Erindisbréf stýrihóps um styttingu vinnuvikunnar
Ábyrgðarsvið stýrihópsins:
Stýrihópurinn ber ábyrgð á eftirfylgi og framtíðarmótun á verkefninu um styttingu
vinnuvikunnar. Stýrihópurinn svarar til bæjarstjóra og eftir atvikum bæjarráð.
Fulltrúar stýrihópsins:


Yfirmaður mannauðsmála



Sædís Alexía Sigurmundsdóttir verkefnastjóri



Valgerður Janusdóttir sviðsstjóri skóla- og frístundasviðs



Svala Hreinsdóttir sviðsstjóri velferðar- og mannréttindasviðs

Hlutverk og helstu verkefni:
Meginverkefni stýrihópsins verða eftirfarandi:


Auglýsa eftir þátttakendum í verkefninu og standa að kynningu á verkefninu til
stofnana Akraneskaupstaðar.



Stýrihópurinn skal útbúa reiknilíkan vegna úthlutunar fjármagns til stofnana sem taka
munu taka þátt í verkefninu. Reiknilíkan taki mið af gæðaviðmiðum, öryggisviðmiðum,
lagalegum skyldum, þjónustustigi, kjarasamningum o.s.frv.



Vinna úr umsóknum í verkefnið og leggja fram tillögu til bæjarráðs um þátttakendur og
úthlutun fjármagns.



Vera tengiliður við Rannsóknarsetrið á Bifröst um mælingar og vinnslu og annast skil á
gögnum til setursins. Koma með tillögur að framkvæmd annarra mælinga/vinnsla ef
þörf krefur. Mælikvarðar skulu meta áhrif verkefnisins á heilsu, líðan, starfsanda
starfsmanna og þjónustu við bæjarbúa.



Skila áfangaskýrslu til bæjarráðs á sex mánaða fresti um árangur verkefnisins, þ.e. 1.
september 2019, 1. mars 2020, 1. september 2020 og 1. mars 2021. Í áfangaskýrslu
komi fram upplýsingar um framgang verkefnisins í þeim stofnunum sem taka þátt í
verkefninu, niðurstöður mælinga sem hafa verið framkvæmdar, fundargerðir
stýrihópsins og þau atriði sem stýrihópurinn telur vera gagnleg til að meta og sýna
árangur verkefnisins.



Stýrihópurinn skal koma með tillögu samhliða skýrslugerð septembermánaða um
áframhaldandi framkvæmd verkefnisins m.t.t. fjármagns í verkefnið og hvort að opna
eigi fyrir fleiri stofnanir til þátttöku.



Önnur atriði sem fulltrúar hópsins telja nauðsynleg.

Verklag:
Stýrihópurinn skal funda að öllu jöfnu einu sinni í mánuði. Á fundum stýrihópsins skulu ritaðar
fundargerðir, þar sem fram koma helstu ákvarðanir, verkefni sem unnin skulu á milli funda og
annað það sem máli skiptir fyrir störf hópsins.
Stýrihópurinn skal kjósa innbyrðis ábyrgðaraðila yfir einstökum verkefnum, s.s. fundarritun,
tengiliður við rannsóknarsetrið, umsjón með skýrslugerðinni o.s.frv.
Stýrihópurinn getur kallað á sinn fund yfirmenn starfseininga sem eru þátttakendur í
verkefninu annað hvort til öflunar upplýsinga eða til að skýra einstök atriði.
Ráðgjöf:
Starfshópurinn getur kallað til þá starfsmenn sveitarfélagsins eða þá sérfræðinga sem hann
telur nauðsynlegt hverju sinni. Áður en lagt er út í kostnað við kaup á sérfræðiaðstoð skal
kostnaðarmat lagt fyrir bæjarráð til samþykktar.
Starfstími og skil.
Stýrihópurinn skal starfa á framkvæmdatíma verkefnisins eða þar til 1. mars 2021. Ákvörðun
um áframhaldandi störf taka samhliða framtíðaráformum um framgang verkefnisins.

Samþykkt í bæjarráði Akraness þann 25. október 2018.

