FAGFORENINGERNES
ROLLE
Velkommen på vores
kontorer i Akureyri,
Dalvík og Fjallabygð!

Fagforeningernes vigtigste rolle er på
medlemmernes vegne at forhandle om løn og
rettigheder og varetage medlemmernes
interesser på arbejdsmarkedet.

NB! ALLE
HENVENDELSER TIL
VORE KONTORER ER
STRENGT
FORTROLIGE.

PAS GODT
PÅ DINE
RETTIGHEDER!

DIT MEDLEMSGEBYR

TIL EINING-IðJA GIVER DIG BL.A.

Fagforeningskontorer og hjælpsomt personale
Information om dine rettigheder og forpligtelser
Oplysninger om løn og vilkår
Hjælp med at forstå lønsedlen
Repræsentanter ved overenskomstforhandlinger
og ved udformning af arbejdskontrakter
Hjælp når arbejdsgiver/lønudbetaler går
konkurs, f.eks til at opkræve lønninger
Information og hjælp fra foreningens sagførere,
hvis der er behov for det, ved sager i forbindelse
med arbejdsrettigheder, ulykker, arbejdsulykker
eller andet
Hjælp til udenlandske medlemmer med
information eller evt. ved at tolke
Hjælp fra sygedagpengefonden i tilfælde af
sygdom eller ulykke
Støtte fra sygedagpengefonden
Tilskud til og benyttelse af feriehuse og
-lejligheder
Støtte til kurser og uddannelse
Ret til deltagelse i foreningens kurser, gratis eller
tilskudsberettigede

TILLIDSMÆND

OVERENSKOMSTER

Tillidsmænd hos Eining-Iðja er vigtige led i
foreningskæden. I følge bestemmelserne skal
der være en tillidsmand på alle arbejdspladser
bestående af fem fagforeningsmedlemmer eller
derover. På arbejdspladser med over 50
medlemmer, skal der være 2 tillidsmænd.

Overenskomster er skriftlige kontrakter mellem
fagforeningen på den ene side og
arbejdsgiveren på den anden. Kontrakterne
indeholder oplysninger om løn og
arbejdsforhold og omslutter alle lønmodtagere
indenfor fagforeningens område.

Ved foreningsvalg er tillidsmændene beskyttet
af loven ved arbejdet og har foreningens
fuldmagt til at føre medlemmernes sag. De
fungerer således som foreningens
repræsentanter på arbejdspladsen.
Tillidsmændenes hovedrolle er at sørge for, at
lov og kontrakter overholdes på arbejdspladsen
og være medlemmernes forbindelsesled til
deres fagforening.

Med overenskomster sikres medlemmernes
minimum rettigheder, de varetager lønninger,
arbejdstid, overarbejde, middags- og
kaﬀepauser, ferie, rettigheder ved sygdom eller
ulykke, opsigelsesbetingelser og andre emner
angående folks arbejdsvilkår.

HAR DIN ARBEJDSPLADS EN
TILLIDSMAND/ TILLIDSMÆND?

460 3600

WWW.EIN.IS

Foreningens vigtigste overenskomster:
(for det almindelige marked) Kommunerne
Staten, der i blandt forskellige overenskomster
for div. institutioner
Specielle overenskomster

HVIS DU ER I TVIVL OM DINE
RETTIGHEDER, ER DU ALTID
VELKOMMEN PÅ BESØG PÅ VORES
KONTORER

DANSK
FJALLABYGGÐ

DALVÍK

AKUREYRI

VED DU, HVAD VI KAN
HJÆLPE DIG MED?

SYGEDAGPENGEFOND
Formålet med
sygedagpengefonden er økonomisk
hjælp til medlemmer af Eining-Iðja i
tilfælde af sygdom, ulykke eller ved
dødsfald. Fonden støtter desuden
forebyggende formål hvad angår
sikkerhed og helbred.
Der bliver holdt månedlige møder i
Sygedagpengefondens bestyrelse.
Aktuelle ansøgninger skal aﬂeveres
til kontoret senest d. 27. i hver
måned.

MEDLEMMER KAN FÅ STØTTE
TIL F.EKS.
• Undersøgelse for kræft
• Fitness
• Massage
• Køb af høreapperat

UDDANNELSESFOND

FORENINGSFRIHED

Medlemmer har mulighed for om sommeren at
leje en feriebolig på steder fordelt over hele
landet. Om vinteren udlejes huse på seks
forskellige steder: Illugastaðir, Tjarnargerði,
Einarsstöðum og Svignaskarð og lejligheder i
hovedstadsområdet og i Egilsstað.
Vinterudlejlingsperioden starter d. 15. sept. og
varer til d. 1. juni.

Foreningen er tilsluttet gode uddanelsesfonde:
Landsmennt, Ríkismennt og Sveitamennt. Der er
mulighed for støtte til div. kurser og visse former
for uddannelse, som tages parallelt med arbejde.
Desuden kan man få hjælp til at tage Det store
Kørekort. Man kan ligeledes få tilskud til at lære
islandsk og til forskellige fritidskurser. Hos denne
fond kan der ansøges om støtte til
uddannelseshjælpemidler og rejse- og
opholdsstøtte, hvis man er under uddannelse.

Det står lønmodtagere frit at vælge at stå
udenfor fagforeningen, dvs ikke at ønske fuldt
medlemsskab. De bliver således passive
medlemmer og arbejdsgiveren betaler for de
ansatte efter fagforeningens bestemmelser. Der
betales således for de passive medlemmer, men
de har ingen rettigheder! Betaler det sig?

Der har de sidste år været arrangeret tre rejser
for medlemmer af Eining-Iðja: Én til udlandet,
én op i det islandske højland og én dagtur for
pensionister.

• Fysioterapi
• Køb af briller/ linser
• Kunstig befrugtning
• Psykologog/ psykiater
• Sygdom hos børn eller ægtefælle
• Begravelses udgifter

460 3600

Eining-Iðja har lejligheder i Reykjavík. De står til
rådighed for foreningens medlemmer i tilfælde
af sygdom og kan lejes for kortere eller længere
sygdomsperioder, mens lejeren er under
behandling i hovedstaden.

FERIEFOND

WWW.EIN.IS

Ligeledes har det nogle år været muligt at søge
et ferielegat, det såkaldte ”Rejs-hvorhen-duvil-legat”. Denne støtte har vist sig at være
populær blandt foreningens medlemmer.
Uddelingen af disse legater foregår på samme
måde som af ferieboligerne.

Du kan henvende dig til foreningens kontorer for
at få oplysninger om, hvilke muligheder du har for
støtte.

FJALLABYGGð

DALVÍK

Nærmere oplysninger på tlf. 460 3600,
på www.ein.is og ein@ein.is

AKUREYRI

