


Þjónusta hjá

þjónustu & þróun á 

tímum Covid



Hverning hefur þjónustan gengið ?

• Þjónustan hefur almennt gengið vel, það hefur verið hægt að leysa allt sem
upp á hefur komið með góðum vilja.

• Mjög mikið álag í tölvudeild í mars, annar starfsmaður af tveimur var í 
fæðingarorlofi. Það var leyst með tímastarfsmanni ásamt því að verkefni voru
færð til og notendaþjónusta flutt í þjónustuver.

• Jákvætt starfsfólk og allir að leggja sig fram við að finna lausnir.

Þjónusta & þróun



Hvert stefnum við ?

• Í nýrri stefnu Reykjanesbæjar er ein af stefnuáherslunum aukin skilvirkni í þjónustu.

• Við viljum búa til þjónustustefnu með þátttöku starfsmanna á öllum sviðum og 
annara hagsmunaaðila. Verkefni hópsins verður ekki aðeins að móta stefnuna 
heldur einnig að forgangsraða umbótaverkefnum. 

• Lykill að árangri í stafræna ferðalaginu okkar er að fá fólk til að vinna saman. Við 
viljum búa til þverfaglegt teymi þvert á svið og deildir. Markmiðið er að útrýma 
dæmigerðri „sílóhugsun“ þar sem hver eining hugsar fyrst og fremst um sig og sín 
verkefni. 

• Við viljum setja upp skýrari mælaborð fyrir deildina.

• Setja upp eina ábendingagátt þar sem íbúar geta sent inn ábendingar til 
sveitarfélagsins

• Breyta þjónustverinu þannig að við hjálpum viðskiptavinum við að hjálpa sér sjálfir. 

• Gera þjónustu Reykjanesbæjar sem mest sýnilega íbúum.



Hvað erum við búin að vera gera ?

• Við höfum hafið gerð verkferla fyrir deildina í CCQ 

• Við höfum hafið vinnu við úrbótaverkefni

• Nú þegar er hafið gott samstarf við önnur sveitarfélög og Samband íslenskra 
sveitarfélaga sem hingað til hafa unnið of lítið saman að lausnum. Það skiptir miklu 
máli að deila lausnum og þekkingu. Þannig komumst við áfram.

• Valdefling þjónustuvers bæjarins hefur sömuleiðis verið áhersluatriði. Það er vilji okkar 
að sem flest verkefni séu leyst í fyrstu snertingu hjá þjónustuveri og á MittReykjanes. 
Að ekki þurfi að vísa fólki annað með einfaldar fyrirspurnir. 

• Vefurinn Betri Reykjanesbær er kominn í loftið, við gerum ráð fyrir að sá vettvangur 
muni styrkja íbúalýðræði og samtal við íbúa. 



Þjónustuver

Það sem við höfum verið að gera síðustu ár og hefur komið sér vel á 
síðustu vikum :

• Símakerfi, þjónustufulltrúar geta verið heima að vinna

• Netspjall, notkun á því hefur aukist

• Teams hefur komið sér vel til samskipta og fundarhalda hjá starfsfólki

Það sem hefði komið sér vel að hafa núna:

• Þjónustuþegar velferðarsviðs gætu skrifað undir fjárhagsaðstoð rafrænt

• Liðaveisla og stuðningsforeldrar gætu skilað tímum inn rafrænt

• Dagforeldrar gætu skilað sínum samningum inn rafrænt

• Mitt Reykjanes væri á fleiri tungumálum



Tölvudeild
Það sem við höfum verið að gera síðustu ár og hefur komið sér vel:

• Búið er að endurnýja netið og því lítið mál að setja aðila upp í VPN

• Teams að virka vel

• Workplace

Það sem við hefðum viljað hafa núna:

• TeamViewer, WebEx eða annað sem gerir fjaraðstoð auðveldari

• Rafræn undirritun skjala

• Skipulagðari ferla (sem er verið að vinna í)



Tölfræði í þjónustuveri
Fjöldi símtala í janúar – apríl 2019 & 2020 
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Munur á milli ára

• 5,2% færri símtöl í janúar 2020

• 12,2% færri símtöl í febrúar 2020

• 4% færri símtöl í mars 2020

• Meðallengd símtala 

• 1 mín og 41 sek 2019

• 1mín og 52 sek 2020



Tölfræði frá tölvudeild

Fjöldi beiðna um aðstoð hjá hjalp@rnb.is janúar –
apríl 2019 & 2020 
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Á milli 2019 & 2020 er mikil aukning á beiðni um aðstoð í 
hjálpinni

• 32% aukning í janúar 2020
• 160% aukning í febrúar 2020
• 182% aukning í mars 2020

Auk þess er haft samband við starfsmenn með símtölum, 
heimsóknum, tölvupósti, workplace ásamt skilboðum á 
Skype og Teams.



Takk fyrir

Við fögnum öllum ábendingum um það sem betur má fara og ekki síður 
fögnum við öllum þeim sem hafa áhuga á að leggja okkur lið með 
góðum hugmyndum 


