjónustumarkmiðum
Að hægt sé á einfaldan hátt að ná til allra
starfsmanna á vinnutíma
Að starfsmenn séu jafnan upplýstir um
það sem er á döfinni hjá sveitarfélaginu
Að halda starfsmannafundi reglulega
Að yfirstjórn sé sýnileg og heimsæki allar
starfsstöðvar reglulega
Að sveitarstjórn og nefndir séu í virku
samstarfi við stjórnendur og sýnilegar úti
í deildum

Sveitarfélagið Skagafjörður auglýsir opinberlega allar nýjar stöður. Alla jafna skal að lágmarki
auglýsa laus störf meðal allra starfsmanna
sveitarfélagsins. Ef tveir umsækjendur eru
jafn hæfir hefur starfsmaður sveitarfélagsins
forgang, svo fremi að það stangist ekki á við
landslög.
Starfslýsing skal liggja fyrir áður en starf
er auglýst. Sveitarfélagið tekur vel á móti
nýliðum með jákvæðu viðmóti og viðeigandi
vinnuaðstöðu. Starfsmenn geta að öllu jöfnu
látið af störfum við 67 ára aldur, en eiga
þess kost að starfa til sjötugs. Möguleiki er á
sveigjanleika sé þess óskað, t.d. með tilfærslu
í starfi, breyttu starfssviði, styttri vinnutíma eða
flýttum starfslokum með óskertum réttindum.
Sveitarfélagið stendur málefnalega að
áminningum og uppsögnum, ef til þeirra þarf
að koma. Verklagsreglur í slíkum tilvikum séu
til skráðar.

Mikilvæg atriði til að tryggja
stefnunni framgang
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•

Að endurmeta þau störf sem losna og
leita hagræðingar þar sem það á við, t.d.
með tilfærslum og breytingum.
Að vanda móttöku nýrra starfsmanna
með því m.a. að kynna samstarfsmenn,
veita honum fræðslu um starfið og
starfsemi vinnustaðarins, hlutverk
starfsstöðvarinnar þátt hennar og
staðsetningu í stjórnkerfinu . Ennfremur
skal kynna honum og starfsemi
sveitarfélagsins, ásamt þeim réttindum
og skyldum sem starfinu fylgja.
Að bjóða upp á námskeið/ viðtöl til
að takast á við breytingarnar s.s. við
starfslok.

Stefna
Sveitarfélagið Skagafjörður leggur áherslu á
að traust, fagmennska og heiðarleiki einkenni
samskipti milli starfsmanna sveitarfélagsins,
íbúa, kjörinna fulltrúa og nefndarmanna.
Sveitarfélagið vill að starfsmenn líti á sig sem
eina heild, það vill auka samskipti og samvinnu
á milli deilda þannig að starfsmenn vinni betur
saman að því að efla sveitarfélagið.
Sveitarfélagið vill glæða félagsleg tengsl
starfsmanna til að auka samheldni þeirra.
Sveitarfélagið vill styrkja samstarf fagaðila
sem koma að þjónustu við sömu markhópa til
þess að skapa farveg fyrir enn betra samfélag
í Skagafirði. Sveitarfélagið vill auka þátttöku
stjórnenda og millistjórnenda í almennri
stefnumótun. Starfsmenn skulu ekki stunda
vinnu sem telja má að sé í samkeppni við
starfsemi sveitarfélagsins.
Starfsmenn skulu hvorki þiggja greiðslur né
annan viðurgjörning frá viðskiptavinum sem
túlka má sem þóknun fyrir greiða.
Starfsmenn skulu upplýsa yfirmann ætli þeir
að sinna öðru launuðu starfi með starfi sínu hjá
sveitarfélaginu.

