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Borgarráð

       

Svar við fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um uppfært yfirlit um fjölda starfa 
hjá Reykjavíkurborg.

Á fundi borgarráðs þann 13. ágúst 2020 lagði borgarráðsfulltrú Sjálfstæðisflokksins fram 
svohljóðandi fyrirspurn um uppfært yfirlit um fjölda starfa hjá Reykjavíkurborg:

Óskað er eftir uppfærðu yfirliti yfir fjölda starfa hjá Reykjavíkurborg

Svar: 
Hjá Reykjavíkurborg starfa ríflega 10.000 starfsmenn í um 7.500 stöðugildum miðað við tölur 
fyrir árið 2020. 
Fjöldi starfsheita hjá Reykjavíkurborg er 618. Í töflunni hér að neðan er búið að taka saman 
starfsheiti með sambærileg heiti, en oft getur  sama starfsheiti verið aðeins ólíkt eftir t.d. hvar 
viðkomandi starfar, menntunarstigi eða ábyrgð. Sem dæmi má nefna leiðbeinandi 1 og 
leiðbeinandi 2 en hér að neðan væri þá talað um leiðbeinanda, annað dæmi er verkefnastjóri sem 
getur verið verkefnastjóri leikskólasviðs og verkefnastjóri frístundarsviðs og er þá talin upp í 
töflu yfir starfsheiti sem verkefnastjóri.  

