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S T A R F S L Ý S I N G 

Yfirmaður    Bæjarstjóri 

 

1. Megin viðfangsefni 

• Sviðsstjóri er yfirmaður fjölskyldusviðs. 

• Sviðsstjóri hefur með höndum stefnumótun í þeim málaflokkum sem heyra undir sviðið, stýrir 

rekstri þeirra með áherslu á forystu í málefnum fjölskyldunnar á víðtækum grunni.  

• Frumkvæðishlutverk og ábyrgð á stefnumörkun, þekkingaröflun, þekkingarmiðlun, 

þróunarstarfi og greiningu upplýsinga varðandi viðfangsefni fjölskyldusviðs. 

• Mótar starfsemi sviðsins og framtíðarsýn þess í samræmi við áherslur bæjaryfirvalda. 

 

2. Helstu verkefni: 

• Yfirstjórn þeirra málaflokka sem falla undir starfið m.a. félagsmála, fræðslumála, íþrótta- og 

tómstundamála. 

• Ábyrgð á samræming og samhæfingu félagsþjónustu, skóla- og íþróttastarfs. 

• Þróun öflugs stjórnendateymis innan sviðsins. 

• Þróun markmiða, mælikvarða og verkferla sem styðja við sýn og stefnu sveitarfélagsins.  

• Að byggja upp heildstæða samhæfða þjónustu við fjölskyldur. 

• Að auka samstarf og samþættingu starfsemi sviðsins þvert á málaflokka 

• Að koma á og efla sérfræðiþjónustu innan sviðsins og tryggja tengingu hennar þvert á 

málaflokka. 

• Frumkvæði að samskiptum og aðgerðum til að styrkja samfélagið í Fjarðabyggð. 

 

2.1 Nefndir sveitarfélagsins 

• Undirbúningur mála fyrir nefndir málaflokka með skriflegum tillögum og greinargóðum 

gögnum. 

• Ráðgjöf og undirbúningur tillagna og gagna vegna málaflokka sem falla undir starf. 

• Seta á fundum nefnda sveitarfélagsins vegna málaflokka sem falla undir starf. 

• Ábyrgð á að málsaðilum sé kynnt afgreiðsla erinda. 

• Umsjón með að fyrirspurnir og erindi til nefnda fari í réttan farveg og eftirfylgni með að þau 

hljóti tilhlýðilega afgreiðslu. 

 

2.2. Stjórnsýsla 

• Ábyrgð á að lögum, reglum samþykktum, áætlunum og verklagsreglum í málum sviðsins sé 

fylgt í samræmi við áherslur bæjaryfirvalda. 

• Upplýsingagjöf og ráðgjöf til stjórnenda og starfsmanna um lög, reglugerðir og 

stjórnvaldsfyrirmæli varðandi störf og verkefni sviðsins.  

• Gætir þess að góðum og vönduðum stjórnsýsluháttum sé framfylgt og farið sé eftir fjárhags- og 

starfsáætlunum sem varða verkefni sviðs. 

• Upplýsingagjöf til íbúa með miðlun og kynningu á heimasíðu eða í fjölmiðlum. 

• Eftirfylgni ákvarðana nefnda í samstarfi við önnur svið. 

 

2.3. Fjármál 

• Fylgir eftir stefnu sveitarstjórnar, gerð árangursmælikvarða og starfs- og fjárhagsáætlunar vegna 

verkefna sem sviðið ber ábyrgð á. 

• Ábyrgð á að útgjöld sviðsins séu innan fjárheimilda og tillögugerð um umbætur á starfsemi og 

hagræðingu í rekstri eftir því sem færi gefst á. 
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• Eftirlit með verkefnum sviðsins og árangri af þeim. 

• Söfnun og greining upplýsinga um kostnað og árangur af verkefnum sviðsins. 

• Samanburður við önnur sveitarfélög um rekstur sviðsins. 

• Ábyrgð á gerð starfs- og fjárhagásætlana vegna málaflokka sviðs.  

• Tillögugerð um umbætur og hagræðingu í rekstri eftir því sem færi gefst á. 

 

2.4. Starfsmenn 

• Ber ábyrgð á vinnuverndarstarfi og eftirfylgni mannauðsstefnu. 

• Ráðning stjórnenda á sviðinu, frágangur ráðningarsamninga og starfslýsinga í samráði við 

bæjarritara ásamt staðfestingu tímaskráningar. 

• Forgangsröðun og samræming verkefna og úthlutun þeirra til undirmanna. 

• Leiðsögn og ráðgjöf til undirmanna. 

• Umsjón og eftirlit með að undirmenn búi yfir og viðhaldi faglegri þekkingu sem nauðsynleg er 

til að sinna verkefnum. 

• Ábyrgð á reglulegum fundum með stjórnendum sviðsins. 

 

2.5 Teymisvinna 

• Ábyrgð á samstarfi og samþættingu starfa milli sviða. 

• Stýring og skipulagning reglulegra funda með stjórnendum málaflokka sviðsins. 

• Stýring og skipulagning reglulegra funda með stjórnendateymi sviðsins þ.m.t. deildarstjórum, 

forstöðumönnum stofnana, skólastjórum grunnskóla, leikskóla og tónlistarskóla.  

• Þátttaka í starfi, fundum og teymisvinnu sviðsins þvert á önnur  svið. 

• Þátttaka í yfirstjórn og stjórnendafundum og ábyrgð á að leggja mál frá sviðinu fyrir til 

kynningar. 

 

2.6 Samskipti 

• Við stjórnendur og starfsmenn á fjölskyldusviði. 

• Við sveitarstjórn og nefndir Fjarðabyggðar. 

• Við sviðsstjóra fjölskyldusviða/félagsþjónustu/fræðslusviða annarsstaðar á landinu.  

• Við aðra aðila sem tengjast málaflokkum starfsemi sviðsins. 

 

2.7. Önnur verkefni 

• Önnur verkefni sem bæjarstjóri felur og skilgreind eru á ábyrgðarsviði sviðsstjóra. 

 

3. Hæfni- og samstarfsmarkmið 

3.1 Menntun og reynsla 

• Háskólamenntun. 

• Meistaragráða er æskileg. 

• Haldgóð þekking og reynsla á rekstri, teymisvinnu, stjórnun og stefnumótun. 

• Þekking á stefnumótandi áætlanagerð og gerð rekstrar-og fjárhagsáætlana. 

• Þekking á helstu upplýsingakerfum. 

• Þekking á undirbúningi og stjórnun funda. 

• Góð málakunnátta (íslenska og enska) og hæfni til að setja fram mál í ræðu og riti. 

• Reynsla og þekking á málefnum sveitarfélaga er kostur. 

 

3.2 Hæfnisþættir 

• Forystu-, skipulags-og samskiptahæfileikar  

• Greiningarfærni og fjármálalæsi 

• Sjálfstæði í vinnubrögðum. 

• Hæfni í mannlegum samskiptum. 

• Geta til að taka þátt í og stjórna breytingum. 
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• Áhugi á þátttöku í teymisstarfi og umbótaverkefnum. 
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__________________________  _______________________________ 

Karl Óttar Pétursson bæjarstjóri  Sviðsstjóri 