Mikilvæg atriði til að tryggja
stefnunni framgang
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Að sviðsstjórar í samvinnu við forstöðumenn haldi reglulega fundi með starfsmönnum deilda
Að skapa farveg fyrir sameiginlega viðburði.
Að færa starfsmönnum jólaglaðning og
samræmi sé milli starfsstöðva.
Að kjörnir fulltrúar eða nefndarmenn
hafi ekki afskipti af daglegum störfum
starfsmanna eða verkstjórn, en séu í
samvinnu við stjórnendur um stefnumótandi þætti.
Að stjórnendur geri allt sem í þeirra
valdi stendur til að stuðla að sem bestri
og víðtækastri starfsánægju á hverjum
vinnustað og virði andmælarétt .

:: heilsa &
vinnuumhverfi
Stefna
Sveitarfélagið Skagafjörður stuðlar að andlegu
og líkamlegu heilbrigði þannig að vellíðan
starfsfólks sé sem mest. Starfsumhverfi skal
vera heilsusamlegt og vinna skipulögð þannig
að hún rúmist innan eðlilegs vinnutíma.
Starfsfólk skal vera snyrtilegt til fara og starfi
sínu til sóma í umgengni, hreinlæti og fasi.
Sveitarfélagið skal auðvelda starfsfólki að
samræma fjölskylduábyrgð og ábyrgð í starfi.
Starfsfólk skal eiga kost á sveigjanlegum
vinnutíma, hlutastörfum eða annarri hagræðingu vinnutíma þar sem því verður við
komið.
Vinnustaðir sveitarfélagsins eru reyklausir.
Notkun vímuefna starfsmanna við störf er
óheimil. Sveitarfélagið veitir starfsmönnum
leiðbeiningar og aðstoð til að vinna úr
vandamálum sem tengjast misnotkun vímuefna.

Mikilvæg atriði til að tryggja
stefnunni framgang
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Að gera úttekt á starfsstöðvum og fá
leiðbeiningar frá fagfólki um líkamsbeitingu við vinnu.
Að gera úttekt á starfsálagi þegar
starfsmenn óska þess
Að gefa starfsfólki möguleika á að
hagræða vinnutíma til heilsueflingar og
aðlögunar að fjölskyldulífi.
Að tryggja öllum starfsmönnum
sveitarfélagsins aðgang að hollum og
næringarríkum mat.
Að hugað sé að andlegri líðan starfsmanna
Að fylgja eftir og endurskoða jafnréttisáætlun reglulega og gera framkvæmdaáætlun á 4 ára fresti.
Að til sé áætlun til aðstoðar starfsfólki
við vinna úr vandamálum sem tengjast
misnotkun tóbaks, áfengis eða annarra
vímuefna.

:: starfsþróun
& menntun
Stefna
Sveitarfélagið Skagafjörður vill að starfsmenn
geti í samvinnu við yfirmann sinn mótað
og þróað störf sín með það að markmiði
að gera þau innihaldsríkari og skilvirkari.
Starfsmannasamtöl eru árlega. Sérstök
starfsmannasamtöl eru við upphaf starfs og
við starfslok. Sveitarfélagið vill að sjálfstæði
og frumkvæði starfsmanna fái notið sín eins
og kostur er. Unnið skal markvisst að bættri
verkkunnáttu og þróun verkefna, bæði til að
auka hæfni starfsmannsins og til að auka
hæfni hverrar deildar svo hún geti tekist á
við síbreytileg viðfangsefni. Sveitarfélagið
vill skapa hvetjandi umhverfi til símenntunar
sem auðveldar starfsmönnum að viðhalda
faglegri þekkingu sinni eða endurmennta sig í
samræmi við breytilegar kröfur. Stefnan byggir
á metnaðarfullri símenntunaráætlun.

Mikilvæg atriði til að tryggja
stefnunni framgang
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Að unnið sé samkvæmt símenntunaráætlun
Að innleiða samræmd starfsmannasamtöl
fyrir alla starfsmenn
Að til sé starfsþróunaráætlun fyrir hvern
og einn starfsmann
Að ræða við starfsmann sem segir upp
störfum til að greina ástæður uppsagnarinnar.