 Starfsheiti

aðalgjaldkeri

aðstoðarforstöðumaður

aðstoðarleiðbeinandi

aðstoðarleikskólakennari

aðstoðarleikskólastjóri

aðstoðarmaður borgarstjóra

aðstoðarmaður í eldhúsi

aðstoðarmaður við hjúkrun

aðstoðarmatreiðslumaður

aðstoðarskólastjóri

aðstoðarverkstjóri, dráttarvéladeild

afgreiðslumaður

afgreiðslustjóri

afleysingaflokkstjóri



almennur starfsmaður

atferlisþjálfi

atvinnuráðgjafi

bílstjóri

bókari

bókasafnsfræðingur í grunnskóla

bókavörður

bókhaldsfulltrúi

borgarbókari

borgarbókavörður

borgarlögmaður

borgarritari

borgarskjalavörður

borgarstjóri

byggingarfræðingur

byggingarfulltrúi

byggingartæknifræðingur

daggæsluráðgjafi

dagræsting

danskennari

deilda

deildarbókavörður

deildarfulltrúi

deildarstjóri

dráttarvélarstjóri

dýrahirðir

eftirlitsmaður bílahúsa

fasteignastjóri

félagsliði

félagsráðgjafi

fjármálafulltrúi

fjármálaráðgjafi

fjármálasérfræðingur

fjármálastjóri

flokkstjóri

forstöðumaður

framkvæmdastjóri

frístundafræðingur

frístundaleiðbeinandi

frístundaráðgjafi

fulltrúi

fyrirliði

gagnastjóri



gjaldkeri

grunnskólakennari

háskólamenntaður starfsmaður

heilbrigðisfulltrúi

hjúkrunardeildarstjóri

hjúkrunarfræðingur

hjúkrunarstjóri

hópstjóri

hugbúnaðarsérfræðingur

hundaeftirlitsmaður

húsgagnasmiður

húsvörður

hverfisstjóri ÞM

iðjuþjálfi

innheimtufulltrúi

innheimtustjóri

innri endurskoðandi

jafnréttisráðgjafi

kaffiumsjónarmaður

kennsluráðgjafi

kerfisfræðingur

kerfisstjóri

launaráðgjafi

launaskrárritari

leiðbeinandi

leiðsagnarkennari

leikskólakennari

leikskólaleiðbeinandi

leikskólaliði

leikskólaráðgjafi skólaskrifstofu

leikskólasérkennari

leikskólastjóri

liðsmaður

lögfræðingur

mælingamaður í byggingariðnaði

mælingamaður við landmælingar

mannauðs- og þjónusturáðgjafi

mannauðsráðgjafi

mannauðssérfræðingur

mannauðsstjóri

mannréttindastjóri

matráður - vistheimili barna

matreiðslumaður



matreiðslumaður yfirmaður/eldhús

matsfulltrúi

meindýraeyðir

móttökufulltrúi Reykjavíkurborgar

móttökuritari

næturvörður

náms- og starfsráðgjafi

öryggis- og húsvörður stjórnsýsluhúsa

öryggisvörður

ráðgjafarþroskaþjálfi

ráðgjafaverkfræðingur

ráðgjafi

ráðsmaður FHG

ræstitæknir

rafeindavirki Bílastæðasjóðs

rafeindavirki við stýribúnað

rafvirkjameistari

rekstrarfulltrúi

rekstrarstjóri

safnstjóri

safnvörður

sálfræðingur

sérfræðingur

sérhæfður sumarstarfsmaður

sérhæfður verkamaður

sérkennari

sérkennsluráðgjafi skólaskrifstofu

sérkennslustjóri

sjúkraliðanemi

sjúkraliði

sjúkraþjálfari

skipulagsfulltrúi

skólahjúkrunarfræðingur

skólaliði

skólaliði í eldhús

skólaritari

skólastjóri

skrifstofufulltrúi

skrifstofumaður

skrifstofustjóri

starfsmaður 2

starfsmaður 2 með stuðning

starfsmaður búsetuþjónustu



starfsmaður framleiðslueldhúss

starfsmaður heimaþjónustu

Starfsmaður í ákvæðisvinnu

starfsmaður í öryggisvistun/öryggisgæslu

starfsmaður í vefþróun & samfélagsmiðlun

starfsmaður Íþróttamannvirkja

starfsmaður liðveislu

starfsmaður m/persónulega ráðgjöf

starfsmaður matarþjónustu

starfsmaður móttökueldhúss

starfsmaður þjónustukjarna

starfsmaður umsjón í eldhús

starfsmaður við umönnun

starfsmaður viðbragðsteymis

starfsmaður vistheimilis

starfsmaður/málefni utangarðsfólks

starfsmatsráðgjafi

stjórnandi skólahljómsveitar

stöðuvörður

stuðningsfulltrúi

stuðningsráðgjafi

stundakennari

sumarflokkstjóri

sumarliði

sumarstarfsmaður

sundlaugarvörður

sviðsstjóri

tæknifulltrúi

tæknimaður/umsjónarmaður fasteigna

táknmálstúlkur

talmeinafræðingur

teymisstjóri

þjónustufulltrúi

þjónustustjóri

þroskaþjálfi

þroskaþjálfi/málefni fatlaðra

tilsjónarmaður

tölvunarfræðingur

tölvuumsjónarmaður í grunnskóla

tónlistarskólakennari

trésmiður, flokkstj

tungumálaleiðbeinandi

umboðsmaður borgarbúa



umsjónarkennari

umsjónarmaður

uppeldis- og meðferðarfulltrúi

uppeldis og meðferðarráðgjafi

uppeldismenntaður starfsmaður

upplýsingafulltrúi

upplýsingastjóri

upplýsingatæknihönnuður

upplýsingatæknistjóri

útboðsfulltrúi

vaktstjóri íþróttamannvirkis

vefstjóri

vélaeftirlitsmaður

verkamaður

verkefnastjóri

verkfræðingur

verkstjóri garðyrkjumanna

verkstjóri múrara

viðburðafulltrúi

vinnslustjórn

virknifulltrúi í félagsstarfi

virkniráðgjafi

virkniþjálfi í félagsstarfi

yfirdýrahirðir

yfirgarðyrkjufræðingur

yfiriðjuþjálfi

yfiriðjuþjálfi í heimahjúkrun

yfirleiðbeinandi

yfirmaður í eldhúsi

yfirmaður í eldhúsi grunnskóla

yfirmaður mötuneytis

yfirmaður mötuneytis grunnskóla

yfirmaður mötuneytis leikskóla

yfirmaður sérkennslu

yfirsjúkraþjálfari

yfirþroskaþjálfi

yfirverkfræðingur

yfirverkstjóri
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