
AUGLÝSING  
um skrá yfir þau störf hjá Reykjavíkurborg sem heimild til verkfalls nær ekki til. 

Meðfylgjandi er skrá Reykjavíkurborgar yfir starfsheiti þeirra starfsmanna sem heimild til 
verkfalls samkvæmt lögum um stéttarfélög og vinnudeilur nær ekki til skv. 1. gr. laga nr. 
129/2020 um skrá yfir störf sveitarfélögum sem heimild til verkfalls nær ekki til.  

Íþrótta- og tómstundasvið:  
Fjölskyldu- og húsdýragarður 

næturvörður (1 stg.) 

 

Velferðarsvið: 
Hjúkrunarheimilið Droplaugarstaðir, Snorrabraut 

Sérhæfð hjúkrunarrými 

alm. starfsmaður í umönnun (dag og kvöldvakt) (2,8 stg.) 

alm. starfsmenn (næturvakt) (1,4 stg.) 
 

Hjúkrunardeildir I og II 

almennir starfsmenn (dag- og kvöldvakt) (7,7 stg.) 
 

Hjúkrunardeildir III 

almennir starfsmenn (dag- og kvöldvakt) (7,7 stg.) 

 

Hjúkrunardeildir I,II og III 

almennir starfsmenn á næturvakt (4,2 stg.) 
 

Hjúkrunardeildir IV 

almennir starfsmenn (dag- og kvöldvakt) (7,7 stg.) 

   

Vistheimili barna, Laugarásvegi, Mánaberg 
næturvaktarstarfsmenn (2,8 stg.) 
 
Búsetuendurhæfing, Gunnarsbraut og Sóleyjargötu 

starfsmaður búsetuþjónustu (dag-, kvöld- og helgarvaktir) (8 stg.) 

starfsmaður búsetuþjónustu (næturvaktir) (2,8 stg.) 
 

Íbúðakjarni Dalbraut og Austurbrún 

starfsmaður búsetuþjónustu (næturvaktir) (1,4 stg.) 
 

Íbúðakjarni Sléttuvegi 

félagsliði/starfsmaður búsetuþjónustu (3,5 stg.) 
 

Íbúðakjarni Hverfisgötu 

starfsmaður búsetuþjónustu (kvöldvakt) (1 stg.) 



starfsmaður búsetuþjónustu (næturvakt) (1 stg.) 

starfsmaður búsetuþjónustu (helgarvakt) (3 stg.) 
 

Íbúðarkjarni Lindargötu 27 

starfsmaður búsetuþjónustu (kvöld og helgarvaktir) (1,9 stg.) 

 

Íbúðakjarni Flókagötu 29 og 31 

starfsmaður búsetuþjónustu (kvöld og helgarvaktir) (4 stg.) 

starfsmaður búsetuþjónustu (næturvaktir) (1,6 stg.) 

 

Íbúðakjarni Starengi 6 
starfsmaður búsetuþjónustu (morgunvakt) (1 stg.) 

starfsmaður búsetuþjónustu (kvöldvakt) (1 stg.)  

starfsmaður búsetuþjónustu (næturvakt) (1 stg.) 

starfsmaður búsetuþjónustu (helgar) (3 stg.) 
 

Sambýlið Miklubraut 

starfsmaður búsetuþjónustu/ félagsliði (kvöldvakt) (2 stg.) 

starfsmaður búsetuþjónustu/ félagsliði (næturvakt) (2 stg.) 

starfsmaður búsetuþjónustu/ félagsliði (dagvakt helgar) (2 stg.) 
 

Heimili fyrir karla í áfengis- eða vímuefnavanda, Njálsgötu 74, 

starfsmaður í málefnum utangarðsfólks (dag, kvöld- og helgarvaktir ) (2,23 stg.) 

starfsmaður í málefnum utangarðsfólks (næturvaktir) (1,66 stg.) 
 

Heimili fyrir heimilislausar konur, Hringbraut 121 

starfsmaður búsetuþjónustu/félagsliðar (4 stg.) 
 

Neyðarskýlið Grandagarði 1a 

starfsmaður í málefnum utangarðsfólks (8 stg.) 

 

Gistiskýlið Lindargötu 

starfsmaður í málefnum utangarðsfólks (10 stg.) 
 

Heimaþjónusta/heimahjúkrun Laugardalur - Háaleiti 

félagsliðar/starfsmenn félagslegrar heimaþjónustu (dagvakt) (9 stg.) 

félagsliðar/starfsmenn félagslegrar heimaþjónustu (kvöld- og helgarvakt) (7 stg.) 
 

Þjónustuíbúðir aldraðra, Dalbraut 21-27: 

umsjónarmaður í eldhúsi (1 stg.) 

félagsliðar/starfsmenn félagslegrar heimaþjónustu (6,1 stg.) 

 

Þjónustuíbúðir aldraðra, Norðurbrún: 

flokkstjóri félagslegrar heimaþjónustu (1 stg.) 

umsjónarmaður í eldhúsi (1,4 stg.) 

starfsmenn félagslegrar heimaþjónustu (dag-, kvöld- og næturvakt) (7,2 stg.)  



 

Þjónustuíbúðir aldraðra, Furugerði: 

umsjónarmaður í eldhúsi (1,4 stg.) 

starfsmenn félagslegrar heimaþjónustu (dag-, kvöld- og næturvakt) (6,65 stg.)  
 

Þjónustuíbúðir aldraðra, Lindargötu 57-66: 

almennir starfsmenn (3,3 stg.) 

 

Þjónustuíbúðir aldraðra, Lönguhlíð: 

umsjónarmaður móttökueldhúss (1 stg.) 

almennir starfsmenn (3,3 stg.) 
 

Heimaþjónustan Hátúni              

flokksstjóri heimaþjónustu (1 stg.) 

starfsmenn félagslegrar heimaþjónustu (1 stg.)  
 

Efri byggð – Hraunbæ 119  
félagsleg kvöld og helgarþjónusta (4,7 stg.) 
 

Vesturbyggð – Vitatorg 
félagsleg kvöld og helgarþjónusta (4,7 stg.)  
 

Sléttuvegur:  
starfsmenn (félagslegrar heimaþjónustu) (2,7 stg.) 

starfsmenn (þjónustukjarna) (4,8 stg.) 

 

Íbúðakjarni Hringbraut 79:  

starfsmenn búsetukjarna (dag- og kvöldvaktir) (3 stg.) 

starfsmenn búsetukjarna (næturvaktir) (2 stg.) 
 
Skrá þessi tekur gildi 15. febrúar 2021  

 

 

Reykjavík, 21. janúar 2021 

________________________________________ 
Dagur B. Eggertsson 

 

 
 


